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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέµα: «Καθορισµός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των 

εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών 

επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδοµών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της 

εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχοµένου της επιµόρφωσης των µελών 

των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχοµένου των εκδιδόµενων αδειών καθώς 

και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό 

Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για την τεχνική 

επαγγελµατική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις». 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 228 παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση θεµάτων 

ναυτιλίας, λιµένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), ιδίως δε το άρθρο 5 παρ. 7 του νόµου αυτού. 

2. Το π.δ. 108/2013 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 

επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α’ 

141), ιδίως δε τα άρθρα 2, 5, 7, 9, 10 και 17 αυτού. 

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
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κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

4. Το π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του 

π.δ. 396/1989 (Α’ 172) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» όπως συµπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε µε το π.δ. 342/1990 (Α’ 135) και το π.δ. 189/1995 (Α’ 99) «Συµπλήρωση και 

τροποποίηση του π.δ. 396/1989 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του άρθρου 21 

του Ν. 2367/1995 (Α’ 261) «Νέοι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί και άλλες διατάξεις» και του π.δ. 182/2005 

(Α’ 230) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 

5. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 

141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 

6. Το π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 153).  

7. Την 27858/∆ΙΟΕ/546/26.6.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Αθανάσιο Σκορδά» (Β’ 1653). 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

Αποφασίζουµε: 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει: (α) τις απαιτήσεις για την ανεξαρτησία, την αµεροληψία και την 

ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών, (β) τη διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόµενο της 

επιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών, (γ) τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδοµές για τη 

διενέργεια των εξετάσεων, (δ) την εξεταστέα ύλη, (ε) τις απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών 

της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, (στ) τον τρόπο 

παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισµό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και (ζ) τον τύπο και το 

περιεχόµενο των εκδιδόµενων αδειών για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων (π.δ. 108/2013). 

2. Οι άδειες για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται επιτυχής εξέταση βάσει των οριζόµενων στην 

παρούσα απόφαση είναι: 

(α) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας 

(β) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας 

(γ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας 

(δ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’  Ειδικότητας 

(ε) Άδεια συντηρητή ηλεκτρολόγου ∆΄ Ειδικότητας 

(στ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας 

(ζ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας 
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ΜΕΡΟΣ 1 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Άρθρο 2 

Σύσταση εξεταστικών επιτροπών 

1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση των αδειών διενεργούνται από µία ή περισσότερες τριµελείς εξεταστικές 

επιτροπές ανά Ειδικότητα, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της 

οικείας Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των νήσων, επιτρέπεται µε απόφαση του 

Περιφερειάρχη η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και εκτός της έδρας της οικείας Περιφέρειας. Για τη 

συγκρότηση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των νήσων, οι συγκοινωνιακές συνθήκες, οι διαθέσιµες 

υποδοµές και οι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι.  

Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας 

για τη χορήγηση των αδειών, έναν εκπρόσωπο του ΕΟΠΠΕΠ και έναν εκπρόσωπο της οικείας 

Οµοσπονδίας µε τον αναπληρωτή τους. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΠΕΠ και της Οµοσπονδίας προτείνονται 

µε τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη. Εάν ο 

φορέας δεν ορίσει τον εκπρόσωπό του εντός τριάντα ηµερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, η 

επιτροπή συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου του εν λόγω φορέα, στη θέση του οποίου 

ορίζεται υπάλληλος από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. 

Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, µε 

απόφαση του Περιφερειάρχη από έναν εµπειρογνώµονα που προτείνεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο 

της Ελλάδος µε τίτλο σπουδών συναφή προς το αντικείµενο της εξέτασης. Η αµοιβή του καθορίζεται µε 

βάση την κυα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011. 

Η υπηρεσία, η οποία έχει την επιµέλεια της διεξαγωγής των εξετάσεων, είναι η υπηρεσία χορήγησης των 

αδειών στην έδρα της οποίας συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή. Με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι για την παροχή 

διοικητικής υποστήριξης στην Επιτροπή. 

2. (α) Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί 

µία φορά για ίσο χρόνο. Η ιδιότητα του µέλους της εξεταστικής επιτροπής δύναται να αποκτηθεί ξανά µε 

την πάροδο δύο ετών. Η αντικατάσταση µέλους πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή σε περίπτωση 

που αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως µέλος της εξεταστικής 

επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία 

περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένη. 

3.  Αν στην έδρα µίας Περιφέρειας δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόµενος δύναται 

να εξεταστεί από εξεταστική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στην έδρα όµορης ή και άλλης Περιφέρειας, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κυα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3982/2011. 

4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη. 

 

Άρθρο 3 

Προσόντα και επιµόρφωση των µελών των εξεταστικών επιτροπών 

1. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας και ο εκπρόσωπος του ΕΟΠΠΕΠ που µετέχουν στην εξεταστική 

επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα συναφή προς το 

αντικείµενο της εξέτασης. Ο εκπρόσωπος της οικείας Οµοσπονδίας πρέπει να κατέχει άδεια ή βεβαίωση 

αναγγελίας για το σύνολο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που αφορούν το αντικείµενο της 

εξεταστικής επιτροπής και επιπλέον να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών αντίστοιχου ή ανώτερου επιπέδου 

µε εκείνον του εξεταζόµενου. 

Ειδικότερα, συγκροτούνται οι Επιτροπές που αφορούν στην εξέταση για τη χορήγηση των παρακάτω 

αδειών: 
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Α) Για τις άδειες του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, του εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων µικρής κλίµακας: 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Περιφέρειας και του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των 

περιπτώσεων (Α) και (Β) του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 108/2013. 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Οµοσπονδίας πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας σε ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

περιπτώσεις (Α) και (Β) του άρθρου 10 παρ. 1 ή του άρθρου 5 παρ. 5 του π.δ. 108/2013. 

 

Β) Για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’  Ειδικότητας: 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Περιφέρειας και του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των 

περιπτώσεων (Α) και (Β) του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 108/2013. 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Οµοσπονδίας πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Γ΄ Ειδικότητας σε ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

περιπτώσεις (Α) και (Β) του άρθρου 10 παρ. 1 ή του άρθρου 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013. 

 

Γ) Για την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου ∆΄ Ειδικότητας και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης 

Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας: 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Περιφέρειας και του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των 

περιπτώσεων (Α), (Β) και (∆) του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 108/2013. 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Οµοσπονδίας πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆’  Ειδικότητας σε ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

περιπτώσεις (Α), (Β) και (∆) του άρθρου 10 παρ. 1 ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013. 

 

∆) Για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας: 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Περιφέρειας και του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των 

περιπτώσεων (Α), (Β) και (∆) του άρθρου 10 παρ. 1 του π.δ. 108/2013. 

Οι εκπρόσωποι της οικείας Οµοσπονδίας πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας σε ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

περιπτώσεις (Α), (Β) και (∆) του άρθρου 10 παρ. 1 ή των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 9 του π.δ. 

108/2013. 

 

2. Τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών λαµβάνουν την προβλεπόµενη επιµόρφωση, η οποία ορίζεται 

στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3982/2011. Η επιµόρφωση καλύπτει το θεωρητικό και το πρακτικό µέρος της 

εξέτασης και αποσκοπεί στο να τους εξοικειώσει µε την εξεταστική διαδικασία. Ειδικότερα, κατά τη 

διάρκεια της επιµόρφωσης λαµβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο της κλήρωσης των 

θεµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 και για τον τρόπο αξιολόγησης των ασκήσεων του 

πρακτικού µέρους. Η επιµόρφωση στο πρακτικό µέρος της εξέτασης αποσκοπεί στην ενηµέρωσή τους 

σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τις εξετάσεις (οδηγίες 

χρήσης) καθώς και τις εφαρµοζόµενες απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης, τα µέλη δύνανται να 

επιµορφώνονται και στις τεχνολογικές εξελίξεις που εφαρµόζονται στις σχετικές εγκαταστάσεις. 

3. Η δροµολόγηση των διαδικασιών της επιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών τελεί υπό 

την ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη. Η προβλεπόµενη επιµόρφωση πραγµατοποιείται υπό µορφή 

µονοήµερου σεµιναρίου ή ηµερίδας που διοργανώνεται είτε από την οικεία Περιφέρεια, είτε από την 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είτε από τον 

ΕΟΠΠΕΠ, είτε από άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι διαθέτουν εισηγητές µε τα 

κατάλληλα προσόντα και τις απαραίτητες υποδοµές για το πρακτικό µέρος των εξετάσεων. 
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Στην επιµόρφωση συµµετέχουν και οι αναπληρωτές των τακτικών µελών. Μετά το πέρας την 

επιµόρφωσης, ο φορέας που διοργάνωσε την επιµόρφωση, εκδίδει βεβαίωση συµµετοχής για κάθε 

συµµετέχοντα. 

 

Άρθρο 4 

Ασυµβίβαστες ιδιότητες- απαιτήσεις για την ανεξαρτησία και την αµεροληψία των µελών των 

εξεταστικών επιτροπών 

1. Τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης και απροκατάληπτης κρίσης 

κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.  

2. Μέλος εξεταστικής επιτροπής οφείλει να µην συµµετέχει σε εξεταστική επιτροπή εφόσον είναι σύζυγος 

ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας, κατ’ ευθεία γραµµή απεριορίστως, και σε πλάγια έως και τέταρτου 

βαθµού, µε κάποιον από τους εξεταζόµενους ή έχει ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα ή 

συνδέεται µε οικονοµική, εµπορική ή άλλη σχέση µε κάποιον από αυτούς, η οποία θα µπορούσε να 

επηρεάσει την κρίση του. 

3. ∆εν µπορούν να είναι µέλη της εξεταστικής επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται 

µε συγγένεια έως και τέταρτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραµµή µε 

πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του µετόχου ή του µέλους εξεταστικής επιτροπής αδειοδοτηµένου φορέα 

εξετάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3982/2011. 

4. ∆εν µπορούν να είναι µέλη της ίδιας εξεταστικής επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή 

συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια έως και τέταρτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή 

πλάγια γραµµή. 

5. Το µέλος της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που 

επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως και να ζητήσει την εξαίρεσή του. Η εξαίρεση 

µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.  

6. Στην περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή διατάσσεται εξαίρεση τακτικού µέλους και του αναπληρωτή 

του, για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο εξεταζόµενος 

παραπέµπεται για εξέταση σε άλλη εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, εφόσον έχει 

συγκροτηθεί. 

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί άλλη εξεταστική επιτροπή, η σύνθεσή της επιτροπής δεν 

µεταβάλλεται και συµµετέχει το µέλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει η ασυµβίβαστη ιδιότητα, 

προκειµένου να σχηµατίζεται η απαιτούµενη απαρτία για τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

 

Άρθρο 5 

Αρµοδιότητες εξεταστικής επιτροπής 

Η εξεταστική επιτροπή µεριµνά για την προετοιµασία, την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισµό και 

την εποπτεία των εξετάσεων. Πιο συγκεκριµένα είναι αρµόδια για: 

(α) Την έκδοση πρακτικού προϋπηρεσίας υποψηφίου, σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των 

απαιτούµενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 11 του π.δ. 

108/2013. 

(β) Τη διασφάλιση της οµαλής διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας και του αδιάβλητου της 

βαθµολογίας. 

(γ) Την κλήρωση των ερωτήσεων του θεωρητικού µέρους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της 

παρούσας.  

(δ) Την κατανοµή των υποψηφίων στις αίθουσες. 

(ε) Την αναπαραγωγή των θεµάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις 

αίθουσες του εξεταστικού κέντρου. 

(στ) Την επιτήρηση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θεωρητικού µέρους. 

(ζ) Την βαθµολόγηση των ερωτήσεων του θεωρητικού µέρους. 
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(η) Μετά το πέρας των εξετάσεων του θεωρητικού µέρους, τη σύνταξη του πρακτικού µε τις αναλυτικές 

καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων.  

(θ) Την κλήρωση των θεµάτων του πρακτικού µέρους 

(ι) Την εξέταση των υποψηφίων στο πρακτικό µέρος της εξέτασης και την βαθµολόγησή τους. 

(κ) Μετά το πέρας των εξετάσεων του πρακτικού µέρους, τη σύνταξη του πρακτικού µε τις αναλυτικές 

καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων. 

(λ) Την έκδοση των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 6 

Οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής σε εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αιτήσεις συνοδευόµενες µε 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αιτούµενη άδεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7. 

2. Oι δικαιούχοι συµµετοχής στις εξετάσεις, oι ηµεροµηνίες της εξέτασης και η κατανοµή των υποψηφίων 

στα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία των 

εξετάσεων στον δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας, όπου οι εξετάσεις λαµβάνουν χώρα.  

Στις περιφέρειες όπου έχουν συγκροτηθεί πλείονες εξεταστικές επιτροπές, εφόσον βάσει του µεγάλου 

αριθµού των υποψηφίων απαιτείται να εξεταστούν από περισσότερες της µιας εξεταστικές επιτροπές, η 

υπηρεσία που έχει την επιµέλεια της διεξαγωγής των εξετάσεων διενεργεί κλήρωση για την κατανοµή των 

υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή. 

3. Η εξεταστική διαδικασία περιλαµβάνει εξέταση τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού µέρους, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8  και 10. Κατά τη δοκιµασία του θεωρητικού µέρους επιδιώκεται η 

διαπίστωση αν ο υποψήφιος κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί τις θεωρητικές και γενικές γνώσεις 

που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατός του. Κατά τη δοκιµασία του πρακτικού µέρους 

ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατέχει τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες, δεξιότητες και ειδικές 

γνώσεις, Οι ειδικότερες ρυθµίσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελµατικών 

αδειών της παρούσας απόφασης περιγράφονται στα παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ. 

 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία συµµετοχής στις εξετάσεις και χορήγησης αδειών 

1. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση της άδειας υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρµόδια 

υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελµατικής του εγκατάστασης ή, 

αν δεν υπάρχει τέτοιος, στην αρµόδια υπηρεσία του τόπου της µόνιµης διαµονής του, συνοδευόµενη από 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την αίτηση συνοδεύει το διοικητικό παράβολο.  

Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας από την εξεταστική επιτροπή της 

αρµόδιας Περιφέρειας και τη χορήγηση της άδειας είναι δύο µήνες από την υποβολή της 

αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. 

Εάν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εξεταστεί από αδειοδοτηµένο φορέα εξετάσεων του άρθρου 7 του ν. 

3982/2011, αντί της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης της άδειας, υποβάλλει στην αρµόδια 

υπηρεσία του πρώτου εδαφίου αίτηση χορήγησης βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών, καταβάλλοντας 

το ανάλογο διοικητικό παράβολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 13 του ν. 3982/2011. 

2. Η αρµόδια υπηρεσία οφείλει µέσα σε 15 ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης να εκδώσει βεβαίωση 

υποβολής δικαιολογητικών και να την κοινοποιήσει στον ενδιαφερόµενο. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης 

υποβολής δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το παράβολο εξέτασης του θεωρητικού µέρους 

και το παράβολο εξέτασης του πρακτικού µέρους προκειµένου να συµµετέχει στις εξετάσεις της αρµόδιας 
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Περιφέρειας, η οποία έχει την επιµέλεια διενέργειας του θεωρητικού ή του πρακτικού µέρους αντίστοιχα. 

3. (α) Στην περίπτωση που η υπηρεσία παραλαβής της αίτησης του ενδιαφεροµένου είναι άλλη από 

εκείνη που έχει την επιµέλεια της διεξαγωγής των εξετάσεων (θεωρητικού ή πρακτικού µέρους), η 

υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται να αποστείλει τη βεβαίωση 

υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφεροµένου, το παράβολο εξέτασης θεωρητικού ή πρακτικού µέρους 

και το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού µέρους (όπου εφαρµόζεται) στην αντίστοιχη υπηρεσία στη 

χωρική αρµοδιότητα της οποίας έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να 

υποβληθεί στις προβλεπόµενες εξετάσεις.                                                                                                                                         

(β) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις από αδειοδοτηµένο 

φορέα εξετάσεων, η αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης παραδίδει στον ενδιαφερόµενο τη 

βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, προκειµένου να συµµετάσχει στις προβλεπόµενες εξετάσεις. 

Ο φάκελος του υποψηφίου µε τα δικαιολογητικά παραµένει στην υπηρεσία όπου αυτά υποβλήθηκαν. 

4. Η υπηρεσία η οποία έχει την επιµέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις 

υποβολής δικαιολογητικών, τις οµαδοποιεί και τις εντάσσει σε συγκεκριµένο πρόγραµµα εξετάσεων. Οι 

ενδιαφερόµενοι δύνανται να παραπέµπονται για εξέταση σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, εφόσον δεν έχει 

εξαντληθεί η δυναµικότητα της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης υποψηφίου για χορήγηση άδειας που προηγείται χρονικά. 

5. Η βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών έχει ισχύ δέκα µηνών και τα παράβολα εξέτασης του 

θεωρητικού και του πρακτικού µέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι µηνών. 

6. Εάν ο ενδιαφερόµενος που υποβάλλεται σε εξέταση από εξεταστική επιτροπή της αρµόδιας 

Περιφέρειας αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού µέρους, τότε υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στις 

εξετάσεις συνοδευόµενη από τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, που είναι σε ισχύ, και το 

παράβολο συµµετοχής στις εξετάσεις του θεωρητικού µέρους. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται η 

επιτυχής εξέτασή του στο θεωρητικό και στο πρακτικό µέρος. 

7. Εάν  ο ενδιαφερόµενος που υποβάλλεται σε εξέταση από εξεταστική επιτροπή της αρµόδιας 

Περιφέρειας επιτύχει στην εξέταση του θεωρητικού µέρους, αλλά αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού 

µέρους, υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού µέρους συνοδευόµενη από τη 

βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, που είναι σε ισχύ, το πρακτικό επιτυχούς εξέτασης του θεωρητικού 

µέρους και το παράβολο συµµετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού µέρους. Για την απόκτηση της άδειας 

απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του µόνο στο πρακτικό µέρος. 

8. Στις περιπτώσεις που ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 6 και 7, η προθεσµία των δύο 

µηνών για τη χορήγηση της άδειας, δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3982/2011, άρχεται από την 

ηµεροµηνία της αίτησης του ενδιαφερόµενου για τη συµµετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης. 

9. Όταν ο ενδιαφερόµενος επιλέξει να εξεταστεί από αδειοδοτηµένο φορέα εξετάσεων, µε την 

προσκόµιση του πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης στην αρµόδια υπηρεσία, η τελευταία χορηγεί την 

αιτηθείσα άδεια εντός ενός µηνός. 

 

Άρθρο 8 

∆ιαδικασία διενέργειας των εξετάσεων θεωρητικού µέρους 

1. Η εξεταστική επιτροπή µε βάση τον ονοµαστικό κατάλογο που της αποστέλλει η οικεία Περιφέρεια, 

καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά. Αντίγραφο 

των καταστάσεων αναρτάται έξω από κάθε αίθουσα. Η αλφαβητική κατανοµή των υποψηφίων στα 

έδρανα των αιθουσών γίνεται µε επιµέλεια των επιτηρητών της αίθουσας. 

2. Ο αριθµός των προς εξέταση θεµάτων επιλέγονται µε κλήρωση από το συνολικό αριθµό των 

ερωτήσεων που έχει στη διάθεσή της η εξεταστική επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία των 

παραρτηµάτων Α, Γ και Ε, η οποία διεξάγεται την ηµέρα των εξετάσεων βάσει τυχαίας επιλογής µε τη 

βοήθεια τύπου προγράµµατος υπολογιστικού φύλλου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εάν, παραδείγµατος 
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χάριν, στην δεξαµενή ερωτήσεων από όπου γίνεται η κλήρωση υπάρχουν 30 ερωτήσεις, η επιλογή 5 

τυχαίων ερωτήσεων από το 1 έως το 30 γίνεται µε τη χρήση της συνάρτησης =RAND()*29+1. Εφόσον 

από την τυχαία επιλογή κληρώνονται ίδιες ερωτήσεις, η µία εξ αυτών διατηρείται και επαναλαµβάνεται η 

κλήρωση για την αντικατάσταση των οµοίων της ερωτήσεων. 

3. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για την εξέταση µε δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο 

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Παρόντες θεωρούνται µόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις οικείες 

αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα. Η απάντηση 

των θεµάτων από τους υποψήφιους γίνεται σε γραπτά δοκίµια που τους χορηγούνται από τους 

επιτηρητές. Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιµοποιείται στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή 

µαύρου, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση µολυβιού. Οι εξεταζόµενοι δύνανται να έχουν µαζί τους απλή 

αριθµοµηχανή µη προγραµµατιζόµενη. Τυχόν πρόσθετοι πίνακες ή τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι 

αναγκαία για την απάντηση των ερωτήσεων παρέχονται από τους εξεταστές. 

∆εν επιτρέπεται από τους εξεταζόµενους η διόρθωση ήδη επισηµασµένης απάντησης, διαφορετικά αυτή 

εκλαµβάνεται ως λανθασµένη.  

4. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την απάντηση των θεµάτων προσέρχεται στον επιτηρητή και 

παραδίδει το γραπτό του. Ο επιτηρητής ενώπιον του υποψηφίου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του µε 

αδιαφανές αυτοκόλλητο. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το έντυπό του πριν βγει από 

την αίθουσα των εξετάσεων.  

∆εν επιτρέπεται σε κανέναν υποψήφιο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο 

µισής ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά µόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και 

µε συνοδεία επιτηρητή. Σε περίπτωση ασθένειας του υποψηφίου κατά τη διενέργεια της εξέτασης και 

εφόσον δεν κριθεί σκόπιµη η µεταφορά του σε νοσηλευτικό κέντρο, η εξεταστική επιτροπή µπορεί να 

αποφασίσει παράταση του χρόνου εξέτασης για τον ασθενή υποψήφιο. 

5. Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης έχουν υποχρέωση να επιδεικνύουν κόσµια συµπεριφορά 

και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και συστάσεις των µελών της εξεταστικής επιτροπής και των 

επιτηρητών. Ο υποψήφιος που δολιεύεται µε οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις, παρεµποδίζει την οµαλή 

διεξαγωγή τους, έχει µαζί του σηµειώσεις, αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού 

τηλεφώνου ή ψηφιακής συσκευής αποκλείεται από την εξέταση και βαθµολογείται µε βαθµό µηδέν (0), 

ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της εξεταστικής επιτροπής και αποκλείεται από τις εξετάσεις για 

τους επόµενους τέσσερις µήνες. Τα  οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στην απόφαση 

της επιτροπής. Ο υποψήφιος που αποκλείεται από τις εξετάσεις υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως το 

γραπτό δοκίµιό του στα µέλη της επιτροπής, οι οποίοι σηµειώνουν µε κόκκινο στυλό το παράπτωµα, στο  

οποίο υπέπεσε, και αποµακρύνεται χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. 

 

Άρθρο 9 

Τρόπος βαθµολόγησης θεωρητικού µέρους 

 1. Τα γραπτά δοκίµια βαθµολογούνται επί τόπου από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Κάθε γραπτό 

δοκίµιο αξιολογείται και από τα τρία µέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

2. Καθένα από τα µέλη της επιτροπής αναγράφει αριθµητικώς και ολογράφως το βαθµό τον οποίο δίνει 

και το επικυρώνει µε την υπογραφή του.  

3. Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση δεν προβλέπεται. 

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς µεταξύ της βαθµολογίας ενός εξεταστή που αναγράφεται 

ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθµητικώς, λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία που 

αναγράφεται ολογράφως. 

5. Μετά το πέρας της βαθµολόγησης, η εξεταστική επιτροπή συντάσσει πρακτικό εξέτασης µε τις 

αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων του θεωρητικού µέρους. 

6. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στο θεωρητικό µέρος υποβάλλονται στην εξέταση του πρακτικού µέρους. 
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Άρθρο 10 

Εξέταση πρακτικού µέρους 

1. Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις του θεωρητικού µέρους, προσέρχεται για την εξέταση του 

πρακτικού µέρους. Τα θέµατα κληρώνονται από το σύνολο των ερωτήσεων που έχει στη διάθεσή της η 

εξεταστική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα αναγραφόµενα στα παραρτήµατα Β, ∆ και ΣΤ, σύµφωνα µε 

τον τύπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 παρ. 2. Για κάθε υποψήφιο διενεργείται 

ξεχωριστή κλήρωση. 

Μετά την κλήρωσή τους τα θέµατα ανακοινώνονται στον υποψήφιο µαζί µε το διαθέσιµο χρόνο που έχει 

στη διάθεσή του για την απάντησή τους. Ο υποψήφιος επιλέγει εκείνος τη σειρά των θεµάτων που 

επιθυµεί να εξεταστεί.  

2. Η εξέταση των υποψηφίων πραγµατοποιείται σε εργαστήρια ή υποδοµές που, κατά την κρίση της 

αρµόδιας Περιφέρειας, καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξέτασης. Η εξεύρεση των εργαστηρίων/υποδοµών 

για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης τελεί υπό την ευθύνη της Περιφέρειας, στη χωρική αρµοδιότητα 

της οποίας πραγµατοποιούνται οι πρακτικές εξετάσεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

παρευρίσκεται ο υπεύθυνος του εργαστηρίου / υποδοµής, ο οποίος παρίσταται κατά τη διεξαγωγή της 

πρακτικής εξέτασης, διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για την πρόσβαση και χρήση των 

εγκαταστάσεων, παρεµβαίνει ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παρευρισκοµένων και η ασφάλεια του εξοπλισµού, εξασφαλίζει την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων 

και µεριµνά για την οµαλή λειτουργία τους κατά τη διάρκεια εξέτασης του πρακτικού µέρους. 

3. Η πρακτική εξέταση πραγµατοποιείται σε χώρο, ο οποίος είναι κατάλληλα διαµορφωµένος, ώστε να 

πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας. 

4. Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο 

κάθε εξεταστής καταγράφει αναλυτικά τις παρατηρήσεις του, βάσει των οποίων αξιολογεί τον υποψήφιο 

για κάθε µία άσκηση. Εάν ο εξεταστής θεωρεί ότι µία άσκηση είναι πλήρης, αξιολογεί τον υποψήφιο 

χρησιµοποιώντας τον χαρακτηρισµό «επιτυχών», διαφορετικά χρησιµοποιεί τον όρο «αποτυχών». Ως 

επιτυχών σε µία άσκηση θεωρείται ο υποψήφιος που χαρακτηρίστηκε ως «επιτυχών» από τουλάχιστον 

δύο εξεταστές. 

5. Στο τέλος εκάστης ηµέρας, µε το πέρας της βαθµολόγησης του πρακτικού µέρους των εξετάσεων, η 

εξεταστική επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε τις αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και των 

αποτυχόντων και εκδίδει τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης για τους επιτυχόντες. 

 

Άρθρο 11 

Εξέταση ενδιαφεροµένων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

1. Όσοι υποψήφιοι οι οποίοι λόγω φυσικής αδυναµίας τους αδυνατούν να εξεταστούν γραπτώς, 

εξετάζονται προφορικά µε την προσκόµιση ιατρικής γνωµάτευσης δηµόσιου φορέα. 

2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης, τους χορηγείται το γραπτό δοκίµιο και αναγράφουν 

τα ατοµικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους. Εάν αδυνατούν από µόνοι τους βοηθούνται από τους 

επιτηρητές.  

3. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αντίστοιχα θέµατα και µε την ίδια διάρκεια εξέτασης µε τους υποψηφίους 

που εξετάζονται γραπτώς. Για την ανάγνωση των θεµάτων οι υποψήφιοι δύνανται να επικουρούνται από 

τους επιτηρητές. Στους υποψήφιους παρέχεται ικανός χρόνος προκειµένου να µελετήσουν, να 

κατανοήσουν τα θέµατα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυµούν, σηµειώσεις στο τετράδιο τους για να τις 

χρησιµοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή. Όταν είναι έτοιµοι ή όταν κατά την κρίση της 

επιτροπής παρέλθει ο απαιτούµενος για την προετοιµασία τους, προσέρχονται ενώπιον της τριµελούς 

εξεταστικής επιτροπής για εξέταση. Ο υποψήφιος αναπτύσσει προφορικά τις απαντήσεις του στα θέµατα, 

µε όποια σειρά επιθυµεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεων του µπορεί να συµβουλεύεται 

τις σηµειώσεις του στο τετράδιο. 

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση ο υποψήφιος παραδίδει το τετράδιό του και αποχωρεί από την αίθουσα. 
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4. Η αξιολόγηση γίνεται µε τους ίδιους όρους και µε βάση την ίδια βαθµολογική κλίµακα που 

χρησιµοποιείται και για τους λοιπούς υποψηφίους. Καθένας από τους βαθµολογητές αναγράφει 

αριθµητικώς και ολογράφως το βαθµό µε τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει µε την υπογραφή του. 

Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµολογιών. 

5. Η τριµελής εξεταστική επιτροπή δύναται να διενεργεί την εξέταση οµάδας επτά (7) ενδιαφεροµένων  µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 

Άρθρο 12 

Αλλαγή εξεταστέας ύλης 

Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας υπουργικής απόφασης λόγω µεταβολής της εξεταστέας 

ύλης, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν σε διάστηµα δύο ετών από την τροποποίησή της, είτε να 

προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεµιναρίου που παρέχεται από φορέα 

επαγγελµατικής κατάρτισης, είτε να υποβληθούν σε συµπληρωµατική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη 

αίτηση και παράβολα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 6 του πδ 108/2013. 

Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 και η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης 

Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας εισηγούνται τεκµηριωµένα για το κατά πόσον η 

αλλαγή αυτή συνιστά ουσιώδη µεταβολή, η οποία επιβάλλει τη συµπληρωµατική εξέταση. 

 

Άρθρο 13 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης των 

Περιφερειών 

1. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση αδειών καθιστά γνωστές στους 

ενδιαφεροµένους το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών, όπως τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα παράβολα, τις διαδικασίες και τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, την 

εξεταστέα ύλη και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και αναρτά στο δικτυακό της τόπο 

της Περιφέρειας.  

2. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αδειοδότηση πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική 

οργάνωση, η οποία την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις αρµοδιότητές της. 

Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθµό προσωπικού µε τα κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση, 

εµπειρία και ικανοποιητική γνώση του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας αδειοδότησης. 

3. Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας χορήγησης αδειών διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και εµπειρία και 

έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτός επιβλέπει τους υφισταµένους του ως 

προς την επιτέλεση των αρµοδιοτήτων τους  σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.  

4. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καθώς και τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών οφείλουν να 

διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της 

άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. 

5. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία µε τα ακαδηµαϊκά προσόντα, την κατάρτιση, τη δεξιότητα και την 

επαγγελµατική εµπειρία του ως άνω αναφερόµενου προσωπικού και των µελών των εξεταστικών 

επιτροπών. 

6. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι υποβαλλόµενες αιτήσεις, τα 

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής και οι χορηγούµενες άδειες. Αυτά 

περιλαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση των σταδίων 

της αδειοδότησης. Συγκεκριµένα, περιέχουν όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, ήτοι την 

εξέταση των δικαιολογητικών, τα γραπτά δοκίµια των εξετάσεων, τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής, 

τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης, τη θεώρηση των αδειών, την ανάκληση των αδειών καθώς και άλλο 

σχετικό έγγραφο. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον για όσο χρονικό διάστηµα 
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βρίσκεται εν ζωή το αδειοδοτούµενο πρόσωπο. Όλα τα αρχεία, ηλεκτρονικά και µη, πρέπει να 

αποθηκεύονται µε τρόπο ασφαλή για προκαθορισµένη περίοδο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους. 

7. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενηµερώνει το προβλεπόµενο στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 

3982/2011 Μητρώο Τεχνικών Επαγγελµάτων. 

8. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, τους οποίους διεξάγουν οι υπηρεσίες είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 

καταγγελίας, για τις ανάγκες της αδειοδότησης πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε εκθέσεις ελέγχου, 

οι οποίες συντάσσονται από το προσωπικό που διενήργησε τον έλεγχο. 

9. Η υπηρεσία οφείλει να διαθέτει διαδικασίες τέτοιες, ώστε να αποφαίνεται επί των διοικητικών 

προσφυγών εντός των τασσόµενων από τον νόµο χρονικών προθεσµιών. 

10. Σε περίπτωση που µετά την χορήγηση της άδειας διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησής της, η 

αρµόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη ανάκλησης και µεριµνά ούτως ώστε ο έχων εις χείρας του την 

ανακληθείσα άδεια να την καταθέσει στην υπηρεσία.  

 

Άρθρο 14 

Τρόπος παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό 

Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων  

Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µέσω της συµµετοχής σε αυτές των 

αντίστοιχων εκπροσώπων του.  

 

Άρθρο 15 

Ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων αδειών των αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων  Α΄ Ειδικότητας, 

των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 1ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 2ης 

Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 3ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, των εγκαταστατών 

ηλεκτρολόγων 4ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων µικρής κλίµακας, των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων Γ’  Ειδικότητας, των αρχιτεχνιτών 

χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών Γ΄ Ειδικότητας,  των αρχιτεχνιτών 

ηλεκτρολόγων  ∆΄ Ειδικότητας, των συντηρητών ηλεκτρολόγων ∆΄ Ειδικότητας, των εγκαταστατών 

ηλεκτρολόγων 1ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας και των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 2ης Οµάδας ∆΄ 

Ειδικότητας παρέχονται στο παράρτηµα Ζ. 

 

Άρθρο 16 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα κάτωθι παραρτήµατα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

ΤΗΣ Α΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό µέρος σε 

ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής. Τα προς εξέταση θέµατα επιλέγονται από τους ακόλουθους 

Πίνακες: 

 

Πίνακας Α.1.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποια από τις πιο κάτω τιµές είναι η µικρότερη:   

α. 0,03Α.   

β. 0,1A.   

γ. 20mA. Χ 

1 

δ. 300Ma.   

Τι µετράει ο µετρητής ( ρολόι ) της ∆ΕΗ;   

α. Ηλεκτρικό ρεύµα.   

β. Ηλεκτρική ισχύ.   

γ. Ηλεκτρική ενέργεια. Χ 

2 

δ. Ηλεκτρικό φορτίο.   

Η υπερένταση που παρατηρείται σε ηλεκτρολογικά ορθό κύκλωµα, ορίζεται 

ως: 

  

α. Ρεύµα υπερφόρτωσης. Χ 

β. Υπολογισµένο ρεύµα φορτίου.   

γ. Ρεύµα ηλεκτροπληξίας.   

3 

δ. Ρεύµα βραχυκυκλώµατος.   

Ποια από τις πιο κάτω τιµές είναι η µικρότερη;   

α. 0,1 ΚΩ.   

β. 150 Ω.   

γ. 0,0001 ΜΩ.   

4 

δ. 0,01 ΚΩ. Χ 

Τι είναι οι ηλεκτρικές απώλειες – χαλκού (Pcu) και µε ποιο τρόπο 

προσδιορίζονται; 

  

α. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 ·V1· Ιον  · 

cosφ.  

  

β. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 · Ιον
3.  

  

5 

γ. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 · Ιον
2.  

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:   6 

α. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα ένα τµήµα του αντιστάτη, ενώ στο Χ 
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ποτενσιόµετρο όλος ο αντιστάτης αλλά όχι από το ίδιο ρεύµα. 

β. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα όλος ο  αντιστάτης, ενώ στο 

ποτενσιόµετρο ένα τµήµα του αντιστάτη αλλά όχι από το ίδιο ρεύµα. 

  

γ. Ο Μεταβλητός αντιστάτης χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε την τάση ενός 

κυκλώµατος ή να παίρνουµε σε ένα δευτερεύον κύκλωµα επιθυµητές  εντάσεις. 

  

δ. Ο Μεταβλητός αντιστάτης  χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε το ρεύµα ενός 

κυκλώµατος ή να παίρνουµε σε ένα δευτερεύον κύκλωµα επιθυµητές  τάσεις. 

Χ 

ε. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα 

στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε την τάση σε ένα δευτερεύον κύκλωµα. 

Χ 

στ. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα 

στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε την ισχύ σε ένα δευτερεύον κύκλωµα. 

  

Για µια τυχαία συνδεσµολογία αντιστατών, ποιες από τις παρακάτω είναι 

σωστές απαντήσεις :   

α. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, εξαρτάται από την τάση στα άκρα της 

συνδεσµολογίας. 

  

β. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, εξαρτάται από τις αντιστάσεις των αντιστατών της. Χ 

γ. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, είναι πάντοτε ίση µε το πηλίκο της V/I, όπου V η 

τάση στα άκρα της συνδεσµολογίας και I η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τη 

συνδεσµολογία. 

Χ 

7 

δ. Το πηλίκο V/I είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τον τρόπο σύνδεσης των 

αντιστατών.   

Αντιστάτης µε αντίσταση R καταναλώνει ισχύ P όταν η τάση στα άκρα του 

είναι V. Αν η τάση στα άκρα του διπλασιασθεί, η ισχύς που καταναλώνει ο 

αντιστάτης γίνεται:   

α. 2P.   

β. 4P. Χ 

γ. P/4.   

δ. P/2.   

8 

Υπόδειξη: P1=V1
2/R,  P2=V2

2/R,  V2=2·V1,  P2= 4·P1.   

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κατηγορίες σφαλµάτων ανάλογα µε την 

προέλευση και την εκδήλωσή τους;   

α. Συστηµατικά σφάλµατα. Χ 

β. Σκόπιµα σφάλµατα.   

9 

γ. Τυχαία σφάλµατα. Χ 

Τι γνωρίζετε για τα συστηµατικά σφάλµατα;   

α. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – 

παράλλαξης, εξ απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή 

τους ίσως όχι. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.   

β. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.    

10 

γ. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – 

παράλλαξης, εξ απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή 

τους ίσως όχι. Υπακούουν στους φυσικούς νόµους. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τα τυχαία σφάλµατα;   11 

α. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – παράλλαξης, εξ 

απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή τους ίσως όχι. 
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Υπακούουν στους φυσικούς νόµους. 

β. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.  

Χ 

γ. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. Υπακούουν στους φυσικούς νόµους.    

Για ένα οποιοδήποτε µετρούµενο φυσικό µέγεθος Χ, ως απόλυτο σφάλµα 

ορίζεται  η διαφορά ∆Χ =Χµ -Χα, όπου Χµ και Χα η µετρούµενη και η αληθής 

τιµή του µεγέθους, αντίστοιχα.   

α. Σωστό. Χ 

12 

β. Λάθος.   

Για να χαρακτηρίσουµε την ποιότητα µιας µέτρησης, εισάγουµε το σχετικό 

σφάλµα F, το οποίο ορίζεται ως: F = ∆Χ/Χα ≈ ∆Χ/Χµ. 

όπου ∆Χ το απόλυτο σφάλµα και Χµ και Χα η µετρούµενη και η αληθής τιµή 

του µεγέθους, αντίστοιχα.  

Αν Χα≈Χµ τότε  F = ∆Χ/Χα = ∆Χ/Χµ.   

α. Σωστό. Χ 

13 

β. Λάθος.   

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται, από απόψεως ακρίβειας, οι ηλεκτρικές 

µετρήσεις;   

α. Μετρήσεις µεγάλης ακριβείας. Χ 

β. Μετρήσεις µικρής ακριβείας ή προσεγγιστικές.   

γ. Τεχνικές µετρήσεις ακριβείας. Χ 

δ. Βιοµηχανικές µετρήσεις. Χ 

14 

ε. Εργαστηριακές µετρήσεις.   

Αναφέρατε τρόπους µέτρησης µιας άγνωστης ωµικής αντίστασης:   

α. Με βολτόµετρο και αµπερόµετρο. Χ 

β. Με συγκριτικές µεθόδους. Χ 

γ.  Με βαττόµετρο.   

δ. Με ωµόµετρο. Χ 

ε. Με γέφυρες αντιστάσεων. Χ 

15 

ζ. Με γέφυρα στασίµων υπό προϋποθέσεις.   

Ποιες είναι οι επτά βασικές µονάδες στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (S.I.);   

α. Μέτρο (m). Χ 

β. Χιλιόγραµµο µάζας (kg). Χ 

γ. Κιλοπόντ (kp)   

δ. ∆ευτερόλεπτο (sec). Χ 

ε. Αµπέρ (Α). Χ 

στ. Κέλβιν (Κ). Χ 

ζ. Καντέλα (cd). Χ 

η. Λουξ (Lux)   

16 

θ. Γραµµοµόριο (mole). Χ 

Πώς συνδέεται ένα αµπερόµετρο και ένα βολτόµετρο σε ένα ηλεκτρικό 

κύκλωµα;   

17 

α. ∆εν υπάρχει κανόνας - συνδέονται ανάλογα µε το είδος του κυκλώµατος και τον 

τρόπο σκέψης του µελετητή   
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β. Το αµπερόµετρο συνδέεται σε σειρά µε το φορτίο ενώ το βολτόµετρο συνδέεται 

παράλληλα. 

Χ 

γ. Το αµπερόµετρο συνδέεται παράλληλα µε το φορτίο ενώ το βολτόµετρο 

συνδέεται σε σειρά.   

Ποια από τα παρακάτω αντιστοιχούν σε µονάδες ηλεκτρικών µεγεθών.   

α. Ένταση ρεύµατος:  A (Ampere) Χ 

β. Ένταση ρεύµατος:  Cb (Coulomb)   

γ. ∆ιαφορά δυναµικού (Τάση):  V (Volt) Χ 

δ. Ισχύς: Newton (N)   

18 

δ. Ισχύς: W (Watt) Χ 

Μέτρηση ενός φυσικού µεγέθους ονοµάζουµε τον προσδιορισµό της τιµής 

του σε σχέση µε ένα άλλο προκαθορισµένο οµοειδές µέγεθος το οποίο 

λαµβάνεται ως µονάδα µέτρησης. 

  

α. Σωστό. Χ 

19 

β. Λάθος.   

Από ποια στοιχεία αποτελείται ένα βαττόµετρο και σε ποια κατηγορία 

οργάνων ανήκει; 

  

α. Το στοιχείο (πηνίο) ισχύος.   

β. Το στοιχείο (πηνίο) τάσης. Χ 

γ. Το στοιχείο (πηνίο) έντασης. Χ 

δ. Ανήκει στην κατηγορία των οργάνων ανεξάρτητων πηνίων.   

20 

ε. Ανήκει στην κατηγορία των οργάνων διασταυρωµένων πηνίων. Χ 

Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του αναλογικού µετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας; 

  

α. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kWh. 

Χ 

α. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kW. 

  

21 

γ. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/Wh. 

  

Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µηχανικού µετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας; 

  

α. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kW. 

  

β. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kWh. 

Χ 

22 

γ. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/Wh. 

  

Οι µετασχηµατιστές µετρήσεων χρησιµεύουν για να υποβιβάζουν κατά ένα 

γνωστό λόγο µια τάση ή µια ένταση, την οποία θέλουµε να µετρήσουµε. 

Έτσι, για παράδειγµα, µπορούµε  µε ένα βολτόµετρο 110V να µετρήσουµε 

µια τάση 10kV και µε ένα αµπερόµετρο 5Α µια ένταση 300Α. Ουσιαστικά, 

αυτό που κάνουν είναι να επεκτείνουν την περιοχή µετρήσεων των 

οργάνων. 

  

α. Σωστό. Χ 

23 

β. Λάθος.   

24 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι µετασχηµατιστές µετρήσεων;   
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α. Μετασχηµατιστές έντασης. Χ 

β. Μετασχηµατιστές τάσης. Χ 

γ. Μετασχηµατιστές ισχύος.   

Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα µιας οικιακής συσκευής ;   

α. Είναι µια ετικέτα που αναγράφει την αξία της συσκευής.   

β. Είναι µια ετικέτα που αναγράφει το χρόνο καταστροφής της συσκευής.   

γ. Είναι µια ετικέτα που αναγράφει την κατανάλωση ενέργειας µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι συγκρίσιµη µε τη απόδοση της και µε τα άλλα µοντέλα.  

Χ 

25 

δ. Είναι µια ετικέτα που αναγράφει την κατανάλωση άεργου ισχύος µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την κατανάλωση ενέργειας µε τις άλλες συσκευές. 

  

Τι είναι η ενεργειακή σήµανση;   

α. Ενεργειακή σήµανση είναι η ετικέτα που είναι υποχρεωµένη κάθε εταιρία 

οικιακών συσκευών  να   τις κατατάσσει τις συσκευές τις σε κατηγορίες από το G 

(αποδοτικότερη – µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας) έως το A (µη αποδοτική – 

µικρότερη κατανάλωση ενέργειας). 

  

β. Ενεργειακή σήµανση είναι η ετικέτα που είναι υποχρεωµένη κάθε εταιρία 

οικιακών συσκευών να κατατάσσει τις συσκευές της σε κατηγορίες από το Α 

(αποδοτικότερη – ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας) έως το G (µη αποδοτική – 

µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας). 

Χ 

26 

γ. Ενεργειακή σήµανση είναι η ετικέτα που είναι υποχρεωµένη κάθε εταιρία 

οικιακών συσκευών  να   τις κατατάσσει τις συσκευές τις σε κατηγορίες από το G 

(αποδοτικότερη – µικρότερη κατανάλωση ενέργειας) έως το A (µη αποδοτική – 

µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας). 

  

Να αναφέρετε δύο χώρους που θα τους χαρακτηρίζατε σαν χώρους ψηλού 

κινδύνου για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θα εφαρµόζατε τους ανάλογους 

αυστηρούς κανονισµούς που διέπουν τέτοιες επικίνδυνες ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

  

α. Χώροι αποθήκευσης υγραερίου, πετρελαιοειδών. Χ 

β. Χώροι αποθήκευσης χάρτου και ξυλείας.   

γ. Έγκλειστοι χώροι όπως αποθήκες πυροµαχικών, χρωστικών υλών και 

µπαταριών. 

Χ 

27 

δ. Χώροι αποθήκευσης υφασµάτων.   

Τι γνωρίζετε για τις µετρήσεις µεγάλης ακριβείας;   

α. Οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται σε Ιδιωτικά Εργαστήρια Προτύπων. Σ’ αυτές 

λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τον περιορισµό των σφαλµάτων, στο ελάχιστο, και 

λαµβάνονται υπ’ όψη οι απαιτούµενες δαπάνες. Τα σχετικά σφάλµατα των 

µετρήσεων αυτών είναι µικρότερα από το 1/105. 

  

28 

β. Οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται στα Εθνικά Εργαστήρια Προτύπων. Σ’ αυτές 

λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τον περιορισµό των σφαλµάτων, στο ελάχιστο, 

χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψη οι απαιτούµενες δαπάνες. Τα σχετικά σφάλµατα 

των µετρήσεων αυτών είναι µικρότερα από το 1/105. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές µετρήσεις ακριβείας;   

α. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/1000 και 1/105, 

ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 

  

β. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/1000 και 1/106, 

ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 

  

29 

γ. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/100 και 1/105, Χ 
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ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 

Τι γνωρίζετε για τις βιοµηχανικές µετρήσεις;   

α. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών είναι µεγαλύτερο από 1/1000. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι µετρήσεις, που διεξάγονται στις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. 

 

β. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών είναι µεγαλύτερο από 1/100. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι µετρήσεις, που διεξάγονται στις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.  

Χ 

30 

γ. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών είναι µεγαλύτερο από 1/105. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι µετρήσεις, που διεξάγονται στις βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.  

  

Τι γνωρίζετε για τα σφάλµατα διατάξεως µετρήσεως;    

α. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται στα στοιχεία της διατάξεως µετρήσεως (όργανα, 

πρότυπα, κ.τ.λ.) και στην επίδραση του περιβάλλοντος.  

Χ 

β. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται στα στοιχεία της διατάξεως µετρήσεως (όργανα, 

πρότυπα, κ.τ.λ.) στην επίδραση του περιβάλλοντος και στον ανθρώπινο 

παράγοντα.  

  

31 

γ. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται αποκλειστικά στα στοιχεία της διατάξεως 

µετρήσεως (όργανα, πρότυπα, κ.τ.λ.) 

  

Η τάση στην είσοδο ενός µετασχηµατιστή είναι 100 V και στην έξοδο 10 V. 

Αν η ένταση στην είσοδο είναι 6 Α, η ένταση στην έξοδο είναι: 

  

α. 0,6 Α.   

β. 36 Α.   

γ. 60 Α. Χ 

32 

δ. 10 Α.   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι :  

                                                                         

  

α. 500V.   

β. 125V.  Χ 

γ. 250V.   

33 

δ. 1000V.    

34 ∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι :  

  

1 / 1 0 0

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 
α. 25V. Χ 

β. 50V.    

γ. 100V.   

δ. 200V.    

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι :  

 

  

α. 1000W.    

β. 500W.    

γ. 250W.    

35 

δ. 125W.  Χ 

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Έστω V1=500V και V2=100V οι ενεργές τιµές  της τάσης στο 

πρωτεύον και στο δευτερεύον τύλιγµα αντίστοιχα. Η ισχύς που 

καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση RL του φορτίου είναι 1000W. Το 

ενεργός τιµή του ρεύµατος I1 στο πρωτεύον τύλιγµα, είναι : 

 

  

α. 0,2Α.   

β. 2Α.   

γ. 20Α.  Χ 

36 

δ. 50Α.   

Η ηλεκτρική συχνότητα του δικτύου της ∆ΕΗ πρέπει να είναι πάντα σταθερή 

και ίση µε 50 Ηz. 

  

α. Σωστό. Χ 

37 

β. Λάθος.   

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διακύµανση τάσης (ε %);  

α. Η διακύµανση τάσης (ε %) εξαρτάται από τη µεταβολή της τάσης στο πρωτεύον 

τύλιγµα U2 του µετασχηµατιστή και το συνφ2. 

  

β. Η διακύµανση τάσης (ε %) εξαρτάται από τη µεταβολή της έντασης στο 

πρωτεύον τύλιγµα U2 του µετασχηµατιστή. 

  

38 

γ. Η διακύµανση τάσης (ε %) εξαρτάται από τη µεταβολή της τάσης στο 

δευτερεύον τύλιγµα U2 του µετασχηµατιστή και το συνφ2. 

Χ 
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Ποια υλικά ονοµάζονται µονωτικά;   

α. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που δεν επιτρέπουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 

Χ 

β. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που επιταχύνουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 

  

39 

γ. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που επιτρέπουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 
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Πίνακας Α.1.2. Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Πώς επηρεάζει η διάρκεια επαφής ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας; Ποια τα 

όρια τάσης ασφαλείας στο AC και DC; 

  

α. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος 

αυξάνεται γρήγορα. Λόγω της αύξησης της αντίστασης έχουµε, βάσει του νόµου 

του ΟΗΜ, µείωση της έντασης του ρεύµατος, δηλαδή αύξηση των κινδύνων από 

την ηλεκτροπληξία.  

  

β. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος 

µειώνεται γρήγορα. Λόγω της µείωσης της αντίστασης έχουµε, βάσει του νόµου 

του ΟΗΜ, αύξηση της έντασης του ρεύµατος, δηλαδή αύξηση των κινδύνων από 

την ηλεκτροπληξία.  

Χ 

1 

γ. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι από την 

ηλεκτροπληξία λόγω της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας που διαπερνά το 

ανθρώπινο σώµα. 

  

Η προστασία έναντι άµεσης επαφής επιτυγχάνεται µε:   

α. Τον περιορισµό του ρεύµατος που µπορεί να περάσει µέσα από το σώµα. Χ 

β. Την επιβεβαίωση ότι όλα τα αγώγιµα µέρη, ξένων µε την ηλεκτρική 

εγκατάσταση. αντικειµένων είναι στο ίδιο δυναµικό τάσης. 

  

γ. Την αυτόµατη διακοπή της παροχής και τη διάρκεια συνθηκών σφάλµατος προς 

τη γη. 

 

2 

δ. Τη χρήση αποµονωτικού µετασχηµατιστή (isolation transformer) για τον 

διαχωρισµό της παροχής µε το φορτίο. 

  

Ηλεκτροπληξία µπορεί να προκληθεί µέσω έµµεσης και άµεσης επαφής.  

Ποια από τις πιο κάτω περιγραφές καθορίζει τη διαφορά µεταξύ των 

συνθηκών που προκαλείται ηλεκτροπληξία;  

  

α. Άµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε µεταλλικό µέρος, που έγινε ρευµατοφόρο µετά 

από βλάβη, ενώ έµµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε ρευµατοφόρα µέρη. 

  

β. Άµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε ρευµατοφόρα µέρη, ενώ έµµεση επαφή είναι 

το άγγιγµα σε µεταλλικό µέρος, που έγινε ρευµατοφόρο µετά από βλάβη. 

Χ 

3 

γ. Άµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε θερµαινόµενο µεταλλικό µέρος, που έγινε 

ρευµατοφόρο µετά από βλάβη, ενώ έµµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε 

ρευµατοφόρα µέρη. 

  

Η µόνωση του εργαλείου κλάσης II (class II):   

α. Προσφέρει προστασία έναντι έµµεσης επαφής µόνο.   

β. Προσφέρει προστασία έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής.   

γ. ∆εν προσφέρει προστασία έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής.   

4 

δ. Προσφέρει προστασία έναντι άµεσης επαφής µόνο. Χ 

Το ρεύµα βραχυκυκλώµατος ορίζεται, ως η υπερένταση που δηµιουργείται 

σε κύκλωµα όταν: 

  

α. υπάρχουν πολύ ψηλά ρεύµατα υπερφόρτωσης.   

β. καεί η ασφάλεια προστασίας του κυκλώµατος.   

γ. υπάρξει σφάλµα αµελητέας αντίστασης µεταξύ ενεργών αγωγών. Χ 

5 

δ. υπάρξει σφάλµα µεταξύ φάσης και προστατευτικού αγωγού κυκλώµατος.  

6 Για να παρέχεται προστασία από ηλεκτροπληξία, ο εξοπλισµός κλάσης II   
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(class II), βασίζεται στη βασική µόνωση και : 

α. στη γεφύρωση.   

β. στη σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών στο προστατευτικό αγωγό.   

γ. στα µέτρα προστασίας της µόνιµης συρµάτωσης της εγκατάστασης.   

δ. στη συµπληρωµατική µόνωση. Χ 

Από τι εξαρτάται το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που 

διαρρέεται από ρεύµα και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο; 

  

α. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την αντίσταση του αγωγού 

και το µήκος του, καθώς και από τη µαγνητική επαγωγή του µαγνητικού πεδίου. 

  

β. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος 

που διαρρέει τον αγωγό, από το µήκος του αγωγού και από τη µαγνητική επαγωγή 

του µαγνητικού πεδίου. 

Χ 
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γ. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την τάση του ρεύµατος που 

διαρρέει τον αγωγό, από το µήκος του αγωγού και από τη αντίστασή του. 

  

Ένας αγωγός µήκους 0,5m, κινείται σε µαγνητικό κάθετα προς τις 

µαγνητικές γραµµές µε ταχύτητα 40m/s. H µαγνητική επαγωγή του 

µαγνητικού πεδίου, έχει τιµή 1Vs/m 2. Το µέγεθος της ηλεκτρεγερτικής 

δύναµης που δηµιουργείται στον αγωγό είναι: 

  

α. e=40V.   

β. e=30V.   

γ. e=20V.  Χ 

8 

δ. e=10V.    

Η ισοδύναµη αντίσταση από τους ακροδέκτες AB στο παρακάτω κύκλωµα 

έχει την τιµή: 

  

  

α. RAB = 10 Ω.    

β. RAB = 1,6 Ω.  Χ 

γ. RAB = 5 Ω.    

9 

δ. RAB = 2,3 Ω.    

∆ύο παράλληλοι αγωγοί µήκους ℓ διαρρέονται από ρεύµατα I1 και I2 

αντίστοιχα και η µεταξύ τους απόσταση είναι r. Εάν διπλασιάσουµε τις τιµές 

των ρευµάτων, η δύναµη µεταξύ των αγωγών: 

  

α. υποδιπλασιάζεται.   

β. τετραπλασιάζεται. Χ 

γ. υποτετραπλασιάζεται.  

10 

δ. διπλασιάζεται.  

11 Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, η ισοδύναµη αντίσταση ως προς 

τους ακροδέκτες A - B είναι: 
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α. RAB = R.  Χ 

β. RAB = 2R.    

γ. RAB = 2R/3.    

δ. RAB = 5R/3.  

Πόσα βολτ πρέπει να υπερβεί η βηµατική τάση ή τάση επαφής και για πόσο 

χρόνο ώστε άνθρωπος να κινδυνεύσει από ηλεκτροπληξία; 

  

α. 50V - για χρόνο µεγαλύτερο από 2 sec.   

β. 50V - για χρόνο µεγαλύτερο από 0,2 sec.  Χ 

γ. 150V - για χρόνο µεγαλύτερο από 0,1 sec.    

12 

 

  

Γιατί η τάση επαφής είναι πιο επικίνδυνη από τη βηµατική;   

α. ∆ιότι το ρεύµα στη διαδροµή του από το πόδι  στο χέρι περνά από το πάγκρεας 

του ανθρώπου. 

  

β. ∆ιότι το ρεύµα στη διαδροµή του από το χέρι στο πόδι περνά από το θώρακα 

του ανθρώπου. 

Χ 

13 

 

γ. ∆ιότι το ρεύµα στη διαδροµή του από το χέρι στο πόδι περνά από τη 

σπονδυλική στήλη του ανθρώπου. 

 

Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης, ο εξοπλισµός θα αντέχει υψηλότερη 

ή χαµηλότερη τάση; 

  

α. Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης τόσο µειώνεται το ύψος της τάσης 

καταπόνησης, που µπορεί να αντέξει ο εξοπλισµός. 

  

β. Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης τόσο αυξάνει το ύψος της τάσης 

καταπόνησης, που µπορεί να αντέξει ο εξοπλισµός. 

Χ 

14 

 

γ. ∆εν υπάρχει συσχέτιση χρόνου µε τάση  

∆ίπλα στον αριθµό της φράσης της πρώτης στήλης να προστεθεί το γράµµα 

από τον αριθµό της δεύτερης στήλης που ταιριάζει περισσότερο: 

 

  

α. 1δ, 2γ, 3η, 4ζ. Χ 

β. 1γ, 2δ, 3η, 4ζ.   

15 

 

γ. 1δ, 2η, 3γ, 4ζ.  

Τι µπορεί να συµβεί, αν δύο µεταλλικά σηµεία είναι µη ισοδυναµικά;    

α. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία δεν είναι επικίνδυνα υψηλή.   

β. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία µπορεί να είναι επικίνδυνα υψηλή. Χ 

16 

 

γ. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία πρέπει να εξουδετερωθεί το  
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συντοµότερο. 

∆ίπλα στον αριθµό του οργάνου της πρώτης στήλης (1 έως 4) να προστεθεί 

το γράµµα (α έως η) από την ένδειξη της δεύτερης στήλης που ταιριάζει 

περισσότερο: 

 

  

α. 1η, 2δ, 3γ, 4ε.   

β. 1δ, 2η, 3γ, 4ε. Χ 

17 

γ. 1δ, 2γ, 3η, 4ε.   

Πώς µπορούµε εµπειρικά να διαπιστώσουµε εάν κάποιοι καταναλωτές σε 

µια ηλεκτρική εγκατάσταση είναι συνδεδεµένοι σε σειρά ή παράλληλα; 

  

α. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (να λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

Χ 

β. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (να λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι συνδεδεµένοι σε 

σειρά. 
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γ. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι σταµατήσουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (να λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

  

Εάν έχουµε τρείς πηγές µε ίδια ηλεκτρεγερτική δύναµη ΗΕ∆ = Ε η κάθε µια 

και θέλουµε να αντιµετωπίσουµε ένα φορτίο που απαιτεί την τριπλάσια τάση 

τροφοδοσίας. Πώς θα συνδέσουµε τις πηγές ώστε να το επιτύχουµε; 

  

α. Θα τις συνδέσουµε σε σειρά τις δυο πρώτες. Ισχύει Eολική = (Ε+Ε)/(Ε·2/3·Ε) = 3Ε   

β. Θα τις συνδέσουµε σε σειρά. Ισχύει Eολική = 3 · Ε, όπου ν=3, ο αριθµός των 

πηγών. 

Χ 
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γ. Θα τις συνδέσουµε παράλληλα. Ισχύει Eολική = ν · Ε, όπου ν ο αριθµός των 

πηγών. 

  

Τι ονοµάζουµε σφάλµα ενδείξεως του οργάνου και πώς ορίζεται;   

α. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέγιστου 

συνολικού δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)max προς τη µέγιστη τιµή της 

περιοχής µέτρησης του οργάνου Xe, δηλαδή: Fo=(∆Χ)max/Xe. 

Χ 

β. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέσου συνολικού 

δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)m προς τη µέση τιµή της περιοχής µέτρησης του 

οργάνου Xm, δηλαδή: Fo=(∆Χ)m/Xm. 
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γ. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέγιστου 

συνολικού δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)max προς τη µέση τιµή της περιοχής 

µέτρησης του οργάνου Xm, δηλαδή: Fo=(∆Χ)max/Xm. 

  

To σφάλµα ενδείξεως ενός οργάνου εξαρτάται από τις µηχανικές ιδιότητες 

των οργάνων όπως: 

  

α. Η ταχύτητα µέτρησης.   

21 

β. Ο τρόπος εδράσεως του κινητού συστήµατος. Χ 
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γ. Το βάρος. Χ 

δ. Η ποιότητα κατασκευής. Χ 

ε. Η ένταση στην παρατήρηση του χειριστή προς τις ενδείξεις του οργάνου.   

στ. Ο τρόπος βαθµονόµησης της κλίµακας Χ 

Ποιες από τις παρακάτω είναι κατηγορίες σφαλµάτων που προέρχονται από 

την επίδραση του περιβάλλοντος; 

  

α. Σφάλµατα από τη µεταβολή της θερµοκρασίας. Χ 

β. Σφάλµατα από τη µεταβολή της πίεσης του αέρα.   

γ. Σφάλµατα από την επίδραση των µαγνητικών πεδίων. Χ 

δ. Σφάλµατα από την επίδραση ηλεκτρικών πεδίων. Χ 

22 

ε. Σφάλµατα από την επίδραση πεδίων που αναπτύσσονται λόγω της τρύπας του 

όζοντος. 

  

Σε µία γέφυρα Wheatstone, η οποία αποτελείται από τέσσερις (4) ωµικές 

αντιστάσεις R1, R2, R3, R4 η συνθήκη ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: 

R1/R3=R2/R4. Αν δοθούν αντιστάσεις µε τιµές: 2Ω, 3Ω, 4Ω και 6Ω µπορεί να 

ισορροπήσει η γέφυρα και γιατί; 

  

α. Η γέφυρα µπορεί να ισορροπήσει. Αν θεωρήσουµε R1=2Ω, R2=3Ω R3=4Ω 

R4=6Ω τότε θα ισχύει: 2/4=3/6=1/2. (Σηµειώνεται ότι υπάρχουν κι άλλοι 

συνδυασµοί τιµών αντιστάσεων που οδηγούν στην ισορροπία της γέφυρας). 

Χ 
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β. Η γέφυρα δεν µπορεί να ισορροπήσει. Αν θεωρήσουµε R1=2Ω, R2=3Ω R3=4Ω 

R4=6Ω τότε ισχύει: 2/6<>3/4. 

  

Τι γνωρίζετε για την τάση δοκιµής;   

α. Είναι η τάση που επιβάλλεται στα µονωτικά υλικά των οργάνων. Συµβολίζεται µε 

έναν αριθµό που βρίσκεται µέσα σε έναν αστερίσκο και µετριέται σε kV (Κιλοβόλτ). 

Αν δεν υπάρχει αριθµός µέσα στον αστερίσκο, εννοείται ότι η τάση δοκιµής του 

οργάνου είναι 500V. 

Χ 

β. Είναι η τάση που επιβάλλεται στα µονωτικά υλικά των οργάνων. Συµβολίζεται µε 

έναν αριθµό που βρίσκεται µέσα σε έναν αστερίσκο και µετριέται σε MV 

(Μεγαβόλτ). Αν δεν υπάρχει αριθµός µέσα στον αστερίσκο, εννοείται ότι η τάση 

δοκιµής του οργάνου είναι 1 MV. 

  

24 

γ. Είναι η τάση που επιβάλλεται στα µονωτικά υλικά των οργάνων. Συµβολίζεται µε 

έναν αριθµό που βρίσκεται µέσα σε έναν αστερίσκο και µετριέται σε mV (Μιλιβόλτ). 

Αν δεν υπάρχει αριθµός µέσα στον αστερίσκο, εννοείται ότι η τάση δοκιµής του 

οργάνου είναι 1000mV. 

  

Ποια όργανα χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα;   

α. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα αµπερόµετρα.   

β. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα συχνόµετρα. Χ 

25 

γ. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα βολτόµετρα.  

26 Ποια από τα κυκλώµατα Α και Β, είναι κατάλληλα για τη µέτρηση 

πραγµατικής ισχύος ενός µονοφασικού καταναλωτή. 
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α. και τα δύο κυκλώµατα. Χ 

β. το κύκλωµα Α.   

γ. το κύκλωµα Β.   

Πώς µπορούµε να κάνουµε επέκταση της περιοχής µέτρησης 

αµπεροµέτρου; 

  

α. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου γίνεται µε την 

παράλληλη σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

Χ 

β. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου γίνεται µε την εν σειρά 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

  

27 

γ. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου δεν είναι εφικτή παρά 

µόνο µε εργοστασιακή παρέµβαση. 

  

Πώς µπορούµε να κάνουµε επέκταση της περιοχής µέτρησης βολτοµέτρου;   

α. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου δεν είναι εφικτή παρά 

µόνο µε εργοστασιακή παρέµβαση. 

  

β. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου γίνεται µε την παράλληλη 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

  

28 

γ. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου γίνεται µε την εν σειρά 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης σ’ αυτό. 

Χ 

Η διαφορά στη λειτουργία µεταξύ ανιχνευτών µικροκυµάτων και ανιχνευτών 

υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι η εξής: Ο ανιχνευτής µικροκυµάτων 

χρησιµοποιεί τη µεταβολή µικροκυµάτων (κατάλληλης συχνότητας) που 

γίνεται κατά τη µεταφορά τους από τον ποµπό στο δέκτη και η οποία 

οφείλεται σε κίνηση µέσα στο προστατευόµενο χώρο. Ενώ, ο ανιχνευτής 

υπέρυθρης ακτινοβολίας στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε αντικείµενο 

εκπέµπει θερµική ενέργεια µε τη µορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με την 

ύπαρξη νέας παρουσίας, η θερµική ενέργεια µεταβάλλεται και ενεργοποιείται 

ο συναγερµός. 

  

α. Σωστό. Χ 

29 

β. Λάθος.   

Αντιστοιχίστε τους παρακάτω ορισµούς µε την κατάλληλη έννοια: 

 

  

α. α:3, β:1, γ:2. Χ 

β. α:3, β:2, γ:1.   

30 

γ. α:1, β:3, γ:2.   

31 Πως ορίζεται η τάση βραχυκύκλωσης σε ένα µετασχηµατιστή;   
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α. Η τάση βραχυκύκλωσης, είναι η τάση του δευτερεύοντος τυλίγµατος που µε 

βραχυκυκλωµένο το πρωτεύον τύλιγµα, το ρεύµα στο δευτερεύον τύλιγµα είναι ίσο 

µε το αντίστοιχο ονοµαστικό ρεύµα. 

  

β. Η τάση βραχυκύκλωσης, είναι η τάση του πρωτεύοντος τυλίγµατος που µε 

βραχυκυκλωµένο το δευτερεύον τύλιγµα, το ρεύµα στο πρωτεύον τύλιγµα είναι ίσο 

µε το αντίστοιχο ονοµαστικό ρεύµα. 

Χ 

γ. Η τάση βραχυκύκλωσης, είναι η τάση του πρωτεύοντος τυλίγµατος που µε 

βραχυκυκλωµένο το δευτερεύον τύλιγµα, το ρεύµα στο δευτερεύον τύλιγµα είναι 

ίσο µε µηδέν. 

  

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Έστω α=Ν1/Ν2, ο λόγος µετασχηµατισµού. Η αντίσταση του 

φορτίου ανηγµένη στο πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή, είναι : 

 

  

α. α2·RL. Χ 

β. RL/α
2.   

γ. α·RL.   

32 

δ. RL/α.    

∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω α1=Ν1/Ν2=4 και α2=Ν3/Ν4=0,5. Οι ενεργές τιµές της τάσης VL και του 

ρεύµατος IL στο φορτίο, είναι 100V και 5A αντίστοιχα. Η ενεργός τιµή της 

τάσης V1 στο πρωτεύον τύλιγµα είναι:  

 

  

α. 200V. Χ 

β. 100V.    

γ.  50V.   

33 

δ.  500V.   

∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω V1=100V η ενεργός τιµή της τάσης στην είσοδο του κυκλώµατος, 

α1=Ν1/Ν2=5 και α2=Ν3/Ν4=2. Η ισχύς που καταναλίσκεται στο φορτίο, είναι:  

 

  

α. 100W.   

β. 10W.  Χ 

γ. 1W.    

34 

δ. 1000W.   
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∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω IL=5A η ενεργός τιµή του ρεύµατος στο φορτίο, α1=Ν1/Ν2=5 και 

α2=Ν3/Ν4=2. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 στην είσοδο του κυκλώµατος, είναι: 

 

  

α. 100V.   

β. 500V. Χ 

γ. 50V.   

35 

δ. 400V.   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι :  

 

  

α. 100.   

β. 200.   

γ.  50. Χ 

36 

δ. 400.   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I1 στο πρωτεύον 

τύλιγµα, είναι 300V και  5A αντίστοιχα Έστω α=Ν1/Ν2 = 6, ο λόγος 

µετασχηµατισµού. Η ωµική αντίσταση RL του φορτίου, είναι : 

 

  

α. 5/3Ω Χ 

β. 5Ω   

γ. 15Ω   

37 

δ. 3Ω   

Τάση βραχυκύκλωσης µετασχηµατιστή ονοµάζεται η τάση που πρέπει να 

εφαρµοστεί στο πρωτεύον τύλιγµα του Μ/Σ ώστε µε ανοιχτοκυκλωµένο το 

δευτερεύον να έχουµε το ονοµαστικό ρεύµα στο δευτερεύον. 

  

α.  Σωστό.   

38 

β.  Λάθος. Χ 

39 Η ονοµαστική ισχύς ενός Μ /Τ δίδεται πάντα σε VA, για να βρίσκουµε εύκολα 

το µέγιστο ρεύµα στο οποίο πρέπει να αντέχουν τα τυλίγµατα του διότι δε 

γνωρίζουµε το είδος του φορτίου (R, L, C) που θα τροφοδοτήσει. ∆ηλαδή η 
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Φαινοµενική ισχύς, S=V*I, αντιστοιχεί στη πραγµατική ισχύ, που µπορεί να 

αποδώσει ο µετασχηµατιστής, όταν συνΦ = 1, (µας ενδιαφέρει το Ι≤Ιον. Για 

να µην καταγράφουν τα τυλίγµατα), ενώ η πραγµατική ισχύς, P = V * I * συνΦ 

(ω) και για συνΦ =1, έχουµε P = V * I * 1 = S. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Εξηγήστε γιατί ένας Μ /Τ δε λειτουργεί σε Σ.Ρ.;   

α. Ένας Μ / Τ δεν λειτουργεί σε Σ.Ρ. γιατί καίγονται τα τυλίγµατα του. Αυτό 

συµβαίνει γιατί το ρεύµα που περνάει από τον Μ / Τ  µειώνεται µε αποτέλεσµα τη 

συνεχή αύξηση της θερµοκρασίας του πυρήνα του Μ /Τ εποµένως θα 

καταστραφούν τα τυλίγµατα.     

  

40 

β. Ένας Μ / Τ δεν λειτουργεί σε Σ.Ρ. γιατί καίγονται τα τυλίγµατα του. Αυτό 

συµβαίνει γιατί το ρεύµα που περνάει από τον Μ / Τ δεν µειώνεται µε αποτέλεσµα 

τη συνεχή αύξηση της θερµοκρασίας του πυρήνα του Μ /Τ εποµένως θα 

καταστραφούν τα τυλίγµατα.     

Χ 

Η τάση ελέγχου που απαιτείται για τον έλεγχο της αντίστασης µόνωσης σε 

εγκαταστάσεις µε ονοµαστική τάση 400V, είναι: 

  

α. 1000V DC.   

β. 500V DC. Χ 

γ. 400V DC.   

41 

δ. 230V DC.   

Το ονοµαστικό ρεύµα µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης επιβεβαιώνεται από τη 

δοκιµή υπερθέρµανσης ή τη δοκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας. 

  

α. Σωστό. Χ 

42 

β. Λάθος.   

Η διηλεκτρική αντοχή της κατασκευής µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης 

επιβεβαιώνεται από τη δοκιµή τύπου σε κρουστικό (κεραυνικό) ρεύµα. 

  

α. Σωστό.   

43 

β. Λάθος. Χ 

Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του εξοπλισµού ελέγχεται από τις 

διηλεκτρικές δοκιµές σειράς και τύπου. 

  

α. Σωστό. Χ 

44 

β. Λάθος.   

Η δοκιµή µηχανικής αντοχής γίνεται µε ρεύµα βραχυκύκλωσης και αφορά τη 

στιβαρότητα του εξοπλισµού. 

  

α. Σωστό.   

45 

β. Λάθος. Χ 

Η ελάχιστη αποδεκτή αντίσταση µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης όταν 

µετρηθεί µε όργανο που λειτουργεί σε τάση ελέγχου 500V DC., είναι: 

  

α. 0,5ΜΩ. Χ 

β. 50000Ω.   

γ. 10000ΚΩ.   

46 

δ. 1ΜΩ.   

Ποιος από τους πιο κάτω ελέγχους δεν µπορεί να διενεργηθεί µε 

συνδεδεµένη την παροχή ρεύµατος; 

  

α. Αναµενόµενο ρεύµα σφάλµατος.   

47 

β. Σύνθετη αντίσταση του βρόγχου βλάβης προς τη γη.   
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γ. Λειτουργία αρ–σι–ντι (RCD).   

δ. Αντίσταση µόνωσης. Χ 

Τι είναι η τάση βραχυκύκλωσης (Uβρ) και από τι εξαρτάται η µέγιστη τιµή της;   

α. Η µικρή τάση του πρωτεύοντος που προκαλεί τα ονοµαστικά ρεύµατα 

βραχυκύκλωσης (Ιβρ. ή Iκ) ονοµάζεται τάση βραχυκύκλωσης (Uβρ. ή Uκ) συνήθως 

σε ποσοστό % και κυµαίνεται µεταξύ 5  - 20 % της ονοµαστικής τάσης του 

πρωτεύοντος. Η µέγιστη τιµή της τάσης βραχυκύκλωσης εξαρτάται από την 

εσωτερική αντίσταση (η οποία πρέπει να είναι µεγάλη) και από το διαρκές ρεύµα 

(το οποίο πρέπει να είναι µικρό). 

  

β. Η µικρή τάση του πρωτεύοντος που προκαλεί τα ονοµαστικά ρεύµατα 

βραχυκύκλωσης (Ιβρ. ή Iκ) ονοµάζεται τάση βραχυκύκλωσης (Uβρ. ή Uκ) συνήθως 

σε ποσοστό % και κυµαίνεται µεταξύ 2  - 10 % της ονοµαστικής τάσης του 

πρωτεύοντος. Η µέγιστη τιµή της τάσης βραχυκύκλωσης εξαρτάται από την 

εσωτερική αντίσταση (η οποία πρέπει να είναι µεγάλη) και από το διαρκές ρεύµα 

(το οποίο πρέπει να είναι µικρό). 

Χ 

48 

γ. Η µικρή τάση του πρωτεύοντος που προκαλεί τα ονοµαστικά ρεύµατα 

βραχυκύκλωσης (Ιβρ. ή Iκ) ονοµάζεται τάση βραχυκύκλωσης (Uβρ. ή Uκ) συνήθως 

σε ποσοστό % και κυµαίνεται µεταξύ 4  - 15 % της ονοµαστικής τάσης του 

πρωτεύοντος. Η µέγιστη τιµή της τάσης βραχυκύκλωσης εξαρτάται από την 

εσωτερική αντίσταση (η οποία πρέπει να είναι µικρή και από το διαρκές ρεύµα (το 

οποίο πρέπει να είναι µεγάλο). 
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Πίνακας Α.2.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Από τι αποτελείται µία διάταξη γείωσης;   

α. Από το ηλεκτρόδιο γείωσης.  Χ 

β. Από τον αγωγό γείωσης. Χ 

γ. Από την πλάκα γείωσης.   

1 

δ. Από τον ακροδέκτη ή το ζυγό γείωσης. Χ 

Με ποιους από τους ακόλουθους τρόπους µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία 

διάταξη γείωσης; 

  

α. Γείωση προστασίας. Χ 

β. Γείωση υπερθέρµανσης.   

γ. Γείωση λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Χ 

δ. Γείωση αντικεραυνικής προστασίας. Χ 

ε. Γείωση πτώσης τάσης.   

2 

στ. Γείωση συστηµάτων επεξεργασίας πληροφοριών. Χ 

Το γειωµένο σύστηµα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο το 

ηλεκτρόδιο γείωσης του καταναλωτή είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητο από τη 

γείωση της πηγής παροχής, είναι γνωστό ως σύστηµα: 

  

α. TT. Χ 

β. TN-C-S.   

γ. TN-S.   

3 

δ. TN-C.   

Ποιος είναι ο ορισµός της γείωσης:   

α. Γείωση ορίζεται η αγώγιµη σύνδεση, σκόπιµη ή τυχαία, µέσω της οποίας ένα 

ηλεκτρικό κύκλωµα ή µια συσκευή συνδέεται µε τη γη ή µε αγώγιµο σώµα τέτοιας 

έκτασης που να θεωρείται γη.  

Χ 

β. Γείωση ορίζεται µια µη αγώγιµη σύνδεση ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος, η οποία 

ανακόπτει κάθε διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος.  

  

4 

γ. Γείωση ορίζεται µια µη αγώγιµη σύνδεση µιας ηλεκτρικής συσκευής, η οποία 

ανακόπτει κάθε διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος.  

  

Τι είναι το ηλεκτρόδιο γείωσης;   

α. Ως ηλεκτρόδιο γείωσης ορίζεται ένα µη αγώγιµο σώµα ή ένα σύνολο µη 

αγώγιµων σωµάτων σε στενή επαφή µε το γη.  

  

β. Ως ηλεκτρόδιο γείωσης ορίζεται ένα µη αγώγιµο σώµα ή ένα σύνολο µη 

αγώγιµων σωµάτων σε στενή επαφή µε το γη, το οποίο δεν επιτρέπει τη διαρροή 

ηλεκτρισµού προς αυτήν.  

  

5 

γ. Ως ηλεκτρόδιο γείωσης ορίζεται ένα αγώγιµο σώµα ή ένα σύνολο αγώγιµων 

σωµάτων σε στενή επαφή µε τη γη, το οποίο εξασφαλίζει την ηλεκτρική σύνδεση 

µε αυτήν.  

Χ 

Τι είναι ο αγωγός γείωσης.   

α. Αγωγός γείωσης είναι ο αγωγός που προστατεύει το ηλεκτρόδιο γείωσης.    

β. Αγωγός γείωσης είναι ο αγωγός που συνδέει τον κύριο ακροδέκτη γείωσης µε το 

ηλεκτρόδιο γείωσης.  

Χ 

6 

γ. Αγωγός γείωσης είναι ο αγωγός που περιέχει το ηλεκτρόδιο γείωσης.    

7 Αγωγός προστασίας (σύµβολο PE) είναι ο αγωγός που απαιτείται για την   
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εφαρµογή ορισµένων µέτρων προστασίας και προορίζεται για την ηλεκτρική 

σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών προς ξένα αγώγιµα στοιχεία, 

τον κύριο ακροδέκτη γείωσης ή το ηλεκτρόδιο γείωσης ή το γειωµένο σηµείο 

της πηγής τροφοδότησης ή τεχνητό ουδέτερο κόµβο.  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Πώς µικραίνουµε την αντίσταση γείωσης µιας εγκατάστασης στην οποία 

υπάρχει θεµελιακή γείωση; 

  

α. Επεκτείνουµε το κύκλωµα της θεµελιακής γείωσης της εγκατάστασης.   

β. Κατασκευάζουµε εξάγωνο γείωσης το οποίο συνδέουµε σε σειρά µε τη 

θεµελιακή γείωση. 

  

8 

γ. Κατασκευάζουµε τρίγωνο γείωσης το οποίο συνδέουµε µε τη θεµελιακή γείωση. Χ 

Πόσο διαρκεί ο αγώγιµος δρόµος που δηµιουργείται κατά την ενεργοποίηση 

του αλεξικέραυνου; Τι συµβαίνει µετά; 

  

α. Ο αγώγιµος δρόµος διαρκεί σε µόνιµη κατάσταση µέχρι να επιδιορθωθεί η 

βλάβη. 

  

β. Ο αγώγιµος δρόµος διαρκεί όσο διαρκεί η υπέρταση. Όταν τελειώσει η 

υπέρταση, ο απαγωγέας πρέπει χειροκίνητα να επανέλθει στην αρχική του 

κατάσταση. 

  

9 

γ. Ο αγώγιµος δρόµος διαρκεί όσο διαρκεί η υπέρταση. Όταν τελειώσει η 

υπέρταση, ο απαγωγέας αυτόµατα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. 

Χ 

Στόχος της θεµελιακής γείωσης είναι :   

α. όλα τα µεταλλικά σηµεία του κτιρίου να αποτελούν ισοδυναµική επιφάνεια. Χ 

β. όλα τα µεταλλικά σηµεία του κτιρίου να µην αποτελούν ισοδυναµική επιφάνεια.   

10 

γ. όλα τα σηµεία του κτιρίου να µην αποτελούν ισοδύναµη επιφάνεια.   

Η θεµελιακή γείωση στα νέα κτίρια πραγµατοποιείται µετά από την 

τοποθέτηση των πλινθοδοµών στην οικοδοµή. 

  

α. Σωστό.   

11 

β. Λάθος. Χ 

Οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης:   

α. συνδέονται στη θεµελιακή γείωση.   

12 

β. δεν συνδέονται στη θεµελιακή γείωση. Χ 

Οι αγωγοί γεφύρωσης που συνδέουν τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη του 

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού µε τον αγωγό γείωσης : 

  

α. πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µήκος.   

β. πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο µήκος. Χ 

13 

γ. δεν έχουν περιορισµούς όσον αφορά το µήκος τους.   

Το σύστηµα γείωσης των αλεξικέραυνων αποτελεί µέρος του όλου 

συστήµατος της θεµελιακής γείωσης του κτιρίου. 

  

α. Σωστό. Χ 

14 

β. Λάθος.   

Σε ένα αλεξικέραυνο σύστηµα, οι συλλεκτήριοι αγωγοί πρέπει να 

καλύπτονται µε µονωτικά υλικά. 

  

α. Σωστό.   

15 

β. Λάθος. Χ 

16 Η γείωση λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών συσκευών συνδέεται µε τη 

θεµελιακή γείωση. 
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α. Σωστό.   

β. Λάθος. Χ 

Το σύστηµα θεµελιακής γείωσης και το πλέγµα ισοδυναµικής επιφάνειας 

πρέπει να παρουσιάζουν αντίσταση γείωσης: 

  

α. R < 1 kΩ.   

β. R < 10 Ω.   

γ. R < 1 Ω. Χ 

17 

δ. R > 1 Ω.   

Τα δίκτυα µε γειωµένο ουδέτερο κόµβο ονοµάζονται και δίκτυα TN (T = Terre, 

N = Neutral). Στην κατηγορία αυτή ανήκει όλο το δίκτυο διανοµής χαµηλής 

τάσης (400 V) της ∆ΕΗ. 

  

α. Σωστό. Χ 

18 

β. Λάθος.   

Πού και γιατί απαιτείται ως υποχρεωτική µέθοδος η θεµελιακή γείωση από 

το HD 384;    

α. Η θεµελιακή γείωση είναι υποχρεωτική και απαιτείται από το πρότυπο.   

β. Η θεµελιακή γείωση δεν είναι υποχρεωτική ούτε απαιτείται από το πρότυπο. Η 

απαίτηση και υποχρέωση για τη θεµελιακή γείωση στα νέα κτίρια ορίζεται από τη 

εθνική νοµοθεσία. 

Χ 

19 

γ. Η θεµελιακή γείωση δεν είναι υποχρεωτική ούτε απαιτείται από το πρότυπο ή 

από την εθνική νοµοθεσία. 

  

Πόσα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν όπου εφαρµόζεται η 

άµεση γείωση σε κτίρια χωρίς να υπάρχει θεµελιακή;   

α. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης, ο αριθµός και το µέγεθος των ηλεκτροδίων 

εξαρτάται από την αντίσταση που παρουσιάζει το έδαφος. Η σωστή εκτίµηση 

γίνεται βάσει µετρήσεων της αντίστασης του εδάφους.  

Χ 

β. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης απαιτείται ένα ηλεκτρόδιο για κάθε ρελέ 

διαρροής.  

  

20 

γ. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης, ο αριθµός και το µέγεθος των ηλεκτροδίων 

εξαρτάται από την ηλεκτρική ισχύ της εγκατάστασης.  

  

Πόσα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν όπου εφαρµόζεται η 

άµεση γείωση σε κτίρια µε ταυτόχρονη ύπαρξη θεµελιακής γείωσης;   

α. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης, ο αριθµός και το µέγεθος των ηλεκτροδίων 

εξαρτάται από το µέγεθος των κτιρίων και από την αγωγιµότητα του εδάφους. Η 

αγωγιµότητα αυξάνεται, όταν ο χώρος γύρω από το κτίριο καλύπτεται µε τσιµέντο 

ή άσφαλτο. 

  

β. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης, ο αριθµός και το µέγεθος των ηλεκτροδίων 

εξαρτάται από το µέγεθος των κτιρίων και από την αγωγιµότητα του εδάφους. Η 

αγωγιµότητα µειώνεται, όταν ο χώρος γύρω από το κτίριο καλύπτεται µε τσιµέντο ή 

άσφαλτο. 

Χ 

21 

γ. Στη περίπτωση άµεσης γείωσης, ο αριθµός και το µέγεθος των ηλεκτροδίων 

εξαρτάται από την ηλεκτρική ισχύ της εγκατάστασης.  

  

Ποιες είναι οι κατάλληλες διαστάσεις µεταλλικής πλάκας όταν αυτή 

χρησιµοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης;   

α. Η επιλογή των διαστάσεων της επιφάνειας της µεταλλικής πλάκας γίνεται 

ανάλογα µε την εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ.  

  

22 

β. Η επιλογή των διαστάσεων της επιφάνειας της µεταλλικής πλάκας γίνεται   
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σύµφωνα µε το βάθος τοποθέτησής της µέσα στο έδαφος.  

γ. Η επιλογή των διαστάσεων της επιφάνειας της µεταλλικής πλάκας, γίνεται 

σύµφωνα µε την επιδιωκόµενη αντίστασή της γείωσης και εξαρτάται τόσο από την 

επιδιωκόµενη αντίσταση όσο κι από την αγωγιµότητα του εδάφους.  

Χ 

Ποια είναι η κατάλληλη θέση τοποθέτησης µεταλλικής πλάκας όταν αυτή 

χρησιµοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης;   

α. Η καταλληλότερη θέση της µεταλλικής πλάκας είναι σε κατακόρυφη τοποθέτηση 

όπως αναφερόταν στους προϊσχύοντες κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι, όταν η 

πλάκα είναι κατακόρυφη το χώµα συµπιέζεται πιο αποτελεσµατικά και δε 

δηµιουργούνται κενά ως προς την επαφή της πλάκας µε το έδαφος. Τα βελτιωτικά 

της αγωγιµότητας έχουν αξία όταν είναι δυνατή η χρήση τους αλλά δεν µας 

προκαλούν πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα. Όταν το χώµα βρίσκεται µέσα σε 

λεκάνη από ασβεστόλιθο, δεν πρέπει να περιµένουµε αξιόλογα αποτελέσµατα όσο 

κι αν βελτιώσουµε την αγωγιµότητα του.  

Χ 

23 

β. Η καταλληλότερη θέση της µεταλλικής πλάκας είναι σε οριζόντια τοποθέτηση 

όπως αναφερόταν στους προϊσχύοντες κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι, όταν η 

πλάκα τοποθετείται οριζόντια, το χώµα συµπιέζεται πιο αποτελεσµατικά και δε 

δηµιουργούνται κενά ως προς την επαφή της πλάκας µε το έδαφος. Τα βελτιωτικά 

της αγωγιµότητας έχουν αξία όταν είναι δυνατή η χρήση τους αλλά δεν µας 

προκαλούν πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα. Όταν το χώµα βρίσκεται µέσα σε 

λεκάνη από ασβεστόλιθο, δεν πρέπει να περιµένουµε αξιόλογα αποτελέσµατα όσο 

κι αν βελτιώσουµε την αγωγιµότητα του.  
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Πίνακας Α.2.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Τι ορίζεται ισοδυναµική σύνδεση;   

α. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που προφυλάσσει τα ξένα 

αγώγιµα στοιχεία από πολύ µεγάλες διαφορές δυναµικού. 

  

β. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που διατηρεί στο ίδιο ή 

περίπου στο ίδιο δυναµικό τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα 

στοιχεία. 

Χ 

1 

γ. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που διατηρεί ακριβώς στο ίδιο 

δυναµικό τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα στοιχεία. 

  

Υπό ποιες προϋποθέσεις µπορούν η γείωση προστασίας λειτουργίας και 

αντικεραυνικής προστασίας να έχουν κοινό γειωτή; 

  

α. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1kΩ. 

  

β. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1Ω. 

Χ 

2 

γ. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1MΩ. 

   

Περιγράψτε τις συνδέσεις γείωσης από το ζυγό γείωσης µέχρι την τελευταία 

κατανάλωση. 

  

α. Από το ζυγό γείωσης αρχίζει το δίκτυο γειώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

∆ηλαδή, στο ζυγό αυτό συνδέεται ο αγωγός γείωσης του δικτύου χαµηλής τάσης, 

στη συνέχεια µέσω αυτού γειώνονται όλοι οι επιµέρους πίνακες και τέλος, από 

αυτούς τους πίνακες µέσω ιδιαίτερου αγωγού για κάθε κύκλωµα γειώνονται οι 

διάφορες συσκευές (κινητήρες, φωτιστικά, ρευµατοδότες κ.τ.λ.). 

Χ 

3 

β. Από το ζυγό γείωσης αρχίζει το δίκτυο γειώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

∆ηλαδή, στο ζυγό αυτό συνδέεται ο αγωγός γείωσης του δικτύου χαµηλής τάσης, 

όλοι οι επιµέρους πίνακες καθώς και οι διάφορες συσκευές (κινητήρες, φωτιστικά, 

ρευµατοδότες κ.τ.λ.) µε ειδικούς αγωγούς. 

  

Στη θεµελιακή γείωση προτιµάται η βέργα αντί η ταινία, γιατί λυγίζει 

ευκολότερα στις γωνίες. 

  

α. Σωστό.   

4 

β. Λάθος. Χ 

Η ταινία στη θεµελιακή γείωση τοποθετείται µε την πλατιά της πλευρά σε 

οριζόντιο επίπεδο. 

  

α. Σωστό.   

5 

β. Λάθος. Χ 

Το κρουστικό ρεύµα του κεραυνού συλλέγεται αρχικά από τους αγωγούς 

καθόδου ενός αλεξικέραυνου κλωβού. 

  

α. Σωστό.   

6 

β. Λάθος. Χ 

Τµήµατα στέγης µεταλλικά που προεξέχουν λιγότερο από 30 εκατοστά από 

το επίπεδο ενός κλωβού θεωρούνται προστατευµένα. 

  

α. Σωστό. Χ 

7 

β. Λάθος.   
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Ο απαγωγέας υπέρτασης διοχετεύει το κρουστικό ρεύµα από κεραυνό 

ακαριαία στη γείωση. 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

Ο κάθε απαγωγέας υπέρτασης είναι διπολικός (για την προστασία µιας 

φάσης) µε δύο καλώδια σύνδεσης. 

  

α. Σωστό. Χ 

9 

β. Λάθος.   

Τα µεταλλικά εξαρτήµατα του τηλεφωνικού κέντρου συνδέονται στη 

θεµελιακή γείωση του κτιρίου µε χάλκινο αγωγό διατοµής 16 mm 2. 

  

α. Σωστό. Χ 

10 

β. Λάθος.   

Κάθε σηµείο της στέγης πρέπει να απέχει από συλλεκτήριο αγωγό:   

α. µεταξύ 5 και 10 µέτρα.   

β. περισσότερο από 10 µέτρα.   

γ. περισσότερο από 5 µέτρα.   

11 

δ. λιγότερο από 5 µέτρα. Χ 

Εγκάρσιες συνδέσεις του περιµετρικού ηλεκτροδίου στη θεµελιακή γείωση 

τοποθετούνται, όταν οι διαστάσεις των κτιρίων είναι: 

  

α. µεγαλύτερες των 10 µέτρων. Χ 

β. µεγαλύτερες των 2 µέτρων.   

γ. µικρότερες των 10 µέτρων.   

12 

δ. µεγαλύτερες των 5 µέτρων.   

Οι αγωγοί καθόδου ενός αλεξικέραυνου πρέπει να απέχουν από ένα 

παράθυρο: 

  

α. λιγότερο από µισό µέτρο.   

β. περισσότερο από µισό µέτρο. Χ 

γ. περισσότερο από δύο µέτρα.   

13 

δ. ακριβώς δύο µέτρα.   

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τους γειωτές;   

α. Οι γειωτές χρησιµοποιούνται για να µηδενίσουν τα ηλεκτρικά φορτία που 

παραµένουν στα κυκλώµατα µέσης τάσης και οφείλονται στους παρασιτικούς 

πυκνωτές που υπάρχουν κυρίως στα καλώδια. 

Χ 

β. Οι γειωτές χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύσουν τα ηλεκτρικά φορτία που 

παραµένουν στα κυκλώµατα µέσης τάσης και επαναφέρουν κατά την εκκίνηση τη 

λειτουργία τους. 

  

14 

γ. Οι γειωτές χρησιµοποιούνται για να γειώσουν το τµήµα του δικτύου στο οποίο 

θα εργαστούµε (συντήρηση ή επιδιόρθωση). 

Χ 

Σε ειδικές εγκαταστάσεις, όπως αίθουσες χειρουργείων, σφαγεία και γενικά 

χώρους µε υγρασία, συναντάµε τα δίκτυα IT (Isolee Terre), δηλαδή δίκτυα µε 

µονωµένο (αγείωτο) ουδέτερο κόµβο. 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

16 Ποιο από τα ακόλουθα κυκλώµατα για τα συστήµατα σύνδεσης των 

γειώσεων είναι ΤΤ; 
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α.  

 

  

β.  

  

α. Το πρώτο κύκλωµα. Χ 

β. Το δεύτερο κύκλωµα.   

γ. Κανένα από τα δύο.   

Ποιο από τα ακόλουθα κυκλώµατα για τα συστήµατα σύνδεσης των 

γειώσεων είναι ΤN-C-S;  

  

α.  

 

  

β.  

  

γ.  

  

α. Το κύκλωµα (α).   

β. Το κύκλωµα (β).   

17 

γ. Το κύκλωµα (γ). Χ 

18 Ποιες από τις ακόλουθες είναι ειδικότερες µορφές συνδεσµολογίας του 

συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, ανάλογα µε τη σχέση του 

ουδετέρου και του αγωγού προστασίας; 
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α. Σύστηµα ΤΝ-C, στο οποίο οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας 

συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό σε ολόκληρο το σύστηµα. 

Χ 

β. Σύστηµα ΤΝ-C, στο οποίο ο ουδέτερος και ο αγωγός προστασίας είναι χωριστοί 

σε όλο το σύστηµα. 

  

γ. Σύστηµα ΤΝ-S, στο οποίο ο ουδέτερος και ο αγωγός προστασίας είναι χωριστοί 

σ' ολόκληρο το σύστηµα. 

Χ 

δ. Σύστηµα ΤΝ-S, όπου οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας 

συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό και σε ένα µέρος του συστήµατος. 

  

ε. Σύστηµα ΤΝ-C-S, στο οποίο οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας 

συνδυάζονται σε ένα µόνο αγωγό σε ένα µέρος του συστήµατος. 

Χ 

Στο παρακάτω σχήµα δύνεται το προφίλ δυναµικού κατά µήκος ενός 

γειωµένου πλέγµατος. Σε ποια από τις περιπτώσεις κινδυνεύει ο άνθρωπος; 

 

  

α. Στην Α περίπτωση, γιατί υπάρχει διαφορά δυναµικού µεταξύ του χεριού και των 

ποδιών. 

  

β. Στη Β περίπτωση, γιατί υπάρχει διαφορά δυναµικού µεταξύ του χεριού και των 

ποδιών καθώς επίσης και βηµατική τάση µεταξύ των ποδιών. 

Χ 

19 

δ. Σε καµία από τις δύο περιπτώσεις.    

Στη θεµελιακή γείωση δε συνδέονται οι ουδέτεροι κόµβοι των 

µετασχηµατιστών όταν η συνολική γείωση είναι πολύ µεγάλη. 

  

α. Σωστό. Χ 

20 

β. Λάθος.   

Στη θεµελιακή γείωση συνδέονται και οι µπάρες γείωσης του Γενικού Πίνακα 

Χαµηλής Τάσης : 

  

α. µε αγωγό χαλκού τουλάχιστον 15 mm2.   

β. µε αγωγό χαλκού τουλάχιστον 55 mm2.   

21 

γ. µε αγωγό χαλκού τουλάχιστον 95 mm2. Χ 

Σε µια αποθήκη πυροµαχικών που βρίσκεται ανάµεσα σε ψηλότερα κτίρια 

δεν απαιτείται αλεξικέραυνο αν προστατεύεται από τα γύρω υψηλότερα 

κτήρια. Αν τα υψηλότερα κτήρια δεν παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη 

πρέπει να τοποθετηθούν συλλεκτήριοι αγωγοί. Απαιτείται όµως κατασκευή 

πολύ καλής γείωσης και ισοδυναµικών συνδέσεων. 

  

α. Σωστό. Χ 

22 

β. Λάθος.   

Υπό ποιες προϋποθέσεις οι υδρορροές µπορούν να αντικαταστήσουν τους 

αγωγούς καθόδου ενός αλεξικέραυνου κλωβού Faraday; 

  23 

α. Εφόσον είναι πλαστικές.   
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β. Εφόσον είναι µεταλλικές και διαµέτρου µικρότερη από 5 εκατοστά. Χ 

γ. Εφόσον είναι µεταλλικές και γειωθούν κατάλληλα µέσω σύνδεσης µε τη 

θεµελιακή γείωση. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία του κτιρίου µπορούν να αντικαταστήσουν 

τους αγωγούς καθόδου ενός αλεξικέραυνου κλωβού Faraday; 

  

α. Μεταλλικές σκάλες. Χ 

β. Μεταλλικές υδρορροές. Χ 

γ. Συνθετικές υδρορροές.   

δ. Μεταλλικές διακοσµητικές λαµαρίνες µε πάχος µικρότερο των 0,5 mm.   

24 

ε. Μεταλλικές διακοσµητικές λαµαρίνες µε πάχος µεγαλύτερο των 0,5 mm. Χ 

Πώς µεταβάλλεται η αντίσταση της γείωσης σε σχέση µε την υγρασία του 

εδάφους;    

α. Η αντίσταση της γείωσης δεν µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αυξοµείωση της 

υγρασίας του εδάφους. 

  

β. Η αντίσταση της γείωσης µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αυξοµείωση της 

υγρασίας του εδάφους. Όταν η υγρασία του εδάφους αυξάνεται η αντίσταση 

γείωσης µπορεί ν' αυξηθεί µέχρι και στο δεκαπλάσιο της αρχικής. Γι' αυτό το λόγο, 

πρέπει να γίνεται µέτρηση της αντίστασης της γείωσης σε διάφορες εποχές και 

κυρίως τους χειµερινούς µήνες.  

  

25 

γ. Η αντίσταση της γείωσης µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αυξοµείωση της 

υγρασίας του εδάφους. Όταν η υγρασία του εδάφους µειώνεται, η αντίσταση 

γείωσης µπορεί ν' αυξηθεί µέχρι και στο δεκαπλάσιο της αρχικής. Γι' αυτό το λόγο, 

πρέπει να γίνεται µέτρηση της αντίστασης της γείωσης σε διάφορες εποχές και 

κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) για τουλάχιστον δύο έτη 

από το χρόνο κατασκευής της γείωσης.  

Χ 

Ένας λαµπτήρας ισχύος 40 W έχει δική του αντίσταση (του νήµατος) 

µεγαλύτερη από 1.300Ω και µια λυχνία των 100 W έχει αντίσταση 530Ω. Αν 

σ’ αυτή την αντίσταση προστεθεί στη σειρά η αντίσταση της γείωσης δε θα 

προκαλέσει αξιόλογη πτώση τάσης αρκετή να γίνει αντιληπτή µια αντίσταση 

γείωσης µέχρι και των 200Ω για το µικρό λαµπτήρα και µέχρι 100Ω για το 

µεγάλο, αφού ο λαµπτήρας θ’ ανάψει χωρίς να είναι γνωστή η πτώση τάσης 

που θα προκαλέσει η γείωση. Τούτο έχει σαν αποτέλεσµα να είναι αδύνατος 

ο υπολογισµός της αντίστασης της γείωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενώ µια 

αντίσταση γείωσης είναι 10 - 200 φορές µεγαλύτερη από την κανονική δε 

γίνεται αντιληπτή. Κατά συνέπεια η δοκιµή µε τη λυχνία µπορεί να γίνει 

µόνο για λόγους αγώγιµης συνέχειας και όχι για έλεγχο 

αποτελεσµατικότητας µιας άµεσης γείωσης.   

α. Σωστό. Χ 

26 

β. Λάθος.   
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Πίνακας Α.3.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Μονωµένοι Αγωγοί και Καλώδια 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Τι εννοούµε µε τον όρο «αγωγός» στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.). 

  

α. Αγωγός ονοµάζεται κάθε µεταλλικό σύρµα γυµνό ή µονωµένο, που χρησιµεύει 

στη µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.). 

Χ 

β. Αγωγός ονοµάζεται κάθε σύρµα µονωµένο, που χρησιµεύει στη µεταφορά του 

ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.). 

  

1 

γ. Αγωγός ονοµάζεται κάθε µεταλλικό σύρµα µονωµένο, που χρησιµεύει στη 

µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

(Ε.Η.Ε.). 

  

Πώς υπολογίζεται η διατοµή σε µονόκλωνο αγωγό όταν S = διατοµή του 

πολύκλωνου αγωγού (mm 2) d=διάµετρος του ενός κλώνου (mm), π =3,14, 

ν=αριθµός των συρµατιδίων του πολύκλωνου αγωγού (κλώνων);  

  

α.  S = (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2). Χ 

β.  S =1,1 *  (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2).   

2 

γ.  S = 0,9 * (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2).   

Πώς υπολογίζεται η διατοµή σε πολύκλωνο αγωγό όταν  S = διατοµή του 

πολύκλωνου αγωγού (mm 2) d=διάµετρος του ενός κλώνου (mm), π =3,14, ν= 

αριθµός των συρµατιδίων του πολύκλωνου αγωγού (κλώνων); 

  

α. S = {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ). Χ 

β. S =1,1 *  {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ).   

3 

γ. S = 0,9 * {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ).   

Τι εννοούµε µε τον όρο «καλώδιο» ;    

α. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο τριών τουλάχιστον µονωµένων αγωγών µέσα 

στο ίδιο περίβληµα. 

  

β. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο δύο τουλάχιστον συρµάτων µέσα στο ίδιο 

περίβληµα. 

  

4 

γ. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο δύο τουλάχιστον µονωµένων αγωγών µέσα στο 

ίδιο περίβληµα. 

Χ 

Ποιοι αγωγοί χαρακτηρίζονται ως ενεργοί;    

α. Ενεργοί αγωγοί ονοµάζονται οι αγωγοί που έχουν µπλεντάζ.   

β. Ενεργοί αγωγοί ονοµάζονται οι αγωγοί που είναι δεν έχουν γειωθεί.   

5 

γ. Ενεργοί αγωγοί ονοµάζονται οι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύµα. Χ 

Τι γνωρίζετε για τη σκοπιµότητα του χρωµατισµού των αγωγών που 

χρησιµοποιούνται στις Ε.Η.Ε.; Να  αναφέρετε τα βασικά τους χρώµατα, το 

γράµµα  συµβολισµού τους και το είδος του αγωγού.  

  

α. Για να διακρίνονται οι διάφοροι αγωγοί µεταξύ τους σε ένα καλώδιο, 

χρησιµοποιείται υλικό µόνωσης µε διαφορετικά χρώµατα, τα οποία καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές κατασκευής του καλωδίου. Στα καλώδια των ΕΗΕ, για τις 

τρείς φάσεις (L1 , L2 , L3)  χρησιµοποιούµε τους αγωγούς µε χρώµα µόνωσης: 

καφέ, µαύρο, µπλε (σπάνια και κόκκινο). Για τον ουδέτερο (N) χρησιµοποιούµε 

λευκό και για τον αγωγό γείωσης (PE) κιτρινοπράσινο πράσινο µε κίτρινη ρίγα). 

  

6 

β. Για να διακρίνονται οι διάφοροι αγωγοί µεταξύ τους σε ένα καλώδιο,   
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χρησιµοποιείται υλικό µόνωσης µε διαφορετικά χρώµατα, τα οποία καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές κατασκευής του καλωδίου. Στα καλώδια των Ε.Η.Ε., για τις 

τρείς φάσεις (L1 , L2 , L3)  χρησιµοποιούµε τους αγωγούς µε χρώµα µόνωσης: 

καφέ, µαύρο, κίτρινο (σπάνια και κόκκινο). Για τον ουδέτερο (N) χρησιµοποιούµε 

λευκό ανοικτό και για τον αγωγό γείωσης (PE) κιτρινοπράσινο (κίτρινο µε πράσινη 

ρίγα). 

γ. Για να διακρίνονται οι διάφοροι αγωγοί µεταξύ τους σε ένα καλώδιο, 

χρησιµοποιείται υλικό µόνωσης µε διαφορετικά χρώµατα, τα οποία καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές κατασκευής του καλωδίου. Στα καλώδια των Ε.Η.Ε., για τις 

τρείς φάσεις (L1 , L2 , L3)  χρησιµοποιούµε τους αγωγούς µε χρώµα µόνωσης: 

καφέ, µαύρο, µαύρο (σπάνια και κόκκινο ή γκρι). Για τον ουδέτερο (N) 

χρησιµοποιούµε µπλε ανοικτό και για τον αγωγό γείωσης (PE) κιτρινοπράσινο 

(κίτρινο µε πράσινη ρίγα). 

Χ 

Ποια είναι η ελάχιστη διατοµή αγωγών για εγκαταστάσεις: i) Φωτισµού, ii) 

Κίνησης και  iii) Ασθενών Ρευµάτων;  

  

α. (i) 1,5 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 0,5 mm2. Χ 

β. (i) 1,0 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 0,5 mm2.   

7 

γ. (i) 1,5 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 1,0 mm2.   

Ποιες είναι οι οκτώ (8) πρώτες τυποποιηµένες διατοµές αγωγών;    

α. 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 mm2.    

α. 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 10, 16 mm2.    

8 

γ. 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 mm2.  Χ 

Σε κύκλωµα εν λειτουργία οι ηλεκτρικά ενεργοί αγωγοί είναι:   

α. Οι φάσεις και ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος.   

β. Οι φάσεις µόνο.   

9 

γ. Σε µονοφασικό κύκλωµα η φάση και ο ουδέτερος ενώ σε τριφασικό κύκλωµα οι 

φάσεις µόνο. 

Χ 

Οι χρωµατισµοί των αγωγών στα τριφασικά κυκλώµατα πρέπει να είναι:   

α. L1: Καφέ, L2: Μπλε, L3: Κόκκινο, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

β. L1: Καφέ, L2: Κόκκινο, L3: Μπλε, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

γ. L1: Μαύρο, L2: Καφέ, L3: Κόκκινο, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

10 

δ. L1: Καφέ, L2: Μαύρο, L3: Μαύρο, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο. Χ 

Οι χρωµατισµοί των καλωδίων µονοφασικού κυκλώµατος εναλλασσόµενου 

ρεύµατος είναι: 

  

α. L: Κόκκινο, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

β. L: Καφέ, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

γ. L: Κόκκινο, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

11 

δ. L: Καφέ, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο. Χ 

Να αναφέρετε ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες είναι καθοριστικοί 

και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής 

καλωδίων σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση: 

  

α. Πτώση τάσης. Χ 

β. Θερµοκρασία περιβάλλοντος. Χ 

γ. Τρόπος εγκατάστασης. Χ 

δ. Αντίσταση ανά µονάδα µήκους.   

ε. Οµαδοποίηση. Χ 

12 

στ. Ηλεκτρικό φορτίο. Χ 
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ζ. Είδος καλωδίου. Χ 

η. Υψόµετρο.   
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Πίνακας Α.3.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Καλώδια και ∆ίκτυα ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ο κάθε τύπος καλωδίου φέρει ορισµένα σύµβολα (λατινικά κεφαλαία γράµµατα ή 

αριθµούς) σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τα οποία προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά του. Σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις. 

  

α. Το πρώτο σύµβολο υποδηλώνει το υλικό µόνωσης των αγωγών   

β. Το πρώτο σύµβολο υποδηλώνει το πρότυπο µε το οποίο έχει κατασκευαστεί το 

καλώδιο. 

Χ 

γ. Το δεύτερο και τρίτο σύµβολο, δηλαδή οι δύο αριθµοί, αναφέρονται στην ονοµαστική 

τάση του καλωδίου. 

Χ 

δ. Το δεύτερο και τρίτο σύµβολο, δηλαδή οι δύο αριθµοί, αναφέρονται στην ονοµαστική 

ένταση του καλωδίου. 

  

ε. Το τέταρτο σύµβολο αναφέρεται στο υλικό µόνωσης των αγωγών. Χ 

στ. Το τέταρτο σύµβολο αναφέρεται στο πάχος µόνωσης των αγωγών.   

ζ. Το πέµπτο σύµβολο αναφέρεται στο είδος του αγωγού.   

η. Το πέµπτο σύµβολο αναφέρεται στο υλικό του µανδύα του καλωδίου (εξωτερική 

επένδυση). 

Χ 

θ. Το τελευταίο σύµβολο αναφέρεται στο πρότυπο µε το οποίο έχει κατασκευαστεί το 

καλώδιο. 

  

1 

ι. Το τελευταίο σύµβολο αναφέρεται στο είδος του αγωγού. Χ 

Ποιες είναι οι τιµές σε kV των ονοµαστικών τάσεων, διανοµής µέσης τάσης, που 

έχουµε στην Ελλάδα; 

  

α. 15 kV, 20 kV.   

β. 6,6 kV, 20 kV.   

γ. 3,3 kV,  6,6 kV, 15 kV, 20 kV, 24 kV.   

2 

δ. 3,3 kV,  6,6 kV, 15 kV, 20 kV. Χ 

Κοιτώντας ένα εναέριο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας πώς µπορούµε να 

ξεχωρίσουµε την ονοµαστική του τάση; 

  

α. Από το ύψος των µονωτήρων (όσο πιο µεγάλοι τόσο µικρότερη η τάση).   

β. Από το ύψος των µονωτήρων (όσο πιο µεγάλοι τόσο µεγαλύτερη η τάση). Χ 

3 

γ. Από το σχήµα των µονωτήρων (οι σφαιρικοί αντιστοιχούν σε µεγαλύτερη τάση).   

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος και η οµαδοποίηση καλωδίων είναι συντελεστές:   

α. που δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου.   

β. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και του 

µέσου προστασίας. 

  

γ. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου. Χ 

4 

δ. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου σε µεγάλα 

φορτία. 

  

Τα καθαρά χαλίκια, οι καθαρές κροκάλες και η παχιά στρώση ασφάλτου 

παρέχουν µια πολύ καλή µόνωση. 

  

α. Σωστό. Χ 

5 

 

β. Λάθος.   

6 Τα υγρά χαλίκια και κροκάλες έχουν µειωµένη µόνωση ακόµα και αν είναι 

καθαρά. 
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α.  Σωστό.   

β.  Λάθος. Χ 

Ποιες λειτουργίες συνδυάζει ο αγωγός PEN;   

α. Αγωγός PEN είναι ο ουδέτερος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού 

προστασίας µε γείωση και του ουδέτερου αγωγού.  

  

β. Αγωγός PEN είναι ο  αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού προστασίας 

και του τριφασικού αγωγού.  

  

7 

γ. Αγωγός PEN είναι ο γειωµένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού 

προστασίας και του ουδέτερου αγωγού.  

Χ 

Γιατί τα σφάλµατα στα εναέρια δίκτυα µέσης τάσης είναι συχνότερα από τα 

σφάλµατα στα υπόγεια δίκτυα µέσης τάσης; 

  

α. Επειδή είναι εκτεθειµένα στο περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες, που υπό 

προϋποθέσεις αυξάνουν τις αποστάσεις µόνωσης των γραµµών. 

  

β. Επειδή είναι εκτεθειµένα στο περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες, που υπό 

προϋποθέσεις µειώνουν τις αποστάσεις µόνωσης των γραµµών. 

Χ 

8 

γ. Επειδή είναι εκτεθειµένα και προσβάσιµα για οποιονδήποτε.   

Ένα καλώδιο γράφει στο µανδύα του Uo/U = 12/20 kV. Να εξηγήσετε τι σηµαίνουν 

αυτά. Το δίκτυο έχει τάση U/UΝ = 20/24 kV. 

  

α. Uo/U = 12/20 kV σηµαίνει ότι η µέγιστη φασική τάση στην οποία µπορεί να 

λειτουργήσει το καλώδιο είναι 20 kV και η αντίστοιχη πολική είναι 24kV. 

  

β. Uo/U = 12/20 kV σηµαίνει ότι η µέγιστη φασική τάση στην οποία µπορεί να 

λειτουργήσει το καλώδιο είναι 20 kV και η αντίστοιχη πολική είναι 12kV. 

  

9 

γ. Uo/U = 12/20 kV σηµαίνει ότι η µέγιστη φασική τάση στην οποία µπορεί να 

λειτουργήσει το καλώδιο είναι 12 kV και η αντίστοιχη πολική είναι 20kV. 

Χ 

Γιατί πρέπει να τερµατίζονται µε ακροκεφαλές τα καλώδια µέσης τάσης;   

α. Για να αποκτούν την απαιτούµενη ηλεκτρική αντοχή στην άκρη των καλωδίων και να 

απαγορεύουν την είσοδο υγρασίας στα καλώδια. 

Χ 

β. Για καλύτερη σύνδεση των καλωδίων.   

10 

γ. Για καλύτερη µεταφορά φορτίου.   

Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν εργασίες για τον τερµατισµό ενός 

µονοπολικού καλωδίου στα 20kV; 

  

α. Αφαιρείται η θωράκιση σε µήκος περίπου 200mm. Χ 

β. Αφαιρείται η θωράκιση σε µήκος περίπου 20mm.   

γ. Καθαρίζεται προσεκτικά η µόνωση από την ηµιαγωγή στρώση. Χ 

ε. Αφαιρείται το ειδικό δαχτυλίδι. Χ 

11 

ε. Τοποθετείται ο κώνος εξοµαλύνσεων (stress cone). Χ 

Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ακτίνα καµπυλότητας κατά την εγκατάσταση καλωδίου 

µέσης τάσης µε µόνωση XLPE είναι: 

  

α. 15 x d για µονοπολικά & τριπολικά (όπου d η εξωτερική διάµετρος). Χ 

β. 12 x d για µονοπολικά & τριπολικά (όπου d η εξωτερική διάµετρος).   

γ. 20 x d για µονοπολικά & τριπολικά (όπου d η εξωτερική διάµετρος).   

12 

δ. 25 x d για µονοπολικά & τριπολικά (όπου d η εξωτερική διάµετρος).   

Η µέγιστη επιτρεπόµενη δύναµη έλξης των καλωδίων µέσης τάσης κατά την 

εγκατάσταση τους µε ακροδέκτη έλξης είναι: 

  

α. P = σΑ (σ = 50 Ν/mm2, A: διατοµή σε mm). Χ 

β. P = σΑ2 (σ = 50 Ν/mm2, A: διατοµή σε mm).   

13 

γ. P = Kd2 (K = 9 Ν/mm2, d: διάµετρος).   
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δ. P = Kd (K = 9 Ν/mm2, d: διάµετρος).   

Η µέγιστη επιτρεπόµενη δύναµη έλξης των καλωδίων µέσης τάσης κατά την 

εγκατάσταση µε πλέγµα έλξης τους είναι: 

  

α. P = σΑ (σ = 50 Ν/mm2, A: διατοµή σε mm).   

β. P = σΑ2 (σ = 50 Ν/mm2, A: διατοµή σε mm).   

γ. P = Kd2 (K = 9 Ν/mm2, d: διάµετρος). Χ 

14 

δ. P = Kd (K = 9 Ν/mm2, d: διάµετρος).   

Η ενεργός τιµή τάσης 207/360 V του δικτύου µιας εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι µέσα στα παραδεκτά όρια. 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

Ποιο από τα δυο σχήµατα (το 1 ή το 2) απεικονίζει βροχοειδές δίκτυο µέσης 

τάσης; 

  

Σχήµα 1: 

  

  

Σχήµα 2:  

  

α. Το σχήµα 1   

β. Το σχήµα 2 Χ 

16 

γ. Κανένα από τα δύο   

17 Στην παρακάτω εικόνα περιγράψτε τι θα συµβεί, αν συµβεί το σφάλµα που   
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φαίνεται και περιγράψτε την ακολουθία ενεργειών για την αποκατάσταση της 

βλάβης. 

 
α. Σε περίπτωση σφάλµατος σε κάποιο σηµείο του βρόχου, στο τµήµα b3 - b4, 

λειτουργούν οι προστασίες των διακοπτών F1 και F2 και µε το άνοιγµα τους, ο βρόχος 

µένει χωρίς τάση. Αφού εντοπιστεί η θέση του σφάλµατος, ανοίγουν οι διακόπτες 

φορτίων Q1 στο b3 και Q2 στο b4 και αποµονώνεται το τµήµα b3 - b4. Ξανακλείνουν οι 

διακόπτες F1 και F2 και επανέρχεται η µέση τάση στο δίκτυο. Το βροχοειδές δίκτυο 

τώρα λειτουργεί σαν δύο ακτινικά δίκτυα. Μετά την αποκατάσταση της ζηµιάς, οι 

διακόπτες φορτίου Q1 και Q2 ξανακλείνουν και ο βρόχος επανέρχεται στην κανονική 

του λειτουργία. 

Χ 

β. Σε περίπτωση σφάλµατος σε κάποιο σηµείο του βρόχου, στο τµήµα b3 - b4, 

ανοίγουν οι διακόπτες φορτίων Q1 στο b3 και Q2 στο b4 και αποµονώνεται το τµήµα b3 

- b4. Το βροχοειδές δίκτυο τώρα λειτουργεί σαν δύο ακτινικά δίκτυα. Μετά την 

αποκατάσταση της ζηµιάς, οι διακόπτες φορτίου Q1 και Q2 ξανακλείνουν και ο βρόχος 

επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. 

  

Ποιο από τα ακόλουθα διαθέσιµα ήδη καλωδίων θα χρησιµοποιηθεί για τη 

σύνδεση του Μ/Σ 20 kV µε το δίκτυο της ∆ΕΗ:  

α. NYY 1x50 mm 2, Uo/U = 0,6/1 kV,  

β. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 6/10 kV,  

γ. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 12/20 kV,  

δ. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 18/30 kV.  

∆ώστε εναλλακτικές επιλογές, αν το µήκος κάποιου καλωδίου δεν είναι αρκετό. 

  

α. Για τη σύνδεση µε το δίκτυο 20 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 6/10kV ή 

εναλλακτικά το 18/30 kV. 

  

β. Για τη σύνδεση µε το δίκτυο 20 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 12/20kV ή 

εναλλακτικά το 18/30 kV. 

Χ 

18 

γ. Για τη σύνδεση µε το δίκτυο 20 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 0,6/1kV ή 

εναλλακτικά το 6/10 kV. 

  

19 Ποιο από τα ακόλουθα διαθέσιµα ήδη καλωδίων θα χρησιµοποιηθεί για τη 

σύνδεση του κινητήρα των 3,3 kV:  
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α. NYY 1x50 mm 2, Uo/U = 0,6/1 kV,  

β. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 6/10 kV,  

γ. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 12/20 kV,  

δ. N2XSY 1x50 mm 2, Uo/U = 18/30 kV.  

∆ώστε εναλλακτικές επιλογές, αν το µήκος κάποιου καλωδίου δεν είναι αρκετό. 

α. Για τη σύνδεση του κινητήρα 3,3 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 0,6/1 kV ή 

εναλλακτικά το 18/30 kV. 

  

β. Για τη σύνδεση του κινητήρα 3,3 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 6/10 kV ή 

εναλλακτικά το 18/30 kV. 

  

γ. Για τη σύνδεση του κινητήρα 3,3 kV θα χρησιµοποιηθεί το καλώδιο Uo/U = 6/10 kV ή 

εναλλακτικά το 12/20 kV. 

Χ 

Ένα τριπολικό καλώδιο τύπου 2XSEYFY, Uo/U = 12/20 kV έχει παρασιτική 

χωρητικότητα C = 0.25 µF/km. Αν το µήκος του καλωδίου είναι L= 10 km και η 

τάση λειτουργίας είναι 20 kV να βρείτε τη συνολική χωρητικότητα του C σε µF. 

  

α. CA = 1,5 µF   

β. CA = 2,0 µF   

γ. CA = 2,5 µF Χ 

20 

Υπόδειξη:  CA = C x L   

Ένα τριπολικό καλώδιο τύπου 2XSEYFY, Uo/U = 12/20 kV έχει παρασιτική 

χωρητικότητα C = 0.25 µF/km. Αν το µήκος του καλωδίου είναι L= 10 km, η τάση 

λειτουργίας είναι 20 kV και η συνολική χωρητικότητα του 2,5 mF, να βρείτε τη 

χωρητική σύνθετη αντίσταση του Xc σε Ω.: 

  

α. Xc = 1147 Ω   

β. Xc = 1274 Ω Χ 

γ. Xc = 1374 Ω   

21 

Υπόδειξη:  Xc = 1/(ω x C) = 1/( 2 x π x f x C).   

Ποια από τα ακόλουθα είδη υπερτάσεων εµφανίζονται στα δίκτυα µέσης τάσης;   

α. εξωτερικές, δηλαδή να προέρχονται από ατµοσφαιρικές εκκενώσεις (κεραυνούς). Χ 

β. περιµετρικές, δηλαδή να προέρχονται από αλληλεπιδράσεις γειτονικών δικτύων.   

22 

γ. εσωτερικές, δηλαδή να προέρχονται από το άνοιγµα ή κλείσιµο διακοπτών που 

τροφοδοτούν επαγωγικά ή χωρητικά φορτία. 

Χ 

Ποια είναι η τάση αφής των απαγωγέων τάσεων;   

α. Τάση αφής (Spark-over voltage), είναι η τάση που ενεργοποιούνται οι απαγωγείς. Οι 

κανονισµοί ορίζουν δύο τιµές τάσης αφής: σε ενεργό τιµή για βιοµηχανική συχνότητα 50 

Hz και σε τιµή κορυφής για κρουστική τάση 2,5/50 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι 

τιµές αυτές είναι αντίστοιχα 30 kV και 90 kV. 

  

β. Τάση αφής (Spark-over voltage), είναι η τάση που ενεργοποιούνται οι απαγωγείς. Οι 

κανονισµοί ορίζουν δύο τιµές τάσης αφής: σε ενεργό τιµή για βιοµηχανική συχνότητα 50 

Hz και σε τιµή κορυφής για κρουστική τάση 1,2/50 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι 

τιµές αυτές είναι αντίστοιχα 38 kV και 79 kV. 

Χ 

23 

γ. Τάση αφής (Spark-over voltage), είναι η τάση που ενεργοποιούνται οι απαγωγείς. Οι 

κανονισµοί ορίζουν δύο τιµές τάσης αφής: σε ενεργό τιµή για βιοµηχανική συχνότητα 50 

Hz και σε τιµή κορυφής για κρουστική τάση 2,1/50 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι 

τιµές αυτές είναι αντίστοιχα 25 kV και 50 kV. 

  

Τι είναι η τάση σβέσης (Rated voltage) των απαγωγέων τάσεων;   24 

α. Τάση σβέσης είναι η τάση στην οποία απενεργοποιούνται (σβήνουν) µε βεβαιότητα 

οι απαγωγείς. Για τα δίκτυα των 20 kV η τάση αυτή είναι τα 24 kV. 

Χ 
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β. Τάση σβέσης είναι η τάση στην οποία απενεργοποιούνται (σβήνουν) µε βεβαιότητα 

οι απαγωγείς. Για τα δίκτυα των 20 kV η τάση αυτή είναι τα 40 kV. 

  

γ. Τάση σβέσης είναι η τάση στην οποία απενεργοποιούνται (σβήνουν) µε βεβαιότητα 

οι απαγωγείς. Για τα δίκτυα των 20 kV η τάση αυτή είναι τα 55 kV. 

  

Ποιο είναι το ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα (Rated discharge current) των 

απαγωγέων τάσεων; 

  

α. Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα είναι η κορυφή του κρουστικού ρεύµατος σε kA στο 

οποίο µπορεί να αντέξει επανειληµµένα ο απαγωγέας. Αυτό είναι 1 kA ή 5 kA για 

απαγωγείς δικτύων 20 kV. Σε πολύ κεραυνόπληκτες περιοχές (> 20 κεραυνοί ανά έτος 

και τετραγωνικό χιλιόµετρο) επιλέγονται απαγωγείς των 5 kA. 

  

β. Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα είναι η κορυφή του κρουστικού ρεύµατος σε kA στο 

οποίο µπορεί να αντέξει επανειληµµένα ο απαγωγέας. Αυτό είναι 5 kA ή 10 kA για 

απαγωγείς δικτύων 20 kV. Σε πολύ κεραυνόπληκτες περιοχές (> 20 κεραυνοί ανά έτος 

και τετραγωνικό χιλιόµετρο) επιλέγονται απαγωγείς των 10 kA. 

Χ 

25 

γ. Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα είναι η κορυφή του κρουστικού ρεύµατος σε kA στο 

οποίο µπορεί να αντέξει επανειληµµένα ο απαγωγέας. Αυτό είναι 1 kA ή 4 kA για 

απαγωγείς δικτύων 20 kV. Σε πολύ κεραυνόπληκτες περιοχές (> 20 κεραυνοί ανά έτος 

και τετραγωνικό χιλιόµετρο) επιλέγονται απαγωγείς των 4 kA. 

  

Ποιες είναι οι τιµές αντοχής σε κρουστικά ρεύµατα (Impulse withstand current) 

των απαγωγέων τάσεων; 

  

α. Οι κανονισµοί ορίζουν τιµές αντοχής για κρουστικά ρεύµατα: βραχείας διάρκειας 4/10 

µs και µακράς διάρκειας 2000 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι τιµές αυτές είναι 

αντίστοιχα 40 kA και 150Α. 

  

β. Οι κανονισµοί ορίζουν τιµές αντοχής για κρουστικά ρεύµατα: βραχείας διάρκειας 4/10 

µs και µακράς διάρκειας 2000 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι τιµές αυτές είναι 

αντίστοιχα 50 kA και 210Α. 

  

26 

γ. Οι κανονισµοί ορίζουν τιµές αντοχής για κρουστικά ρεύµατα: βραχείας διάρκειας 4/10 

µs και µακράς διάρκειας 2000 µs. Για απαγωγείς δικτύων 20 kV οι τιµές αυτές είναι 

αντίστοιχα 100 kA και 250Α. 

Χ 
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Πίνακας Α.4.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα Ζεύξης 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Στο κύκλωµα του απλού αυτοµάτου οι επαφές των µπουτόν STOP 

συνδέονται παράλληλα 

  

α. Σωστό.   

1 

β. Λάθος. Χ 

Οι ασφάλειες (τήξεως ή µικροαυτόµατοι) προστατεύουν τις γραµµές της 

εγκατάστασης από βραχυκυκλώµατα. 

  

α. Σωστό. Χ 

2 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα του απλού αυτοµάτου η επαφή της αυτοσυγκράτησης 

συνδέεται παράλληλα µε την επαφή του µπουτόν START. 

  

α. Σωστό. Χ 

3 

β. Λάθος.   

Για την προστασία µιας εγκατάστασης βιοµηχανικού χώρου µε 

εγκατεστηµένους ωµικούς καταναλωτές (λυχνίες πυράκτωσης και ωµικές 

αντιστάσεις) και επαγωγικούς (κινητήρες) χρησιµοποιώ µικροαυτοµάτους µε 

κοινά χαρακτηριστικά. 

  

α. Σωστό.   

4 

β. Λάθος. Χ 

Με τον όρο επιλογική προστασία ή επιλεκτική συνεργασία εννοούµε ότι:   

α. το όργανο προστασίας που είναι πλησιέστερο στο σφάλµα πρέπει και µόνο 

αυτό να διακόπτει . 

  

β. το όργανο προστασίας που είναι πλησιέστερο στο σφάλµα πρέπει να διακόπτει 

πρώτο. 

Χ 

γ. σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να διακόψει το αµέσως επόµενο όργανο 

προστασίας κ.ο.κ. 

Χ 

5 

δ. σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να διακόψει µόνο το αµέσως επόµενο 

όργανο προστασίας. 

 

Πού συνδέεται το πηνίο έλλειψης τάσης και τι συµβαίνει κατά τη λειτουργία 

του ; 

  

α. Πηνίο έλλειψης τάσης πρέπει να διαθέτει ο διακόπτης ισχύος στη χαµηλή τάση. 

Το πηνίο δεν επιτρέπει στο διακόπτη να κλείσει αν δεν υπάρχει τάση στο καλώδιο. 

Αντίστροφα, αν ο διακόπτης είναι κλειστός και χαθεί η τάση στο καλώδιο άρα και 

στο πηνίο, τότε αυτόµατα ο διακόπτης ανοίγει. 

Χ 

β. Το πηνίο έλλειψης τάσης πρέπει να διαθέτει ο διακόπτης ισχύος στη χαµηλή 

τάση και του επιτρέπει να κλείσει αν δεν υπάρχει τάση στο καλώδιο. Αντίστροφα, 

αν ο διακόπτης είναι ανοιχτός και χαθεί η τάση στο καλώδιο άρα και στο πηνίο, 

τότε αυτόµατα ο διακόπτης κλείνει. 

  

6 

γ. Ο διακόπτης ισχύος στη χαµηλή τάση πρέπει να διαθέτει πηνίο έλλειψης τάσης. 

Το πηνίο δεν επιτρέπει στο διακόπτη να κλείσει αν υπάρχει τάση στο καλώδιο. 

Αντίστροφα, αν ο διακόπτης είναι κλειστός και χαθεί η τάση στο καλώδιο άρα και 

στο πηνίο, τότε αυτόµατα ο διακόπτης ανοίγει. 

  

Τι είναι ο ηλεκτρονόµος;   7 

α. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός   
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ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. 

β. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. 

  

γ. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση ή διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα 

κύκλωµα. 

Χ 

Πότε ένας ηλεκτρονόµος είναι σε ηρεµία;   

α. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου δεν διαρρέεται από ρεύµα. ∆ηλαδή, όταν είναι 

αποδιεγερµένος. 

Χ 

β. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου διαρρέεται από ρεύµα. ∆ηλαδή, όταν είναι 

διεγερµένος. 

  

8 

γ. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου είναι υπό την ονοµαστική τάση του. ∆ηλαδή, 

όταν είναι ονοµαστικά διεγερµένος. 

  

Ποιες επαφές του ηλεκτρονόµου χαρακτηρίζονται ως επαφές εργασίας;   

α. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι κλειστές.   

β. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι ανοιχτές. Χ 

9 

γ. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι είτε ανοιχτές είτε κλειστές   

Ποιες είναι οι βασικές βαθµίδες ενός ηλεκτρονόµου ηµιαγωγών;   

α. Το κύκλωµα εισόδου. Χ 

β. Το κύκλωµα σκανδάλης.   

10 

γ. Το κύκλωµα εξόδου.   

Ποια µπουτόν χαρακτηρίζονται σαν µπουτόν START και ποια σαν µπουτόν 

STOP; 

  

α. Τα µπουτόν που έχουν δυο “κανονικά ανοιχτές” επαφές χαρακτηρίζονται σαν 

µπουτόν START, ενώ τα µπουτόν που έχουν µια "κανονικά κλειστή" επαφή 

χαρακτηρίζονται σαν µπουτόν STOP. 

  

β. Τα µπουτόν που έχουν µια “κανονικά κλειστή” επαφή χαρακτηρίζονται σαν 

µπουτόν START, ενώ τα µπουτόν που έχουν µια "κανονικά ανοιχτή" επαφή 

χαρακτηρίζονται σαν µπουτόν STOP. 

  

11 

γ. Τα µπουτόν που έχουν µια “κανονικά ανοιχτή” επαφή χαρακτηρίζονται σαν 

µπουτόν START, ενώ τα µπουτόν που έχουν µια "κανονικά κλειστή" επαφή 

χαρακτηρίζονται σαν µπουτόν STOP. 

Χ 

Ποιο από τα δύο µπουτόν του παρακάτω σχήµατος, χαρακτηρίζεται ως 

µπουτόν START και ποιό ως µπουτόν  STOP; 

 

 
 

  

α. Το (α) ως µπουτόν START και το (β) ως µπουτόν STOP. Χ 

12 

β. Το (α) ως µπουτόν STOP και το (β) ως µπουτόν START.   
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γ. Κανένα από τα δυο.   

Η κατηγορία ρελέ ή επαφών (contactors) AC- 4 είναι κατάλληλη για:   

α. Ωµικά φορτία.   

β. Επαγωγικά φορτία.   

γ. Ωµικά και ελαφρά επαγωγικά φορτία.   

13 

δ. Επαγωγικά φορτία για πολλά ξεκινήµατα/σταµατήµατα. Χ 

Ποιες µανδαλώσεις πραγµατοποιούνται στους ηλεκτρονόµους; Ποια 

µανδάλωση είναι υποχρεωτική; 

  

α. Ο αποκλεισµός της κατάστασης να βρεθούν ταυτόχρονα και οι δύο 

ηλεκτρονόµοι ενεργοποιηµένοι, µπορεί να γίνεται µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική 

µανδάλωση) ή και µηχανικά (µηχανική µανδάλωση). Η µηχανική µανδάλωση των 

ηλεκτρονόµων είναι υποχρεωτική. Ηλεκτρική µανδάλωση των ηλεκτρονόµων 

γίνεται συµπληρωµατικά για περισσότερη ασφάλεια σε εφαρµογές που αυτό 

απαιτείται. 

  

β. Ο αποκλεισµός της κατάστασης να βρεθούν ταυτόχρονα και οι δύο 

ηλεκτρονόµοι ενεργοποιηµένοι, µπορεί να γίνεται µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική 

µανδάλωση), µηχανικά (µηχανική µανδάλωση) ή και υδραυλικά. Η ηλεκτρική 

µανδάλωση των ηλεκτρονόµων είναι υποχρεωτική. Μηχανική ή υδραυλική 

µανδάλωση των ηλεκτρονόµων γίνεται συµπληρωµατικά για περισσότερη 

ασφάλεια σε εφαρµογές που αυτό απαιτείται. 

  

14 

γ. Ο αποκλεισµός της κατάστασης να βρεθούν ταυτόχρονα και οι δύο 

ηλεκτρονόµοι ενεργοποιηµένοι, µπορεί να γίνεται µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική 

µανδάλωση) ή και µηχανικά (µηχανική µανδάλωση). Η ηλεκτρική µανδάλωση των 

ηλεκτρονόµων είναι υποχρεωτική. Μηχανική µανδάλωση των ηλεκτρονόµων 

γίνεται συµπληρωµατικά για περισσότερη ασφάλεια σε εφαρµογές που αυτό 

απαιτείται. 

Χ 

Πότε δύο ηλεκτρονόµοι χαρακτηρίζονται µανδαλωµένοι ;   

α. ∆ύο ηλεκτρονόµοι χαρακτηρίζονται µανδαλωµένοι, όταν επιτρέπεται να είναι 

ταυτόχρονα ενεργοποιηµένοι. Η µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων µπορεί να γίνεται 

µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική µανδάλωση) ή και µηχανικά (µηχανική µανδάλωση). 

  

β. ∆ύο ηλεκτρονόµοι χαρακτηρίζονται µανδαλωµένοι, όταν δεν επιτρέπεται σ’ 

αυτούς να είναι ταυτόχρονα ενεργοποιηµένοι. Η µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων 

µπορεί να γίνεται µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική µανδάλωση) ή και µηχανικά 

(µηχανική µανδάλωση). 

Χ 

15 

γ. ∆ύο ηλεκτρονόµοι χαρακτηρίζονται µανδαλωµένοι, όταν δεν επιτρέπεται σ’ 

αυτούς να είναι ταυτόχρονα ενεργοποιηµένοι. Η µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων 

µπορεί να γίνεται µε µέσα ηλεκτρικά (ηλεκτρική µανδάλωση), µηχανικά (µηχανική 

µανδάλωση) είτε πνευµατικά µε χρήση αέρα (πνευµατική µανδάλωση). 

  

Η µηχανική µανδάλωση 2 ηλεκτρονόµων πραγµατοποιείται µε τη 

χρησιµοποίηση του κατάλληλου εξαρτήµατος µηχανικής µανδάλωσης. 

  

α. Σωστό. Χ 

16 

β. Λάθος.   

Στον απλό αυτόµατο διακόπτη χρησιµοποιείται για STOP µπουτόν µε 

κλειστή επαφή. 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

18 Ποια η αρχή λειτουργίας  και πού χρησιµοποιούνται οι ηλεκτρονόµοι   
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ισχύος;  

α. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είτε είναι είτε δεν είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό  του, 

όταν του δοθεί ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση ή διακοπή της ροής ηλεκτρικού 

ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. Συνδέει και αποσυνδέει φορτία  στην εγκατάσταση. 

  

β. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό  του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση ή διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα 

κύκλωµα. Συνδέει και αποσυνδέει φορτία  στην εγκατάσταση. 

Χ 

γ. O ηλεκτρονόµος είναι ασφάλεια ο οποίος  ενεργοποιείται µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό  του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. 

Αποσυνδέει φορτία  στην εγκατάσταση. 

  

Ποια η αρχή λειτουργίας και πού χρησιµοποιούνται οι βοηθητικοί 

ηλεκτρονόµοι;  

  

α. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας µε τους 

ηλεκτρονόµους ισχύος, έχουν επαφές που αντέχουν σε ρεύµατα που ποικίλουν 

κάτω από 5 Α πάντα ανάλογα µε την κατηγορία τους , και ενίοτε συνδέουν φορτία 

ισχύος  σε εγκαταστάσεις. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι  χρησιµοποιούνται κυρίως 

στα κυκλώµατα ελέγχου (αναφέρονται συνήθως ρελέ τύπου λυχνίας) σε 

κυκλώµατα  ηλεκτρονικών πλακετών (ρελέ πλακέτας) κ.τ.λ. 

  

β. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας µε τους 

ηλεκτρονόµους ισχύος, έχουν επαφές που αντέχουν σε ρεύµατα που ποικίλουν 

κάτω από 2 Α πάντα ανάλογα µε την κατηγορία τους , και δεν συνδέουν φορτία 

ισχύος  σε εγκαταστάσεις. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι  χρησιµοποιούνται κυρίως 

στα κυκλώµατα ελέγχου (αναφέρονται συνήθως ρελέ τύπου λυχνίας) σε 

κυκλώµατα  ηλεκτρονικών πλακετών (ρελέ πλακέτας) κ.τ.λ. 

  

19 

γ. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας µε τους 

ηλεκτρονόµους ισχύος, έχουν επαφές που αντέχουν σε ρεύµατα που ποικίλουν 

κάτω από 10 Α πάντα ανάλογα µε την κατηγορία τους , και δεν συνδέουν φορτία 

ισχύος  σε εγκαταστάσεις. Οι βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι  χρησιµοποιούνται κυρίως 

στα κυκλώµατα ελέγχου (αναφέρονται συνήθως ρελέ τύπου λυχνίας) σε 

κυκλώµατα  ηλεκτρονικών πλακετών (ρελέ πλακέτας) κ.τ.λ. 

Χ 

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ηλεκτρικών επαφών ενός ηλεκτρονόµου 

ισχύος;  

  

α. Επαφές ισχύος (κύριες επαφές) που συνδέουν τα φορτία στην εγκατάσταση. Χ 

β. Επαφές ισχύος (κύριες επαφές) που συνδέουν τα φορτία στο κύκλωµα ελέγχου.   

γ. Βοηθητικές επαφές που συνδέονται στην εγκατάσταση.   

20 

δ. Βοηθητικές επαφές που συνδέονται στο κύκλωµα ελέγχου. Χ 

Σε τι διαφέρει ένας ηλεκτρονόµος από έναν αυτόµατο διακόπτη;    

α. Ο ηλεκτρονόµος είναι πρωτογενές υλικό. Αποτελεί από µόνος του ένα στοιχείο. 

Ο αυτόµατος διακόπτης είναι συνδυασµός στοιχείων (µπουτόν, θερµικού) 

κατάλληλα συνδεσµολογηµένων που µου δίνουν ένα αποτέλεσµα. 

Χ 

β. Ο ηλεκτρονόµος και αυτόµατος διακόπτης είναι µεν πρωτογενή υλικά αλλά 

διαφέρουν στο ότι ο αυτόµατος διακόπτης είναι έχει σύνθετη λειτουργία, ενώ ο 

ηλεκτρονόµος έχει απλή λειτουργία υπό τον έλεγχο ενός άλλου κυκλώµατος. 

  

21 

γ. Ο ηλεκτρονόµος διαφέρει από τον αυτόµατο διακόπτη στο ότι ανοίγει και κλείνει   
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µια επαφή ενώ ο αυτόµατος διακόπτης µόνο ανοίγει µια επαφή. 

Η µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων µπορεί να γίνει;   

α. Με ηλεκτρικά µέσα ή και µε µηχανικά µέσα. Χ 

β. Με ηλεκτρικά µόνο µέσα.   

γ. Με µηχανικά µόνο µέσα.   

22 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Πώς πραγµατοποιείται η µηχανική µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων;   

α. Με κατάλληλο εξάρτηµα ή µηχανισµό µε βραχίονα, το οποίο συνδέει µηχανικά 

το κινητό µέρος του µαγνητικού κυκλώµατος (τον οπλισµό) των δύο 

ηλεκτρονόµων. 

Χ 

β. Η µηχανική µανδάλωση γίνεται µε ζεύκτη των οπλισµών µε µηχανισµό 

εκκέντρου. 

  

23 

γ. Με κατάλληλο εξάρτηµα ή µηχανισµό µε βραχίονα, το οποίο συνδέει σε ένα 

κοινό κέντρο τα σηµεία περιστροφής των δύο ηλεκτρονόµων. 

  

Γιατί χρησιµοποιούνται µπουτόνς για το χειρισµό βιοµηχανικών ηλεκτρικών 

καταναλώσεων και δεν χρησιµοποιούνται απλοί διακόπτες;   

α. Επειδή απαιτείται η εκκίνηση της λειτουργίας µιας βιοµηχανικής ηλεκτρικής 

κατανάλωσης να γίνεται πάντοτε αυτόµατα και όχι ανεπιθύµητα, όπως π.χ. το 

ξεκίνηµα µιας ηλεκτρικής κατανάλωσης µετά την επαναφορά της τάσης 

τροφοδοσίας του δικτύου µετά από διακοπή, όταν η εγκατάσταση λειτουργούσε. 

  

24 

β. Επειδή απαιτείται η εκκίνηση της λειτουργίας µιας βιοµηχανικής ηλεκτρικής 

κατανάλωσης να γίνεται πάντοτε µε απόφαση του χειριστή της κατανάλωσης και 

όχι ανεπιθύµητα, όπως π.χ. το ξεκίνηµα µιας ηλεκτρικής κατανάλωσης µετά την 

επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας του δικτύου µετά από διακοπή, όταν η 

εγκατάσταση λειτουργούσε. 

Χ 

Συνδέοντας το θερµικό στο κύκλωµα ισχύος ενός κινητήρα ασύγχρονου 

βραχυκυκλωµένου δροµέα προστατεύω τη γραµµή τροφοδοσίας του 

κινητήρα από βραχυκύκλωµα. 

  

α. Σωστό.   

25 

β. Λάθος. Χ 

Το θερµικό προστατεύει αποτελεσµατικά έναν κινητήρα ασύγχρονο 

τριφασικό βραχυκυκλωµένου δροµέα που η συχνότητα εκκινήσεων είναι 45 

φορές την ώρα. 

  

α.  Σωστό.   

26 

β.  Λάθος. Χ 

Το θερµικό υπερφόρτισης ενός κινητήρα ασύγχρονου τριφασικού 

βραχυκυκλωµένου δροµέα 2 KW που είναι συνδεδεµένος σε συνδεσµολογία 

αστέρα ρυθµίζεται  στο 1,25 του ονοµαστικού του ρεύµατος λειτουργίας του. 

  

α. Σωστό.   

27 

β. Λάθος. Χ 

Ο Απλός αυτόµατος διακόπτης µπορεί χρησιµοποιηθεί:   

α. Για την εκκίνηση και λειτουργία κινητήρων AC ισχύος πάνω από 5 kW.   

β. Για την εκκίνηση και λειτουργία κινητήρων AC. ισχύος κάτω από 5 kW.   

28 

γ. Για την εκκίνηση και λειτουργία όλων των κινητήρων AC ανεξάρτητα από την 

ισχύ  τους. 

Χ 

29 Σε έναν αυτόµατο αναστροφής τριφασικού ασύγχρονου ηλεκτροκινητήρα 

χρησιµοποιώ: 
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α. Ένα θερµικό υπερφόρτισης. Χ 

β. ∆υο θερµικά υπερφόρτισης.   

γ. Ένα η δύο ανάλογα µε την ισχύ του κινητήρα.   

Σε έναν αυτόµατο αναστροφής τριφασικού ασύγχρονου ηλεκτροκινητήρα  

εάν  έχω ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο ηλεκτρονόµων: 

  

α. ∆εν θα αλλάζει φορά περιστροφής ο ηλεκτροκινητήρας.   

β. Θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην εγκατάσταση. Χ 

30 

γ. ∆εν θα έχω προβλήµατα στην εγκατάσταση, αλλά δεν θα λειτουργήσει ο 

ηλεκτροκινητήρας. 

  

Ποια είναι τα κύρια µέρη των βιδωτών ασφαλειών τήξης;    

α. Πώµα. Χ 

β. Βολίδα   

γ. Φυσίγγι. Χ 

δ. Μήτρα. Χ 

ε. Ασφαλειοθήκη ή βάση. Χ 

31 

στ. ∆ιακόπτης επαφής   

Ο χαρακτηριστικός τύπος "D" ασφαλειών έχει µικρότερο χρόνο 

ενεργοποίησης από τον τύπο "C" και ο τύπος "C" από τον τύπο "Β", για το 

ίδιο ρεύµα βραχυκύκλωσης. 

  

α. Σωστό.   

32 

β. Λάθος. Χ 

Να εξηγήσετε τι σηµαίνει η ένδειξη Ι∆Ν = 500 mA  που αναγράφεται πάνω σε 

ένα αυτόµατο (ρελέ) διαρροής. 

  

α. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής ενεργοποιείται και διακόπτει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή) κάτω από   500 mA (ευαισθησία). 

  

β. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής απενεργοποιείται και επαναφέρει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή) κάτω από   500 mA (ευαισθησία). 

  

33 

γ. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής ενεργοποιείται και διακόπτει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή)  500 mA (ευαισθησία). 

Χ 

Ποιες οι διαφορές των ασφαλειών τήξης και των µικροαυτόµατων 

διακοπτών;  

  

α. Οι ασφάλειες τήξης είναι µόνο όργανα διακοπής ενώ οι µικροαυτόµατοι είναι 

ταυτόχρονα και όργανα προστασίας.  

  

β. Οι ασφάλειες τήξης είναι µόνο όργανα προστασίας ενώ οι µικροαυτόµατοι είναι 

ταυτόχρονα και όργανα διακοπής.  

Χ 

γ. Οι µικροαυτόµατοι είναι βραδύτεροι από τις τήξεως οπότε η γενική ασφάλεια 

είναι τήξεως.  

  

δ. Οι µικροαυτόµατοι είναι ταχύτεροι από τις τήξεως οπότε η γενική ασφάλεια είναι 

τήξεως.  

Χ 

ε. Οι µικροαυτόµατοι επανοπλίζονται µετά από βλάβη ενώ οι ασφάλειες τήξης 

αντικαθίστανται.  

Χ 

στ. Οι µικροαυτόµατοι επανοπλίζονται µετά από βλάβη ενώ οι ασφάλειες τήξης 

επιδιορθώνονται.  

  

34 

ζ. Οι µικροαυτόµατοι παρέχουν προστασία από υπερφόρτιση ενώ οι τήξης µόνο   
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από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώµατα. 

η. Οι µικροαυτόµατοι παρέχουν προστασία από υπερφόρτιση και 

βραχυκυκλώµατα, ενώ οι τήξης µόνο από βραχυκυκλώµατα. 

Χ 

Ποιος ο σκοπός της µήτρας σε µια ασφάλεια τήξης;   

α. Να εµποδίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µικρότερου ονοµαστικού ρεύµατος σε 

βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

  

β. Να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερου ονοµαστικού ρεύµατος 

σε βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

  

35 

γ. Να εµποδίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερου ονοµαστικού ρεύµατος σε 

βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

Χ 

Οι ασφάλειες βραδείας τήξης χρησιµοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις 

κίνησης και στις κεντρικές διακλαδώσεις 

  

α. Σωστό. Χ 

36 

β. Λάθος.   

Σε µια ασφάλεια τήξης ο «εισερχόµενος» αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε, 

για λόγους ασφάλειας, στη µήτρα της ασφάλειας, ενώ ο «εξερχόµενος» 

αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε στο πώµα της ασφάλειας. 

  

α. Σωστό. Χ 

37 

β. Λάθος.   

Οι ασφαλειοδιακόπτες είναι διατάξεις ασφαλειών που δεν µπορούν να 

διακόψουν το κύκλωµα που προστατεύουν υπό φορτίο στην κανονική του 

λειτουργία. 

  

α. Σωστό.   

38 

β. Λάθος. Χ 

Τι αποτέλεσµα έχει ο περιορισµός του ρεύµατος που επιτυγχάνουν οι 

ασφάλειες υψηλής ικανότητας διακοπής στον εξοπλισµό; 

  

α. Ο εξοπλισµός θα καταπονηθεί περισσότερο θερµικά και δυναµικά.   

β. Ο εξοπλισµός θα καταπονηθεί πολύ λιγότερο θερµικά και δυναµικά. Χ 

39 

γ. ∆εν έχει αποτέλεσµα ως προς την καταπόνηση του εξοπλισµού.   

Οι διακόπτες φορτίου είναι κατασκευασµένοι να διακόπτουν µε ασφάλεια 

µέχρι το ονοµαστικό τους ρεύµα. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τη διακοπή σφαλµάτων µέχρι 7kΑ. 

  

α.  Σωστό.   

40 

β.  Λάθος. Χ 

Οι διακόπτες φορτίου µπορούν να λειτουργήσουν ως αποζεύκτες; Εξηγήστε.   

α. Όχι δεν µπορούν διότι οι διακόπτες διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ διαρρέεται το 

κύκλωµα µε ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες  

αποµονώνουν ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

  

β. Ναι µπορούν, αφού διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ διαρρέεται το κύκλωµα µε 

ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες απλά αποµονώνουν 

ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

Χ 

41 

γ. Ναι µπορούν, αφού διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ το κύκλωµα δεν διαρρέεται µε 

ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες απλά αποµονώνουν 

ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

  

42 Η διάταξη προστασίας από υπερένταση έχει πάντοτε την αποστολή, σε µια 

υπερένταση φάσης – φάσης (L-L) και φάσεως - ουδετέρου (L-N) να 

πραγµατοποιεί έγκαιρα απόζευξη, προστατεύοντας έτσι τους αγωγούς και 
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τις συσκευές του συγκεκριµένου κυκλώµατος. Πρέπει επίσης να προκαλεί 

απόζευξη, αν γίνει σύνδεση µεταξύ φάσης και αγωγού προστασίας (L-PE), 

όχι όµως πάντοτε τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, ώστε να παρέχει την 

απαραίτητη προστασία προσώπων από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση 

τέτοιου σφάλµατος. Είναι επίσης δυνατόν, όταν υπάρχει χαµηλή αντίσταση 

βρόχου σφάλµατος και υψηλό ρεύµα βραχυκυκλώµατος να διακόπτει πρώτη 

η διάταξη προστασίας από υπερένταση το κύκλωµα πριν από τη διάταξη 

διαφορικού ρεύµατος, αναλαµβάνοντας έτσι την προστασία στην 

περίπτωση σφάλµατος. Η διάταξη διαφορικού ρεύµατος είναι σε µια τέτοια 

περίπτωση «ο ειδικός» για την προστασία ανθρώπων από ηλεκτροπληξία. 

Αναλαµβάνει την απόζευξη σε περίπτωση µιας διαρροής µεταξύ L και ΡΕ και 

αυτό προκύπτει από τον µικρό χρόνο διακοπής που χρειάζεται. Στα 

συστήµατα δικτύων σύστηµα ΤΝ – S και ΤΤ, µια διάταξη διαφορικού 

ρεύµατος στο ίδιο κύκλωµα µε µια διάταξη προστασίας υπερέντασης είναι ο 

καλύτερος συνδυασµός προστασίας.   

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Κατά τη διάρκεια µίας βλάβης που προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα µεταξύ 

φάσης και ουδέτερου, διαπιστώνεται ότι ένας µικροαυτόµατος (MCB), έχει 

καταστραφεί.  Ο λόγος είναι ότι ο µικροαυτόµατος: 

  

α. Έχει χαµηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (A).   

β. Είναι λανθασµένου τύπου (MCB type).   

γ. Έχει χαµηλή διακοπτική ικανότητα (ΚΑ). Χ 

43 

δ. Έχει ψηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (Α).   

Η αποφυγή της ταλαιπωρίας που προκαλείται από αδικαιολόγητες διακοπές 

των προστατευτικών συσκευών των κυκλωµάτων που τροφοδοτούν 

εξοπλισµό, όπως ηλεκτροκολλήσεις και ακτινολογικά µηχανήµατα, 

επιτυγχάνεται, µε την εγκατάσταση για προστασία τέτοιων κυκλωµάτων: 

  

α. Μικροαυτόµατος (MCB) τύπου C.   

β. Μικροαυτόµατος (MCB) τύπου Β.   

γ. Μικροαυτόµατος (MCB) τύπου D. Χ 
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δ. Μικροαυτόµατος (MCB) τύπου C και διπολικού διακόπτη χωρίς ασφάλεια.   

Ο µικροδιακόπτης τύπου C (MCB – type C) για να λειτουργήσει στο χρόνο 

που καθορίζεται στο σχετικό πρότυπο, θα πρέπει να πάρει ένταση 

ρεύµατος: 

  

α. 10 – 50 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

β. 5 - 10 φορές την ονοµαστική του ένταση (In). Χ 

γ. 3 – 5 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

45 

δ. 10 – 25 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός µικροαυτόµατου (MCB) µε 

χαρακτηριστικά 10Α/230V/3KA ο οποίος καταστράφηκε µετά από 

βραχυκύκλωµα, ποια από τις παρακάτω διαθέσιµες επιλογές είναι η 

σωστότερη να επιλεγεί; 

  

α. 10Α/230V/3KA.   

β. 16Α/230V/3KA.   

γ. 20Α/230V/6KA.   
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δ. 10Α/230V/6KA. Χ 
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Ο µικροαυτόµατος τύπου Β (MCB - type B), για να λειτουργήσει στο χρόνο 

που καθορίζεται στο σχετικό πρότυπο, θα πρέπει να πάρει ένταση 

ρεύµατος: 

  

α. 10 – 50 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

β. 5 – 10 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

γ. 3 – 5 φορές την ονοµαστική του ένταση (In). Χ 
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δ. 2 – 4 φορές την ονοµαστική του ένταση (In).   

Αντιστοιχίστε τα σύµβολα των παρακάτω επαφών (α, β, γ, δ, ε και στ) µε τις 

σωστούς ορισµούς 1 έως 6. 

1. Επαφή µε ικανότητα διακοπής του ονοµαστικού ρεύµατος (In). 

2. Επαφή µε ικανότητα διακοπής του ονοµαστικού ρεύµατος (In) και του 

ρεύµατος βραχυκυκλώµατος (Ik). 

3. Ανοιχτή επαφή. 

4. Χειροκίνητος διακόπτης φορτίου-αποµόνωσης.  

5. Επαφή µε ικανότητα αποµόνωσης και διακοπής του ονοµαστικού 

ρεύµατος (In). 

6. Επαφή µε ικανότητα αποµόνωσης. 

  

 

  

α. α2, β6, γ1, δ5, ε3, στ4   

β. α3, β1, γ6, δ2, ε5, στ4   

48 

γ. α3, β6, γ1, δ5, ε2, στ4 Χ 

Ποια ονοµασία διακόπτη (1, 2, 3 και 4) του πίνακα, αντιστοιχεί σε κάθε τύπο 

(Α, Β, Γ και ∆) διακόπτη. 

 

  

α. Α:4, Β:2, Γ:3, ∆:1. Χ 

β. Α:2, Β:3, Γ:4, ∆:1.   
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γ. Α:1, Β:2, Γ:3, ∆:4.   
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Πίνακας Α.4.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα Ζεύξης  

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Για να λειτουργήσει ένα µέσο προστασίας γρηγορότερα από ένα άλλο όταν 

και τα δυο διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, πρέπει ο χρόνος αντίδρασης του 

πρώτου να είναι µικρότερος από ότι ο χρόνος του δεύτερου κατά 

τουλάχιστον. 

  

α. 0,1sec.   

β. 0,2sec.   

γ. 0,3sec.   

δ. 0,4sec. Χ 

ε. 0,5sec.   

1 

στ. 0,01sec.   

Ποιες είναι οι δύο βασικές χρονικές λειτουργίες των χρονοηλεκτρονόµων;   

α. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay on). Χ 

β. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay off).   

γ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

off). 

Χ 

2 

δ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

on). 

  

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι χρονοηλεκτρονόµοι από την άποψη της 

κατασκευής τους; 

  

α. Σε ηλεκτροπνευµατικούς χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

β. Σε µηχανικούς χρονοηλεκτρονόµους.   

γ. Σε χρονοηλεκτρονόµους µε σύγχρονο κινητήρα. Χ 

δ. Σε ηλεκτρονικούς χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

ε. Σε υδραυλικούς χρονοηλεκτρονόµους.   

3 

στ. Σε ψηφιακούς χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν οι ηλεκτρικές επαφές ενός 

χρονοηλεκτρονόµου; 

  

α. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία (χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ή 

στην απενεργοποίηση). 

Χ 

β. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την ενεργοποίηση τους.   

γ. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την απενεργοποίηση τους.   

4 

δ. Στις επαφές χωρίς χρονική λειτουργία (άµεση λειτουργία). Χ 

Τι είναι οι χρονοδιακόπτες;   

α. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

ορισµένα χρονικά διαστήµατα που εµείς καθορίζουµε. 

Χ 

β. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύουν την παρουσία ή την απουσία ενός 

αντικειµένου σε συγκεκριµένο χρόνο και δίνουν εντολή σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 

  

5 

γ. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

χρονικά διαστήµατα  που ανιχνεύεται κάποιο γεγονός. 

  

6 Στο κύκλωµα ενός αυτοµάτου διακόπτη οι επαφές του θερµικού 95-96 και 97-   
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98 µπορούν να συνδεθούν: 

α. Στο κύκλωµα  ισχύος.   

β. Στο κύκλωµα ελέγχου. Χ 

γ. Επιλεκτικά στο ένα από τα δύο κυκλώµατα.   

Έστω ο ηλεκτρονόµος ισχύος του παρακάτω σχήµατος. Ποια από τα 

παρακάτω ισχύουν για τις κύριες και τις βοηθητικές επαφές; 

         

  

α. Οι κύριες επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22.   

β. Οι κύριες επαφές, είναι οι επαφές  1-2, 3-4, 5-6 ή L1-T1, L2-T2, και L3-T3 

αντίστοιχα. 

Χ 

γ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22. Χ 

7 

δ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι επαφές 2, 4, 6 και 14 µε 1, 3, 5, 13 αντίστοιχα.   

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν, όταν δίνεται η παραγγελία 

ενός ηλεκτρονόµου ισχύος; 

  

α. Η ονοµαστική τάση του δικτύου τροφοδοσίας του κυκλώµατος ισχύος. Χ 

β. Η κατηγορία χρήσης του ηλεκτρονόµου. Χ 

γ. Η ένταση διαρροής του πηνίου.   

δ. Η ονοµαστική ισχύς. Χ 

ε. Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του πηνίου (µορφή, µέγεθος, συχνότητα). Χ 

στ. Το είδος και το πλήθος των βοηθητικών επαφών. Χ 

8 

ζ. Η κλάση ενεργειακής κατανάλωσης.   

Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες τιµές για τις ονοµαστικές τάσεις των πηνίων 

των ηλεκτρονόµων ισχύος, όταν αυτά λειτουργούν µε εναλλασσόµενο 

ρεύµα;  

  

α. 24 V,  48 V, 110 V, 230 V. Χ 

β. 12 V,  24 V, 60 V, 230 V.   

9 

γ. 6 V,  24 V, 96 V, 230 V.   

Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες τιµές για τις ονοµαστικές τάσεις των πηνίων 

των ηλεκτρονόµων ισχύος, όταν αυτά λειτουργούν µε συνεχές ρεύµα;  

  

α. 12 V, 24 V.   

β. 6 V, 48 V.   

10 

γ. 24 V, 48 V. Χ 

Πώς συµβολίζονται οι ηλεκτρικές επαφές ενός ηλεκτρονόµου ισχύος;    

α. Οι επαφές ισχύος (κύριες επαφές) συµβολίζονται πάντα µε ένα γράµµα L (Line)  

για την είσοδο  και Τ (Terminal) για την έξοδο) και πάντα διψήφιο αριθµό από το 

01-03 (L01,T01-L02,T02-L03,Τ03). 

  

β. Οι επαφές ισχύος (κύριες επαφές) συµβολίζονται πάντα µε ένα γράµµα L (Line)  

για την είσοδο  και Τ (Terminal) για την έξοδο) και πάντα µονοψήφιο αριθµό από 

το 1-3 (L1,T1-L2,T2-L3,Τ3). 

Χ 

11 

γ. Στην κωδικοποίηση των βοηθητικών επαφών χρησιµοποιείται  πάντα διψήφιος 

αριθµός. Το πρώτο ψηφίο του αριθµού  υποδηλώνει τον αύξοντα αριθµό της 

επαφής και µπορεί να είναι από το 1-8 (πρώτο ψηφίο 9 µπαίνει µόνο στο θερµικό 

Χ 
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και ποτέ σε ηλεκτρονόµο) Το δεύτερο ψηφίο υποδηλώνει το είδος της επαφής. 1-2 

κλειστή επαφή, 3-4 ανοιχτή επαφή. 

δ.  Στην κωδικοποίηση των βοηθητικών επαφών χρησιµοποιείται  πάντα τριψήφιος 

αριθµός. Το πρώτο ψηφίο του αριθµού  υποδηλώνει τον αύξοντα αριθµό της 

επαφής και µπορεί να είναι από το 1-8 (πρώτο ψηφίο 9 µπαίνει µόνο στο θερµικό 

και ποτέ σε ηλεκτρονόµο) Το δεύτερο και τρίτο ψηφίο υποδηλώνει το είδος της 

επαφής. 01-02 κλειστή επαφή, 03-04 ανοιχτή επαφή.  

  

Τι είναι η επαφή αυτοσυγκράτησης ενός ηλεκτρονόµου και τι σκοπό 

εξυπηρετεί;  

  

α. Κάθε ηλεκτρονόµος φέρει προαιρετικά στον εξοπλισµό του µια βοηθητική επαφή 

την επαφή αυτοσυγκράτησης Όταν πατήσω το µπουτόν START και διεγερθεί ο 

ηλεκτρονόµος θα πρέπει να εξασφαλίσω τη συνεχή λειτουργία του και όταν 

σταµατήσω να πατάω το µπουτόν START. Συνδέω αυτήν την επαφή παράλληλα 

µε το START και όταν οπλίσει ο ηλεκτρονόµος κλείνει µε αποτέλεσµα να 

αυτοσυγκρατείται. 

  

β. Κάθε ηλεκτρονόµος φέρει στον standard εξοπλισµό του µια βοηθητική επαφή 

την επαφή αυτοσυγκράτησης Όταν πατήσω το µπουτόν START και διεγερθεί ο 

ηλεκτρονόµος θα πρέπει να εξασφαλίσω τη συνεχή λειτουργία του και όταν 

σταµατήσω να πατάω το µπουτόν START. Συνδέω αυτήν την επαφή παράλληλα 

µε το START και όταν οπλίσει ο ηλεκτρονόµος κλείνει µε αποτέλεσµα να 

αυτοσυγκρατείται. 

Χ 

12 

γ. Κάθε ηλεκτρονόµος φέρει προαιρετικά στον εξοπλισµό του µια βοηθητική επαφή 

την επαφή αυτοσυγκράτησης Όταν πατήσω το µπουτόν STOP και αποδιεγερθεί ο 

ηλεκτρονόµος θα πρέπει να εξασφαλίσω τη διακοπή λειτουργίας του. Συνδέω 

αυτήν την επαφή σε σειρά µε το STOP και όταν οπλίσει ο ηλεκτρονόµος κλείνει µε 

αποτέλεσµα να αυτοσυγκρατείται. 

  

Ποια είναι τα είδη των επαφών ανάλογα µε τη λειτουργία του ηλεκτρονόµου;    

α. Ένας ηλεκτρονόµος έχει επαφές κύριες και βοηθητικές Οι βοηθητικές µπορεί να 

είναι ανοιχτές σε ηρεµία (N.O.) µε δεύτερο ψηφίο 1-2 και κλειστές σε ηρεµία N.C. 

µε δεύτερο ψηφίο 5-7. Οι κύριες επαφές των ηλεκτρονόµων είναι συνήθως επαφές 

N.Ο. Τελευταία υπάρχουν στο εµπόριο και ηλεκτρονόµοι µε κύριες επαφές N.C. 

  

β. Ένας ηλεκτρονόµος έχει επαφές κύριες και βοηθητικές Οι βοηθητικές µπορεί να 

είναι ανοιχτές σε ηρεµία (N.Ο) µε δεύτερο ψηφίο 3-4 και κλειστές σε ηρεµία N.C. µε 

δεύτερο ψηφίο 1-2. Οι κύριες επαφές των ηλεκτρονόµων είναι συνήθως επαφές 

N.Ο. Τελευταία υπάρχουν στο εµπόριο και ηλεκτρονόµοι µε κύριες επαφές N.C. 

Χ 

13 

γ. Ένας ηλεκτρονόµος έχει επαφές κύριες και βοηθητικές Οι βοηθητικές µπορεί να 

είναι ανοιχτές σε ηρεµία (N.Ο) µε δεύτερο ψηφίο 1-3 και κλειστές σε ηρεµία N.C. µε 

δεύτερο ψηφίο 4-6. Οι κύριες επαφές των ηλεκτρονόµων είναι συνήθως επαφές 

N.Ο. Τελευταία υπάρχουν στο εµπόριο και ηλεκτρονόµοι µε κύριες επαφές N.C. 

  

Πώς πραγµατοποιείται η ηλεκτρική µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων;   

α. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά ανοιχτής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε σειρά 

µε το πηνίο του άλλου. 

  

β. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά κλειστής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε 

απόσταση εν παραλλήλω µε το πηνίο του άλλου. 

  

14 

γ. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά κλειστής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε σειρά 

µε το πηνίο του άλλου. 

Χ 

15 Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα του ηλεκτρονόµου υπερέντασης σταθερού 

χρόνου και γιατί αυτό αντιµετωπίζεται µε τον ηλεκτρονόµο υπερέντασης 
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αντίστροφου χρόνου. 

α. Ο Η/Ν υπερέντασης σταθερού χρόνου έχει το µειονέκτηµα, ότι ανεξάρτητα από 

την τιµή του ρεύµατος (εφόσον είναι < Ι), περιµένει τον ίδιο χρόνο πριν δώσει την 

εντολή απόζευξης. Αυτό µπορεί να είναι µοιραίο για εναέρια δίκτυα ή υπόγεια 

καλώδια. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούµε τους Η/Ν αντίστροφου χρόνου, 

στους οποίους όσο αυξάνεται το ρεύµα τόσο αυξάνεται ο χρόνος διέγερσης. 

 

β. Ο Η/Ν υπερέντασης σταθερού χρόνου έχει το µειονέκτηµα, ότι ανεξάρτητα από 

την τιµή του ρεύµατος (εφόσον είναι < Ι), περιµένει τον ίδιο χρόνο πριν δώσει την 

εντολή απόζευξης. Αυτό µπορεί να είναι µοιραίο για εναέρια δίκτυα ή υπόγεια 

καλώδια. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούµε τους Η/Ν αντίστροφου χρόνου, 

στους οποίους όσο αυξάνεται το ρεύµα τόσο µειώνεται ο χρόνος διέγερσης. 

Χ 

Η διαφορά των ηλεκτρονόµων υπερέντασης πολύ αντίστροφου χρόνου και 

υπερβολικά αντίστροφου χρόνου από τον Η/Ν αντίστροφου χρόνου είναι 

στην κλίση χαρακτηριστικών καµπυλών, που είναι πολύ πιο ήπιες. 

  

α. Σωστό.   

16 

β. Λάθος. Χ 

Ένα θερµικό υπερφόρτισης έχει δύο βοηθητικές επαφές. Την “ κανονικά 

κλειστή” επαφή 95-96 (είναι κλειστή όταν ο µηχανισµός ενεργοποίησης του 

θερµικού υπερφόρτισης είναι σε κατάσταση ηρεµίας) και την “ κανονικά 

ανοιχτή” επαφή 97-98. Όταν ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός του θερµικού 

λόγω υπερ- φόρτισης του κινητήρα, η επαφή 95-96 ανοίγει ενώ η 97-98 

κλείνει. Η επαφή 95-96 µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός ή 

περισσοτέρων ηλεκτρονόµων ισχύος µέσω των οποίων διακόπτεται η 

τροφοδοσία του κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. Η 

επαφή 97-98 χρησιµοποιείται συνήθως για την ενεργοποίηση ενός 

κυκλώµατος σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα.   

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα πλεονεκτήµατα του αυτόµατου 

διακόπτη από τους χειροκίνητους διακόπτες (Πάκο, Μαχαιρωτούς κ.τ.λ.)   

α. Σε µια διακοπή τάσης του δικτύου οι ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν και είναι 

συνδεδεµένοι σε αυτόµατο διακόπτη θα σταµατήσουν και στην επανατροφοδοσία 

του δικτύου δεν θα γίνει οµαδική εκκίνησή τους, γεγονός που θα δηµιουργούσε 

µεγάλα προβλήµατα στο δίκτυο. 

Χ 

β. Με τη χρήση του θερµικού, συνδέοντας τη επαφή του 95-96 στο βοηθητικό 

κύκλωµα εξασφαλίζεται η προστασία του κινητήρα. 

Χ 

γ. Με τη χρήση του θερµικού, συνδέοντας τη επαφή του 91-92 στο βοηθητικό 

κύκλωµα εξασφαλίζεται η προστασία του κυκλώµατος.   

18 

δ. Συνδέοντας στο κύκλωµα ελέγχου µπουτόν, τερµατικούς διακόπτες, 

φωτοκύτταρα κ.τ.λ., έχουµε ως αποτέλεσµα εφαρµογές µε ευελιξία χειρισµών και 

ασφαλή λειτουργία µε µικρό κόστος εγκατάστασης (κύκλωµα ελέγχου µε αγωγούς 

µικρής διατοµής). 

Χ 

Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας των διακοπτών φορτίου στα κυκλώµατα 

ισχύος:   

α. Μπορεί να λειτουργήσουν µε ρεύµατα Ιον x 5 και συνήθως χρησιµοποιείται για 

να συνδέει στο κύκλωµα καταναλώσεις µόνο ωµικές.   

19 

β. Μπορεί να λειτουργήσουν µε ρεύµατα Ιον x 10 και συνήθως χρησιµοποιείται για Χ 
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να συνδέει στο κύκλωµα καταναλώσεις όλων των κατηγοριών, ωµικές, επαγωγικές 

και χωρητικές. 

γ. Μπορεί να λειτουργήσουν µε ρεύµατα Ιον x 25 και συνήθως χρησιµοποιείται για 

να συνδέει στο κύκλωµα καταναλώσεις επαγωγικές και χωρητικές.   

Πώς καλείται η κανονικά ανοιχτή επαφή Κ1Μ του παρακάτω σχήµατος; 

Εξηγείστε τη λειτουργία της. 

   

α. Η συγκεκριµένη επαφή, είναι γνωστή ως επαφή αυτοσυγκράτησης. Πατώντας 

στιγµιαία το µπουτόν START, οπλίζει το ρελαί και κλείνει η κανονικά ανοιχτή 

επαφή K1M. Όταν αφεθεί το µπουτόν START και επιστρέψει σε κατάσταση 

ηρεµίας, η επαφή του 13-14 ανοίγει. Όµως το πηνίο του ηλεκτρονόµου 

εξακολουθεί να είναι διεγερµένο, καθόσον τροφοδοτείται µε τάση µέσω της επαφής 

K1M (επαφή αυτοσυγκράτησης) η οποία εξακολουθεί και είναι κλειστή. Η 

κατάσταση αυτή παραµένει, µέχρι να πατηθεί το µπουτόν STOP, οπότε 

απενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος και το κύκλωµα επανέρχεται στην αρχική 

κατάσταση ηρεµίας. 

Χ 

20 

β. Η συγκεκριµένη επαφή, είναι γνωστή ως επαφή αυτοσυγκράτησης. Πατώντας 

στιγµιαία το µπουτόν START, οπλίζει το ρελαί και κλείνει η κανονικά ανοιχτή 

επαφή K1M. Όταν αφεθεί το µπουτόν START και επιστρέψει σε κατάσταση 

ηρεµίας, η επαφή του 13-14 ανοίγει, οπότε απενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος και 

το κύκλωµα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση ηρεµίας. 

  

Για την προστασία ενός ηλεκτροκινητήρα από βραχυκύκλωµα 

χρησιµοποιούνται ασφάλειες τήξης κατηγορίας αΜ (πρώην "βραδείας 

τήξης"). 

  

α. Σωστό. Χ 

21 

β. Λάθος.   

Σε ποια ένταση ρεύµατος ρυθµίζεται το θερµικό υπερφόρτισης ενός απλού 

αυτόµατου διακόπτη τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέα; 

  

α. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στη 

διπλάσια τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος λειτουργίας του κινητήρα γιατί το 

κύκλωµα ισχύος του θερµικού διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

  

β. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στην 

υποδιπλάσια τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος λειτουργίας του κινητήρα γιατί το 

κύκλωµα ισχύος του θερµικού διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

  

22 

γ. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στο 

ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα γιατί το κύκλωµα ισχύος του θερµικού 

Χ 
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διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

Σε έναν αυτόµατο αναστροφής τριφασικού ασύγχρονου ηλεκτροκινητήρα 

εξασφαλίζω την µανδάλωση : 

  

α. Συνδέοντας µια κλειστή επαφή του ενός ηλεκτρονόµου σε σειρά µε το πηνίο του 

άλλου. 

Χ 

β. Συνδέοντας µια ανοιχτή επαφή του ενός ηλεκτρονόµου σε σειρά µε το πηνίο του 

άλλου. 

  

23 

γ. Συνδέοντας µια ανοιχτή επαφή του ενός παράλληλα στο πηνίο του άλλου.   

Ένα θερµικό υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία περιλαµβάνει τρία 

διµεταλλικά στοιχεία, ένα για κάθε φάση τριφασικού δικτύου, που ελέγχουν 

µηχανικά µέσω ενός µηχανισµού δύο βοηθητικές επαφές, µια "κανονικά 

κλειστή" επαφή 95-96 και µια "κανονικά ανοιχτή" επαφή 97-98. 

  

α. Σωστό. Χ 

24 

β. Λάθος.   

Η επαφή 95-96 µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός ή περισσοτέρων 

ηλεκτρονόµων ισχύος µέσω των οποίων διακόπτεται η τροφοδοσία του 

κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. Η επαφή 97-98 

χρησιµοποιείται συνήθως για την ενεργοποίηση ενός κυκλώµατος 

σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα. 

  

α. Σωστό. Χ 

25 

β. Λάθος.   

Ποιος είναι ο ρόλος της κανονικά κλειστής επαφής, σε ένα θερµικό 

υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία; 

  

α. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός και µόνο 

ηλεκτρονόµου ισχύος, µέσω του οποίου διακόπτεται η τροφοδοσία του κινητήρα, 

όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 

  

β. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει εν παραλλήλω στο κύκλωµα ελέγχου ενός και 

µόνο ηλεκτρονόµου ισχύος, µέσω του οποίου διακόπτεται η τροφοδοσία του 

κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 

  

26 

γ. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός ή 

περισσοτέρων ηλεκτρονόµων ισχύος, µέσω των οποίων διακόπτεται η τροφοδοσία 

του κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 

Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος της κανονικά ανοιχτής επαφής, σε ένα θερµικό 

υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία; 

  

α. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση του 

εφεδρικού κυκλώµατος σήµανσης της υπορφόρτισης του κινητήρα. 

  

β. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την απενεργοποίηση του 

κυκλώµατος σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα. 

  

27 

γ. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση ενός 

κυκλώµατος σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα. 

Χ 

28 Ποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά (1, 2, 3, 4 και 5) του πίνακα, 

αντιστοιχούν στον κάθε τύπο (Α, Β, Γ και ∆) διακόπτη. 
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α. Α:1,5, Β:1,2,3,4, Γ:1,4,5 ∆:1,5.   

β. Α:4,5, Β:1,2,3,4, Γ:1,4,5, ∆:1,4,5.   

γ. Α:4,5, Β:1,2,3,5, Γ:1,4,5, ∆:1,4,5. Χ 
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Πίνακας Α.5.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Κατά την κατασκευή µιας Ε.Η.Ε. δίνουµε προτεραιότητα στην:   

α. οικονοµία.   

β. ταχύτητα κατασκευής.   

γ. επιθυµία πελάτη.   

1 

δ. ασφάλεια. Χ 

Ποιος από τον πιο κάτω ηλεκτρολογικό εξοπλισµό έχει χαµηλό συντελεστή 

ισχύος; 

  

α. Ηλεκτρικός θερµαντήρας νερού.   

β. Ηλεκτρική κουζίνα αντιστάσεων.   

γ. Φωτιστικό φθορισµού. Χ 

2 

δ. Ηλεκτρικός θερµοσίφωνο.   

Τα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζουν το πολυγραµµικό  και το 

µονογραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το οποίο περιλαµβάνει ένα απλό 

φωτιστικό σώµα, ελέγχεται από ένα απλό διακόπτη και διαθέτει προστασία 

γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

3 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το φωτιστικό είναι στεγανό. 

 

 

  4 

Απάντηση:     
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το πολυγραµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο περιλαµβάνει ένα πολλαπλό φωτιστικό σώµα, µε τρεις λαµπτήρες το 

οποίο ελέγχεται από ένα διακόπτη επιλογής (κοµµιτατέρ) και ανάβουν 

ταυτόχρονα δυο λαµπτήρες στη µια θέση και ένας λαµπτήρας στην άλλη. Το 

κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. Ποιοί λαµπτήρες ανάβουν 

ταυτόχρονα; 

  

  

  

α. Οι Α και Β. Χ 

β. Οι Α και Γ.   

5 

γ. Οι Β και Γ.   

Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται το µονογραµµικό σχέδιο ενός 

κυκλώµατος το οποίο περιλαµβάνει ένα πολλαπλό φωτιστικό σώµα, µε 

τρεις λαµπτήρες το οποίο ελέγχεται από ένα διακόπτη επιλογής 

(κοµµιτατέρ) και ανάβουν ταυτόχρονα δυο λαµπτήρες στη µια θέση και ένας 

λαµπτήρας στην άλλη. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία γείωσης.  

 

  

α. Σωστό.   

6 

β. Λάθος. Χ 

7 Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Τα φωτιστικά Λ1 και Λ2 ανάβουν 

ταυτόχρονα και το Λ3 µόνο του. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία 

γείωσης. 
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Απάντηση: 

 

  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο  περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο  ελέγχεται από 

δύο διακόπτες µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους. Το κύκλωµα επίσης 

διαθέτει προστασία γείωσης.  

 

 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αφορά ένα κύκλωµα το οποίο 

περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο ελέγχεται από δύο 

διακόπτες µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης.  

 

  

α. Σωστό.   

9 

β. Λάθος. Χ 

10 Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, έχει σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός   
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αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης.  

 
  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Τι γνωρίζετε για την πτώση τάσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού 

και κίνησης;  

  

α. Η επιτρεπόµενη πτώση τάσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού και 

κίνησης, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι 10%. 

  

β. Η επιτρεπόµενη πτώση τάσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού και 

κίνησης, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι 4%. 

Χ 

11 

γ. Η επιτρεπόµενη πτώση τάσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού και 

κίνησης, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι 2%. 

  

Πώς διακρίνουµε τους διακόπτες φωτισµού ανάλογα µε τον τύπο τους;   

α. ∆ιακόπτες πλήκτρου. Χ 

β. ∆ιακόπτες πίεσης.   

12 

γ. Περιστροφικοί διακόπτες. Χ 

Πώς διακρίνουµε τους διακόπτες φωτισµού ανάλογα µε την τοποθέτησή 

τους; 

  

α. Επιδαπέδιοι διακόπτες.   

β. Χωνευτοί διακόπτες. Χ 

13 

γ. Εξωτερικοί διακόπτες. Χ 

Πώς διακρίνουµε τους διακόπτες φωτισµού ανάλογα µε τη λειτουργία τους;   

α. Απλοί διακόπτες. Χ 

β. Φωτεινοί διακόπτες.   

γ. ∆ιακόπτες κοµµιτατέρ. Χ 

δ. ∆ιακόπτες αλέ-ρετούρ. Χ 

14 

ε. Περιστρεφόµενοι διακόπτες.   

Πώς ορίζεται η φωτεινή ροή µιας φωτεινής πηγής;   

α. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι ο ρυθµός παραγωγής φωτεινής ενέργειας 

(δηλαδή η ισχύς του παραγόµενου φωτός) όπως την αντιλαµβάνεται ο 

ανθρώπινος οφθαλµός δηλ., λαµβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του ανθρώπινου 

οφθαλµού στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα οποία αποτελείται η ορατή 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

Χ 

β. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι ο ρυθµός παραγωγής φωτεινής ενέργειας 

(δηλαδή η ισχύς του παραγόµενου φωτός) όπως την αντιλαµβάνεται ειδική 

συσκευή ευαίσθητη στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα οποία αποτελείται η 

ορατή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

  

15 

γ. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι η φωτεινή ενέργεια (δηλαδή το παραγόµενο φως)   
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όπως την αντιλαµβάνεται ο ανθρώπινος οφθαλµός δηλ., λαµβάνοντας υπόψη την 

ευαισθησία του ανθρώπινου οφθαλµού στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα 

οποία αποτελείται η ορατή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

Πώς ορίζεται η ένταση Ι φωτεινής πηγής;   

α. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το ολοκλήρωµα της  φωτεινής ροής Φ 

που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω δηλαδή:    

I= ∫ Φdω 

  

β. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το πηλίκο της στοιχειώδους φωτεινής 

ροής dΦ που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω 

προς τη στερεά αυτή γωνία δηλαδή:  I= dΦ/ dω 

Χ 

16 

γ. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το γινόµενο της στοιχειώδους φωτεινής 

ροής dΦ που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω επί 

τη στερεά αυτή γωνία δηλαδή: I= dΦ · dω 

  

Ποια είναι τα φωτοτεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η θερµοκρασία χρώµατος, Τc. Χ 

β. Το τυποποιηµένο σχήµα του λαµπτήρα.   

γ. Η φωτιστική απόδοση λαµπτήρα.   

17 

δ. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης, Ra. Χ 

Ποια είναι τα οικονοµοτεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η χρωµατική απόδοση του λαµπτήρα.   

β. Η φωτιστική απόδοση λαµπτήρα. Χ 

γ. Ο χρόνος ζωής λαµπτήρα. Χ 

δ. Ο χρόνος χρήσης ηµερησίως.   

18 

ε. Η ενεργειακή κλάση του λαµπτήρα. Χ 

Ποια είναι τα τεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η θέση λειτουργίας. Χ 

β. Η θερµοκρασία χρώµατος, Τc.   

γ. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Χ 

δ. Η τάση λειτουργίας. Χ 

ε. Οι διαστάσεις λαµπτήρα. Χ 

στ. Ο χρόνος χρήσης ηµερησίως.   

19 

ζ. Ο κάλυκας-λυχνιολαβή. Χ 

Τι είναι φθορισµός;   

α. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν 

πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία µεσαίου µήκους κύµατος. 

  

β. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν 

πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία υψηλού µήκους κύµατος. 

  

20 

γ. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν 

πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος. 

Χ 

Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των λαµπτήρων φθορισµού;   

α. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου 

χαµηλής πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα ουσία. Όταν στον 

λαµπτήρα εφαρµοστεί κατάλληλη τάση στο εσωτερικό του λαµπτήρα δηµιουργείται 

εκκένωση αερίου από την οποία παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία. Η µετατροπή 

αυτής της αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή επιτυγχάνεται µε τη 

βοήθεια των φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται στην επιφάνεια του κώδωνα. 

Χ 
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β. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου   
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υψηλής πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα ουσία. Όταν στον 

λαµπτήρα εφαρµοστεί κατάλληλη τάση στο εσωτερικό του λαµπτήρα δηµιουργείται 

εκκένωση αερίου από την οποία παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία. Η µετατροπή 

αυτής της αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή επιτυγχάνεται µε τη 

βοήθεια των φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται στην επιφάνεια του κώδωνα. 

γ. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου µέσης 

πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα ουσία. Όταν στον λαµπτήρα 

εφαρµοστεί  τάση 230 V στο εσωτερικό του λαµπτήρα δηµιουργείται εκκένωση 

αερίου από την οποία παράγεται υπέρυθρη ακτινοβολία. Η µετατροπή αυτής της 

αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των 

φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται εντός του κώδωνα. 

  

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαµπτήρων φθορισµού;    

α. Ενέργεια E (J) στον κύκλο ζωής της   

β. Ηλεκτρική ισχύς P (W). Χ 

γ. Φωτεινή ροή Φ (lm). Χ 

δ. Θερµοκρασία χρώµατος, Tc (Κ). Χ 

ε. Ο χρόνος ζωής του λαµπτήρα.   
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στ. ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης, Ra. Χ 

Οι λαµπτήρες πυράκτωσης έχουν υπερδιπλάσιο χρόνο ζωής από τους 

λαµπτήρες φθορισµού. 

  

α. Σωστό.   

23 

β. Λάθος. Χ 

Οι λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης έχουν σχεδόν διπλάσιο βαθµό 

απόδοσης από τους λαµπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης. 

  

α. Σωστό.  Χ 

24 

β. Λάθος.    

Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως έχουν:    

α. υποδεκαπλάσιο χρόνο λειτουργίας ζωής σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες 

φθορισµού. 

Χ 

β. έχουν υπερδιπλάσιο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες 

φθορισµού. 
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γ. έχουν τριπλάσιο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες φθορισµού.   

Η υπέρυθρη ακτινοβολία:   

α. ανήκει στο ορατό φάσµα.   

β. δεν ανήκει στο ορατό φάσµα. Χ 
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γ. ανήκει κατά το ήµισυ στο ορατό φάσµα.   

Το πλήρες κύκλωµα ενός λαµπτήρα φθορισµού εµφανίζει χωρητική 

συµπεριφορά. 

  

α. Σωστό.   
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β. Λάθος. Χ 

Ο εκκινητής (starter) σε ένα κύκλωµα λαµπτήρα φθορισµού εξυπηρετεί στον 

περιορισµό του ρεύµατος σε ασφαλή επίπεδα. 

  

α. Σωστό.   
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β. Λάθος. Χ 

Το βασικό πλεονέκτηµα των λαµπτήρων LED είναι η εξαιρετικά υψηλή 

διάρκεια ζωής (≥50.000 ωρών). 

  29 

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Οι λαµπτήρες LED περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον και 

πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Οι λαµπτήρες φθορισµού και οι οικονοµικοί λαµπτήρες µπορούν να 

απορρίπτονται στους ίδιους κάδους απορριµµάτων µαζί µε τα υπόλοιπα 

απορρίµµατα. 

  

α.  Σωστό.   
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β.  Λάθος. Χ 

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα συνδέουµε τέσσερις λάµπες πυράκτωσης σε 

σειρά, στην ίδια πηγή. Εάν καεί µια από αυτές τι θα συµβεί µε τις άλλες; 

  

α. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα δεν διαρρέεται από ρεύµα ο συγκεκριµένος λαµπτήρας. Οι άλλοι 

λαµπτήρες  θα λειτουργούν κανονικά. 

  

β. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα δεν διαρρέεται από ρεύµα κανένας από τους σε σειρά συνδεδεµένους 

λαµπτήρες. Όλοι  θα παραµείνουν σβηστοί. 

Χ 
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γ. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα διαρρέεται από ρεύµα ο συγκεκριµένος λαµπτήρας. Οι άλλοι θα 

παραµείνουν σβηστοί. 

  

Οι λάµπες στο σπίτι µας τροφοδοτούνται από εναλλασσόµενη τάση Vενεργ = 

230V και συχνότητα f = 50Hz. Γιατί δεν παρατηρούµε αυξοµειώσεις στην 

ένταση φωτισµού τους; 

  

α. Η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης δεν έχει σχέση µε την ένταση 

φωτισµού. 

  

β. Η  εναλλασσόµενη τάση είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να 

αντιληφθεί το µάτι του ανθρώπου. 
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γ. Η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που 

µπορεί να αντιληφθεί το µάτι του ανθρώπου. 

Χ 

Ποια είναι η χρησιµότητα των σωλήνων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις;    

α. Οι σωλήνες χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των αγωγών και καλωδίων 

εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία στην εγκατάσταση έναντι µηχανικών 

καταπονήσεων, υγρασίας κ.τ.λ. 

Χ 

β. Οι σωλήνες χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των αγωγών και καλωδίων 

εξασφαλίζοντας τη µόνωση της εγκατάστασης. 
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γ. Οι σωλήνες χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των αγωγών και καλωδίων 

εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία στην εγκατάσταση έναντι ηλεκτρικών 

µαγνητικών καταπονήσεων, υγρασίας κ.τ.λ. 

  

Ποιες οι βασικές κατηγορίες σωλήνων Ε.Η.Ε; Σηµειώστε τις σωστές 

απαντήσεις. 

  

α. Μονωτικοί: κατασκευάζονται από µονωτικό υλικό ή φέρουν στο εσωτερικό τους 

µονωτική επένδυση. 

Χ 

β. Μη µονωτικοί : είναι µεταλλικοί, χωρίς εσωτερική µονωτική επένδυση. Χ 
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γ. Ηµι-µονωτικοί: είναι µεταλλικοί, µε εσωτερική µονωτική επένδυση.   

Ποιος ο ρόλος του ηλεκτρικού πίνακα στις Ε.Η.Ε. ;   36 

α. Ο ηλεκτρικός πίνακας χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» µιας ηλεκτρικής Χ 
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εγκατάστασης. Στον ηλεκτρικό πίνακα καταλήγει το καλώδιο τροφοδότησης της 

Ε.Η.Ε. και από εκεί ξεκινούν όλες οι γραµµές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών 

συσκευών και των φωτιστικών σηµείων. 

β. Ο ηλεκτρικός πίνακας χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» µιας ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Στον ηλεκτρικό πίνακα ξεκινάει το καλώδιο τροφοδότησης της 

Ε.Η.Ε. και καταλήγει σε υποπίνακα ή υποπίνακες και από εκεί ξεκινούν όλες οι 

γραµµές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και των φωτιστικών σηµείων. 

  

Να αναφέρετε τα βασικά υλικά που περιλαµβάνει ένας ηλεκτρικός πίνακας.    

α. Γενικός ∆ιακόπτης. Χ 

β. ∆ιακόπτης θερµοσίφωνα.   

γ. Γενική/ές Ασφάλεια/ες. Χ 

δ. ∆ιακόπτης ∆ιαφυγής Έντασης (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης). Χ 

ε. Μερικούς διπολικούς διακόπτες. Χ 

στ. Μετώπη.   

ζ. Μικροαυτόµατους. Χ 

η. Ενδεικτικές λυχνίες. Χ 

θ. Μπάρα ουδετέρου. Χ 

ι. Μπάρα γείωσης. Χ 
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ια. ∆ιακόπτης αντικεραυνικής προστασίας   

Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε τον σκοπό που εξυπηρετούν;  

  

α. Γενικοί Πίνακες. Χ 

β. Στεγανοί Πίνακες.   
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γ. Μερικοί Πίνακες. Χ 

Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησης;  

  

α. Εντοιχισµένοι πίνακες   

β. Εξωτερικοί Πίνακες (επίτοιχοι). Χ 
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γ. Χωνευτοί Πίνακες. Χ 

Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε το υλικό κατασκευής;  

  

α. Πλαστικοί Πίνακες. Χ 

β. Ανοξείδωτοι Πίνακες   
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γ. Μεταλλικοί Πίνακες. Χ 

Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης;  

  

α. Μονοφασικοί Πίνακες. Χ 

β. Τριφασικοί Πίνακες. Χ 
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γ. Πολυφασικοί Πίνακες.   

Ποιες είναι οι οκτώ (8) πρώτες τυποποιηµένες τιµές ασφαλειών τήξεως 

(βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας;   
  

α. 6, 10,16, 20, 25, 35, 50, 63(Α). Χ 

β. 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80, 100 (Α).   
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γ. 10, 16, 20, 35, 50, 63, 80, 100 (Α).   

Να εξηγήσετε γιατί πρέπει να γίνεται ισοκατανοµή των µονοφασικών 

φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση. 

  43 

α. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση   
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πρέπει να γίνεται ώστε να µην παρατηρείται υπερφόρτωση σε µια γραµµή, να 

περιορίζεται η ονοµαστική ένταση των µέσων προστασίας και να περιορίσουµε το 

ρεύµα στους αγωγούς του ουδετέρου και της γείωσης. 

β. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση 

πρέπει να γίνεται ώστε να γίνεται οικονοµία στην κατανάλωση από τη διόρθωση 

του συνηµίτονου της εγκατάστασης. 

  

γ. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση 

πρέπει να γίνεται ώστε να µην παρατηρείται υπερφόρτωση σε µια γραµµή, να 

περιορίζεται η ονοµαστική ένταση των µέσων προστασίας και να περιορίσουµε το 

ρεύµα στον αγωγό του ουδετέρου. 

Χ 

Να ονοµάσετε το µέσο που προσφέρει προστασία σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. 

  

α. Αυτόµατος διακόπτη διαρροής, RCD.   

β. Αυτόµατος µικροαυτόµατο (MCB).  Χ 
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γ. Αυτόµατος µικροαυτόµατο (RCB).    

Να αναφέρετε ποια από τα ακόλουθα κυκλώµατα τροφοδοτούνται από τον 

Πίνακα Κοινόχρηστων µιας πολυκατοικίας.  

  

α. Φωτισµός κλιµακοστασίου. Χ 

β. ∆ιαµέρισµα θυρωρού - καθαρίστριας.   

γ. Φωτισµός κοινόχρηστων χώρων. Χ 

δ. Φωτισµός εκτάκτου ανάγκης. Χ 

ε. Χώρος ιδιωτικών πάρκινγκ.   

στ. Παροχή ανελκυστήρα. Χ 

ζ. Παροχή πίνακα λεβητοστασίου. Χ 

η. Ρευµατοδότες κοινόχρηστων χώρων.  Χ 
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θ. Παροχή συστήµατος θυροτηλεφώνου. Χ 

Με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, µε τον όρο "χαµηλή τάση" εννοούµε 

τιµές τάσης: 

  

α. Κάτω από 250V.   

β. Κάτω από 1000 αλλά πάνω από 50V. Χ 

γ. Πάνω από 50 αλλά κάτω από 500V.   
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δ. Πάνω από 250 αλλά κάτω από 1000V.   

Με βάση τους κανονισµούς της ∆ΕΗ το εύρος διακύµανσης της τάσης στους 

ακροδέκτες του καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει τα όρια: 

  

α. ± 6% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής.   

β. ± 10% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής. Χ 
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γ. ± 3% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής.   

Σε µια οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση η τάση επαφής (Ut) σε περίπτωση 

σφάλµατος προς τη γη πρέπει να περιορίζεται στα: 

  

α. 25V.   

β. 110V.   

γ. 40V.   
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δ. 50V. Χ 

Η µέγιστη ισχύς µιας ηλεκτρικής θερµάστρας που µπορεί να συνδεθεί σε 

ρευµατοδότη (πρίζα) 16A, µε τάση 230V, είναι: 

  

α. 3120 W.   

49 

β. 3000 W.   
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γ. 3680 W. Χ 

δ. 2950 W.   

Μονοφασικό φορτίο µε ονοµαστική ισχύ 2346W και συντελεστή ισχύος 0,85 

που τροφοδοτείται από µονοφασική παροχή 230V, έχει ζήτηση ρεύµατος: 

  

α. 10,2 A.   

β. 8,7 A.   

γ. 12,5 A.   
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δ. 12 A. Χ 

∆ύο µονοφασικά κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος 230V/50Ηz 

τροφοδοτούν, το µεν πρώτο, συσκευές µε ολική ισχύ 1,15KW και συντελεστή 

ισχύος 1, το δε δεύτερο, συσκευές µε ολική ισχύ 0,575KW και συντελεστή 

ισχύος 0,5. Η ένταση ρεύµατος που απορροφά το πρώτο κύκλωµα σε σχέση 

µε το δεύτερο είναι: 

  

α. ∆ιπλάσια.   

β. Ίδια. Χ 

γ. Τετραπλάσια.   
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δ. Μισή.   

Οι ασφάλειες (αυτόµατες ή τήξεως) τοποθετούνται πάντοτε µετά από τους 

διακόπτες των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Τριφασικό φορτίο µε ονοµαστική ισχύ 4122W και συντελεστή ισχύος 0,85, 

που τροφοδοτείται από τριφασική παροχή 400V, έχει ζήτηση ρεύµατος: 

  

α. 10,3 Α.   

β. 7 Α. Χ 

γ. 6 Α.   
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δ. 21 Α.   

Τρία παρόµοια µονοφασικά φορτία, µε ονοµαστική ισχύ 1750W και 

συντελεστή ισχύος 1, τροφοδοτούνται από κοινό µονοφασικό κύκλωµα 

230V. Η ζήτηση ρεύµατος στο κύκλωµα που θα προέλθει από τα τρία φορτία, 

όταν εργάζονται ταυτόχρονα στο πλήρες φορτίο είναι:  

  

α. 22,8 Α. Χ 

β. 7,6 Α.   

γ. 15,2 Α.   
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δ. 23,8 Α.   

Τέσσερα παρόµοια µονοφασικά φορτία, µε ονοµαστική ισχύ 1585W το 

καθένα, τροφοδοτούνται από κοινό µονοφασικό κύκλωµα 230V. Αν ο 

µελετητής έχει υπολογίσει πως η µέγιστη ζήτηση σε σχέση µε το 

εγκατεστηµένο φορτίο (συντελεστής ετεροχρονισµού) για τα τέσσερα φορτία 

είναι 0,90, τότε η ζήτηση ρεύµατος του κυκλώµατος είναι: 

  

α. 26,8Α.   

β. 30,6Α.   

γ. 27,6Α.   

55 

δ. 24,8Α. Χ 

Για σκοπούς επιβεβαίωσης της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 

Νοµοθεσίας, εντοπισµού βλαβών, φθορών, ζηµιών και ελαττωµάτων: 

  56 

α. Κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις   
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των κανονισµών. 

β. Κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις 

των κανονισµών και χειρισµού των αναγκαίων οργάνων ελέγχου. 

  

γ. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται κατά 

διαστήµατα. 

Χ 

δ. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος οφείλει να ελέγχει τις εγκαταστάσεις που έχει 

εκτελέσει, τουλάχιστο µια φορά κάθε τρία χρόνια 

  

Η πτώση τάσης:   

α. στο τελικό κύκλωµα οποιουδήποτε µόνιµα εγκαταστηµένου εξοπλισµού δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 4%. 

  

β. µεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και οποιουδήποτε µόνιµα 

εγκαταστηµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να ξεπερνά το 2,5%. 

  

γ. µεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και οποιουδήποτε µόνιµα 

εγκαταστηµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%. 

Χ 

57 

δ. µεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και ηλεκτρικού κινητήρα, δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 4% κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του κινητήρα. 

  

Πότε έχει µια λάµπα πυράκτωσης µεγαλύτερη αντίσταση: όταν είναι 

αναµµένη ή όταν είναι σβηστή; Πότε έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα;   

α. Όταν είναι αναµµένη έχει µεγαλύτερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι ανάλογη της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα.   

β. Όταν είναι αναµµένη έχει µεγαλύτερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι το αντίστροφο της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µικρότερη αγωγιµότητα. 

Χ 

58 

γ. Όταν είναι αναµµένη έχει µικρότερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι το αντίστροφο της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα. 

  

Ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή µιας 

ασφάλειας;  

Χ 

α. Η ισχύς του πίνακα όπου θα τοποθετηθεί η ασφάλεια.   

β. Η ονοµαστική τάση (π.χ. 500 V). Χ 

γ. Η ονοµαστική ένταση: είναι η µέγιστη τιµή του ρεύµατος για να µη καταπονηθεί η 

µόνωση του αγωγού. 

Χ 

δ. Οι διαστάσεις της ράγας.   

ε. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες χρόνου τήξεως-έντασης από τις οποίες 

προκύπτουν οι χρόνοι στους οποίους επέρχεται η τήξη του τηκτού για διάφορες 

τιµές υπερέντασης.  

Χ 

59 

στ. Η ικανότητα διακοπής, δηλαδή το µέγιστο ρεύµα [kA] που µπορούν να 

διακόψουν υπό ορισµένη τάση χωρίς βλάβη.  

Χ 

Η συχνότητα του περιοδικού ελέγχου µιας εγκατάστασης, καθορίζεται µε 

βάση: 

  

α. Τη µέγιστη ζήτηση της εγκατάστασης.   

β. Το είδος του συστήµατος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.   

60 

γ. Το είδος της εγκατάστασης. Χ 
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Το κοµβίο ελέγχου (test button) που είναι ενσωµατωµένο σε έναν διακόπτη 

διαρροής έντασης (ρελέ διαρροής) χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση: 

  

α. Της συνέχειας του κυρίως αγωγού γείωσης.   

β. Της αποτελεσµατικότητας του ηλεκτροδίου γείωσης.   

γ. Της συνέχειας του προστατευτικού αγωγού των κυκλωµάτων.   

61 

δ. Της λειτουργικότητας του εσωτερικού µηχανισµού του διακόπτη. Χ 

Όταν ολοκληρωθεί µια ηλεκτρική εγκατάσταση, διενεργείται µεταξύ άλλων 

ελέγχων και ο έλεγχος πολικότητας για να επιβεβαιωθεί ότι: 

  

α. ∆εν υπάρχει απώλεια µεταξύ αγωγών φάσης και γείωσης.   

β. ∆εν υπάρχει απώλεια µεταξύ αγωγών φάσης και ουδετέρου.   

γ. Υπάρχει συνέχεια γειώσεων.   

62 

δ. Οι αγωγοί φάσης, ουδετέρου και γείωσης είναι συνδεδεµένοι στα σηµεία που 

καθορίζονται στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό για κάθε αγωγό. 

Χ 

Η πολύ χαµηλή τάση (ELV) δεν ξεπερνά σε εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) και 

συνεχές ρεύµα (DC) τα: 

  

α. 24V AC και 120 V DC.   

β. 50V AC και 75 V DC.   

γ. 12V AC και 150 V DC.   

63 

δ. 50V AC και 120 V DC. Χ 

Στο ηλεκτρικό σύστηµα TT:   

α. H ∆ΕΗ παραχωρεί ξεχωριστό αγωγό γείωσης στον οποίο συνδέονται τα 

µεταλλικά µέρη της εγκατάστασης. 

  

β. Η ∆ΕΗ παραχωρεί κοινό αγωγό ουδετέρου και γείωσης.   

γ. Η πηγή (γεννήτρια), είτε δεν γειώνεται, είτε γειώνεται µέσω µεγάλης σύνθετης 

αντίστασης. 

  

64 

δ. Η ∆ΕΗ δεν παραχωρεί αγωγό γείωσης. Η εγκατάσταση έχει ηλεκτρόδιο 

γείωσης. 

Χ 

Όταν καεί µια ασφάλεια, εφόσον φτάσουµε γρήγορα και το πώµα ακόµη 

είναι πολύ ζεστό, τότε συµπεραίνουµε ότι το κάψιµο της ασφάλειας προήλθε 

από: 

  

α. Υπερφόρτιση. Χ 

β. Βραχυκύκλωµα.   

65 

γ. Τίποτα από τα παραπάνω   

Σε µια πολυκατοικία, η ηλεκτρική γραµµή τροφοδοσίας του λεβητοστασίου 

αναχωρεί από:  

  

α. τον πίνακα του πλησιέστερου διαµερίσµατος.   

β. τον πίνακα κοινοχρήστων. Χ 

66 

γ. τον πίνακα του διαµερίσµατος του διαχειριστή της πολυκατοικίας.   

Τι ονοµάζουµε εγκατεστηµένη και τι απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύ; Ποια είναι µεγαλύτερη και γιατί; 

  

α. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις συσκευές που λειτουργούν 

ταυτόχρονα (αλλά όχι όλες). Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη διότι 

περιλαµβάνει το σύνολο της εγκατάστασης. 

Χ 

67 

β. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια επί το συντελεστή συγχρονισµού, ενώ 
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απορροφούµενη (ή ζητούµενη) ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις 

συσκευές όταν λειτουργούν ταυτόχρονα . Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη 

διότι περιλαµβάνει το σύνολο της εγκατάστασης. 

γ. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις συσκευές που λειτουργούν επί 

το συντελεστή συγχρονισµού . Η απορροφούµενη ισχύς είναι µεγαλύτερη διότι 

αντιστοιχεί στο χειρότερο σενάριο (worst case scenario). 
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Πίνακας Α.5.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Χαµηλής Τάσης 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το ακόλουθο σχήµα αφορά πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο να ελέγχεται από 

δύο διακόπτες µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους και έναν διακόπτη 

µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) µεσαίο. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία 

γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

1 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αφορά ένα κύκλωµα το οποίο 

περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα και ελέγχεται από δύο διακόπτες 

µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους και έναν διακόπτη µεταγωγής (αλλέ-

ρετούρ) µεσαίο. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

2 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, έχει σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

3 

β. Λάθος.   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Το ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αφορά συνδεσµολογία µιας λυχνίας 

φθορισµού. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. 

 
 

  

α.  Σωστό. Χ 

4 

β.  Λάθος.   

Το παρακάτω σχήµα αντιστοιχεί σε πολυγραµµικό σχέδιο ενός φωτιστικού 

που περιλαµβάνει δύο λυχνίες φθορισµού και διαθέτει προστασία γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

5 

β. Λάθος.   

Η λειτουργία ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως µε τάση µικρότερη από την 

ονοµαστική του:  

  

α. οδηγεί σε αύξηση της διάρκειας ζωής του. Χ 

β. οδηγεί σε µείωση της διάρκειας ζωής του.   

6 

γ. δεν επηρεάζει τη διάρκειας ζωής του.   

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των λαµπτήρων φθορισµού σε σχέση µε τους 

λαµπτήρες πυρακτώσεως;  

  

α. ∆εν προσθέτουν θερµικά φορτία στο χώρο, και συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

  

β. Υψηλότερη φωτιστική απόδοση (lm/W). Χ 

γ. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Χ 

δ. ∆ιαχέουν το φως καλύτερα.   

ε. Μικρότερο κόστος λειτουργίας. Χ 

7 

ζ. Μικρότερο κόστος συντήρησης. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στην κατασκευαστική δοµή των λαµπτήρων 

φθορισµού; 

  

α. Κώδωνας από ειδικό κράµα υάλου και άλλων στοιχείων.   

8 

β. Γυάλινος κώδωνας. Χ 
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γ. Ηλεκτρόδιο εκποµπής ηλεκτρονίων.   

δ. ∆ύο ηλεκτρόδια εκποµπής ηλεκτρονίων. Χ 

ε. Τα αέρια πληρώσεως (ψευδάργυρος και ευγενές αέριο συνήθως νέο.   

ζ. Τα αέρια πληρώσεως (υδράργυρος και ευγενές αέριο συνήθως αργό). Χ 

η. Ιονίζουσα επικάλυψη.   

θ. Φθορίζουσα επικάλυψη. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη 

λειτουργία των λαµπτήρων φθορισµού;  

  

α. Το στραγγαλιστικό πηνίο γνωστό και ως ballast (περιορίζει το ρεύµα του 

λαµπτήρα αλλά και παράγει κατάλληλη υπέρταση για την έναυση του λαµπτήρα). 

Χ 

β. Το στραγγαλιστικό πηνίο γνωστό και ως ballast (αυξάνει το ρεύµα του λαµπτήρα  

και παράγει κατάλληλη υπέρταση για την έναυση του λαµπτήρα). 

  

γ. Ο εκκινητής (φροντίζει για την υπερθέρµανση των ηλεκτροδίων και για την 

ανάπτυξη της απαραίτητης τάσης). 

  

9 

δ. Ο εκκινητής (φροντίζει για την προθέρµανση των ηλεκτροδίων και για την 

ανάπτυξη της απαραίτητης υπέρτασης). 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα κατασκευαστικά µέρη των λαµπτήρων 

πυρακτώσεως;  

  

α. νήµα καδµίου.   

β. νήµα βολφραµίου. Χ 

γ. γυάλινος κώδωνας. Χ 

δ. κώδωνας από ειδικό κράµα.   

ε. αέριο πληρώσεως. Χ 

στ. ήλιον πληρώσεως.   

ζ. αγωγοί στήριξης. Χ 

η. αγωγοί σύνδεσης.   

θ. κάλυκας βάσεως. Χ 

10 

ι. κάλυκας - καπάκι.   

Συνδέουµε σε µια πηγή µια λάµπα και στη συνέχεια προσθέτουµε άλλη µια 

ίδια σε σειρά. Όταν συνδέσουµε τη δεύτερη λάµπα η πρώτη θα φωτίζει 

περισσότερο ή λιγότερο από πριν; Οι δύο λάµπες θα φωτίζουν το ίδιο; 

∆ικαιολογήστε. 

  

α.  Η πρώτη θα φωτίζει περισσότερο  διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι η 

διπλάσια. Επίσης φωτίζει περισσότερο από τη δεύτερη λάµπα. 

  

β.  Η πρώτη θα φωτίζει λιγότερο από πριν διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι 

το µισό. Οι λάµπες  θα  φωτίζουν  το ίδιο µιας  και  η τάση  στα άκρα τους  θα είναι  

ίδια (οι λάµπες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά). 

Χ 

11 

γ.  Η πρώτη θα φωτίζει το ίδιο µε πριν διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι η 

ίδια. Οι λάµπες  θα  φωτίζουν  το ίδιο µιας  και  η τάση  στα άκρα τους  θα είναι  

ίδια  (οι λάµπες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά). 

  

Συνδέουµε στην ίδια πηγή πρώτα µια λάµπα και στη συνέχεια προσθέτουµε 

άλλη µια ίδια παράλληλα. Όταν συνδέσουµε τη δεύτερη λάµπα  η πρώτη θα 

φωτίζει περισσότερο ή λιγότερο από πριν και γιατί; Οι δύο λάµπες θα 

φωτίζουν το ίδιο; ∆ικαιολογήστε. 

  12 

α. Από τον νόµο του Ohm όταν µειώνεται η αντίσταση αυξάνει το ρεύµα. Η 

αντίσταση, αυξάνεται διότι η δεύτερη λάµπα συνδέεται παράλληλα στην πρώτη. Η 

πρώτη λάµπα φωτίζει περισσότερο από πριν γιατί  η ένταση είναι η διπλάσια. Οι 
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λάµπες θα φωτίζουν το ίδιο µια και η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα τους 

παραµένει η ίδια. (Παράλληλη σύνδεση λαµπτήρων). 

β. Από τον νόµο του Ohm όταν µειώνεται η αντίσταση αυξάνει το ρεύµα. Η 

αντίσταση, µειώνεται διότι η δεύτερη λάµπα συνδέεται παράλληλα στην πρώτη. Η 

πρώτη λάµπα φωτίζει το ίδιο µε πριν γιατί δεν άλλαξε η τάση στα άκρα της. Οι 

λάµπες θα φωτίζουν περισσότερο µια και η ένταση είναι η διπλάσια. (Παράλληλη 

σύνδεση λαµπτήρων). 

  

γ. Από τον νόµο του Ohm όταν µειώνεται η αντίσταση αυξάνει το ρεύµα. Η 

αντίσταση, µειώνεται διότι η δεύτερη λάµπα συνδέεται παράλληλα στην πρώτη. Η 

πρώτη λάµπα φωτίζει το ίδιο µε πριν γιατί δεν άλλαξε η τάση στα άκρα της. Οι 

λάµπες είναι ίδιες οπότε θα φωτίζουν το ίδιο µιας και η τάση που εφαρµόζεται στα 

άκρα τους παραµένει η ίδια. (Παράλληλη σύνδεση λαµπτήρων). 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα περιγράφουν τον ρόλο του στραγγαλιστικού πηνίου 

(ballast) στη λειτουργία του λαµπτήρα φθορισµού; 

  

α. Αποκαθιστά την τιµή του ρεύµατος που ρέει στους λαµπτήρες αυτούς σε 

ασφαλή τιµή λόγω της µεγάλης αντίστασης που εµφανίζουν γενικότερα οι 

λαµπτήρες εκφορτίσεως. 

  

β. Περιορίζει το ρεύµα που ρέει στους λαµπτήρες αυτούς σε ασφαλή τιµή λόγω της 

αρνητικής αντίστασης που εµφανίζουν γενικότερα οι λαµπτήρες εκφορτίσεως. 

Χ 

γ. Με τη βοήθεια και του εκκινητή (starter) παράγει την υψηλή τάση που απαιτείται 

για τη δηµιουργία της εκφόρτισης στο εσωτερικό του κώδωνα. 

Χ 

13 

δ. Με τη βοήθεια και του εκκινητή (starter) παράγει την υψηλή τάση που απαιτείται 

για τη δηµιουργία της φόρτισης στην επιφάνεια του κώδωνα. 

  

Ποιος είναι ο ρόλος του εκκινητή (starter) στη λειτουργία του λαµπτήρα 

φθορισµού; 

  

α. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για την ενεργοποίηση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η εκποµπή πρωτονίων (θερµιονική εκποµπή) και στη συνέχεια µε το 

άνοιγµα του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη διακοπή του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί 

υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία εκκένωσης στο 

λαµπτήρα φθορισµού. 

  

β. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για τη θέρµανση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η εκποµπή ηλεκτρονίων (θερµιονική εκποµπή) και στη συνέχεια µε το 

άνοιγµα του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη διακοπή του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί 

υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία εκκένωσης στο 

λαµπτήρα φθορισµού. 

Χ 
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γ. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για την ενεργοποίηση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

σταµατήσει η εκποµπή ηλεκτρονίων (θερµιονική εκποµπή) και στη συνέχεια µε το 

κλείσιµο του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη αύξηση του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί 

υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία εκκένωσης στο 

λαµπτήρα φθορισµού. 

  

15 Η λειτουργία των λαµπτήρων φθορισµού στηρίζεται στην εκφόρτιση αερίου 

Hg σε χαµηλή πίεση. Μέσα σε σωλήνα εκφορτίσεως περιέχεται ποσότητα 
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ευγενούς αερίου (συνήθως αργού) και µικρές σταγόνες καθαρού 

υδραργύρου. Στα άκρα του σωλήνα υπάρχουν ηλεκτρόδια επικαλυµµένα µε 

κατάλληλο υλικό ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκπέµπουν ηλεκτρόνια 

λόγω θέρµανσης (θερµιονική εκποµπή). Με την εφαρµογή υψηλής τάσης 

(άρα υψηλού ηλεκτρικού πεδίου) τα θερµικά παραγόµενα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια επιταχυνόµενα συγκρούονται µε τα άτοµα του αργού τα οποία 

διεγείρουν και ιονίζουν. Από την παραγόµενη θερµότητα εξατµίζονται τα 

άτοµα υδραργύρου µε τα οποία συγκρούονται τα ηλεκτρόνια και έτσι µεγάλο 

αριθµός ατόµων Hg διεγείρονται ενώ κάποια ιονίζονται. Το τόξο εκφόρτισης 

που παράγεται κυριαρχείται από τα ιονισµένα άτοµα του Hg. Τα 

διεγειρόµενα άτοµα Hg είναι αυτά που παράγουν φωτόνια στην υπεριώδη 

όµως περιοχή του φάσµατος τα οποία προσπίπτοντας στην εσωτερική 

επιφάνεια του σωλήνα, η οποία είναι επιστρωµένη µε φθορίζουσα ουσία, 

µετατρέπονται σε ορατά φωτόνια. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Η λειτουργία των λαµπτήρων πυρακτώσεως στηρίζεται στη θέρµανση 

κατάλληλης αντίστασης (γνωστή και ως νήµα) από τη ροή ρεύµατος, σε 

σηµείο που οδηγεί σε ερυθροπύρωσή της. Η υψηλή θερµοκρασία η οποία 

αναπτύσσεται στο νήµα προκαλεί τη διέγερση των ατόµων από τα οποία 

αποτελείται µε αποτέλεσµα την παραγωγή φωτεινής ακτινοβολίας δηλαδή 

φωτός. 

  

α. Σωστό Χ 
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β. Λάθος   

Ποιος είναι ο ρόλος του αερίου πληρώσεως στους λαµπτήρες 

πυρακτώσεως; 

  

α. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στον περιορισµό του φαινοµένου της 

εξάχνωσης εποµένως του περιορισµού του φαινοµένου της διαφυγής των 

ηλεκτρονίων και συνεπώς συµβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του 

λαµπτήρα.  

Χ 

β. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στην ενίσχυση του φαινοµένου της εξάχνωσης 

εποµένως της ενίσχυσης του φαινοµένου της διαφυγής των ηλεκτρονίων και 

συνεπώς συµβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του λαµπτήρα.  

  

17 

γ. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στον περιορισµό του φαινοµένου της 

εξάχνωσης εποµένως του περιορισµού του φαινοµένου της διαφυγής των 

ηλεκτρονίων και συνεπώς συνεπάγεται τη µείωση της διάρκειας ζωής του 

λαµπτήρα.  

  

Ποια τα πλεονεκτήµατα των λαµπτήρων αλογόνου έναντι των συµβατικών 

λαµπτήρων πυρακτώσεως; 

  

α. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα περιορίζει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει τη 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της 

φωτιστικής απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει 

τη µέγιστη δυνατή τιµή του 100. 

Χ 

18 

β. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα ενισχύει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει τη 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσµα την αύξηση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της 

φωτιστικής απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει 

τη µέγιστη δυνατή τιµή του 100. 

γ. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα περιορίζει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει τη 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της φωτιστικής 

απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει την 

ελάχιστη δυνατή τιµή του 1. 

  

Η θερµοκρασία χρώµατος ενός λαµπτήρα είναι ένας τρόπος να 

περιγράψουν οι κατασκευαστές λαµπτήρων το χρώµα µιας πηγής φωτός 

συγκρίνοντας το µε το χρώµα του µέλανος σώµατος. Πιο συγκεκριµένα ένας 

λαµπτήρας έχει θερµοκρασία χρώµατος Tc (K) όταν η ενεργειακή φασµατική 

κατανοµή του κατά προσέγγιση πλησιάζει εκείνη του µέλανος σώµατος όταν 

αυτό ακτινοβολεί σε θερµοκρασία Τc (K). 

  

α. Σωστό Χ 

19 

β. Λάθος   

Τι προσδιορίζει ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης των λαµπτήρων;    

α. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης ενός λαµπτήρα προσδιορίζει την πιστότητα µε 

την οποία ο λαµπτήρας αναδεικνύει τα χρώµατα των αντικειµένων του 

περιβάλλοντος χώρου και σχετίζεται άµεσα µε τη φασµατική σύνθεση του 

παραγόµενου φωτός. Η µέγιστη τιµή του δείκτη αυτού είναι το 100 όπου και 

θεωρείται ότι τότε έχουµε τέλεια ανάδειξη των χρωµάτων του περιβάλλοντος όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση του φυσικού φωτισµού. 

Χ 

β. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης ενός λαµπτήρα προσδιορίζει την πιστότητα µε 

την οποία ο λαµπτήρας αναδεικνύει τα χρώµατα των αντικειµένων του 

περιβάλλοντος χώρου και σχετίζεται άµεσα µε τη φασµατική σύνθεση του 

παραγόµενου φωτός. Η µέγιστη τιµή του δείκτη αυτού είναι το 1000 όπου και 

θεωρείται ότι τότε έχουµε τέλεια ανάδειξη των χρωµάτων του περιβάλλοντος όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση του φυσικού φωτισµού. 
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γ. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης ενός λαµπτήρα προσδιορίζει την πιστότητα µε 

την οποία ο λαµπτήρας αναδεικνύει τα χρώµατα των αντικειµένων του 

περιβάλλοντος χώρου και σχετίζεται άµεσα µε τη φασµατική σύνθεση του 

παραγόµενου φωτός. Η µέγιστη τιµή του δείκτη αυτού είναι το 10 όπου και 

θεωρείται ότι τότε έχουµε τέλεια ανάδειξη των χρωµάτων του περιβάλλοντος όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση του φυσικού φωτισµού. 

  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε ένα λαµπτήρα πυράκτωσης, όταν 

τροφοδοτείται µε χαµηλότερη τάση από την ονοµαστική του;  

  

α. Όταν ο λαµπτήρας λειτουργεί µε µειωµένη τάση, το ρεύµα που περνάει µέσα 

από το νήµα είναι µικρότερο, οπότε και η θερµοκρασία του νήµατος είναι 

µικρότερη από τη θερµοκρασία λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

οικονοµικότερη λειτουργία - όµως επειδή η τιµή της ονοµαστικής λειτουργίας είναι 

διαφορετική, η διάρκεια ζωής µικραίνει. 

  

β. Όταν ο λαµπτήρας λειτουργεί µε µειωµένη τάση, το ρεύµα που περνάει µέσα 

από το νήµα είναι µικρότερο, οπότε και η θερµοκρασία του νήµατος είναι 

µικρότερη από τη θερµοκρασία λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το φως που 

προκύπτει να είναι κοκκινωπό και ο λαµπτήρας να δηµιουργεί θερµή εντύπωση. 

Χ 
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γ. Όταν ο λαµπτήρας λειτουργεί µε µειωµένη τάση, το ρεύµα που περνάει µέσα   
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από το νήµα είναι µικρότερο, οπότε και η θερµοκρασία του νήµατος είναι 

µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το φως 

που προκύπτει να είναι γαλάζιο και ο λαµπτήρας να δηµιουργεί ψυχρή εντύπωση. 

Ποιο είναι το χρώµα του φυσιγγίου για την κάθε µία από τις τυποποιηµένες 

τιµές ασφαλειών τήξεως (βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση οικίας; 

  

α. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (άσπρη), 50 (µαύρη), 63 

(χάλκινη). 

  

β. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

Χ 
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γ. 10 (µπλε),16 (γκρι), 20 (κόκκινη), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

  

Ποιο είναι το χρώµα της µήτρας για την κάθε µία από τις τυποποιηµένες 

τιµές ασφαλειών τήξεως (βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση οικίας; 

  

α. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

Χ 

β. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (άσπρη), 50 (µαύρη), 63 

(χάλκινη). 
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γ. 10 (µπλε),16 (γκρι), 20 (κόκκινη), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

  

Να ονοµάσετε το µέσο που προσφέρει προστασία σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση σε περίπτωση διαρροής ρεύµατος. 

  

α. Αυτόµατο διακόπτη διαρροής, MCB.   

β. Αυτόµατο διακόπτη διαρροής, RCB.   
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γ. Αυτόµατο διακόπτη διαρροής, RCD. Χ 

Η τάση µεταξύ των φάσεων στους ακροδέκτες τριφασικού ηλεκτρικού 

φούρνου, που βρίσκεται σε λειτουργία, έχει µετρηθεί και είναι 395 V. Η τάση 

του δικτύου τροφοδοσίας είναι 400 V. Πληρούνται οι απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που αφορούν την πτώση τάσης και γιατί; 

  

α. Οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που αφορούν την πτώση τάσης 

πληρούνται αν η πτώση τάσης µεταξύ του σηµείου τροφοδοσίας της εγκατάστασης 

και  των ακροδεκτών κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης δεν 

ξεπερνά το 1% της ονοµαστικής τάσης της παροχής: ∆Umax = 400 * 1% = 4 V. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η συνολική πτώση τάσης µέχρι τους ακροδέκτες του 

φούρνου είναι 5V. Συνεπώς δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου. 

  

β. Οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που αφορούν την πτώση τάσης 

πληρούνται αν η πτώση τάσης µεταξύ του σηµείου τροφοδοσίας της εγκατάστασης 

και των ακροδεκτών κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης δεν 

ξεπερνά το 4% της ονοµαστικής τάσης της παροχής: ∆Umax = 400 * 4% = 16 V. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η συνολική πτώση τάσης µέχρι τους ακροδέκτες του 

φούρνου είναι 5V. Συνεπώς πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου. 

Χ 
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γ. Οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 που αφορούν την πτώση τάσης 

πληρούνται αν η πτώση τάσης µεταξύ του σηµείου τροφοδοσίας της εγκατάστασης 

και  των ακροδεκτών κάθε ηλεκτρολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης δεν 

ξεπερνά το 10% της ονοµαστικής τάσης της παροχής: ∆Umax = 400 * 10% = 160 

V. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η συνολική πτώση τάσης µέχρι τους ακροδέκτες 
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του φούρνου είναι 5V. Συνεπώς πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου. 

Σε µια τριφασική εγκατάσταση η τάση µεταξύ δύο φάσεων, είναι 173V.  Η 

τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου είναι: 

  

α. 299,29 V.   

β. 173 V.   

γ. 100 V. Χ 

26 

δ. 230 V.   

Ποιο από τα πιο κάτω ∆ΕΝ επηρεάζει τη συχνότητα της περιοδικής 

επιθεώρησης και ελέγχου µιας εγκατάστασης; 

  

α. Οι εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες υπόκειται η εγκατάσταση. . 

β. Το είδος της εγκατάστασης.   

γ. Η συχνότητα συντήρησης.   

27 

δ. Η µέγιστη ζήτηση (maximum demand) της εγκατάστασης. Χ 

Η τάση µεταξύ δύο φάσεων στην αφετηρία της εγκατάστασης είναι 400V και 

στην εισαγωγή του Κεντρικού Πίνακα ∆ιανοµής (Κ.Π.∆) είναι 394V.  Αν το 

µήκος των καλωδίων της κεντρικής παροχής ήταν διπλάσιο η τάση στην 

εισαγωγή του Κ.Π.∆. θα είναι: 

  

α. 388V. Χ 

β. 376V.   

γ. 397V.   

28 

δ. 391V.   

Τι θα πρέπει να προσέξουµε αν θέλουµε να τοποθετήσουµε περισσότερες 

από µια διατάξεις διαφορικού ρεύµατος εν σειρά, µε το ίδιο διαφορικό 

ρεύµα, στην ίδια εγκατάσταση;  

  

α. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί επιλεκτική προστασία. 

Εποµένως σε περίπτωση ρεύµατος διαρροής από σφάλµα, δεν είναι 

εξασφαλισµένο ότι θα διακόψει µόνο η διάταξη που είναι συνδεδεµένη κοντά στο 

σφάλµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται, οι διατάξεις (ή η διάταξη) που 

βρίσκονται από την πλευρά της τροφοδότησης να είναι µε χρονική καθυστέρηση 

(τύπου S).  

Χ 
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β. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί επιλεκτική προστασία. 

Εποµένως σε περίπτωση ρεύµατος διαρροής από σφάλµα, δεν είναι 

εξασφαλισµένο ότι θα διακόψει µόνο η διάταξη που είναι συνδεδεµένη κοντά στο 

σφάλµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται, οι διατάξεις (ή η διάταξη) που 

βρίσκονται από την πλευρά της τροφοδότησης να µην είναι µε χρονική 

καθυστέρηση.  

  

Τι πρέπει να προσέξουµε αν θέλουµε να τοποθετήσουµε περισσότερες από 

µια διατάξεις διαφορικού ρεύµατος, σε ξεχωριστά κυκλώµατα της ίδιας 

εγκατάστασης;  

  

α. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις συνδέσεις των 

ουδετέρων πριν τις διατάξεις διαφορικού ρεύµατος. Οι ουδέτεροι αυτοί θα πρέπει 

να είναι διαχωρισµένοι ανά διάταξη και να συνδέονται ταυτόχρονα σε όλες τις 

διατάξεις. Αν συνδεθούν µεταξύ τους οι ουδέτεροι διαφορετικών διατάξεων, τότε 

καµία από αυτές δεν θα διακόπτουν λόγω ανοµοιοµορφίας ρευµάτων που 

προκαλείται λόγω σφάλµατος. 
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β. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις συνδέσεις των 

ουδετέρων µετά τις διατάξεις διαφορικού ρεύµατος. Οι ουδέτεροι αυτοί θα πρέπει 

Χ 
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να είναι διαχωρισµένοι ανά διάταξη και να συνδέονται µόνο στη διάταξη που 

ανήκουν. Αν συνδεθούν µεταξύ τους οι ουδέτεροι διαφορετικών διατάξεων, τότε 

κάποια ή κάποιες από αυτές θα διακόπτουν λόγω ανοµοιοµορφίας ρευµάτων 

χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ρεύµα διαρροής λόγω σφάλµατος. 

Τι σηµαίνει και πως επιτυγχάνεται επιλεκτικότητα στα µέσα προστασίας 

µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 

  

α. Επιλεκτικότητα στα µέσα προστασίας µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σηµαίνει 

ότι, στην περίπτωση που σε ένα σηµείο της εγκατάστασης προκύψει ένα σφάλµα 

(διαρροή, ή υπερφόρτιση, ή βραχυκύκλωµα) τότε να λειτουργήσει µόνο η διάταξη 

προστασίας που βρίσκεται κοντά στο σφάλµα και να διακόψει την τροφοδότηση. 

Τότε και η υπόλοιπη εγκατάσταση δεν θα επηρεαστεί και το σφάλµα µπορεί να 

εντοπιστεί εύκολα και γρήγορα.   

Χ 

31 

β. Επιλεκτικότητα στα µέσα προστασίας µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σηµαίνει 

ότι, στην περίπτωση που σε ένα σηµείο της εγκατάστασης προκύψει ένα σφάλµα 

(διαρροή, ή υπερφόρτιση, ή βραχυκύκλωµα) τότε να λειτουργήσει µόνο η διάταξη 

προστασίας που είναι η πιο ευαίσθητη ανεξάρτητα της σχετικής της θέσης µε το 

σφάλµα και να διακόψει την τροφοδότηση. Τότε και η υπόλοιπη εγκατάσταση δεν 

θα επηρεαστεί και το σφάλµα µπορεί να εντοπιστεί εύκολα και γρήγορα.   

  

∆ώστε ένα παράδειγµα επιλεκτικότητας στα µέσα προστασίας µιας 

ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

  

α. Σε µονοφασική ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας, στον µετρητή της ∆ΕΗ 

υπάρχει µικροαυτόµατος C10A, στον πίνακα της κατοικίας στη θέση γενικής 

ασφάλειας υπάρχει επίσης µικροαυτόµατος B32A και σε ένα από τα κυκλώµατα 

φωτισµού έχει τοποθετηθεί ένας µικροαυτόµατος Β40Α. 

  

32 

β. Σε µονοφασική ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας, στον µετρητή της ∆ΕΗ 

υπάρχει µικροαυτόµατος C40A, στον πίνακα της κατοικίας στη θέση γενικής 

ασφάλειας υπάρχει επίσης µικροαυτόµατος B32A και σε ένα από τα κυκλώµατα 

φωτισµού έχει τοποθετηθεί επίσης ένας µικροαυτόµατος Β10Α. 

Χ 

Το ρεύµα συνεχούς λειτουργίας µίας µονοφασικής συσκευής κλιµατισµού 

διαιρούµενου τύπου είναι 14A. Ο καταλληλότερος µικροαυτόµατος (MCB) 

που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση της συσκευής είναι: 

  

α. 20A, Τύπος C. Χ 

β. 16A, Τύπος B.   

γ. 32A, Τύπος B.   

33 

δ. 20A, Τύπος D.   

Ο διακόπτης απόζευξης (isolator) σε κύκλωµα τριφασικής συσκευής 

κλιµατισµού σε γειωµένα συστήµατα παροχής ΤΤ, πρέπει να αποκόπτει : 

  

α. Τρείς φάσεις.   

β. Τρείς φάσεις, ουδέτερο και γείωση.   

γ. Τρείς φάσεις και γείωση.   

34 

δ. Τρείς φάσεις και ουδέτερο. Χ 
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Πίνακας Α.6.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις κίνησης 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Τι είναι οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος και πού χρησιµοποιούνται;    

α. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε υψηλή ροπή και υψηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν υψηλή ροπή και µικρής κλίµακα ταχύτητας. 

  

β. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε υψηλή ροπή και χαµηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν υψηλή ροπή και µεγάλη κλίµακα ταχύτητας. 

Χ 

1 

γ. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε µικρή ροπή και χαµηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν µικρή ροπή και µεγάλη κλίµακα ταχύτητας. 

  

Οι σερβοκινητήρες έχουν:    

α. Χαµηλή τάση.   

β. Υψηλή αδράνεια.   

γ. Υψηλή ροπή. Χ 

2 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Από ποια µεγέθη εξαρτάται η σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα;    

α. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=60·f/P. 

Χ 

β. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=P/(60·f). 

  

3 

γ. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=P·60/f. 

  

Στην πινακίδα ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέα, αναγράφεται τάση 230/400V. Τι σηµαίνει αυτό; 

  

α. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ  για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

230V.  

Χ 

β. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ  για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

400V.  

  

4 

γ. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 400V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

400V.  

  

5 Ο αυτόµατος διακόπτης αστέρα-τριγώνου χρησιµοποιείται:   
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α. Για να αναπτύσσει  ισχυρή ροπή στις  χαµηλές στροφές ο ηλεκτροκινητήρας.   

β. Για να περιορίσει το ρεύµα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα. Χ 

γ. Για να  λειτουργεί µε σταθερές στροφές ο ηλεκτροκινητήρας.   

Τι ορίζουµε ως υπερφόρτιση κατά τη λειτουργία ενός κινητήρα;   

α. Την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο για 

κάποιο χρονικό διάστηµα, ρεύµα διπλάσιο του ονοµαστικού του. 

  

β. Την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο για 

κάποιο χρονικό διάστηµα, ρεύµα µικρότερο του ονοµαστικού του. 

  

6 

γ. Την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο για 

κάποιο χρονικό διάστηµα, ρεύµα µεγαλύτερο του ονοµαστικού του. 

Χ 

Ποιες οι συνέπειες της υπερφόρτισης ενός κινητήρα;   

α. Η καταπόνηση που υφίσταται ο κινητήρας είναι κυρίως θερµική. Προκαλείται 

υπερθέρµανση των τυλιγµάτων µε συνέπεια τη φθορά των µονώσεων. 

Χ 

β. Η καταπόνηση που υφίσταται ο κινητήρας είναι κυρίως θερµική. Προκαλείται 

υπερθέρµανση των τυλιγµάτων µε συνέπεια τη φθορά του κελύφους του. 

  

7 

γ. Η καταπόνηση που υφίσταται ο κινητήρας είναι κυρίως θερµική. Προκαλείται 

υπερθέρµανση των τυλιγµάτων µε συνέπεια τη φθορά του άξονα. 

  

Σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται υπερφόρτιση σε ένα ηλεκτροκινητήρα;   

α. όταν η ισχύς του φορτίου του κινητήρα, είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική 

του ισχύ. 

Χ 

β. όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται σε δύο µόνο από τις τρεις φάσεις (για τριφασικό 

κινητήρα). 

Χ 

γ. όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας, είναι µικρότερη από την ονοµαστική τάση 

του κινητήρα. 

Χ 

δ. όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας, είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική 

τάση του κινητήρα. 

  

8 

ε. όταν µπλοκάρει ο άξονας του κινητήρα. Χ 

Σε ένα ηλεκτρικό κινητήρα υπάρχει η σήµανση IP43, η οποία δηλώνει   

α. Την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία.   

β. Ο πρώτος αριθµός, το βαθµό προστασίας από την υγρασία και ο δεύτερος το 

βαθµό προστασίας από τη σκόνη. 

  

γ. Την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία και τον αριθµό των πόλων του 

διακόπτη αποµόνωσης. 

  

9 

δ. Ο πρώτος αριθµός το βαθµό προστασίας από τη σκόνη και ο δεύτερος, το 

βαθµό προστασίας από την υγρασία. 

Χ 

Αν µεταλλικό αντικείµενο φέρει σε επαφή ενεργούς (ρευµατοφόρους) 

αγωγούς παροχής ρεύµατος σε ηλεκτρικό κινητήρα, τότε θα προκληθεί: 

  

α. Επιτάχυνση του κινητήρα.   

β. Βλάβη προς τη γη και βραχυκύκλωµα.   

γ. Βραχυκύκλωµα. Χ 

10 

δ. Βλάβη προς τη γη.   

Η αλλαγή της φοράς περιστροφής στους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος 

γίνεται µε την αντιµετάθεση των ακροδεκτών, είτε του τυλίγµατος διέγερσης 

είτε του τυλίγµατος τυµπάνου. 

  

α. Σωστό. Χ 

11 

β. Λάθος.   

12 Σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε διέγερση σειράς, όταν το ρεύµα   
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φόρτισης αυξάνει, οι στροφές:  

α. Αυξάνονται.   

β. Μειώνονται. Χ 

γ. Παραµένουν σταθερές.   

Όταν ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος λειτουργεί σε κενό φορτίο, τότε η 

ένταση που απορροφά από την πηγή είναι:  

  

α. Πολύ µεγάλη.   

β. Μηδενική.   

γ. Πολύ µικρή. Χ 

13 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Σε ένα ηλεκτρικό κινητήρα, η διαφορά µεταξύ της ροπής του κινητήρα και 

του φορτίου λέγεται; 

  

α. Ροπή εκκίνησης.   

β. Ροπή επιτάχυνσης. Χ 

γ. Ροπή ανατροπής.   

14 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Για να λειτουργεί στην ευσταθή περιοχή λειτουργίας ένας ασύγχρονος 

κινητήρας, πρέπει να εργάζεται; 

  

α. Με µηδενική ροπή.   

β. Στη µέγιστη ροπή του.   

γ. Στο τµήµα της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών µετά τη µέγιστη ροπή. Χ 

15 

δ. Στο τµήµα της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών πριν τη µέγιστη ροπή.   

Με την αύξηση της συχνότητας της τάσης τροφοδοσίας σε ένα ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Μείωση της σύγχρονης ταχύτητας .   

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας Χ 

16 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω   

Με την αύξηση του µεγέθους της τάσης τροφοδοσίας σε ένα ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας.   

γ. Μείωση της µέγιστης ροπής.   

17 

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής. Χ 

Η παραγωγή ροπής σε ένα ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, είναι 

αποτέλεσµα: 

  

α. Του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του στάτη.   

β. Του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του δροµέα.   

γ. Της αλληλεπίδρασης των µαγνητικών πεδίων των τυλιγµάτων στάτη και δροµέα.   

18 

δ. Τίποτε από τα παραπάνω. Χ 

Σε ένα ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα διπλού κλωβού, σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο κινητήρα απλού κλωβού: 

  

α. Υπάρχει αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Η ροπή εκκίνησης είναι αυξηµένη. Χ 

γ. Η ροπή εκκίνησης είναι µειωµένη.   

19 

δ. Η σύγχρονη ταχύτητα είναι διπλάσια.   

20 Στην πινακίδα ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου   
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δροµέα, αναγράφεται τάση 230/400V. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για 

την εκκίνηση του, διακόπτης αστέρα-τρίγωνο από το δίκτυο χαµηλής τάσης 

της ∆ΕΗ; 

α. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο 

από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα 

τυλίγµατα θα δεχθούν τάση 230V. 

  

β. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, δεν είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο από το δίκτυο 

χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα τυλίγµατα θα 

δεχθούν τάση 400V, η οποία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους 

τάσης των 230V.  

Χ 

γ. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 400V. Εποµένως, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο 

από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα 

τυλίγµατα θα δεχθούν τάση 400V. 

  

Στο κύκλωµα αυτοµάτου ανάστροφης κίνησης ασύγχρονου τριφασικού 

βραχυκυκλωµένου δροµέα η µανδάλωση δεν είναι απαραίτητη. 

  

α.  Σωστό.   

21 

β.  Λάθος. Χ 

Ο αυτόµατος διακόπτης αστέρα τριγώνου χρησιµοποιείται για τον έλεγχο 

και λειτουργία: 

  

α. Κινητήρων AC και DC σχετικά µεγάλης ισχύος.   

β. Κινητήρων τριφασικών ασύγχρονων σχετικά µεγάλης ισχύος. Χ 

22 

γ. Κινητήρων τριφασικών ασύγχρονων AC και µονοφασικών µεγάλης ισχύος.   

Για την αλλαγή της φοράς περιστροφής σε ένα µονοφασικό κινητήρα µε 

βοηθητική περιέλιξη θα πρέπει: 

  

α. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες του κυρίου τυλίγµατος.   

β. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες του βοηθητικού τυλίγµατος. Χ 

23 

γ. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες και των δυο τυλιγµάτων.   

Στις βάσεις στήριξης των κινητήρων χρησιµοποιούνται αντικραδασµικά, για 

να µην µεταφέρονται οι κραδασµοί στο κτίριο. 

  

α. Σωστό. Χ 

24 

β. Λάθος.   

Ένας τριφασικός ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα, 

τετραπολικός, ονοµαστικής τάσης 400V ∆, ονοµαστικού ρεύµατος 5,4Α ∆, 

ισχύος 3 ίππων, λειτουργεί µε απλό αυτόµατο διακόπτη. Ποιο από τα 

παρακάτω τρία θερµικά υπερφόρτισης θα χρησιµοποιηθεί στον πίνακα του 

αυτόµατου διακόπτη;   

α. Θερµικό υπερφόρτισης 1: περιοχή ρύθµισης 0,63 - 1Α.   

β. Θερµικό υπερφόρτισης 2: περιοχή ρύθµισης 4,5 - 6,5Α. Χ 

25 

γ. Θερµικό υπερφόρτισης 3: περιοχή ρύθµισης 10 - 14Α.   
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Πίνακας Α.6.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις κίνησης 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ο καταλληλότερος τύπος επαφέα (contactor), εναλλασσόµενου ρεύµατος 

που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την παροχή ρεύµατος σε επαγωγικό 

κινητήρα κλωβού είναι: 

  

α. AC 21.   

β. AC 2.   

γ. AC 23.   

1 

δ. AC 3. Χ 

Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω κυκλώµατα είναι το σωστό για τη 

συνδεσµολογία αυτοµάτου αστέρα τριγώνου.   

   

   

α. Το σχήµα Α.  Χ 

β. Το σχήµα Β.    

γ. Το σχήµα Γ.    

2 

δ. Το σχήµα ∆.    

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά είδη µηχανών συνεχούς 

ρεύµατος, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των 

τυλιγµάτων διέγερσης και τον τρόπο που αυτά είναι συνδεδεµένα; 

  3 

α. Μηχανές ξένης διέγερσης Χ 
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β. Μηχανές µεικτής διέγερσης   

γ. Μηχανές παράλληλης διέγερσης Χ 

δ. Μηχανές διέγερσης σειράς Χ 

ε. Μηχανές επιλεκτικής διέγερσης   

στ. Μηχανές σύνθετης διέγερσης Χ 

Τι γνωρίζετε για τις µηχανικές απώλειες σε έναν κινητήρα συνεχούς 

ρεύµατος;  

  

α. Μηχανικές απώλειες, είναι οι απώλειες τριβής του άξονα του δροµέα στα έδρανα 

του στάτη, των ψηκτρών µε το συλλέκτη, του αέρα µε τον περιστρεφόµενο δροµέα 

και του µηχανικού έργου που απορροφάται από την πτερωτή του άξονα. Οι 

απώλειες αυτές είναι ανάλογες προς την ταχύτητα περιστροφής του δροµέα. 

Χ 

β. Μηχανικές απώλειες, είναι οι απώλειες τριβής του άξονα του δροµέα στα έδρανα 

του στάτη, των ψηκτρών µε το συλλέκτη, του νερού µε τον περιστρεφόµενο 

δροµέα και του µηχανικού έργου που απορροφάται από την πτερωτή του άξονα. 

Οι απώλειες αυτές είναι ανεξάρτητες της ταχύτητας περιστροφής του δροµέα. 

  

4 

γ. Μηχανικές απώλειες, είναι οι απώλειες τριβής του άξονα του δροµέα στα έδρανα 

του στάτη, των ψηκτρών µε το συλλέκτη, του λαδιού µε τον περιστρεφόµενο 

δροµέα και του µηχανικού έργου που απορροφάται από την πτερωτή του άξονα. 

Οι απώλειες αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογες προς την ταχύτητα περιστροφής 

του δροµέα. 

  

Τι εκφράζει η  ολίσθηση σε έναν ασύγχρονο κινητήρα και από ποια σχέση 

δίνεται; 

  

α. Η διαφορά µεταξύ της σύγχρονης ταχύτητας ns και της ταχύτητας του κινητήρα n 

προς τη σύγχρονη ταχύτητα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s = 

(ns-n) / ns.  

Χ 

β. Η διαφορά µεταξύ της ταχύτητας του κινητήρα n και της σύγχρονης ταχύτητας ns 

προς τη σύγχρονη ταχύτητα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s = 

(n-ns) / ns.  

  

5 

γ. Η διαφορά µεταξύ της ταχύτητας του κινητήρα n και της σύγχρονης ταχύτητας ns 

προς τη ταχύτητα του κινητήρα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s 

= (n-ns) / n.  

  

Ασύγχρονος τριφασικός τετραπολικός κινητήρας, συνδέεται σε δίκτυο 

συχνότητας 50Hz. Ποια είναι η σύγχρονη ταχύτητα ns; 

  

α. 1500 rpm Χ 

β. 1450 rpm   

γ. 1425 rpm   

6 

Υπόδειξη: ns = (60 x f)/ P.   

Ασύγχρονος τριφασικός τετραπολικός κινητήρας, συνδέεται σε δίκτυο 

συχνότητας 50Hz, µε σύγχρονη ταχύτητα ns=1500 rpm. Ο κινητήρας 

λειτουργεί στο πλήρες φορτίο µε ολίσθηση 5%. Ποια είναι η ταχύτητα 

περιστροφής; 

  

α. 1500 rpm   

β. 1450 rpm   

γ. 1425 rpm Χ 

7 

Υπόδειξη: Για ολίσθηση του δροµέα s, η ταχύτητα περιστροφής του δροµέα είναι: 

n=(1-s)xns. 

  

8 Με την παρεµβολή αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα σε ένα   
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δακτυλιοφόρο ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Αύξηση της ροπής εκκίνησης. Χ 

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας.   

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής.   

Με την παρεµβολή αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα σε ένα 

δακτυλιοφόρο ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Επίτευξη της µέγιστης ροπής σε χαµηλότερες ταχύτητες Χ 

β. Αύξηση του αριθµού των πόλων    

γ. Επίτευξη της µέγιστης ροπής σε υψηλότερες ταχύτητες    

9 

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής   

Παρεµβάλλοντας ωµική αντίσταση στο τύλιγµα του δροµέα σε ασύγχρονο 

τριφασικό δακτυλιοφόρο κινητήρα: 

  

α. Η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε χαµηλότερες στροφές. Χ 

β. Η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε υψηλότερες στροφές.   

γ. Μειώνεται η µέγιστη ροπή.   

10 

δ. Μειώνεται ο αριθµός των πόλων.   

Για την αλλαγή της φοράς περιστροφής σε ένα µονοφασικό κινητήρα µε 

πυκνωτή θα πρέπει: 

  

α. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες  του κυρίου τυλίγµατος.   

β. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες του πυκνωτή. Χ 

11 

γ. Να αντιστρέψω τη σύνδεση στους ακροδέκτες του τυλίγµατος και του πυκνωτή.   

Πόσες φορές µειώνεται το ρεύµα εκκίνησης τριφασικού ασύγχρονου 

κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα σε συνδεσµολογία αστέρα, σε σχέση µε 

τη συνδεσµολογία τριγώνου; 

  

α. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται δύο (2) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο ρεύµα 

εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

  

β. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται τρεις (3) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο 

ρεύµα εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

Χ 

12 

γ. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται έξι (6) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο ρεύµα 

εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις βασικές µεθόδους εκκίνησης ενός 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

  

α. Με απευθείας εκκίνηση (εφαρµογή σε κινητήρες µικρής ισχύος). Χ 

β. Με διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Χ 

γ. Με χωρικές αντιστάσεις.   

δ. Με αντιστάσεις στο στάτη. Χ 

ε. Με αυτοµετασχηµατιστή. Χ 

13 

στ. Με ηλεκτρονικό εκκινητή.   

Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αλλαγή της φοράς περιστροφής σε ένα 

τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα; 

  

α. Με την αντιµετάθεση ενός οποιονδήποτε εκ των τριών φάσεων τροφοδοσίας του 

από το δίκτυο. 

Χ 

14 

β. Με τη χρήση δύο πυκνωτών.   
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γ. Με την αντιµετάθεση δύο οποιονδήποτε εκ των τριών φάσεων τροφοδοσίας του 

από το δίκτυο. 

  

Για να αλλάξει η φορά περιστροφής ενός µονοφασικού κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, πρέπει να γίνει αντιµετάθεση των αγωγών της 

τάσης τροφοδοσίας σε ένα µόνο από τα δύο τυλίγµατα του κινητήρα 

(δηλαδή στο κύριο ή στο βοηθητικό τύλιγµα). 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

Για να αλλάξει η φορά περιστροφής σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

παράλληλης διέγερσης, πρέπει να αλλάξει η πολικότητα της τάσης 

τροφοδοσίας στο τύλιγµα του επαγωγικού τυµπάνου ή στο τύλιγµα 

διέγερσης και αυτή να παραµείνει η ίδια στο άλλο τύλιγµα. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Για να αλλάξει η φορά περιστροφής σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

ξένης διέγερσης, πρέπει να αλλάξει η πολικότητα της τάσης τροφοδοσίας 

στο τύλιγµα του επαγωγικού τυµπάνου ή στο τύλιγµα διέγερσης και αυτή να 

παραµείνει η ίδια στο άλλο τύλιγµα. 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

Το ρεύµα λειτουργίας ενός µονοφασικού ηλεκτρικού κινητήρα είναι 10Α και 

προστατεύεται από υπερένταση στην αφετηρία του κυκλώµατος µε 

µικροδιακόπτη (MCB) 16Α, τύπο Β.  Χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε 

πρόβληµα στον κινητήρα, κάποιες φορές κατά την εκκίνηση, διακόπτεται η 

παροχή ρεύµατος από το µικροδιακόπτη (MCB) του κυκλώµατος. Για 

επίλυση του προβλήµατος, η καταλληλότερη λύση είναι: 

  

α. Να µειωθεί το φορτίο του κινητήρα.   

β. Να αντικατασταθεί ο µικροδιακόπτης (MCB) µε άλλο, του ιδίου τύπου και 

ονοµαστικής τιµής έντασης 20Α. 

  

γ. Να αντικατασταθεί ο κινητήρας µε άλλο µικρότερης ισχύος.   

18 

δ. Να αντικατασταθεί ο µικροδιακόπτης (MCB) µε άλλο της ίδιας ονοµαστικής τιµής 

έντασης, τύπου C. 

Χ 

Όταν η εκκίνηση σε έναν κινητήρα γίνεται µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα- 

τριγώνου, το ρεύµα εκκίνησης µπορεί να είναι σε σχέση µε το ονοµαστικό: 

  

α. µικρότερο έως 2 φορές.   

β. ίσο.   

γ. µεγαλύτερο έως 3 φορές. Χ 

19 

δ. µεγαλύτερο έως 6 φορές.   

Όταν σε ένα κινητήρα έχουµε απευθείας εκκίνηση, το ρεύµα εκκίνησης 

µπορεί να είναι σε σχέση µε το ονοµαστικό: 

  

α. µικρότερο έως 3 φορές.   

β. ίσο.   

γ. µεγαλύτερο έως 3 φορές.   

20 

δ. µεγαλύτερο έως 8 φορές. Χ 

21 Η φαινόµενη ισχύς που απαιτείται για έναν κινητήρα, όταν η εκκίνησή του 

γίνεται µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα-τριγώνου, για σταθερή τάση και σε 

σχέση µε την ονοµαστική του ισχύ µπορεί να είναι: 
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α. µικρότερη έως 3 φορές.   

β. ίση.   

γ. µεγαλύτερη έως 3 φορές. Χ 

δ. µεγαλύτερη έως 8 φορές.   

Η φαινόµενη ισχύς που απαιτείται για έναν κινητήρα, όταν έχουµε απευθείας 

εκκίνηση, για σταθερή τάση και σε σχέση µε την ονοµαστική του ισχύ 

µπορεί να είναι: 

  

α. µικρότερη έως 2 φορές.   

β. ίση.   

γ. µεγαλύτερη έως 4 φορές.   

22 

δ. µεγαλύτερη έως 8 φορές. Χ 

Αν ένας κινητήρας στην κανονική του λειτουργία απορροφά ισχύ 3,7 kW, 

κατά την απευθείας εκκίνηση απορροφά περίπου: 

  

α. 3,7 kW.   

β. 8 kW.   

γ. 23 kW.   

23 

δ. 37 kW. Χ 

Γιατί το ρεύµα εκκίνησης σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, είναι 

πολλαπλάσιο του ονοµαστικού του ρεύµατος;   

α. ∆ιότι κατά τη στιγµή της εκκίνησης, οι στροφές του κινητήρα είναι µηδενικές και 

κατά συνέπεια η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου 

είναι µηδενική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η τάση τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου να εφαρµόζεται κατά την αρχική στιγµή της εκκίνησης αποκλειστικά και 

µόνο στην ωµική αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα το αρχικό ρεύµα κατά την εκκίνηση να είναι πολλαπλάσιο του 

ονοµαστικού ρεύµατος του κινητήρα. 

Χ 
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β. ∆ιότι κατά τη στιγµή της εκκίνησης, οι στροφές του κινητήρα είναι µηδενικές και 

κατά συνέπεια η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου 

είναι η µέγιστη δυνατή Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η τάση τροφοδοσίας του 

τυλίγµατος τυµπάνου να εφαρµόζεται κατά την αρχική στιγµή της εκκίνησης στην 

ωµική και επαγωγική αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα το αρχικό ρεύµα κατά την εκκίνηση να είναι πολλαπλάσιο του 

ονοµαστικού ρεύµατος του κινητήρα.   

Τι αποτέλεσµα στη µεταβολή των στροφών για συγκεκριµένες συνθήκες 

φόρτισης, θα έχει η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα 

διέγερσης, σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης; Οι 

στροφές (ανά λεπτό) του κινητήρα δίνονται από τη σχέση: n = Eα/(K·Φ). 

όπου Εα = επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου,  

Φ = µαγνητική ροή του τυλίγµατος διέγερσης,  

Κ = κατασκευαστική σταθερά.   

α. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη αύξηση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

αύξηση της µαγνητικής ροής. Η αύξηση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των στροφών.   

25 

β. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

µείωση της µαγνητικής ροής. Η µείωση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

Χ 
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παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των στροφών. 

γ. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη αύξηση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

µείωση της µαγνητικής ροής. Η µείωση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των στροφών.   

Πόση είναι η ισχύς στην είσοδο του κινητήρα συνεχούς ρεύµατος διέγερσης 

σειράς, 10Hp, 200V, όταν λειτουργεί υπό ονοµαστικό φορτίο, υπό 

ονοµαστική τάση, σε ονοµαστικές στροφές και έχει βαθµό απόδοσης 0,9. 

∆ίνεται ότι 1Hp=746W.   

α. 8289 W Χ 

β. 7289 W   

γ. 5289 W   

26 

Υπόδειξη: Η ισχύς στην είσοδο του κινητήρα είναι:  Pεισ = Pον / Β.Α   

Πόση ένταση απορροφά από το δίκτυο κινητήρας συνεχούς ρεύµατος 

διέγερσης σειράς, 10Hp, 200V, όταν η ισχύς στην είσοδο του κινητήρα είναι 

8,3 kW και λειτουργεί υπό ονοµαστικό φορτίο, υπό ονοµαστική τάση και σε 

ονοµαστικές στροφές.    

α. 31,5 A.   

β. 41,5 A. Χ 

γ. 51,5 A.   

27 

Υπόδειξη: Η ένταση που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο είναι: I = Pεισ / V   

Τι αποτέλεσµα στη λειτουργία ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

παράλληλης διέγερσης, θα έχει η διακοπή της συνέχειας του τυλίγµατος της 

παράλληλης διέγερσης (δηλαδή ο µηδενισµός του ρεύµατος διέγερσης);  Οι 

στροφές (ανά λεπτό) του κινητήρα δίνονται από τη σχέση: n = Eα/(K·Φ). 

όπου Εα = επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου,  

Φ = µαγνητική ροή του τυλίγµατος διέγερσης,  

Κ = κατασκευαστική σταθερά.   

α. Η διακοπή της συνέχειας του τυλίγµατος της παράλληλης διέγερσης, δηλαδή ο 

µηδενισµός του ρεύµατος διέγερσης, θα έχει σαν αποτέλεσµα τη δραστική µείωση 

της µαγνητικής ροής στην τιµή που οφείλεται στον παραµένοντα µαγνητισµό του 

σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος. Η δραστική µείωσης της µαγνητικής ροής, θα 

οδηγήσει µε τη σειρά της στην υπερβολική αύξηση των στροφών του κινητήρα. 

Χ 

28 

β. Η διακοπή της συνέχειας του τυλίγµατος της παράλληλης διέγερσης, δηλαδή ο 

µηδενισµός του ρεύµατος διέγερσης, θα έχει σαν αποτέλεσµα τη δραστική αύξηση 

της µαγνητικής ροής στην τιµή που οφείλεται στον παραµένοντα µαγνητισµό του 

σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος. Η δραστική αύξηση της µαγνητικής ροής, θα 

οδηγήσει µε τη σειρά της στην υπερβολική αύξηση των στροφών του κινητήρα.   

Οι βοηθητικοί πόλοι, είναι µικροί µαγνητικοί πόλοι που τοποθετούνται στο 

στάτη και στις ουδέτερες ζώνες των µηχανών συνεχούς ρεύµατος. Τα 

τυλίγµατά τους συνδέονται σε σειρά µε το τύλιγµα τυµπάνου και για το λόγο 

αυτό αποτελούνται από λίγες σπείρες µονωµένου σύρµατος µεγάλης 

διατοµής.    

α. Σωστό. Χ 

29 

β. Λάθος.   

30 Ο σκοπός τοποθέτησης των βοηθητικών πόλων στις ηλεκτρικές µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, είναι η δηµιουργία ενός άλλου µαγνητικού πεδίου 
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αντιστάθµισης, ώστε να δηµιουργούνται οι απαραίτητοι σπινθηρισµοί 

µεταξύ των ψηκτρών και των τοµέων του συλλέκτη. 

α. Σωστό.   

β. Λάθος. Χ 

Ποια είναι η κατασκευαστική διαφορά µεταξύ των τυλιγµάτων παράλληλης 

διέγερσης και διέγερσης σειράς, σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

σύνθετης διέγερσης;    

α. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µικρό αριθµό σπειρών µικρής διατοµής, 

σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µεγάλο αριθµό 

σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης.   

β. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µεγάλο αριθµό σπειρών µικρής 

διατοµής, σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µικρό 

αριθµό σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης. 

Χ 
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γ. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µικρό αριθµό σπειρών µεγάλης 

διατοµής, σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µεγάλο 

αριθµό σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης.   

Αναφέρατε ποιος από ακόλουθους τρόπους µεταβολής της ταχύτητας 

περιστροφής των κινητήρων Σ.Ρ., είναι ο αποτελεσµατικότερος;    

α. Με ρύθµιση της αντίστασης διέγερσης.   

β. Με ρύθµιση της τάσης στα άκρα του οπλισµού (τύλιγµα τυµπάνου). Χ 

γ. Με ρύθµιση της αντίστασης του οπλισµού.   

32 

Η αποτελεσµατικότερη από αυτές τις τεχνικές, είναι η ρύθµιση της τάσης στα άκρα 

του οπλισµού του κινητήρα, µε την οποία επιτυγχάνεται µεγάλο εύρος ταχυτήτων 

χωρίς να επηρεάζεται η µέγιστη ροπή του κινητήρα.   

Αναφέρατε γιατί η αποτελεσµατικότερη από τις τεχνικές µεταβολής της 

ταχύτητας περιστροφής ενός κινητήρα Σ.Ρ., είναι η ρύθµιση της τάσης στα 

άκρα του οπλισµού του.   

α. Γιατί επιτυγχάνεται µεγάλο εύρος ταχυτήτων χωρίς να επηρεάζεται η µέγιστη 

ροπή του κινητήρα. 

Χ 

β. Γιατί επιτυγχάνεται µικρό εύρος ταχυτήτων χωρίς να επηρεάζεται η µέγιστη 

ροπή του κινητήρα.   

33 

γ. Γιατί επιτυγχάνεται µικρό εύρος ταχυτήτων οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τη 

µέγιστη ροπή του κινητήρα.   

34 Στο παρακάτω σχήµα, δείχνεται η χαρακτηριστική ροπής-στροφών ενός 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα Τκ και οι χαρακτηριστικές ροπής-

στροφών δύο φορτίων ΤΦ1 και ΤΦ2 αντίστοιχα. Ποιο από τα δύο φορτία 

µπορεί να τροφοδοτήσει ο συγκεκριµένος κινητήρας; 
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α. Κανένα από τα δύο φορτία ΤΦ1 και ΤΦ2, διότι η ροπή τους σε µεγάλο αριθµό 

στροφών τους είναι µικρότερη από την αντίστοιχη ροπή του κινητήρα.   

β. Προφανώς το φορτίο ΤΦ2, διότι η ροπή εκκίνησης του είναι µικρότερη από την 

αντίστοιχη ροπή εκκίνησης του κινητήρα. 

Χ 

γ. Προφανώς το φορτίο ΤΦ1, διότι η µέση τιµή ροπής του είναι πλησιέστερη στην 

αντίστοιχη µέγιστη ροπή του κινητήρα.   

Γιατί στη λειτουργία χωρίς φορτίο ενός τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, 

ενώ η ένταση που απορροφά από το  δίκτυο είναι σηµαντικό ποσοστό της 

ονοµαστικής του έντασης, η πραγµατική ισχύς είναι πολύ µικρότερο 

ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος;   

α. Λόγω µειωµένης µαγνητικής αντίστασης του σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος η 

οποία οφείλεται στο διάκενο αέρα, το ρεύµα κενού φορτίου είναι αρκετά αυξηµένο. 

Η αύξηση αυτή του ρεύµατος κατά τη χωρίς φορτίο λειτουργία συνοδεύεται από 

ανάλογη µείωση της άεργης ισχύος και για το λόγο αυτό η πραγµατική ισχύς είναι 

πολύ µικρότερο ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος.   

35 

β. Λόγω αυξηµένης µαγνητικής αντίστασης του σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος η 

οποία οφείλεται στο διάκενο αέρα, το ρεύµα κενού φορτίου είναι αρκετά αυξηµένο. 

Η αύξηση αυτή του ρεύµατος κατά τη χωρίς φορτίο λειτουργία συνοδεύεται από 

ανάλογη αύξηση της άεργης ισχύος και για το λόγο αυτό η πραγµατική ισχύς είναι 

πολύ µικρότερο ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος. 

Χ 

Πώς συνδέεται το θερµικό σε ένα κινητήρα που ξεκινάει και λειτουργεί µε 

εκκινητή αστέρα τριγώνου;   

α. Το θερµικό στον εκκινητή αστέρα τριγώνου συνδέεται σε σειρά µε τα τυλίγµατα 

του ηλεκτροκινητήρα, γιατί τα διµεταλλικά στοιχεία του θερµικού διαρρέονται από 

τα ρεύµατα των τυλιγµάτων και είναι οικονοµικότερη λύση γιατί χρησιµοποιείται 

θερµικό µικρότερης περιοχής.   

Χ 

β. Το θερµικό στον εκκινητή αστέρα τριγώνου συνδέεται εν παραλλήλω µε τα 

τυλίγµατα του ηλεκτροκινητήρα, γιατί τα διµεταλλικά στοιχεία του θερµικού 

διαρρέονται από τα ρεύµατα των τυλιγµάτων, αλλά είναι η λιγότερο οικονοµική 

λύση γιατί χρησιµοποιείται θερµικό µεγαλύτερης περιοχής.     

36 

γ. Το θερµικό στον εκκινητή αστέρα τριγώνου συνδέεται σε σειρά µε τα τυλίγµατα 

του ηλεκτροκινητήρα, γιατί τα διµεταλλικά στοιχεία του θερµικού διαρρέονται από 

τα ρεύµατα των τυλιγµάτων, αλλά είναι η λιγότερο οικονοµική λύση γιατί 

χρησιµοποιείται θερµικό µεγαλύτερης περιοχής.     

37 Σε ποιους από τους τρεις ακόλουθους κινητήρες (1, 2 και 3) έχω τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσω εκκινητή αστέρα τριγώνου;   
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1. 230/400 V. ∆/  Y -50 HZ -4,5 KW- 1390 U/min-9,5 A. 

2. 400 V. ∆  -50 HZ -4,5 KW- 1390 U/min-9,5 A. 

3. 400 V. Y -50 HZ -4,5 kW- 1390 U/min-9,5 A.  

α. Στον κινητήρα 1.   

β. Στον κινητήρα 2. Χ 

γ. Στον κινητήρα 3.   

Έχω τρεις (3) ηλεκτροκινητήρες Α.Τ.Β.∆. µε στοιχεία πινακίδων αντίστοιχα.  

1. 230/400 V. ∆/  Y -50 HZ -4,5 KW- 1390 U/min-9,5 A. 

2. 400 V. ∆  -50 HZ -4,5 KW- 1390 U/min-9,5 A. 

3. 400 V. Y -50 HZ -4,5 KW- 1390 U/min-9,5 A.  

Με ποια συνδεσµολογία  θα συνδεθεί ο κάθε κινητήρας (1, 2 και 3);   

α. 1: συνδεσµολογία αστέρα, 2: συνδεσµολογία τριγώνου, 3: συνδεσµολογία 

τριγώνου.   

β. 1: συνδεσµολογία τριγώνου, 2: συνδεσµολογία τριγώνου, 3: συνδεσµολογία 

αστέρα.   

38 

γ. 1: συνδεσµολογία αστέρα, 2: συνδεσµολογία τριγώνου, 3: συνδεσµολογία 

αστέρα. 

Χ 

Στην περίπτωση των πολύ συχνών εκκινήσεων ενός ηλεκτροκινητήρα, δεν 

συνιστάται η χρήση θερµικού υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία, καθώς 

τα διµεταλλικά στοιχεία του θερµικού δεν προλαβαίνουν να επανέλθουν σε 

κανονική κατάσταση στα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των εκκινήσεων, µε 

αποτέλεσµα να ενεργοποιείται ο µηχανισµός του θερµικού χωρίς ουσιαστικό 

λόγο και να σταµατά η λειτουργία του κινητήρα.   

α. Σωστό. Χ 

39 

β. Λάθος.   

Πώς αντιµετωπίζεται το θερµικό προστασίας ενός ηλεκτροκινητήρα στην 

κατασκευή ενός αυτοµατισµού που πραγµατοποιείται µε χρήση PLCs;   

α. Τα σύγχρονα θερµικά έχουν 2 ανεξάρτητες επαφές. Μια κλειστή  92-96 και µια 

ανοιχτή 95-98. Η κλειστή συνδέεται σε σειρά µε το πηνίο του ηλεκτρονόµου και η 

ανοιχτή σε µία είσοδο του PLC για να ελέγχεται προγραµµατιστικά το κύκλωµα.   

β. Τα σύγχρονα θερµικά έχουν 2 ανεξάρτητες επαφές. Μια κλειστή  95-96 και µια 

ανοιχτή 97-98. Η κλειστή συνδέεται σε σειρά µε το πηνίο του ηλεκτρονόµου και η 

ανοιχτή σε µία είσοδο του PLC για να ελέγχεται προγραµµατιστικά το κύκλωµα. 

Χ 

40 

β. Τα σύγχρονα θερµικά έχουν 2 ανεξάρτητες επαφές. Μια κλειστή  95-97 και  µια 

ανοιχτή 97-98. Η κλειστή συνδέεται παράλληλα µε το πηνίο του ηλεκτρονόµου και 

η ανοιχτή σε µία είσοδο του PLC για να ελέγχεται προγραµµατιστικά το κύκλωµα.   

41 Στο ακόλουθο σχέδιο δίνεται το κύκλωµα ελέγχου και το κύκλωµα ισχύος 

ενός αυτοµάτου αναστροφής  κινητήρα που ελέγχεται από 2 START και 2 

STOP. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω κυκλώµατα ισχύος είναι το σωστό για τη 

συνδεσµολογία αυτοµάτου αναστροφής κινητήρα. 

 

  

α. Το σχήµα Α.  Χ 

β. Το σχήµα Β.    

42 

γ. Το σχήµα Γ.    

43 Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω κυκλώµατα ελέγχου είναι το σωστό για τη 

συνδεσµολογία αυτοµάτου αναστροφής κινητήρα: 
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α. Το σχήµα Α.  Χ 

β. Το σχήµα Β.    

Το παρακάτω µονογραµµικό σχέδιο, περιγράφει τριφασικό πίνακα που 

τροφοδοτεί έξι κινητήρες και έναν τριφασικό υποπίνακα µε τον αναγκαίο 

αριθµό αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής; 

 

  

α. Σωστό. Χ 

44 

β. Λάθος.   
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Πίνακας Α.7.1: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γενικά 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ο αερισµός ενός χώρου υποσταθµού εξαρτάται από τις απώλειες του 

µετασχηµατιστή και την εξωτερική θερµοκρασία. 

  

α. Σωστό. Χ 

1 

β. Λάθος.   

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για την προληπτική συντήρηση ενός 

υποσταθµού; 

  

α. καθορίζεται ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσεων. Χ 

β. καθορίζεται το πλήθος των χειρισµών µετά τη συµπλήρωση των οποίων 

απαιτείται συντήρηση. 

Χ 

γ. καθορίζεται η µέγιστη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος ή εξαρτήµατος, 

µετά την οποία απαιτείται η αντικατάστασή του. 

Χ 

δ. εφαρµόζεται όταν η λειτουργία τµήµατος του υποσταθµού παρουσιάσει 

πρόβληµα. 

  

2 

ε. εφαρµόζεται λεπτοµερής επιθεώρηση και περιοδικές µετρήσεις και δοκιµές στον 

εξοπλισµό και τις διατάξεις του υποσταθµού. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για την επισκευαστική συντήρηση στον 

εξοπλισµό ενός υποσταθµού; 

  

α. καθορίζεται ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών επισκευαστικών συντηρήσεων.   

β. εφαρµόζεται όταν η λειτουργία ενός µηχανήµατος του υποσταθµού παρουσιάσει 

πρόβληµα. 

Χ 

γ. γίνεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή του µηχανήµατος και τη πείρα από 

τη χρήση. 

Χ 

δ. εφαρµόζεται όταν συµβεί ένα σφάλµα στη λειτουργία του (π.χ. βραχυκύκλωµα, 

πτώση κεραυνού). 

Χ 

ε. ο εξοπλισµός που επισκευάζεται, βγαίνει εκτός λειτουργίας και επισκευάζεται 

βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή του. Σκοπός της είναι να επαναφέρει τη 

σωστή λειτουργία του µηχανήµατος. 

Χ 

3 

στ. εφαρµόζεται στον υποσταθµό ταυτόχρονα µε την προληπτική συντήρηση.   

Από ποια τιµή ισχύος και πάνω απαιτείται υποσταθµός;   

α. 120KVA.   

β. 125KVA.   

γ. 130KVA.   

δ. 135KVA. Χ 

ε. 140KVA.   

4 

στ. 145KVA.   

5 Οι περιγραφές του παρακάτω µονογραµµικού διαγράµµατος, αντιστοιχούν 

σε υποσταθµό µέσης τάσης παροχής Α1. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες πρέπει να γίνουν στα κυκλώµατα µέσης 

τάσης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής; 

  

α. Να διακόψουµε το κύκλωµα µε τη βοήθεια του διακόπτη φορτίου ή του διακόπτη 

ισχύος. 

Χ 

β. Να ανοίξουµε τον αποζεύκτη (αν υπάρχει). Χ 

γ. Να κλείσουµε τον αποζεύκτη (αν υπάρχει).   

δ. Να σιγουρευτούµε ότι είναι αποµονωµένο, π.χ. ελέγχοντας από το παράθυρο 

της κυψέλης τα µαχαίρια του αποζεύκτη. 

Χ 

6 

ε. Να το κλειδώσουµε στη θέση αποµονωµένο. Χ 
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στ. Να γειώσουµε το κύκλωµα όπου θα εργαστούµε. Χ 

ζ. Να θέσουµε εκτός γείωσης το κύκλωµα.   

Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες πρέπει να γίνουν στα κυκλώµατα µέσης 

τάσης, για την επαναλειτουργία µετά το πέρας των εργασιών συντήρησης; 

  

α. Να επαναφέρουµε το γειωτή στην ανοιχτή θέση. Χ 

β. Να επαναφέρουµε το γειωτή στην κλειστή θέση.   

7 

γ. Να κλείσουµε τους διακόπτες µε την αντίστροφη σειρά που τους ανοίξαµε, 

δηλαδή πρώτα το αποζεύκτη και µετά τον διακόπτη. 

Χ 

Το παρακάτω σχήµα αφορά λειτουργικό διάγραµµα µιας τυπικής κυψέλης µε 

διακόπτη ισχύος και µετασχηµατιστές έντασης για µέτρηση και προστασία. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

9 Το παρακάτω σχήµα αφορά λειτουργικό διάγραµµα µιας κυψέλης µέτρησης 

µε τρεις µονοφασικούς µετασχηµατιστές τάσης πάνω σε συρόµενο φορείο. 

Με ξεχωριστές γραµµές τροφοδοτούνται από το δευτερεύον τα όργανα 

προστασίας και τα όργανα µέτρησης. Οι γραµµές ασφαλίζονται µε 

µικροαυτοµάτους προς τον ηλεκτρονόµο προστασίας και τα V-µέτρα και µε 

τηκτές ασφάλειες προς τους µετρητές ενέργειας. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Γιατί οι ηλεκτρονόµοι προστασίας στη µέση και υψηλή τάση ονοµάζονται 

δευτερογενής προστασία;  

  

α. Στα δίκτυα των 20 kV, το πρωτογενές ρεύµα δεν είναι δυνατόν να περάσει µέσα 

από τα όργανα προστασίας, γι' αυτό µετασχηµατίζεται µε τη βοήθεια των 

µετασχηµατιστών έντασης. Έτσι µέσα από τον ηλεκτρονόµο διέρχεται το πολύ 

µικρότερο ρεύµα του δευτερεύοντος τυλίγµατος, γι' αυτό και ονοµάζεται 

δευτερογενής προστασία (secondary protection).  

Χ 

β. Στα δίκτυα των 20 kV, το πρωτογενές ρεύµα δεν είναι δυνατόν να περάσει µέσα 

από τα όργανα προστασίας, γι' αυτό µετασχηµατίζεται µε τη βοήθεια των 

µετασχηµατιστών έντασης. Έτσι µέσα από τον ηλεκτρονόµο διέρχεται το ρεύµα 

υποδιπλασιασµένο, γι' αυτό και ονοµάζεται δευτερογενής προστασία (secondary 

protection).  

  

10 

γ. Στα δίκτυα των 20 kV, το πρωτογενές ρεύµα δεν είναι δυνατόν να περάσει µέσα 

από τα όργανα προστασίας, γι' αυτό µετασχηµατίζεται µε τη βοήθεια των 

µετασχηµατιστών τάσης. Έτσι µέσα από τον ηλεκτρονόµο διέρχεται το πολύ 

µικρότερο ρεύµα του πρωτεύοντος τυλίγµατος και αυτό ονοµάζεται δευτερογενής 

προστασία (secondary protection).  

  

11 Στο σχήµα δίνεται το µονογραµµικό διάγραµµα µιας εγκατάστασης. Στην 

παρακάτω επιλογική προστασία σε περίπτωση σφάλµατος στη θέση που 

φαίνεται στο σχήµα θα πρέπει τα στοιχεία να λειτουργήσουν µε την 

ακόλουθη σειρά: 
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α. F1-F2-F3   

β. F1-F3-F2   

γ. F3-F2-F1 Χ 

δ. F2-F3-F1   

ε. F2-F1-F3   

στ. F3-F1-F2   

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω σχήµατα (1, 2, 3, 4 και 5) των τυπικών 

προκατασκευασµένων κυψελών 20kV µε αποζεύκτη µε τις αντίστοιχες 

περιγραφές κυψελών Α, Β, Γ, ∆ και Ε.  

Α. κυψέλη χειρισµού-προστασίας Μ/Σ. 

Β. κυψέλη χειρισµού-προστασίας Μ/Σ µε µέτρηση. 

Γ. κυψέλη άφιξης. 

∆. κυψέλη τοµής ζυγών. 

Ε. κυψέλη άφιξης µε µέτρηση στο καλώδιο. 

 

  

α. Α: 4, Β: 5, Γ:1, ∆:3 και Ε:2 Χ 

β. Α: 1, Β: 2, Γ:4, ∆:3 και Ε:5   

12 

γ. Α: 2, Β: 3, Γ:1, ∆:5 και Ε:4   

13 Το παρακάτω µονογραµµικό σχέδιο περιγράφει έναν υποσταθµό, ο οποίος 

περιλαµβάνει δυο Μ/Σ ισχύος 400kVA, έχει άφιξη καλωδίων από δυο 

διαφορετικά σηµεία, αναχωρεί µια παροχή για άλλο σηµείο 800kVA και δεν 

περιλαµβάνεται κυψέλη µέτρησης. Μέτρηση γίνεται µόνο προς τους 

µετασχηµατιστές 400kVA, και την αναχώρηση. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο σχήµα περιγράφεται ένα κύκλωµα ισχύος µεταγωγής φορτίου 

για µια εγκατάσταση η οποία περιλαµβάνει κρίσιµο φορτίο (που δεν πρέπει 

να διακοπεί η λειτουργία του) και µη κρίσιµα φορτία. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

14 

β. Λάθος.   

15 Για το παρακάτω σχήµα αντιστοιχίστε τα σύµβολα  1.∆Ο, 2.∆1, 3.∆2 και 4.∆3 

µε την περιγραφή: 

Α. Προστασία εγκατάστασης Χ.Τ. του καταναλωτή. 

Β. Προστασία διακλάδωσης του καταναλωτή. 

Γ. Προστασία αναχώρησης γραµµής. 

∆. Προστασία εγκατάστασης Μ.Τ. του καταναλωτή. 
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α. 1Γ, 2Β, 3∆, 4Α. Χ 

β. 1Α, 2Β, 3∆, 4Γ.   

γ. 1Γ, 2Β, 3Α, 4∆.   

Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε την εγκατάσταση και ισχύ που 

αντιστοιχεί σε κάθε έναν τύπο παροχής ∆ΕΗ: α. Α1, β. Β1, γ. Α2, δ.Β2. 

 

  

α. 1:β. 2:α, 3:δ, 4:γ.   

β. 1:α, 2:γ, 3:β, 4:δ. Χ 
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γ. 1:α, 2:β, 3:γ, 4:δ.   
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Πίνακας Α.7.2: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γειώσεις 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποια από τα ακόλουθα είδη γείωσης προστασίας χρησιµοποιούνται στους 

υποσταθµούς; 

  

α. Γείωση προστασίας µέσης τάσης: Στο σύστηµα αυτό συνδέονται όλα τα 

µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού που λειτουργούν µε ονοµαστική τάση > 1 kV, τα 

οποία δεν ανήκουν στο ενεργό κύκλωµα αλλά µπορούν να γίνουν ενεργά σε 

περίπτωση σφάλµατος ή ακόµα και τόξου. Τέτοια είναι ο πίνακας µέσης τάσης, το 

δοχείο του µετασχηµατιστή, οι θωρακίσεις των καλωδίων µέσης τάσης κ.ά. 

Χ 

β. Γείωση προστασίας χαµηλής τάσης: Στο σύστηµα αυτό συνδέονται όλα τα 

µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού µε ονοµαστική τάση < 1 kV, δηλαδή ο πίνακας 

χαµηλής τάσης, οι θωρακίσεις των καλωδίων χαµηλής τάσης κ.τ.λ. 

Χ 

γ. Γείωση προστασίας χαµηλής τάσης: Στο σύστηµα αυτό συνδέονται όλα τα 

µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού µε ονοµαστική τάση < 0,01 kV, δηλαδή οι 

θωρακίσεις των καλωδίων χαµηλής τάσης κ.τ.λ. 

  

δ. Γείωση λειτουργίας: Είναι η γείωση ενός σηµείου του ενεργού κυκλώµατος, π.χ. 

η γείωση του ουδέτερου κόµβου της χαµηλής τάσης του µετασχηµατιστή 20/0,4 

kV. Αυτή είναι άµεση, δηλαδή δεν µεσολαβεί κάποια αντίσταση. Η γείωση είναι 

απαραίτητη για να µην εµφανισθούν επικίνδυνες τάσεις στο δίκτυο χαµηλής τάσης. 

Χ 

1 

ε. Γείωση του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας: Στη γείωση αυτή 

καταλήγουν οι αγωγοί του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας για να 

διοχετεύσουν το ρεύµα των κεραυνών προς τη γη. 

Χ 

Πώς αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των υψηλών βηµατικών τάσεων ή 

τάσεων επαφής κατά το σφάλµα γης στα 20KV; 

  

α. Με κατασκευή γειώσεων µε υψηλές τιµές αντίστασης και τη δηµιουργία 

παράλληλων επιφανειών (αλλιώς εξίσωση δυναµικού) µε τη βοήθεια γειωµένων 

πλεγµάτων στο δάπεδο του υποσταθµού. 

  

2 

β. Με κατασκευή γειώσεων µε χαµηλές τιµές αντίστασης και τη δηµιουργία 

ισοδυναµικών επιφανειών (αλλιώς εξίσωση δυναµικού) µε τη βοήθεια γειωµένων 

πλεγµάτων στο δάπεδο του υποσταθµού. 

Χ 

3 Το παρακάτω σχήµα δείχνει µια τοµή του υποσταθµού όπου φαίνεται το 

σύστηµα γείωσης. Αντιστοιχίστε τα νούµερα µε τις περιγραφές Α: Μπετόν 

δαπέδου, Β: ∆οµικό πλέγµα, Γ: Σύνδεση µε µεταλλικά µέρη, ∆: Χαλύβδινη 

ταινία, Ε: Ηλεκτρόδιο γείωσης. 
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α. 1-∆, 2-Ε, 3-Γ, 4-Β, 5-Α.   

β. 1-Ε, 2-∆, 3-Γ, 4-Β, 5-Α. Χ 

γ. 1-Ε, 2-Β, 3-Γ, 4-∆, 5-Α.   

Γιατί µανδαλώνεται πάντα ο γειωτής µε τον διακόπτη φορτίου; Τι σηµαίνει 

αυτό; 

  

α. Ο σκοπός που ο γειωτής µανδαλώνεται µε το διακόπτη φορτίου είναι ο 

µηδενισµός των  στατικών φορτίων κατά µήκος του καλωδίου, καθώς και η γείωση 

του κυκλώµατος κατά την εργασία συντήρησης του. Μανδαλωµένος σηµαίνει ότι ο 

γειωτής δε µπορεί να κλείσει αν δεν έχει ήδη ανοίξει ο αποζεύκτης φορτίου αλλά 

και αντίστροφα, ο αποζεύκτης φορτίου δε µπορεί να κλείσει αν δεν έχει ανοίξει 

προηγουµένως ο γειωτής. 

Χ 

4 

β. Ο σκοπός που ο γειωτής µανδαλώνεται µε το διακόπτη φορτίου είναι ο 

µηδενισµός των  εναλλασσόµενων φορτίων κατά µήκος του καλωδίου καθώς και η 

γείωση του κυκλώµατος κατά την εργασία συντήρησης του. Μανδαλωµένος 

σηµαίνει ότι ο γειωτής δε µπορεί να κλείσει αν δεν έχει ήδη κλείσει ο αποζεύκτης 

φορτίου αλλά και αντίστροφα, ο αποζεύκτης φορτίου δε µπορεί να κλείσει αν δεν 

έχει κλείσει προηγουµένως ο γειωτής. 

  

Τι είναι η διαδικασία της ουδετέρωσης µε χωριστό αγωγό γείωσης;   

α. O ουδέτερος κόµβος κάθε µετασχηµατιστή (που γειώνεται στη θεµελιακή 

γείωση), είναι το σηµείο στο οποίο ενώνεται ο ουδέτερος και ο προστατευτικός 

αγωγός (αγωγό γης) σε έναν αγωγό, για να συνδεθεί στον αντίστοιχο Πίνακα 

Χαµηλής Τάσης. 

  

5 

β. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο ουδέτερος κόµβος κάθε µετασχηµατιστή (που 

γειώνεται στη θεµελιακή γείωση) χωρίζεται σε ουδέτερο και σε προστατευτικό 

αγωγό (αγωγό γης) στον αντίστοιχο Πίνακα Χαµηλής Τάσης. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα είναι διαδικασίες κατά την κατασκευή θεµελιακής 

γείωσης στους υποσταθµούς. 

  

α. Η θεµελιακή γείωση στους υποσταθµούς κατασκευάζεται συνήθως µε δύο 

παράλληλες ταινίες χαλκού και συνδέεται µε το πλέγµα ισοδυναµικής επιφάνειας 

του δαπέδου.  

Χ 

β. Η θεµελιακή γείωση στους υποσταθµούς κατασκευάζεται συνήθως µε δύο 

κάθετες ταινίες χαλκού και συνδέεται µε το πλέγµα ισοδύναµης επιφάνειας του 

δαπέδου.  

  

γ. Κάτω από το δάπεδο του χώρου του υποσταθµού τοποθετείται συχνά επιπλέον 

πλέγµα δάριγκ, διαµέτρου 6 χιλιοστών και µε ηλεκτροσυγκόλληση ενώνονται τα 

τεµάχιά του µε τους οδηγούς στήριξης των µετασχηµατιστών, µε τις βάσεις 

έδρασης των πινάκων, µε τον οπλισµό του κτιρίου και συνδέονται µε τη θεµελιακή 

γείωση).  

Χ 

δ. Περιµετρικά στους τοίχους των υποσταθµών τοποθετείται χάλκινη ταινία 

γείωσης, διατοµής τουλάχιστον 30mm x 3mm, στην οποία συνδέονται όλα τα 

µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού, τα µεταλλικά µέρη των Πινάκων Μέσης Τάσης, τα 

µεταλλικά µέρη των µετασχηµατιστών, των πινάκων των µετασχηµατιστών και των 

πινάκων της εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ∆ΕΗ), οι µεταλλικές 

πόρτες, τα µεταλλικά µέρη του χώρου ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (αν υπάρχουν) 

κ.τ.λ., µε αγωγούς εύκαµπτους διατοµής τουλάχιστον 50 mm2. Η χάλκινη αυτή 

ταινία συνδέεται σε έξι τουλάχιστον σηµεία µε τη θεµελιακή γείωση. 

Χ 

6 

ε. Στη θεµελιακή γείωση συνδέονται και οι ουδέτεροι κόµβοι των µετασχηµατιστών 

και οι µπάρες γείωσης του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης µε αγωγό χαλκού 

Χ 
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τουλάχιστον 95 mm2. 

στ. Στη θεµελιακή γείωση δεν πρέπει να συνδέονται οι µπάρες γείωσης του 

Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης. 

  

Περιµετρικά στον τοίχο του υποσταθµού τοποθετείται χάλκινη µπάρα 

γείωσης, στην οποία συνδέονται ακόµη και οι µεταλλικές πόρτες µε 

αγωγούς εύκαµπτους διατοµής τουλάχιστον 50 mm 2. 

  

α. Σωστό. Χ 

7 

β. Λάθος.   

Η χάλκινη µπάρα γείωσης που είναι τοποθετηµένη περιµετρικά στον τοίχο 

του υποσταθµού συνδέεται σε έξι τουλάχιστον σηµεία µε τη θεµελιακή 

γείωση. 

  

α. σε έξι τουλάχιστον σηµεία µε τη θεµελιακή γείωση. Χ 

β. σε δύο τουλάχιστον σηµεία µε τη θεµελιακή γείωση.   

8 

γ. σε δύο σηµεία µε τη θεµελιακή γείωση.   

Για την κατασκευή ισοδυναµικής επιφανείας εντός του υποσταθµού 

χρησιµοποιείται δοµικό πλέγµα µε διάµετρο τουλάχιστον 5mm και 

ανοίγµατα τουλάχιστον 35 x 35cm. 

  

α. Σωστό.   

9 

β. Λάθος. Χ 
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Πίνακας Α.7.3: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Μετασχηµατιστές 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Τι γνωρίζετε για τους µετασχηµατιστές έντασης; 

 

  

α. Το πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή έντασης συνδέεται σε σειρά µε τον 

κλάδο, του οποίου θέλουµε να µετρήσουµε την ένταση. Στα άκρα του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος συνδέεται το αµπερόµετρο, του οποίου το ένα άκρο 

γειώνεται. Στα ίδια άκρα, του δευτερεύοντος, δεν µπορούν να συνδεθούν µετρητές 

ηλεκτρικής ενέργειας και πηνία έντασης βαττοµέτρων. 

  

1 

β. Το πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή έντασης συνδέεται σε σειρά µε τον 

κλάδο, του οποίου θέλουµε να µετρήσουµε την ένταση. Στα άκρα του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος συνδέεται το αµπερόµετρο, του οποίου το ένα άκρο 

γειώνεται. Στα ίδια άκρα, του δευτερεύοντος, είναι δυνατό να συνδεθούν µετρητές 

ηλεκτρικής ενέργειας και πηνία έντασης βαττοµέτρων. 

Χ 

Εάν κατά τη λειτουργία του µετασχηµατιστή έντασης το δευτερεύον τύλιγµα 

βρεθεί ανοικτό: 

  

α. τότε δηµιουργείται σ’ αυτό υπερένταση και στο πρωτεύον τύλιγµα υπέρταση. Σε 

µια τέτοια περίπτωση η λειτουργία του µετασχηµατιστή έντασης γίνεται επικίνδυνη. 

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να τοποθετηθεί ασφάλεια σ’ αυτό. 

  

β. τότε δηµιουργείται σ’ αυτό υπέρταση και στο πρωτεύον τύλιγµα υπερένταση. Σε 

µια τέτοια περίπτωση η λειτουργία του µετασχηµατιστή έντασης γίνεται επικίνδυνη. 

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να τοποθετηθεί ασφάλεια σ’ αυτό. 

Χ 

2 

γ. τότε δηµιουργείται σ’ αυτό υπέρταση και στο πρωτεύον τύλιγµα υπερένταση. Σε 

µια τέτοια περίπτωση η λειτουργία του µετασχηµατιστή έντασης δεν παρουσιάζει 

κανέναν κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ασφάλεια σε 

αυτό. 

  

Οι περισσότεροι µετασχηµατιστές έντασης έχουν µια διάταξη, που 

βραχυκυκλώνει τους ακροδέκτες του δευτερεύοντος. 

  

α. Σωστό. Χ 

3 

β. Λάθος.   

4 Τι γνωρίζετε για τους µετασχηµατιστές τάσης;   
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α. Το πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή τάσης συνδέεται µε την Υψηλή Τάση, 

την οποία θέλουµε να µετρήσουµε, ενώ στα άκρα του δευτερεύοντος συνδέεται το 

βολτόµετρο. Στα ίδια άκρα, του δευτερεύοντος, είναι δυνατό να συνδεθούν 

µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, βαττόµετρα και άλλα όργανα. 

Χ 

β. Το πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή τάσης συνδέεται µε την Υψηλή Τάση, 

την οποία θέλουµε να µετρήσουµε, ενώ στα άκρα του δευτερεύοντος συνδέεται το 

βολτόµετρο. Στα ίδια άκρα, του δευτερεύοντος, δεν µπορούν να συνδεθούν 

µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, βαττόµετρα και άλλα όργανα. 

  

Στους µετασχηµατιστές τάσης :   

α. τοποθετούνται πάντοτε ασφάλειες από την πλευρά του δευτερεύοντος 

τυλίγµατος προς τη Υψηλή Τάση, για να προστατεύονται οι χειριστές, το 

βολτόµετρο και ο υπόλοιπος εξοπλισµός. 

  

5 

β. τοποθετούνται πάντοτε ασφάλειες από την πλευρά του πρωτεύοντος τυλίγµατος 

προς τη Υψηλή Τάση. Επίσης γειώνεται ένας ακροδέκτης του δευτερεύοντος 

τυλίγµατος, για να προστατεύονται οι χειριστές, το βολτόµετρο και ο υπόλοιπος 

εξοπλισµός. 

Χ 

Με πόση αντίσταση περίπου και γιατί γειώνεται στα δίκτυα 150/20KV ο 

ουδέτερος του Μ/Σ στην πλευρά των 20KV; 

  

γ. Για να περιορίζεται το ρεύµα σφάλµατος προς γη µε χρήση αντίστασης 1 kΩ 

περίπου. 

  

γ. Για να επιτρέπεται το ρεύµα σφάλµατος προς γη µε χρήση αντίστασης 100 Ω 

περίπου. 

  

6 

γ. Για να περιορίζεται το ρεύµα σφάλµατος προς γη µε  χρήση αντίστασης 10 Ω 

περίπου. 

Χ 

Η µεγίστη θερµοκρασία στο εσωτερικό των µετασχηµατιστών δεν πρέπει να 

ξεπερνά τους 90οC. 

  

α. Σωστό. Χ 

7 

β. Λάθος.   

Η διαφορική προστασία Μ/Σ ισχύος βασίζεται στη σύγκριση των ανηγµένων 

ρευµάτων, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

9 Στο παρακάτω σχήµα αναφέρονται τα σύµβολα ενός µετασχηµατιστή τάσης: 

α. µονογραµµικό σύµβολο κατά IEC. 

β. σύµβολο µε ακροδέκτες κατά IEC. 
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α.  Σωστό. Χ 

β.  Λάθος.   

Ποιές συνθήκες πρέπει να πληρούνται για να παραλληλίσουµε δυο 

µονοφασικούς µετασχηµατιστές; 

  

α. Να έχουν και οι δυο Μ / Τ τις ίδιες τάσεις στα πρωτεύοντα και στα δευτερεύοντα 

τυλίγµατα τους , όποτε θα έχουν και του ίδιο λόγο µετασχηµατισµού ( m )  

Χ 

β. Να έχουν και οι δυο Μ / Τ τις ίδιες τάσεις στα πρωτεύοντα και στα δευτερεύοντα 

τυλίγµατα τους , όποτε θα έχουν και του ίδιο λόγο µετασχηµατισµού ( m )  

  

γ. Να έχουν  περίπου ίδια ισχύ ( Ρ ) ( η σχέση ισχύος να είναι µικρότερη του 3 : 1 ) 

διαφορετικά θα υπερφορτίζεται ο Μ / Τ µικρότερης ισχύος . 

Χ 

δ. Να έχουν  περίπου ίδια ισχύ ( Ρ ) ( η σχέση ισχύος να είναι µικρότερη του 5 : 1 ) 

διαφορετικά θα υπερφορτίζεται ο Μ / Τ µικρότερης ισχύος . 

  

ε. Να έχουν ίσες τάσεις βραχυκυκλώσεις (είναι επιτρεπτές διάφορες έως ± 2 %)    

στ. Να έχουν ίσες τάσεις βραχυκυκλώσεις (είναι επιτρεπτές διάφορες έως ± 10 %)  Χ 

ζ. Τα δευτερεύοντα τυλίγµατα τους να συνδεθούν οµοιοπολικά  Χ 

10 

η. Τα δευτερεύοντα τυλίγµατα τους να συνδεθούν ετεροπολικά    

Ποιοι οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης των τυλιγµάτων των τριφασικών 

µετασχηµατιστών ( στο πρωτεύον και στο δευτερεύον ) ;  

  

α. Τη συνδεσµολογία αστέρα - τριγώνου ( Υ - ∆ ) (ορθός η ανεστραµµένος)   

β. Τη συνδεσµολογία αστέρα ( Υ ) ( ορθός η ανεστραµµένος ) Χ 

γ. Τη συνδεσµολογία τρίγωνου ( ∆ ) ( ορθός η ανεστραµµένος ) Χ 

δ. Τη συνδεσµολογία τεθλασµένου αστέρα - τριγώνου ( Υ - Ζ ) ( ορθός η 

ανεστραµµένος ) 

  

11 

ε. Τη συνδεσµολογία τεθλασµένου αστέρα ( Ζ ) ( ορθός η ανεστραµµένος ) Χ 

Για να συνδέσουµε παράλληλα δυο 3Φ Μ/Τ ποιές συνθήκες πρέπει να 

πληρούνται για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας τους;  

  

α. Να έχουν και οι δύο Μ/Τ τις ίδιες πολικές τάσεις στα πρωτεύοντα και στα 

δευτερεύοντα τυλίγµατα τους µε ανοχή ± 5 %  

Χ 

β. Να έχουν και οι δύο Μ/Τα τις ίδιες πολικές τάσεις στα πρωτεύοντα και στα 

δευτερεύοντα τυλίγµατα τους µε ανοχή ± 20 %  

  

γ. Να έχουν διαφορετική οµάδα Ζεύξης (ωριαία ένδειξη φάσης) (0, 5, 6, 11). Με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι συντελεστές της ωριαίας ένδειξης φάσης 

διαφέρουν κατά 6 ώρες, δηλαδή 0–6 και 5–11 που έχουµε διάφορα φάσης 6*30 

=180ο, όποτε κάνουµε ανάστροφη σύνδεση . 

  

12 

δ. Να έχουν την ίδια οµάδα Ζεύξης (ωριαία ένδειξη φάσης) (0, 5, 6, 11). Με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι συντελεστές της ωριαίας ένδειξης φάσης 

διαφέρουν κατά 6 «ώρες» δηλαδή 0÷6 και 5÷11 που έχουµε διάφορα φάσης 6·30 

=180ο, όποτε κάνουµε ανάστροφη σύνδεση. 

Χ 
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ε. Να έχουν ίσες τάσεις βραχυκυκλώσεις µε ανοχή ± 5 %. Χ 

στ. Να έχουν ίσες τάσεις βραχυκυκλώσεις µε ανοχή ± 20 %.   

ζ. Να είναι περίπου ίδιας ισχύος (η σχέση ισχύων να είναι µικρότερη του 10:1).   

η. Να είναι περίπου ίδιας ισχύος (η σχέση ισχύων να είναι µικρότερη του 3:1). Χ 

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω συνθήκες παραλληλισµού µετασχηµατιστών 

είναι λάθος:  

  

α. Την ίδια τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος (ίδια σχέση µετασχηµατισµού).   

β. Την ίδια οµάδα ζεύξης.   

γ. Την ίδια ακολουθία φάσεων.   

δ. Την ίδια σχετική τάση βραχυκύκλωσης.   

13 

ε. Ανοχή στην ισχύ 1:3. Χ 

Ένας υποσταθµός καταναλωτή έχει εγκατεστηµένους δυο µετασχηµατιστές 

παραλληλισµένους µόνιµα. Από το πεδίο εισόδου 20 KV, πόσα πεδία 

προστασίας αναχωρούν και πόσες ασφάλειες M.T. υπάρχουν. 

  

α. Για οικονοµία ανά υποσταθµό αναχωρούν ένα πεδίο προστασίας και τρεις 

ασφάλειες. 

  

β. Για κάθε Μ/Σ υπάρχει ξεχωριστό πεδίο προστασίας µε τέσσερις ασφάλειες. Άρα 

δυο πεδία και οκτώ ασφάλειες. 

  

14 

γ. Για κάθε Μ/Σ υπάρχει ξεχωριστό πεδίο προστασίας µε τρεις ασφάλειες. Άρα δυο 

πεδία και έξι ασφάλειες. 

Χ 

Ποιες είναι οι συνθήκες συνδεσµολογίας των τυλιγµάτων των Μ/Σ;   

α. Dyn2 & Dyn10.   

β. Dyn3 & Dyn8.   

15 

γ. Dyn5 & Dyn11. Χ 

Ο συµβολισµός των τυλιγµάτων του µετασχηµατιστή αποτελείται από 3 

γράµµατα και 1 αριθµό (τετραψήφιο). Τι συνδεσµολογία έχουν τα τυλίγµατα 

Χ.Τ ενός Μ/Σ Dyn5 και πόση είναι η γωνία µεταξύ των τυλιγµάτων χαµηλής 

και υψηλής τάσης της φάσης V; 

  

α. Το τύλιγµα Χ.Τ. είναι σε συνδεσµολογία ∆ και η γωνία είναι 3 x 60o = 180o 

µεταξύ των δυο τυλιγµάτων. 

  

β. Το τύλιγµα Χ.Τ. είναι σε συνδεσµολογία Υ και η γωνία είναι 5 x 30o = 150o 

µεταξύ των δυο τυλιγµάτων. 

Χ 

16 

γ. Το τύλιγµα Χ.Τ. είναι σε συνδεσµολογία Υ και η γωνία είναι 3 x 50o = 150o 

µεταξύ των δυο τυλιγµάτων. 

  

Το θερµόµετρο στους Μ/Σ λαδιού ή το θερµίστορ στους Μ/Σ χυτορητίνης 

δίνουν εντολή απόζευξης στην πλευρά υψηλής τάσης. 

  

α. Σωστό.   

17 

β. Λάθος. Χ 

Ο H/N Buchholz δίνει εντολή απόζευξης στο διακόπτη ισχύος ή διακόπτη 

φορτίου στην πλευρά µέσης τάσης ώστε ο Μ/Σ να αποµονωθεί πλήρως από 

το δίκτυο 20 kV. 

  

α. Σωστό. Χ 

18 

β. Λάθος.   

Ο H/N Buchholz προστατεύει από εσωτερικό σφάλµα στη µόνωση του Μ/Σ 

χυτορητίνης. 

  

α. Σωστό.   

19 

β. Λάθος. Χ 
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Στους υποσταθµούς απαιτείται η ύπαρξη ελαιολεκάνης, είτε οι 

µετασχηµατιστές είναι ελαίου είτε χυτορητίνης. 

  

α. Σωστό.   

20 

β. Λάθος. Χ 

Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση περιµετρικά του 

µετασχηµατιστή (λαµβάνοντας υπόψη τις τελικές εξωτερικές του διαστάσεις). 

  

α. Τουλάχιστον 70cm από κάθε πλευρά. Χ 

β. Τουλάχιστον 50cm από κάθε πλευρά.   

21 

γ. Τουλάχιστον 20cm από κάθε πλευρά.   

Να υπολογισθεί το ρεύµα βραχυκυκλώµατος στο δευτερεύον ενός Μ/Σ 20/0,4 

kV ονοµαστικής ισχύος Sn = 630 kVA και µε τάση βραχυκύκλωσης uk = 4%. 

 

  

Το ρεύµα βραχυκυκλώµατος υπολογίζεται από τον τύπο:  

 Ιk = (100·Sn) / (1,732 ·uk·U2) = (100 · 630) / (1,732·4·230) = 22,8 kA. 

όπου: Sn = Ονοµαστική ισχύς Μ/Σ σε kVA,  

U2 = Ονοµαστική τάση δευτερεύοντος σε kV, 

uk = τάση βραχυκύκλωσης σε %, 

Ik = ρεύµα βραχυκυκλώµατος σε kA. 

  

α. Σωστό. Χ 

22 

β. Λάθος.   

Συνήθως χρησιµοποιούνται µετασχηµατιστές µέτρησης στις εγκαταστάσεις 

µέσης τάσης, προκειµένου να αποµονώσουµε γαλβανικά τα όργανα 

µέτρησης / προστασίας από τη µέση τάση και κατ’ επέκταση να 

προστατέψουµε από πιθανό κίνδυνο τον χρήστη 

  

α. Σωστό. Χ 

23 

β. Λάθος.   

24 Το ακόλουθο σχήµα αφορά το µονογραµµικό σύµβολο και το σύµβολο µε 

ακροδέκτες κατά IEC ενός µετασχηµατιστή έντασης µε δυο πηνία. Όπου: 

(α) σύµβολο µε ακροδέκτες κατά IEC 

(β) µονογραµµικό σύµβολο κατά IEC 
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α.  Σωστό. Χ 

β.  Λάθος.   

Το δεύτερο δευτερεύον τύλιγµα ενός µετασχηµατιστή έντασης  

χρησιµοποιείται συνήθως για την τροφοδότηση των ηλεκτρονόµων 

προστασίας όπως ο ηλεκτρονόµος υπερέντασης, ο ηλεκτρονόµος διαρροής 

προς γη κ.τ.λ. 

  

α.  Σωστό. Χ 

25 

β.  Λάθος.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα χαρακτηριστικά των µετασχηµατιστών 

έντασης; 

  

α. Ονοµαστική τάση. Χ 

β. Ονοµαστική ισχύς ή φορτίο. Χ 

γ. Κλάση ακριβείας (cl) για το τύλιγµα µέτρησης. Χ 

δ. Κλάση ακριβείας (excl) για το δευτερεύον τύλιγµα.   

ε. Κλάση ακριβείας (class) για το τύλιγµα προστασίας. Χ 

στ. Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος. Χ 

ζ. Ονοµαστικό ρεύµα κενού.   

η. Ονοµαστικό ρεύµα δευτερεύοντος. Χ 

26 

θ. Αντοχή σε ρεύµα βραχείας διάρκειας Ith. Χ 

Ένας µετασχηµατιστής µέτρησης έντασης στη M.T. γράφει στην πινακίδα 

του class 3 Ρ15. Τι σηµαίνει αυτό; 

  

α. Το σφάλµα στο τύλιγµα προστασίας είναι 15% στο τριπλάσιο του ονοµαστικού.   

β. Το σφάλµα στο τύλιγµα προστασίας είναι 3% στο δεκαπενταπλάσιο του 

ονοµαστικού. 

Χ 
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γ. Το σφάλµα στο τύλιγµα προστασίας είναι 3% στο τριπλάσιο του ονοµαστικού.  

Τι είναι η αντίστροφη λειτουργία του Μ/Σ και τι µπορεί να προκαλέσει;    

α. Αντίστροφη λειτουργία του Μ/Σ προκύπτει αν στην πλευρά χαµηλής τάσης του 

Μ/Σ εµφανισθεί έστω και µια µικρή διαρροή οπότε αυτή θα ανυψωθεί και θα 

εµφανιστεί ως πολλαπλάσια διαρροή στην πλευρά της µέσης τάσης του Μ/Σ. Αυτό, 

µπορεί να είναι µοιραίο για ένα συντηρητή που έχει µπει στο χώρο του Μ/Σ για να 

τον συντηρήσει, παρόλο που έχει λάβει όλα τα µέτρα προφύλαξης για να 

αποµονώσει τη µέση τάση. 

  

28 

β. Αντίστροφη λειτουργία του Μ/Σ προκύπτει αν στην πλευρά χαµηλής τάσης του 

Μ/Σ εµφανισθεί έστω και µια µικρή τάση, οπότε αυτή θα ανυψωθεί και θα 

εµφανιστεί ως πολλαπλάσια τάση στην πλευρά της µέσης τάσης του Μ/Σ. Αυτό, 

Χ 
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µπορεί να είναι µοιραίο για ένα συντηρητή που έχει µπει στο χώρο του Μ/Σ για να 

τον συντηρήσει, παρόλο που έχει λάβει όλα τα µέτρα προφύλαξης για να 

αποµονώσει τη µέση τάση. 

Ποια διάταξη χρησιµοποιούµε για να  εµποδίσουµε την αντίστροφη 

λειτουργία του Μ/Σ; 

  

α. Πρέπει να µπορούµε να κλείσουµε το γενικό διακόπτη ισχύος στη πλευρά µέσης 

τάσης του Μ/Σ, µόνο αν έχει κλείσει πρώτα ο διακόπτης στην πλευρά χαµηλής 

τάσης του Μ/Σ. Αλλά και αντίστροφα, αν ανοίξει ο διακόπτης στη χαµηλή τάση, 

αυτόµατα ανοίγει και ο διακόπτης στη µέση τάση. Επιτυγχάνεται µε το πηνίο 

έλλειψης τάσης στο διακόπτη ισχύος στη µέση τάση. 
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β. Για να αποφύγουµε το παραπάνω ενδεχόµενο, πρέπει να µην µπορούµε να 

κλείσουµε το γενικό διακόπτη ισχύος στη πλευρά χαµηλής τάσης του Μ/Σ, αν δεν 

έχει κλείσει πρώτα ο διακόπτης στην πλευρά µέσης τάσης του Μ/Σ. Αλλά και 

αντίστροφα, αν ανοίξει ο διακόπτης στη µέση τάση, αυτόµατα ανοίγει και ο 

διακόπτης στη χαµηλή τάση. Επιτυγχάνεται µε το πηνίο έλλειψης τάσης στο 

διακόπτη ισχύος στη χαµηλή τάση. 

Χ 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά κλειδιά, το κλειδί Ο και το κλειδί S. Κλειδαριές 

για το κλειδί Ο υπάρχουν στο διακόπτη Χ.Τ. και στο γειωτή. Κλειδαριές για 

το κλειδί S υπάρχουν στο διακόπτη Μ.Τ. και στην πόρτα του δωµατίου του 

Μ/Σ. Το κλειδί Ο είναι παγιδευµένο στο διακόπτη Χ.Τ, δηλαδή για να 

απελευθερωθεί πρέπει να ανοίξει ο διακόπτης Χ.Τ. Το κλειδί S είναι 

παγιδευµένο στην πόρτα της κυψέλης Μ.Τ, δηλαδή για να απελευθερωθεί 

πρέπει να ανοίξει ο διακόπτης Μ.Τ. Ποια από τα ακόλουθα είναι τα βήµατα, 

οι κινήσεις και το αποτέλεσµα στους διακόπτες ώστε ο Μ/Σ να είναι 

αποµονωµένος και γειωµένος µε ασφάλεια, προκειµένου να µπορεί να 

ξεκινήσει η συντήρηση του; 

 

  

α. Βήµα 1: Ανοίγουµε το διακόπτη Χ.Τ. και τον κλειδώνουµε στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟΣ. 

Το κλειδί Ο απελευθερώνεται. 

  

β. Βήµα 1: Ανοίγουµε το διακόπτη Χ.Τ. και τον κλειδώνουµε στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟΣ. 

Το κλειδί Ο απελευθερώνεται. 

Χ 

γ. Βήµα 2. Ανοίγουµε το διακόπτη Μ.Τ. Ελέγχουµε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες 

σβήνουν. 

Χ 

δ. Βήµα 2. Ανοίγουµε το διακόπτη Μ.Τ. Ελέγχουµε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες 

σβήνουν. 

  

ε. Βήµα 3. Με το κλειδί Ο ξεκλειδώνουµε το γειωτή και τον κλείνουµε. Το κλειδί Ο 

παγιδεύεται στην κλειδαριά του γειωτή. 
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στ. Βήµα 3. Με το κλειδί Ο ξεκλειδώνουµε το γειωτή και τον κλείνουµε. Το κλειδί Ο Χ 
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παγιδεύεται στην κλειδαριά του γειωτή. 

ζ. Βήµα 4. Με το κλειδί S κλειδώνουµε το διακόπτη Μ.Τ. στην ανοικτή θέση. Το 

κλειδί S απελευθερώνεται από την κυψέλη Μ.Τ. Με το κλειδί S ανοίγουµε την 

πόρτα του δωµατίου του Μ/Σ. 

Χ 

η. Βήµα 4. Με το κλειδί S κλειδώνουµε το διακόπτη Μ.Τ. στην ανοικτή θέση. Το 

κλειδί S απελευθερώνεται από την κυψέλη Μ.Τ. Με το κλειδί S ανοίγουµε την 

πόρτα του δωµατίου του Μ/Σ. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις εργασίες συντήρησης που πρέπει να 

γίνεται στο µετασχηµατιστή ελαίου; 

  

α. Οπτικός έλεγχος κάθε τρείς µήνες. Χ 

β. Οπτικός έλεγχος κάθε δώδεκα µήνες.   

γ. Καθαρίζουµε τη σκόνη από τους µονωτήρες (σκόνη και υγρασία βοηθάνε σε 

υπερπηδήσεις). 

Χ 

δ. Καθαρίζουµε τη σκόνη από τους µονωτήρες (σκόνη και υγρασία δε βοηθάνε σε 

υπερπηδήσεις). 

  

ε. Ελέγχουµε για πιθανή διαρροή λαδιού. Χ 

στ. Ελέγχουµε για πιθανή αραίωση λαδιού.   

ζ. Ελέγχουµε τη στάθµη του νερού στο δοχείο διαστολής.   

η. Ελέγχουµε τη στάθµη του λαδιού στο δοχείο διαστολής. Χ 

θ. Ελέγχουµε την κατάσταση του αφυγραντήρα ως εξής: γαλάζιο χρώµα, καλή 

κατάσταση, ροζ χρώµα, πρέπει να αντικατασταθεί το Silica Gel (ζελατίνα πυριτίου) 

ή να ξεραθεί. 

Χ 
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ι. Ελέγχουµε την κατάσταση του αφυγραντήρα ως εξής: πράσινο χρώµα, καλή 

κατάσταση, κόκκινο χρώµα, πρέπει να αντικατασταθεί το Silica Gel (ζελατίνα 

πυριτίου) ή να ξεραθεί. 

  

Ποιοι είναι οι ετήσιοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο λάδι 

µετασχηµατιστών και τι πρέπει να γίνει αν το αποτέλεσµα δεν είναι εντάξει; 

Αναφέρετε και τον τρόπο συλλογής του δείγµατος. 

  

α. Ο έλεγχος γίνεται βάσει δείγµατος που παίρνουµε από τη βάνα εκκένωσης του 

Μ/Σ. Το δείγµα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε λίτρα. Τα δοχεία, µπουκάλια, 

χωνιά που θα χρησιµοποιήσουµε, πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Το δοχείο ή 

µπουκάλι πρέπει να κλείσει µε προσοχή µετά το γέµισµα. Αν ο εργαστηριακός 

έλεγχος, δείξει ότι η διηλεκτρική αντοχή αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά του 

λαδιού δεν είναι εντάξει, το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί ή να αναγεννηθεί µε 

ειδική µηχανή καθαρισµού. Την εργασία αυτή την αναλαµβάνουν εξειδικευµένα 

συνεργεία. 

  

32 

β. Ο έλεγχος γίνεται βάσει δείγµατος που παίρνουµε από τη βάνα εκκένωσης του 

Μ/Σ. Το δείγµα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα λίτρο. Τα δοχεία, µπουκάλια, 

χωνιά που θα χρησιµοποιήσουµε, πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Το δοχείο ή 

µπουκάλι πρέπει να σφραγιστεί ερµητικά µετά το γέµισµα. Αν ο εργαστηριακός 

έλεγχος, δείξει ότι η διηλεκτρική αντοχή αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά του 

λαδιού δεν είναι εντάξει, το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί ή να αναγεννηθεί µε 

ειδική µηχανή καθαρισµού. Την εργασία αυτή την αναλαµβάνουν εξειδικευµένα 

συνεργεία. 

Χ 

Ποιοι από τους ακόλουθους λόγους επιβάλλουν την παράλληλη σύνδεση 

και λειτουργία δυο ή περισσότερων µετασχηµατιστών ;    

33 

α. Προδιαγραφές προµηθειών - επιβάλλεται από το σύστηµα διασφάλισης 
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ποιότητας. 

β. Καλύτερη απόδοση. ∆ε χρειάζεται να λειτουργεί ένας Μ/Τ µεγάλης ισχύος, όταν 

το φορτίο είναι πολύ µικρό και µπορεί να τροφοδοτηθεί από έναν µικρότερης 

ισχύος Μ/Τ.  

Χ 

γ. Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Χ 

δ. Κλιµακωτής µετατροπής τάσης σε βήµατα - η έξοδος του ενός Μ/Τ είναι είσοδος 

στον άλλο. 

  

ε. Αντιµετώπισης µεγάλων φορτίων. Χ 

Γιατί οι σιδηροπυρήνες των Μετασχηµατιστών πρέπει να είναι 

ελασµατοποιηµένοι; 

  

α. Ο σιδηροπυρήνας στους Μ / Τ πρέπει να είναι «καλός αγωγός» του 

µαγνητισµού, δηλαδή να έχει µεγάλη µαγνητική διαπερατότητα , αλλά «κακός 

αγωγός» του ηλεκτρισµού , δηλαδή να έχει µικρή ηλεκτρική αντίσταση, άρα 

µεγάλες τιµές στα δινορρεύµατα Φουκώ για το σκοπό αυτό ο σιδηροπυρήνας των 

Μ / Τ κατασκευάζεται από έλασµα µαλακού σιδηρού, µονωµένα µεταξύ τους για να 

έχουµε µικρή ηλεκτρική αντίσταση, όποτε η τάση που αναπτύσσεται εξ’ επαγωγής 

στον ίδιο το σιδηροπυρήνα (αφού βρίσκεται σε µεταβαλλόµενη µαγνητική ροή που 

δηµιουργεί το πρωτεύον) να προκαλεί δινορρεύµατα µεγάλης τιµής και έτσι να µην 

υπερθερµαίνεται. 

  

34 

β. Συµπεραίνουµε πως ο σιδηροπυρήνας στους Μ / Τ πρέπει να είναι « καλός 

αγωγός » του µαγνητισµού, δηλαδή να έχει µεγάλη µαγνητική διαπερατότητα , 

αλλά « κακός αγωγός » του ηλεκτρισµού , δηλαδή να έχει µεγάλη ηλεκτρική 

αντίσταση, άρα µικρές τιµές στα δινορρεύµατα Φουκώ για το σκοπό αυτό ο 

σιδηροπυρήνας των Μ / Τ κατασκευάζεται από έλασµα µαλακού σιδηρού, 

µονωµένα µεταξύ τους για να έχουµε µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση, όποτε η τάση 

που αναπτύσσεται εξ’ επαγωγής στον ίδιο το σιδηροπυρήνα (αφού βρίσκεται σε 

µεταβαλλόµενη µαγνητική ροή που δηµιουργεί το πρωτεύον) να προκαλεί 

δινορρεύµατα µικρής τιµής και έτσι να µην υπερθερµαίνεται. 

Χ 
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Πίνακας Α.7.4: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Υλικά και ∆ιατάξεις 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Με ποιο τρόπο προστατεύουν οι µανδαλώσεις στον υποσταθµό και σε πόσα 

είδη µανδαλώσεων διακρίνονται ανάλογα µε τις αλληλοδεσµεύσεις επί του 

χειρισµού; 

  

α. H µανδάλωση επιτρέπει στο χειριστή να κάνει χειρισµούς µε λάθος σειρά, ακόµα 

και αν αυτός ξεχαστεί, αλλά δεν ενεργοποιεί την εντολή και διακρίνονται σε 

Ηλεκτρικές και Μηχανικές. 

  

β. H µανδάλωση δεν επιτρέπει στο χειριστή να κάνει χειρισµούς µε λάθος σειρά, 

ακόµα και αν αυτός ξεχαστεί και διακρίνονται σε Ηλεκτρικές και Μηχανικές. 

Χ 

1 

γ. H µανδάλωση δεν επιτρέπει στο χειριστή να κάνει χειρισµούς µε λάθος σειρά, 

ακόµα και αν αυτός ξεχαστεί και διακρίνονται σε Ηλεκτροµηχανικές και 

Υδραυλικοπνευµατικές. 

  

Τι επιτυγχάνεται σε έναν υποσταθµό µε τις αλληλοδεσµεύσεις στις 

µανδαλώσεις; 

  

α. η εκπαίδευση των ανθρώπων που χειρίζονται και συντηρούν τον υποσταθµό.   

β. η προστασία των ανθρώπων που χειρίζονται και συντηρούν τον υποσταθµό. Χ 

γ. η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισµού του υποσταθµού. Χ 

2 

δ. η λειτουργία του εξοπλισµού του υποσταθµού ακόµα και αν γίνει λάθος σειρά 

στους χειρισµούς. 

  

Αντιστοιχείστε το σύµβολο του διακόπτη Μ.Τ. µε τη σωστή περιγραφή.   

 

  

α. 1:∆, 2:ΣΤ, 3:Α, 4:Ε, 5:Γ, 6:Β. Χ 

3 

β. 1:Ε, 2:ΣΤ, 3:Α, 4:∆, 5:Γ, 6:Β.   
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γ. 1:∆, 2:Β, 3:Α, 4:Ε, 5:Γ, 6:ΣΤ.   

Όταν καεί µια ασφάλεια µέσης τάσης σε ένα πεδίο πρέπει να αλλαχτούν και 

οι τρεις ασφάλειες. 

  

α. Σωστό. Χ 

4 

β. Λάθος.   

Οι δοκιµές τύπου γίνονται σε όλα τα τεµάχια του παραγόµενου εξοπλισµού 

Μ.Τ., ενώ οι δοκιµές σειράς σε ένα µικρό τυχαίο δείγµα κάθε σειράς 

παραγωγής. 

  

α. Σωστό.   

5 

β. Λάθος. Χ 

Για ποιο λόγο χρησιµοποιούνται οι ασφάλειες µέσης τάσης (Μ.Τ.) στα 

δίκτυα; 

  

α. Για προστασία από βραχυκυκλώµατα. Χ 

β. Για προστασία από τη διακύµανση το ηλεκτρικού φορτίου.   

6 

γ. Για προστασία από τη διακύµανση της τάσης.   

Ποια από τα παρακάτω είδη ασφαλειών υπάρχουν στη µέση τάση;   

α. ασφάλειες εκτόνωσης. Χ 

β. ασφάλειες διακύµανσης τάσης.   

7 

γ. ασφάλειες σκόνης (HRC) υψηλής ικανότητας διακοπής. Χ 

Οι ασφάλειες εκτόνωσης µπορούν να διακόψουν πολύ υψηλότερα ρεύµατα 

από τις ασφάλειες σκόνης. 

  

α. Σωστό.   

8 

β. Λάθος. Χ 

Ποια από τα παρακάτω ανήκουν στα βασικά µονωτικά υλικά που 

χρησιµοποιούνται στους διακόπτες ισχύος µέσης τάσης; 

  

α. λάδι. Χ 

β. εξαφθοριούχο θείο SF6. Χ 

γ. ξηρός αέρας.   

9 

δ. κενό. Χ 

Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά µεγέθη των διακοπτών ισχύος;   

α. Ονοµαστική τάση. Χ 

β. Αντοχή σε εναλλασσόµενη τάση 50Hz. Χ 

γ. Αντοχή σε κρουστική τάση. Χ 

δ. Αντοχή σε δυναµική τάση.   

ε. Ονοµαστικό ρεύµα. Χ 

στ. Ελάχιστη τιµή ρεύµατος λειτουργίας.   

ζ. Ονοµαστικό ρεύµα απόζευξης. Χ 

10 

η. Ονοµαστικό ρεύµα ζεύξης. Χ 

Οι διακόπτες ισχύος χειρίζονται τα κυκλώµατα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.   

α. Σωστό. Χ 

11 

β. Λάθος.   

Ο διακόπτης ισχύος δεν µπορεί να διακόψει ρεύµα πάνω από 7ΚΑ.   

α. Σωστό.   

12 

β. Λάθος. Χ 

Ο διακόπτης ισχύος είναι σε θέση να αντέξει, αµέσως µετά τη σβέση του 

τόξου, στην επιβαλλόµενη τάση του δικτύου. 

  13 

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Το ονοµαστικό ρεύµα απόζευξης είναι το ρεύµα βραχυκυκλώµατος που 

µπορεί να ανοίξει ή να κλείσει ο διακόπτης ισχύος. 

  

α. Σωστό.   

14 

β. Λάθος. Χ 

Το ονοµαστικό ρεύµα ζεύξης είναι το ρεύµα που µπορεί να κλείσει µε 

ασφάλεια ο διακόπτης ισχύος. 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

Ένας διακόπτης ισχύος δεν µπορεί να χειρίζεται χειροκίνητα.   

α. Σωστό.   

16 

β. Λάθος. Χ 

Ο ακόλουθος συµβολισµός αντιστοιχεί σε ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου; 

 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

Τι είναι ο ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου και σε ποιες εφαρµογές 

χρησιµοποιείται; 

  

α. Είναι ο συνδυασµός διακόπτη φορτίου µε ασφάλειες υγρασίας ή ασφάλειες 

υψηλής ικανότητας διακοπής και αποτελεί αποκλειστικά µέσο προστασίας 

καλωδίων υψηλού φορτίου. 

  

β. Είναι ο συνδυασµός διακόπτη φορτίου µε ασφάλειες σκόνης ή ασφάλειες 

υψηλής ικανότητας διακοπής και αποτελεί αποκλειστικά µέσο προστασίας 

µετασχηµατιστών διανοµής φορτίου. 

  

18 

γ. Είναι ο συνδυασµός διακόπτη φορτίου µε ασφάλειες σκόνης ή ασφάλειες 

υψηλής ικανότητας διακοπής και αποτελεί µέσο προστασίας καλωδίων ή 

µετασχηµατιστών διανοµής. 

Χ 

Τι είναι οι αποζεύκτες και οι γειωτές στους πίνακες Μ.Τ. Πώς αλλιώς 

ονοµάζονται; 

  

α. Οι αποζεύκτες και οι γειωτές είναι διακόπτες που ανοίγουν ένα κύκλωµα υπό 

ελάχιστο φορτίο και µε ελάχιστη τάση. ∆ηλαδή πρέπει να τους χειριζόµαστε χωρίς 

ρεύµα ή τάση στους πόλους τους. Γι' αυτό ονοµάζονται και διακόπτες χωρίς φορτίο 

(off-load switch). Ονοµάζονται και αποµονωτές (isolator switch). 

Χ 

β. Οι αποζεύκτες και οι γειωτές είναι διακόπτες που ανοίγουν ένα κύκλωµα υπό 

ελάχιστο φορτίο και µε ελάχιστη τάση. ∆ηλαδή µπορούµε να τους χειριζόµαστε µε 

ελάχιστο ρεύµα ή τάση στους πόλους τους. Γι' αυτό ονοµάζονται και διακόπτες 

χαµηλού φορτίου (low-load switch). Ονοµάζονται και αποµονωτές (isolator switch). 

  

19 

γ. Οι αποζεύκτες και οι γειωτές είναι διακόπτες που ανοίγουν ένα κύκλωµα υπό 

ονοµαστικό φορτίο και µε ονοµαστική τάση. ∆ηλαδή µπορούµε να τους 

χειριζόµαστε µε ελάχιστο ρεύµα ή τάση στους πόλους τους. Γι' αυτό ονοµάζονται 

και διακόπτες χαµηλού φορτίου (low-load switch). Ονοµάζονται και αποµονωτές 

(isolator switch). 
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Ποια διαφορά έχουν οι γειωτές από τους αποζεύκτες Μ.Τ;   

α. Οι αποζεύκτες διακόπτουν το κύκλωµα σε χαµηλές τιµές τάσης.   

β. Οι γειωτές έχουν το ένα άκρο τους συνδεδεµένο στη γη. Χ 

20 

γ. Οι γειωτές διακόπτουν το κύκλωµα σε υψηλές τιµές τάσης.   

Σε τι από τα ακόλουθα πρέπει να αντέχουν οι αποζεύκτες;   

α. σε κλειστή θέση τα ρεύµατα σφαλµάτων. Χ 

β. σε ανοικτή θέση τα ρεύµατα σφαλµάτων.   

γ. σε ανοικτή θέση τις υπερτάσεις του δικτύου. Χ 

21 

δ. σε κλειστή θέση τις υπερτάσεις του δικτύου.   

Κατά την επιλεκτική προστασία, αν συµβεί σφάλµα στην πλευρά της 

χαµηλής, τότε θα ανοίγει µόνο ο διακόπτης υψηλής. 

  

α. Σωστό.   

22 

β. Λάθος. Χ 

Για να µελετηθεί η επιλεκτική συνεργασία χρησιµοποιούνται οι 

χαρακτηριστικές απόζευξης που περιγράφουν κάθε µέσο προστασίας. 

  

α. Σωστό. Χ 

23 

β. Λάθος.   

Τι ονοµάζεται ονοµαστικό ρεύµα (ln) µιας ασφάλειας υψηλής ικανότητας 

διακοπής M.T.; 

  

α. Ονοµαστικό ρεύµα (In) είναι το ρεύµα που µπορεί να περνά συνεχώς µέσα από 

την ασφάλεια, χωρίς η θερµοκρασία της να ξεπεράσει τους 65 °C.  

Χ 

β. Ονοµαστικό ρεύµα (In) είναι το ρεύµα που µπορεί να περνά συνεχώς µέσα από 

την ασφάλεια, χωρίς η θερµοκρασία της να ξεπεράσει τους 85 °C.  

  

24 

γ. Ονοµαστικό ρεύµα (In) είναι το ρεύµα που µπορεί να περνά συνεχώς µέσα από 

την ασφάλεια, χωρίς η θερµοκρασία της να ξεπεράσει τους 95 °C.  

  

Ποιες είναι οι τυποποιηµένες τιµές του ονοµαστικού ρεύµατος (ln) µιας 

ασφάλειας υψηλής ικανότητας διακοπής M.T.; 

  

α. Οι τυποποιηµένες ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών είναι: 6, 12, 18, 22, 25, 32, 

45, 50, 65, 85 και 100 Α. Το ονοµαστικό ρεύµα της ασφάλειας επιλέγεται από το 

µέγεθος του µετασχηµατιστή ισχύος. 

  

β. Οι τυποποιηµένες ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών είναι: 5, 15, 18, 22, 25, 35, 

45, 50, 65, 85 και 100 Α. Το ονοµαστικό ρεύµα της ασφάλειας επιλέγεται από το 

µέγεθος του µετασχηµατιστή ισχύος. 

  

25 

γ. Οι τυποποιηµένες ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών είναι: 6.3, 10, 16, 20, 25, 

31.5, 40, 50, 63, 80 και 100 Α. Το ονοµαστικό ρεύµα της ασφάλειας επιλέγεται από 

το µέγεθος του µετασχηµατιστή ισχύος. 

Χ 

Τι ονοµάζεται ελάχιστο ονοµαστικό ρεύµα διακοπής (Ι3) µιας ασφάλειας 

υψηλής ικανότητας διακοπής M.T.; 

  

α. Ελάχιστο ονοµαστικό ρεύµα διακοπής (Ι3) είναι το ελάχιστο ρεύµα που προκαλεί 

την πήξη και διακοπή της ασφάλειας. Η τιµή του Ι3 είναι 1 ως 2 φορές το 

ονοµαστικό ρεύµα In. Σηµειώνουµε ότι για να διακοπεί το ρεύµα δεν είναι αρκετή η 

τήξη της ασφάλειας. 

  

β. Ελάχιστο ονοµαστικό ρεύµα διακοπής (Ι3) είναι το ελάχιστο ρεύµα που προκαλεί 

την τήξη και διακοπή της ασφάλειας. Η τιµή του Ι3 είναι 3 ως 5 φορές το 

ονοµαστικό ρεύµα In. Σηµειώνουµε ότι για να διακοπεί το ρεύµα δεν είναι αρκετή η 

τήξη της ασφάλειας. 

Χ 

26 

γ. Ελάχιστο ονοµαστικό ρεύµα διακοπής (Ι3) είναι το ελάχιστο ρεύµα που προκαλεί   
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την τήξη και διακοπή της ασφάλειας. Η τιµή του Ι3 είναι 1 ως 3 φορές το 

ονοµαστικό ρεύµα In. Σηµειώνουµε ότι για να διακοπεί το ρεύµα δεν είναι αρκετή η 

τήξη της ασφάλειας. 

Ποια είναι η περιοχή ασφαλούς λειτουργίας µιας ασφάλειας σκόνης Μ.Τ.;   

α. Η περιοχή ρευµάτων βραχυκύκλωσης είναι µεταξύ του µέγιστου ονοµαστικού 

ρεύµατος διακοπής (Ι3) και του ελάχιστου ονοµαστικού ρεύµατος διακοπής (Ι2). 

  

β. Η περιοχή ρευµάτων βραχυκύκλωσης είναι µεταξύ του ονοµαστικού ρεύµατος 

διακοπής (Ι1) και του µέγιστου ονοµαστικού ρεύµατος διακοπής (Ι3). 

  

27 

γ. Η περιοχή ρευµάτων βραχυκύκλωσης είναι µεταξύ του ελάχιστου ονοµαστικού 

ρεύµατος διακοπής (Ι3) και του µέγιστου ονοµαστικού ρεύµατος διακοπής (Ι1). 

Χ 

Τι µπορεί να συµβεί αν το ρεύµα που διαρρέει τους απαγωγείς είναι 

µεγαλύτερο από αυτό που αντέχουν; 

  

α. Ρεύµατα πάνω από την αντοχή των απαγωγέων οδηγούν σε διακοπή της 

ηλεκτροδότησης του δικτύου. 

  

β. Ρεύµατα πάνω από την αντοχή των απαγωγέων δεν µπορεί να διαρρέουν το 

δίκτυο. 

  

28 

γ. Ρεύµατα πάνω από την αντοχή των απαγωγέων µπορεί να οδηγήσουν σε 

έκρηξη του απαγωγέα και βραχυκύκλωµα του δικτύου. 

Χ 

Το ακόλουθο σχήµα αντιστοιχεί σε ισοδύναµο κύκλωµα για τους απαγωγέα 

SiC. 

             

  

α. Σωστό. Χ 

29 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχήµα αντιστοιχεί σε ισοδύναµο κύκλωµα για τους απαγωγέα 

ΖnΟ. 

                  

  

α. Σωστό. Χ 

30 

β. Λάθος.   

31 Παραµένουσα τάση (Residual voltage) είναι η τάση που εφαρµόζεται στα 

άκρα του απαγωγέα όταν περνά το κρουστικό ρεύµα. ∆ίνεται συνήθως για 

το ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα (5 kA ή 10 kA) και επιπρόσθετα και για άλλα 
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ρεύµατα. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω σχήµα, οι διακεκοµµένες γραµµές συµβολίζουν ζυγούς και 

αναχώρηση καλωδίου αντίστοιχα: 

  

  

α. Σωστό. Χ 

32 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω σχήµα, η διακεκοµµένη γραµµή που συνδέει την ασφάλεια µε 

το διακόπτη µας δείχνει, ότι σε περίπτωση που θα λειτουργήσει κάποια από 

τις τρείς ασφάλειες, τότε αυτόµατα ανοίγει ο διακόπτης φορτίου. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

33 

β. Λάθος.   

Γιατί στις κυψέλες που περιλαµβάνουν διακόπτη ισχύος χρησιµοποιούνται 

µόνο αποζεύκτες και δεν απαιτούνται αποζεύκτες φορτίου; 

  

α. Γιατί ένας απλός αποζεύκτης, για τη διακοπή του ρεύµατος ισχύος, προσφέρει 

µεγαλύτερη ασφάλεια από τον αποζεύκτη ισχύος. 

  

34 

β. Γιατί το ρεύµα φορτίου διακόπτεται από το διακόπτη ισχύος, συνεπώς 

χρειαζόµαστε ένα απλό αποζεύκτη για να πετύχουµε την αποµόνωση. 

Χ 

Ποιοι από τους ακόλουθους ανήκουν στους συνηθέστερους τύπους 

ηλεκτρονόµων προστασίας στα δίκτυα καταναλωτών µέσης τάσης; 

  

α. ΗΝ υπερέντασης (Overcurrent relay). Χ 

β. ΗΝ έλλειψης τάσης (Undervoltage relay). Χ 

γ. ΗΝ σφάλµατος τάσης (Voltage relay).   

δ. ΗΝ σφάλµατος προς γη (Ground overcurrent relay). Χ 

35 

ε. ΗΝ διαφορικής προστασίας (Differential protection relay). Χ 

Ποια από τα ακόλουθα είναι στοιχεία που περιλαµβάνει ένα ηλεκτρονόµος 

υπερέντασης Μ.Τ.:  

  36 

α. Στοιχείο υπερφόρτισης (overload operation) µε σταθερή χρονική καθυστέρηση, 

δηλαδή αν το ρεύµα κάποιας φάσης υπερβεί το όριο Ι1 αλλά όχι το όριο Ι2, θα 

υπάρξει διέγερση και, ανεξάρτητα από την τιµή του ρεύµατος, µετά την παρέλευση 

του σταθερού χρόνου t1, ο ηλεκτρονόµος θα δώσει εντολή να ανοίξει ο διακόπτης 

ισχύος. 

Χ 
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β. Στοιχείο στιγµιαίας λειτουργίας (instantaneous operation), δηλαδή αν το ρεύµα 

υπερβεί το όριο Ι2, θα υπάρξει διέγερση και αµέσως θα δώσει εντολή να ανοίξει ο 

διακόπτης ισχύος. 

Χ 

γ. Στοιχείο σφάλµατος προς γη, δηλαδή ελέγχει αν το άθροισµα των τριών 

ρευµάτων είναι µηδέν. Σε περίπτωση σφάλµατος κάποιας φάσης προς τη γη, το 

άθροισµα των τριών ρευµάτων παύει να είναι µηδέν και ο Η/Ν διεγείρεται αµέσως. 

Χ 

δ. Στοιχείο υποφόρτισης (under load operation) µε σταθερή χρονική καθυστέρηση, 

δηλαδή αν το ρεύµα κάποιας φάσης πέσει κάτω από το όριο Ι1 θα υπάρξει 

διέγερση και ο ηλεκτρονόµος θα δώσει εντολή να ανοίξει ο διακόπτης ισχύος. 

  

Στο παρακάτω σχήµα, τι σηµαίνει η διακεκοµµένη γραµµή ; 

 

  

α. Η διακεκοµµένη γραµµή στο σχήµα µε το τριγωνάκι που συνδέει το διακόπτη µε 

το γειωτή στην πλευρά του καλωδίου, µας δείχνει ότι δεν υπάρχει αλληλοδέσµευση 

(µανδάλωση) µεταξύ τους. ∆ηλαδή, δεν µπορούµε να ανοίξουµε το γειωτή, αν δεν 

έχει ανοίξει πρώτα ο διακόπτης αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή δε µπορούµε να 

ανοίξουµε το διακόπτη, αν δεν έχει ανοίξει πρώτα ο γειωτής. 

  

37 

β. Η διακεκοµµένη γραµµή στο σχήµα µε το τριγωνάκι που συνδέει το διακόπτη µε 

το γειωτή στην πλευρά του καλωδίου, µας δείχνει ότι υπάρχει αλληλοδέσµευση 

(µανδάλωση) µεταξύ τους. ∆ηλαδή, δεν µπορούµε να κλείσουµε το γειωτή, αν δεν 

έχει ανοίξει πρώτα ο διακόπτης αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή δε µπορούµε να 

κλείσουµε το διακόπτη, αν δεν έχει ανοίξει πρώτα ο γειωτής. 

Χ 

Ποια από τα παρακάτω είναι τµήµατα του κυκλώµατος που δείχνει την αρχή 

λειτουργίας του µονωτήρα µε καταµεριστή τάσης; 

 

  

α. L = αγωγός µέση τάσης Χ 

β. U = τάση λειτουργίας Χ 

γ. U1 = τάση στα άκρα του πυκνωτή C1 Χ 

δ. U2 = τάση στα άκρα του πυκνωτή C2 Χ 

ε. C1 = πυκνωτής ζεύξης µε τη χαµηλή τάση Χ 

στ. C1 = πυκνωτής ζεύξης µε τη µέση τάση   

ζ. C2 = πυκνωτής χαµηλής τάσης Χ 

38 

η. C2 = πυκνωτής µέσης τάσης   
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θ. V = τάση βραχυκύκλωσης   

ι. V = απαγωγέας τάσης (αλεξικέραυνο) Χ 

ια. Α = φις µε ενδεικτική λυχνία αίγλης Χ 

Εξηγείστε το σκοπό της ακόλουθης µηχανικής µανδάλωσης: Ο διακόπτης 

φορτίου και ο γειωτής είναι µηχανικά αλληλοδεσµευµένοι, έτσι ώστε να µη 

µπορούν να είναι και οι δύο κλειστοί. 

  

α. Να µην επιτρέπεται η είσοδος στο διαµέρισµα του Μ/Σ αν ο γειωτής δεν έχει 

προηγουµένως ανοίξει και να µην επιτρέπεται το κλείσιµο του γειωτή αν ο 

διακόπτης ισχύος στη Χ.Τ. δεν έχει προηγουµένως κλειδωθεί στην κλειστή θέση. 
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β. Να µην επιτρέπεται η είσοδος στο διαµέρισµα του Μ/Σ αν ο γειωτής δεν έχει 

προηγουµένως κλείσει και να µην επιτρέπεται το κλείσιµο του γειωτή αν ο 

διακόπτης ισχύος στη Χ.Τ. δεν έχει προηγουµένως κλειδωθεί στην ανοικτή θέση. 

Χ 

Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας των αποζευκτών στα κυκλώµατα 

ισχύος;   

α. Λειτουργούν κάτω από µηδενικές ή πολύ µικρές εντάσεις και παίζουν το ρόλο 

του αποµονωτή κυκλωµάτων από τάσεις λειτουργίας και σφάλµατος. 

Χ 

β. Λειτουργούν κάτω από µεγάλες εντάσεις και παίζουν το ρόλο του αποµονωτή 

κυκλωµάτων από τάσεις λειτουργίας και σφάλµατος.   

40 

γ. Λειτουργούν κάτω από µέτριες εντάσεις και παίζουν το ρόλο του αποµονωτή 

κυκλωµάτων από τάσεις λειτουργίας.   

Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας των διακοπτών ισχύος στα κυκλώµατα 

ισχύος:   

α. Μπορούν να λειτουργούν κάτω από συνθήκες σφάλµατος, µε ρεύµατα 

πολλαπλάσια του ονοµαστικού, παρέχει µόνο µαγνητική προστασία, συνήθως 

αντικαθιστά τις γενικές ασφάλειες τήξεως στην έξοδο των βιοµηχανικών πινάκων 

διανοµής. Μπορούν να προσαρµόζονται επάνω του διάφορα άλλα στοιχεία 

προστασίας (πηνίο έλλειψης τάσης, στοιχείο διαδοχής φάσεων κ.τ.λ.) που δεν 

περιλαµβάνονται στον τυπικό εξοπλισµό τους.   

β. Μπορούν να λειτουργούν κάτω από συνθήκες σφάλµατος, µε ρεύµατα 

πολλαπλάσια του ονοµαστικού, παρέχει µόνο θερµική προστασία, συνήθως 

αντικαθιστά τις γενικές ασφάλειες τήξεως στην έξοδο των βιοµηχανικών πινάκων 

διανοµής. Μπορούν να προσαρµόζονται επάνω του διάφορα άλλα στοιχεία 

προστασίας (πηνίο έλλειψης τάσης, στοιχείο διαδοχής φάσεων κ.τ.λ.) που δεν 

περιλαµβάνονται στον τυπικό εξοπλισµό τους.   

41 

γ. Μπορούν να λειτουργούν κάτω από συνθήκες σφάλµατος, µε ρεύµατα 

πολλαπλάσια του ονοµαστικού, παρέχει µαγνητική και θερµική προστασία, 

συνήθως αντικαθιστά τις γενικές ασφάλειες τήξεως στην είσοδο των βιοµηχανικών 

πινάκων διανοµής. Μπορούν να προσαρµόζονται επάνω του διάφορα άλλα 

στοιχεία προστασίας (πηνίο έλλειψης τάσης, στοιχείο διαδοχής φάσεων κ.τ.λ.) που 

δεν περιλαµβάνονται στον τυπικό εξοπλισµό τους. 

Χ 

Πότε γίνεται τακτική και έκτακτη συντήρηση αλλά και επιθεώρηση σε ένα 

διακόπτη SF6; 
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α. Η γενική συντήρηση των διακοπτών SF6, γίνεται µε βάση τις καταπονήσεις και 

όχι ανά σταθερά χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα η γενική επιθεώρηση γίνεται 

ύστερα από 5.000 λειτουργίες (άνοιγµα-κλείσιµο) µε εντάσεις µέχρι την ονοµαστική 

ένταση. Σε περίπτωση λειτουργίας µε ρεύµα σφάλµατος, καλό είναι να γίνεται 

έκτακτη επιθεώρηση του διακόπτη. Έκτακτη συντήρηση του διακόπτη γίνεται αν 

π.χ. αυτό υποδειχθεί από συσκευή παρακολούθησης της κατάστασής του -εφόσον 

Χ 
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υπάρχει - ή αν εµφανιστεί κάποια ανώµαλη συνθήκη στο διακόπτη. 

β. Η γενική συντήρηση των διακοπτών SF6, γίνεται  ανά σταθερά χρονικά 

διαστήµατα. Για παράδειγµα η γενική επιθεώρηση γίνεται ύστερα από ένα χρόνο 

λειτουργίας (άνοιγµα-κλείσιµο) µε εντάσεις µέχρι την ονοµαστική ένταση. Σε 

περίπτωση λειτουργίας µε ρεύµα σφάλµατος, καλό είναι να γίνεται έκτακτη 

επιθεώρηση του διακόπτη. Έκτακτη συντήρηση του διακόπτη γίνεται αν π.χ. αυτό 

υποδειχθεί από συσκευή παρακολούθησης της κατάστασής του -εφόσον υπάρχει - 

ή αν εµφανιστεί κάποια ανώµαλη συνθήκη στο διακόπτη. 

  

Τι ελέγχουµε στη γενική συντήρηση ενός διακόπτη SF6;   

α. Γίνεται συνεχής παρακολούθηση της πυκνότητας (πίεσης) του αερίου SF6 Χ 

β. Γίνονται δοκιµές καλής λειτουργίας µε πλήρες φορτίο.   

γ. Γίνονται δοκιµές καλής λειτουργίας µε µηδενικό φορτίο. Χ 

δ. Γίνεται επιθεώρηση του µηχανισµού κίνησης του διακόπτη Χ 

43 

ε. Ελέγχεται µε ειδικό όργανο ο µηχανισµός κίνησης του διακόπτη αλλά σε 

ακινησία 

  

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Πίνακας Α.8.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - Εναλλακτήρες 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Πόσα ζεύγη µαγνητικών πόλων πρέπει να έχει εναλλακτήρας που 

περιστρέφεται µε 250 στροφές/λεπτό, για να παράγει ρεύµα συχνότητας 

50Hz;  

  

α. P=2.    

β. P=6. Χ 

γ. P=4.    

1 

δ. P=10.    

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά µέρη και παρελκόµενα για την 

πλήρη εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ). 

  

α. Τον πετρελαιοκινητήρα. Χ 

β. Την ηλεκτρογεννήτρια. Χ 

γ. Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού. Χ 

δ. Σύστηµα ελέγχου καπναερίων.   

ε. Τη διπλή αντικραδασµική βάση. Χ 

στ. Τους συσσωρευτές και το σύστηµα φόρτισης. Χ 

ζ. Το ψυγείο. Χ 

η. Το σύστηµα διαχείρισης ρύπων.   

2 

θ. Το σιγαστήρα και το σωλήνα απαγωγής των καυσαερίων. Χ 

Στα Η/Ζ χρησιµοποιούνται κυρίως γεννήτριες µε ψήκτρες.   

α. Σωστό.   

3 

β. Λάθος. Χ 

Στο επαγωγικό τύλιγµα τύµπανου του δροµέα της διεγέρτριας ενός Η/Ζ 

δηµιουργείται συνεχές ρεύµα. 

  

α. Σωστό.   

4 

β. Λάθος. Χ 

Η κύρια γεννήτρια χαρακτηρίζεται ως αυτοδιεγειρόµενη, όταν τροφοδοτεί η 

ίδια το τύλιγµα του πεδίου της διεγέρτριας. 

  

α. Σωστό.   

5 

β. Λάθος. Χ 

Οι γεννήτριες ονοµάζονται σύγχρονες, όταν η ταχύτητα περιστροφής του 

δροµέα (n σε rpm) και η ηλεκτρική συχνότητα της τάσης (f σε Ηz) βρίσκονται 

σε σταθερή σχέση. 

  

α. Σωστό. Χ 

6 

β. Λάθος.   

Όσο περισσότερους πόλους έχει µια γεννήτρια, τόσο µεγαλύτερη πρέπει να 

είναι η ταχύτητα περιστροφής του δροµέα, για να έχουµε τη σταθερή 

συχνότητα τάσης των 50 Ηz. 

  

α. Σωστό.   

7 

β. Λάθος. Χ 

Για να καλυφθεί η µελλοντική αύξηση του φορτίου από ένα Η/Ζ, η ισχύς της 

γεννήτριας προσαυξάνεται κατά 40%. 

  

α. Σωστό.   

8 

β. Λάθος. Χ 
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Η ισχύς της γεννήτριας ενός Η/Ζ, όσον αφορά τα φορτία των κινητήρων, 

εξαρτάται µόνο από την ισχύ που απορροφούν στην κανονική λειτουργία. 

  

α. Σωστό.   

9 

β. Λάθος. Χ 

Η ισχύς της γεννήτριας ενός Η/Ζ µειώνεται:    

α. όσο η θερµοκρασία αέρα του χώρου εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη από 25 °C. Χ 

β. όσο η θερµοκρασία αέρα του χώρου εγκατάστασης είναι µικρότερη από 25 °C.   

10 

γ. ανάλογα µε τη µείωση της θερµοκρασίας του χώρου εγκατάστασης.   

Το ηλεκτρικό σύστηµα εκκίνησης των Η/Ζ είναι διαφορετικό από το σύστηµα 

εκκίνησης των αυτοκινήτων στις µικρές ισχύς. 

  

α. Σωστό.   

11 

β. Λάθος. Χ 

Η συστοιχία µπαταριών που υπάρχει σε ένα Η/Ζ επαρκεί συνήθως για 12 

συνεχόµενες προσπάθειες εκκίνησης του κινητήρα. 

  

α. Σωστό.   

12 

β. Λάθος. Χ 

Όταν το Η/Ζ λειτουργεί, οι µπαταρίες για την εκκίνηση φορτίζονται από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ. 

  

α. Σωστό.   

13 

β. Λάθος. Χ 

Η µεταγωγή του φορτίου από το δίκτυο στη γεννήτρια του Η/Ζ γίνεται µόνο 

χειροκίνητα. 

  

α. Σωστό.   

14 

β. Λάθος. Χ 

Γιατί χρησιµοποιούνται συνήθως κινητήρες ντίζελ, σε µεγάλα κτιριακά 

συγκρότηµα, όπου οι ανάγκες για εφεδρεία απαιτούν ισχύ τουλάχιστον 

µεγάλη ισχύ και συνεχή λειτουργία:  

  

α. γιατί έχουν µικρό λειτουργικό κόστος, είναι αξιόπιστοι και είναι κατάλληλοι για 

συνεχή λειτουργία. 

Χ 

β. γιατί έχουν µεγάλη αξιοπιστία, είναι αθόρυβοι και κατάλληλοι για συνεχή 

λειτουργία. 

  

15 

γ. γιατί έχουν µικρές διαστάσεις, είναι αθόρυβοι και κατάλληλοι για συνεχή 

λειτουργία. 

  

Το βασικό πλεονέκτηµα της σύνδεσης των τυλιγµάτων ενός εναλλακτήρα σε 

αστέρα, είναι ότι µπορούµε να τροφοδοτήσουµε:  

  

α. ∆ίκτυο τριών αγωγών.   

β. Μεγάλους καταναλωτές.   

γ. Τριφασικούς καταναλωτές.   

16 

δ. Μονοφασικούς και τριφασικούς καταναλωτές. Χ 

Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µεταξύ των ακροδεκτών δύο  φάσεων, ανεξάρτητα 

από τη σύνδεση (σε αστέρα ή σε τρίγωνο) των τυλιγµάτων σε ένα τριφασικό 

εναλλακτήρα, ονοµάζεται:  

  

α. Συµµετρική.   

β. Πολική. Χ 

γ. Ενεργός.   

17 

δ. Φασική.   
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Πίνακας Α.8.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - Εναλλακτήρες 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, δείχνεται το κιβώτιο ακροδεκτών του 

τυλίγµατος τυµπάνου και τα τυλίγµατα των τριών φάσεων ενός τριφασικού 

εναλλακτήρα. Η σύνδεση των τυλιγµάτων µε το κιβώτιο ακροδεκτών είναι η 

σωστή; 

                           

α. Σωστό. Χ 

1 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, απεικονίζεται το κιβώτιο 

ακροδεκτών του τυλίγµατος τυµπάνου στο οποίο είναι συνδεδεµένα και τα 

τυλίγµατα των τριών φάσεων ενός τριφασικού εναλλακτήρα. Η 

συνδεσµολογία µεταξύ των ακροδεκτών του ακροκιβωτίου έχει γίνει µε δύο 

λαµάκια, ώστε οι τρεις φάσεις του τυλίγµατος τυµπάνου να συνδεθούν 

µεταξύ τους σε συνδεσµολογία αστέρα. 

   

α. Σωστό. Χ 

2 

β. Λάθος.   

3 Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, δείχνεται το κιβώτιο ακροδεκτών του 

τυλίγµατος τυµπάνου στο οποίο είναι συνδεδεµένα και τα τυλίγµατα των 

τριών φάσεων ενός τριφασικού εναλλακτήρα. Η συνδεσµολογία µεταξύ των 

ακροδεκτών του ακροκιβωτίου έχει γίνει µε τρία χάλκινα λαµάκια, ώστε οι 

τρεις φάσεις του τυλίγµατος τυµπάνου να συνδεθούν µεταξύ τους σε 

συνδεσµολογία τριγώνου. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Η ανορθωτική γέφυρα που παρεµβάλλεται µεταξύ του επαγωγικού 

τυλίγµατος της διεγέρτριας και του τυλίγµατος πεδίου της κύριας γεννήτριας 

ενός Η/Ζ µετατρέπει το συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο. 

  

α. Σωστό.   

4 

β. Λάθος. Χ 

Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης ενός Η/Ζ ελέγχει την ένταση του µαγνητικού 

πεδίου της γεννήτριας. 

  

α. Σωστό. Χ 

5 

β. Λάθος.   

Οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται στην εκκίνηση των Η/Ζ είναι συνήθως:   

α. µολύβδου, µε τάση 12 ή 24V DC. Χ 

β. νικελίου-καδµίου, µε τάση 12 ή 24V DC.   

6 

γ. ροής µε τάση 12 ή 24V DC.   

Ο ρυθµιστής ταχύτητας διατηρεί σταθερή τη ταχύτητα του κινητήρα και 

συνεπώς και την τάση της γεννήτριας σε ένα Η/Ζ. 

  

α. Σωστό. Χ 

7 

β. Λάθος.   

Για την προστασία της γεννήτριας Η/Ζ από την υπερφόρτωση, ο αυτόµατος 

διακόπτης της γεννήτριας (Circuit Breaker) διαθέτει ηλεκτροµαγνητικό 

στοιχείο. 

  

α. Σωστό.   

8 

β. Λάθος. Χ 

Για την προστασία της γεννήτριας Η/Ζ από βραχυκυκλώµατα ο αυτόµατος 

διακόπτης της γεννήτριας (Circuit Breaker) διαθέτει θερµικό στοιχείο. 

  

α. Σωστό.   

9 

β. Λάθος. Χ 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός Η/Ζ µε πλήρες φορτίο και όταν η 

θερµοκρασία του αέρα στο χώρο εγκατάστασής του είναι 40 °C, η 

θερµοκρασία των τυλιγµάτων της γεννήτριας (τύµπανου, πεδίου) αναµένεται 

να είναι: 

  

α. περίπου 20 °C   

β. µικρότερη από 40 °C   

γ. περίπου 40 °C   

10 

δ. µεγαλύτερη των 60 °C Χ 

11 Σε ένα µεγάλο κτιριακό συγκρότηµα, όπου οι ανάγκες για εφεδρεία απαιτούν 

ισχύ 800 kW µε αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, θα χρησιµοποιήσουµε Η/Ζ 
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µε:  

α. ένα βενζινοκινητήρα.   

β. δύο βενζινοκινητήρες παράλληλα.   

γ. κινητήρα αερίου.   

δ. κινητήρα ντίζελ. Χ 

Τα Η/Ζ που προορίζονται για εφεδρική ισχύ:   

α. µπορεί να λειτουργήσουν µέχρι 200 ώρες το χρόνο αλλά όχι περισσότερες από 

25 ώρες το χρόνο στο 100% της ισχύος τους. 

Χ 

β. µπορεί να λειτουργήσουν µέχρι 200 ώρες το χρόνο αλλά όχι περισσότερες από 

70 ώρες το χρόνο στο 100% της ισχύος τους. 

  

12 

γ. µπορεί να λειτουργήσουν µέχρι 200 ώρες στο 100% της ισχύος τους.   

Τα Η/Ζ που προορίζονται για κύρια ισχύ:   

α. µπορεί να λειτουργήσει στο 100% της ισχύος τους για 100 ώρες το χρόνο.   

β. µπορεί να λειτουργήσει στο 100% της ισχύος τους για 200 ώρες το χρόνο.   

13 

γ. µπορεί να λειτουργήσει στο 100% της ισχύος τους για 500 ώρες το χρόνο. Χ 

Αναφέρετε τις τυπικές εργασίες συντήρησης ενός Η/Ζ κάθε ηµέρα ή κάθε 8 

ώρες λειτουργίας: 

  

α. Έλεγχος µπαταριών. Χ 

β. Έλεγχος στάθµης λαδιού. Χ 

γ. Έλεγχος κολάρων. Χ 

δ. Έλεγχος αντικραδασµικών στηριγµάτων βάσης   

δ. Έλεγχος ψυγείου. Χ 

ε. Έλεγχος στάθµης καυσίµου. Χ 

στ. Έλεγχος πίεσης λαδιού. Χ 

ζ. Αλλαγή λαδιού.   

η. Έλεγχος καλωδιώσεων. Χ 

θ. Έλεγχος οργάνων. Χ 

14 

ι. Έλεγχος στάθµης νερού. Χ 

Αναφέρετε τις τυπικές εργασίες συντήρησης ενός Η/Ζ κάθε 6 µήνες ή κάθε 

200 ώρες λειτουργίας:   

α. Αλλαγή φίλτρου λαδιού. Χ 

β. Αλλαγή λαδιού. Χ 

γ. Αλλαγή ιµάντων.   

15 

δ. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου. Χ 

Αναφέρετε τις τυπικές εργασίες συντήρησης ενός Η/Ζ κάθε 12 µήνες ή κάθε 

400 ώρες λειτουργίας:   

α. Έλεγχος ιµάντων. Χ 

β. Έλεγχος µπαταριών.   

γ. Αλλαγή φίλτρου αέρα. Χ 

16 

δ. Έλεγχος αντικραδασµικών στηριγµάτων βάσης Χ 

Πού οφείλεται η αυτοδιέγερση, σε µια γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος 

παράλληλης διέγερσης;   

α. Το φαινόµενο της αυτοδιέγερσης σε µια γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος ξένης 

διέγερσης, οφείλεται στον παραµένοντα µαγνητισµό που υπάρχει στο 

σιδηροµαγνητικό κύκλωµα της µηχανής. 

Χ 

17 

β. Το φαινόµενο της αυτοδιέγερσης σε µια γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος ξένης 

διέγερσης, οφείλεται στους συσσωρευτές εκκίνησης που διαθέτει το κύκλωµα της 
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µηχανής. 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α.8.3: Ειδικά Θέµατα: Ανεµογεννήτριες 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Οι ανεµογεννήτριες µετατρέπουν:    

α. την ηλιακή ενέργεια σε κινητική ενέργεια στο δροµέα   

β. την κινητική ενέργεια του αέρα σε ηλεκτρική και θερµική απωλειών Χ  

γ. την κινητική ενέργεια του δροµέα σε ηλεκτρική   

1 

δ. την κινητική ενέργεια του αέρα σε ηλεκτρική  

Η παραγόµενη ισχύς από την ανεµογεννήτρια δεν εξαρτάται από:  

Α. την πυκνότητα του αέρα  

Β. την διάµετρο του δροµέα  

Γ. την ονοµαστική ισχύ της γεννήτριας Χ  

2 

∆. την ταχύτητα του αέρα  

Η παραγόµενη ετήσια ενέργεια από ένα αιολικό πάρκο δεν εξαρτάται από:   

Α. την µέση πυκνότητα του αέρα  

Β. την τάση του δικτύου Χ  

Γ. τη διαθεσιµότητα των ανεµογεννητριών  

3 

∆. τη µέση ετήσια ταχύτητα του αέρα  

Οι ανεµογεννήτριες µε έλεγχο ισχύος µε αλλαγή βήµατος πτερυγίων σε 

λειτουργία µε άνεµο από 17µ/δ έως 20µ/δ:  

 

Α. η αποδιδόµενη ισχύς είναι σταθερή και ίση µε την ονοµαστική Χ  

Β. η ταχύτητα περιστροφής είναι περίπου σταθερή Χ  

Γ. η γωνία σφήνωσης είναι σταθερή  

4 

∆. η διεύθυνση της ατράκτου είναι σταθερή  

Η ασύγχρονη ηλεκτρογεννήτρια ανεµογεννήτριας µε τέσσερις πόλους 

λειτουργεί στο ονοµαστικό σηµείο µε ταχύτητα:  

 

Α. ανέµου 10µ/δ   

Β. η ταχύτητα δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την ταχύτητα ανέµου  

Γ. περιστροφής περίπου 1500 στροφών ανά λεπτό Χ  

5 

∆. περιστροφής περίπου 3000 στροφών ανά λεπτό  

Η ισχύς ρεύµατος ανέµου εξαρτάται ευθέως αναλογικά από:   

Α. την πυκνότητα του αέρα Χ  

Β. τη διατοµή του ρεύµατος Χ  

Γ. τον κύβο της ταχύτητας του αέρα Χ  

6 

∆. το τετράγωνο της ταχύτητας του αέρα  

Ο βαθµός απόδοσης ανεµογεννήτριας ορίζεται ως:   

Α. ο λόγος της παραγόµενης ισχύος προς την ονοµαστική ισχύ ανεµογεννήτριας  

Β. ο λόγος της παραγόµενης ισχύος προς την ισχύ του ρεύµατος ανέµου που 

αντιστοιχεί στην διάµετρο της ανεµογεννήτριας 

Χ  

7 

Γ. το γινόµενο του βαθµού απόδοσης κιβωτίου και ηλεκτρογεννήτριας  
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∆. ο λόγος της ονοµαστικής ισχύος προς την ισχύ του ρεύµατος ανέµου που 

αντιστοιχεί στην διάµετρο της ανεµογεννήτριας 

 

Μια µικρή ανεµογεννήτρια ονοµαστικής ισχύος 2kW στην κορυφή λόφου 

στην Τήνο µπορεί να παράγει περισσότερες από:  

 

Α. 1000kWh  Χ  

Β. 4000kWh Χ  

Γ. 8000kWh  

8 

∆. 12000kWh  

Γενικά µια ανεµογεννήτρια µε προστασία για πολύ υψηλό άνεµο στην 

περίπτωση καταιγίδας µε ανέµους πάνω από 30µ/δ:  

 

Α. δεν αποδίδει ισχύ  Χ  

Β. αποδίδει ισχύ µικρότερη από την ονοµαστική  

Γ. αποδίδει ισχύ ίση µε την ονοµαστική  

9 

∆. αποδίδει ισχύ µεγαλύτερη από την ονοµαστική  

Πώς µπορούµε να αυξήσουµε την απόδοση ενέργειας µιας ανεµογεννήτριας;  

Α. αυξάνοντας το ύψος του πύργου  Χ  

Β. στρέφοντας την άτρακτο της ανεµογεννήτριας  

Γ. αυξάνοντας την ονοµαστική ισχύ της γεννήτριας  

10 

∆. αυξάνοντας το µήκος των πτερύγων Χ  
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Πίνακας Α.9. Ειδικά θέµατα: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποια από τα ακόλουθα είναι βασικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων; 

  

α. ∆εν καταναλώνουν άλλη πρωτογενή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Χ 

β. ∆εν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Χ 

γ. Έχουν χαµηλό κόστος εγκατάστασης.   

δ. Μπορούν να εγκατασταθούν σε αποµονωµένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Χ 

ε. Έχουν απλότητα στη λειτουργία τους. Χ 

στ. Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Χ 

ζ. Έχουν υψηλή αναλογία βάρους αποδιδόµενης ισχύος (kg/Watt).    

η. Έχουν χαµηλή αναλογία βάρους αποδιδόµενης ισχύος (kg/Watt).  Χ 

1 

θ. Έχουν περιορισµένες απαιτήσεις συντήρησης.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι υλικά και χηµικές ενώσεις κατασκευής 

εµπορικών φωτοβολταϊκών κυψελών; 

  

α. Πλαστικό PVC.   

β. Πυρίτιο. Χ 

γ. Χαλκός.   

δ. Τελουριούχο Κάδµιο (CdTe) Χ 

ε.  Χαλκοπυρίτες (CIS, CGIS,κ.αλ.)  Χ 

2 

στ. Γερµάνιο.  

Τα φωτοβολταϊκά εκµεταλλεύονται :   

α. µόνο την άµεση ηλιακή ακτινοβολία.   

β. µόνο τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία.   

3 

γ. την άµεση και τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο 

κατασκευαστής για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία; 

  

α. Μέγιστη παραγόµενη ισχύς Pmp (Wp). Χ 

β. Βέλτιστη κλίση εγκατάστασης (ο).   

γ. Τάση στη µέγιστη ισχύ Vmp (V). Χ 

δ. Ένταση στη µέγιστη ισχύ Imp (A). Χ 

ε. Μέγιστη ισχύς βραχυκυκλώσεως Psc (W).   

γ. Τάση ανοικτοκυκλώσεως Voc (V). Χ 

4 

δ. Ένταση βραχυκυκλώσεως Isc (A). Χ 

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που παράγεται από µια φωτοβολταϊκή 

γεννήτρια είναι : 

  

α. αντιστρόφως ανάλογη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας.   

β. ανάλογη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Χ 

5 

γ. υποδιπλάσια της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας.   

Η τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος που παράγεται από µια φωτοβολταϊκή  

κυψέλη εξαρτάται από το υλικό κατασκευής. Για τα φωτοβολταϊκά πυριτίου η 

τάση λειτουργίας , ανεξαρτήτως επιφάνειας είναι σταθερή και ίση περίπου 

µε : 

  

α. 0,5 Volt. Χ 

6 

β. 0,8 Volt.   
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γ. 1,0 Volt.   

Ο βαθµός απόδοσης των εµπορικών φωτοβολταϊκών γεννητριών 

υπολογίζεται από: 

  

α. το λόγο της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος προς τη συνολική ένταση της 

προσπίπτουσα ηλιακής ακτινοβολία στην επιφάνεια τους. 

Χ 

β. το λόγο της έντασης του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος προς την ένταση 

της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. 

  

7 

γ. το λόγο της έντασης του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος προς τη συνολική 

προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια τους. 

  

Ποιες από τις παρακάτω φωτοβολταϊκές γεννήτριες έχουν µεγαλύτερη 

απόδοση; 

  

α. Μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Χ 

β. Πολυκρυσταλλικού πυριτίου.   

8 

γ. Άµορφου πυριτίου.   

Ο µέγιστος βαθµός απόδοσης των κοινών εµπορικών φωτοβολταϊκών 

γεννητριών κρυσταλλικού πυριτίου είναι περίπου: 

  

α. 15%. Χ 

β. 25%.   

9 

γ. 33%.   

Η µέγιστη απόδοση (%) µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης :   

α. είναι ίδια σε όλη τη διάρκεια του έτους.   

β. παρουσιάζεται κατά τη θερινή περίοδο λόγω αύξησης της ηλιακής ακτινοβολίας.   

10 

γ. παρουσιάζεται κατά τη χειµερινή περίοδο, λόγω χαµηλών θερµοκρασιών στην 

επιφάνεια των φωτοβολταϊκών. 

Χ 

Στις φωτοβολταϊκές γεννήτριες µε την αύξηση της θερµοκρασίας:   

α. Αυξάνεται η τάση και η ένταση του ρεύµατος.   

β. Αυξάνεται η τάση και µειώνεται η ένταση του ρεύµατος.   

γ. Μειώνεται η τάση και αυξάνεται ελάχιστα η ένταση του ρεύµατος. Χ 

11 

δ. Μειώνεται η τάση και η ένταση του ρεύµατος.   

Για να αυξήσουµε την τάση του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος 

συνδέουµε τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες: 

  

α. Σε σειρά. Χ 

β. Παράλληλα.   

12 

γ. Σταυρωτά.   

Για να αυξήσουµε την ένταση του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος 

συνδέουµε τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες: 

  

α. Σε σειρά.   

β. Παράλληλα. Χ 

13 

γ. Σταυρωτά.   

Σε µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση η τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος από τις 

φωτοβολταϊκές γεννήτριες µέχρι τον αντιστροφέα είναι: 

  

α. Συνεχής. Χ 

14 

β. Εναλλασσόµενη.   

Σε µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση τοποθετούνται ασφάλειες στην είσοδο 

των αντιστροφέων για την προστασία από αντίστροφο ρεύµα. 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   
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Το βαρίστορ προστατεύει µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση από υπερτάσεις:   

α. Σωστό. Χ 

16 

β. Λάθος.   

Σε ποιο σηµείο της χαρακτηριστικής καµπύλης φωτοβολταϊκής γεννήτριας 

στο παρακάτω σχήµα επιτυγχάνεται µέγιστη ισχύς; 

 

  

α. Στο σηµείο Α.   

β. Στο σηµείο Β. Χ 

17 

γ. Στο σηµείο Γ.   

Για την αποφυγή σκιάσεων η απόσταση µεταξύ δύο σειρών σε 

φωτοβολταϊκό πάρκο συνιστάται να είναι: 

 

 

  

α.∆υόµισι φορές το ύψος της προηγούµενης σειράς (d = 2.5h). Χ 

β. Πέντε φορές το ύψος της προηγούµενης σειράς (d = 5h).   

18 

γ. Επτά φορές το ύψος της προηγούµενης σειράς (d = 7h).   

Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γεννητριών, για µέσο 

γεωγραφικό πλάτος (38ο) στην Ελλάδα και ετήσια χρήση είναι: 

  

α. 25ο έως 35ο. Χ 

β. 35ο έως 45ο.   

19 

α. 45ο έως 55ο.   

Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γεννητριών, για µέσο 

γεωγραφικό πλάτος (38ο) στην Ελλάδα και θερινή χρήση είναι: 

  

α. 0ο έως 5ο.   

β. 5ο έως 15ο. Χ 

20 

α. 15ο έως 30ο.   

Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γεννητριών, για µέσο 

γεωγραφικό πλάτος (38ο) στην Ελλάδα και χειµερινή χρήση είναι: 

  

α. 10ο έως 25ο.   

β. 25ο έως 40ο.   

21 

α. 40ο έως 55ο. Χ 

22 Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών πυριτίου µε ετήσια χρήση, σε   
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µέσο γεωγραφικό πλάτος (38ο) στην Ελλάδα και σταθερή κλίση 

εγκατάστασης, έχει ετήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ανά µονάδα 

επιφανείας Φ/Β: 

α. περίπου 200 (kWh/m2/year). Χ 

β. περίπου 500 (kWh/m2/year).   

γ. περίπου 1000 (kWh/m2/year).   

Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών µε ετήσια χρήση, σε µέσο 

γεωγραφικό πλάτος (38ο) στην Ελλάδα και σταθερή κλίση εγκατάστασης στη 

γωνία της βέλτιστης κλίσης και Νότιου προσανατολισµού, έχει ετήσια 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος: 

  

α. περίπου 500 (kWh/kW/year).   

β. περίπου 1500 (kWh/kW/year). Χ 

23 

γ. περίπου 2200 (kWh/kW/year).   

Για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία ενός κυκλώµατος, οι Φ/Β κυψέλες 

που συνδέονται στο κύκλωµα αυτό: 

  

α. θα πρέπει να έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, τον ίδιο προσανατολισµό, 

κλίση και σκίαση. 

Χ 

β. µπορούν να έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά θα πρέπει να 

έχουν ίδιο προσανατολισµό, κλίση και ποσοστό σκίασης. 

  

24 

γ. θα πρέπει απλώς να έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς περιορισµούς 

για τη θέση τοποθέτησης (προσανατολισµός, κλίση, σκίαση κ.τ.λ.). 

  

Κατά τον σχεδιασµό µιας Φ/Β εγκατάστασης, οι αντιστροφείς κάθε 

κυκλώµατος επιλέγονται βάσει της αποδιδόµενης ηλεκτρική ισχύος τους, 

ανάλογα µε: 

  

α. τη πιθανή µέγιστη παραγόµενη ηλεκτρική ισχύ των Φ/Β πανέλων του 

κυκλώµατος, όπως προκύπτει από τη µελέτη και το διαθέσιµο ηλιακό δυναµικό. 

Χ 

β. τη µέση παραγόµενη ηλεκτρική ισχύ των Φ/Β πανέλων του κυκλώµατος, όπως 

προκύπτει από τη µελέτη και το διαθέσιµο ηλιακό δυναµικό. 

  

25 

γ. τη µέση ελάχιστη παραγόµενη ηλεκτρική ισχύ των Φ/Β πανέλων του 

κυκλώµατος, όπως προκύπτει από τη µελέτη και το διαθέσιµο ηλιακό δυναµικό και 

εκτιµάται πως η εγκατάσταση θα έχει τη µέγιστη απόδοση (%). 

  

Τα συνηθισµένα χρώµατα στην πλευρά του συνεχούς ρεύµατος σε 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι: 

  

α. Κόκκινο για το θετικό πόλο και µπλε για τον αρνητικό πόλο.   

β. Κόκκινο για το θετικό πόλο και µαύρο για τον αρνητικό πόλο. Χ 

26 

γ. Κόκκινο για το θετικό πόλο και καφέ για τον αρνητικό πόλο.   

Στην πλευρά του συνεχούς ρεύµατος σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε 

συνήθη Φ/Β πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου, γειώνεται: 

  

α. Ο θετικός πόλος.   

β. Ο αρνητικός πόλος.   

27 

γ. Το πλαίσιο. Χ 

Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθέτησης διόδων διέλευσης (by pass) σε 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις: 

  

α. Σε περίπτωση µερικής σκίασης των φωτοβολταϊκών γεννητριών, διακόπτουν 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.  

  

28 

β. Σε περίπτωση βλάβης των φωτοβολταϊκών γεννητριών, διακόπτουν την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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γ. Σε περίπτωση µερικής σκίασης των φωτοβολταϊκών γεννητριών το ρεύµα 

οδηγείται µέσω των διόδων διέλευσης, µε αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η µείωσή 

του. 

Χ 

Οι κατάλληλες γειώσεις σε ένα Φ/Β σύστηµα µειώνουν:  

α. την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας των εργαζοµένων στην εγκατάσταση. Χ 

β. τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος.   

γ. τις ανεπιθύµητες επιπτώσεις από την πτώση κεραυνών. Χ 

δ. την πιθανότητα µείωσης της ηλεκτρικής απόδοσης των φωτοβολταϊκών.   

ε. τις πιθανές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Χ 

29 

στ. την πιθανότητα ανάφλεξης σε περίπτωση αστοχίας υλικών των εξαρτηµάτων. Χ 

Κατά τον έλεγχο εκτίµησης της απόδοσης του αντιστροφέα ενός 

κυκλώµατος µιας Φ/Β εγκατάστασης, ποιες από τις ακόλουθες µετρήσεις 

πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα: 

  

α. της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια των Φ/Β κυψελών του 

κυκλώµατος, για τη συγκεκριµένη κλίση και προσανατολισµό. 

Χ 

β. της θερµοκρασίας στην επιφάνεια των Φ/β κυψελών του κυκλώµατος. Χ 

γ. της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα.   

δ. της υγρασίας του περιβάλλοντος αέρα.   

ε. της τάσης  του αντιστροφέα στην πλευρά του κυκλώµατος συνεχούς ρεύµατος 

.(VMPP) 

Χ 

30 

στ. της έντασης του αντιστροφέα του στην πλευρά του κυκλώµατος συνεχούς 

ρεύµατος  (IMPP). 

Χ 

Κατά τη µέτρηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στην 

επιφάνεια Φ/Β κυψελών, το πυρανόµετρο : 

  

α. τοποθετείται στην ίδια κλίση και προσανατολισµό µε την επιφάνεια των Φ/Β. Χ 

β. τοποθετείται σε οριζόντια θέση,    

31 

γ. τοποθετείται στην ίδια κλίση µε την επιφάνεια των Φ/Β, αλλά µε νότιο 

προσανατολισµό. 

  

Κατά τη µέτρηση της θερµοκρασία των Φ/Β κυψελών, το θερµόµετρο 

επαφής: 

  

α. τοποθετείται στην πίσω πλευρά της επιφάνειας των Φ/Β που δεν επηρεάζονται 

από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 

  

β. τοποθετείται στην πάνω πλευρά της επιφάνειας των Φ/Β που συλλέγεται η 

ηλιακή ακτινοβολία, αλλά σε σηµείο που δεν σκιάζει ενεργή επιφάνεια Φ/Β 

κυψέλης. 

Χ 

32 

γ. τοποθετείται στην επιφάνεια των Φ/Β στο σηµείο σύνδεσης µε το καλώδιο 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

  

Σε κύκλωµα µε Φ/Β πάνελ ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών (ένταση και  

τάση εξόδου), τα οποία είναι συνδεδεµένα σε σειρά, τι θα συµβεί αν 

προκύψει  πρόβληµα (π.χ µερικός σκιασµός) σε ένα από τα Φ/Β πάνελ και η 

ένταση του ρεύµατος του µειωθεί κατά το ήµισυ; 

  

α. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος του κυκλώµατος θα µηδενιστεί.   

β. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος του κυκλώµατος θα παραµείνει ίδια.   

33 

γ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος του κυκλώµατος θα µειωθεί περίπου κατά το 

ήµισυ. 

Χ 

34 Σε κύκλωµα µε Φ/Β πάνελ ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών (ένταση και τάση 

εξόδου), τα οποία είναι συνδεδεµένα παράλληλα, τι θα συµβεί αν προκύψει 
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πρόβληµα σε ένα από τα Φ/Β πάνελ και η ένταση του ρεύµατος του µειωθεί 

κατά το ήµισυ; 

α. Η τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος του κυκλώµατος θα µειωθεί κατά το ήµισυ.   

β. Η τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος του κυκλώµατος θα παραµείνει η ίδια. Χ 

γ. Η τάση του κυκλώµατος θα µηδενιστεί.   

Ποια από τα παρακάτω ανήκουν στα µέτρα προστασίας µιας φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για το τµήµα του δικτύου 

συνεχούς ρεύµατος (DC) πριν τον αντιστροφέα; 

  

α. Ηλεκτρικός πίνακας. Χ 

β. Ασφάλειες Χ 

γ. Μετασχηµατιστές ρεύµατος.   

δ. Απαγωγείς υπερτάσεων. Χ 

ε. Μειωτές τάσης του κυκλώµατος.   

35 

στ. ∆ιακόπτες φορτίου. Χ 

Ποια από τα παρακάτω ανήκουν  στον εξοπλισµό µιας φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για το τµήµα του δικτύου 

εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) πριν τον αντιστροφέα; 

  

α. Ηλεκτρικός πίνακας. Χ 

β. ∆ιακόπτες ισχύος. Χ 

γ. ∆ιακόπτες διαρροής. Χ 

δ. Μετασχηµατιστές τάσης.   

ε. Απαγωγείς υπερτάσεων. Χ 

στ. Μειωτές τάσης του κυκλώµατος.   

ζ. Μετρητές παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh). Χ 

36 

η. Μετασχηµατιστές έντασης ρεύµατος.   

Τι είναι το φαινόµενο της νησιδοποίησης;   

α. νησιδοποίηση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο, ένα τµήµα ηλεκτρικού δικτύου, 

αποµονώνεται από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ. της ∆ΕΗ) και καλύπτεται 

µόνο από αυτόνοµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

  

β. νησιδοποίηση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο, σε τµήµα κεντρικού ηλεκτρικού 

δικτύου που τροφοδοτείται και από αυτόνοµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 

Φ/Β εγκατάσταση), σταµατήσει η ηλεκτρική παροχή από τις αυτόνοµες µονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής. 

  

37 

γ. νησιδοποίηση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο, σε τµήµα κεντρικού ηλεκτρικού 

δικτύου που τροφοδοτείται και από αυτόνοµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 

Φ/Β εγκατάσταση), σταµατήσει η ηλεκτρική παροχή από την κεντρική µονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. σταθµός ∆ΕΗ) και τροφοδοτείται µόνο από τις αυτόνοµες 

µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

Χ 

Τι επιπτώσεις µπορούν να προκληθούν από το φαινόµενο της 

νησιδοποίησης σε τµήµα του ηλεκτρικού δικτύου που είναι συνδεδεµένη µια 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; 

  

α. Μηδενίζεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο τµήµα του δικτύου από τη Φ/Β 

εγκατάσταση. 

  

38 

β. Προκαλούνται σοβαρές διακυµάνσεις στην τάση και στη συχνότητα του 

ηλεκτρικού ρεύµατος πέρα από τα επιτρεπτά όρια, µε δυσµενείς συνέπειες όπως η 

καταστροφή του ηλεκτρικού εξοπλισµού των πελατών που είναι συνδεδεµένοι µε 

το εν λόγω τµήµα του δικτύου.  

Χ 
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γ. Μηδενίζεται η τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος στην έξοδο της Φ/Β εγκατάστασης.   

Ο µέγιστος αριθµός Φ/Β πλαισίων εν σειρά υπολογίζεται έτσι ώστε:    

α. η συνολική τάση ανοικτού κυκλώµατος της συστοιχίας στη µέγιστη αναµενόµενη 

θερµοκρασία λειτουργίας, να είναι διπλάσιο από το κατώτερο όριο τάσης εισόδου 

του αντιστροφέα. 

  

β. η συνολική τάση ανοικτού κυκλώµατος της συστοιχίας στην ελάχιστη 

αναµενόµενη θερµοκρασία λειτουργίας, να µην υπερβαίνει το διπλάσιο από το 

κατώτερο όριο τάσης εισόδου του αντιστροφέα. 

  

39 

γ. η συνολική τάση ανοικτού κυκλώµατος της συστοιχίας στην ελάχιστη 

αναµενόµενη θερµοκρασία λειτουργίας, να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο τάσης 

εισόδου του αντιστροφέα. 

Χ 

Ο ελάχιστος επιτρεπόµενος αριθµός Φ/Β πλαισίων εν σειρά υπολογίζεται 

έτσι ώστε η συνολική τάση βέλτιστης λειτουργίας της συστοιχίας Φ/Β, στη 

µέγιστη αναµενόµενη θερµοκρασία λειτουργίας ανά περιοχή, να υπερβαίνει 

την ελάχιστη τάση του εύρους εισόδου συνεχούς ρεύµατος του µετατροπέα, 

προκειµένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του. 

  

α. Σωστό. Χ 

40 

β. Λάθος.   

Η συνολική ισχύς της Φ/Β συστοιχίας µπορεί και να υπερβαίνει σε µικρό 

ποσοστό την ονοµαστική ισχύ του µετατροπέα, κάτω από ειδικές συνθήκες. 

Για τις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας το ποσοστό αυτό να µην 

υπερβαίνει:  

  

α. το 10%. Χ 

β. το 15%.   

41 

γ. το 20%.   

Η συµβατότητα µεταξύ των τύπων των Φ/Β και του αντιστροφέα σχετίζεται 

µεταξύ άλλων και µε την απαίτηση για γείωση της συστοιχίας στην πλευρά 

του DC. 

  

α. Σωστό. Χ 

42 

β. Λάθος.   

Σε µια Φ/Β εγκατάσταση µε γειωµένο τον αρνητικό πόλο των Φ/Β 

συστοιχειών παράλληλων κλάδων, στην περίπτωση που συµβεί ένα 

σφάλµα ως προς γη, σε ένα σηµείο ενός από τους παράλληλους κλάδους 

µια Φ/Β εγκατάστασης, τότε: 

  

α. το ρεύµα όλων των υπόλοιπων κλάδων θα τροφοδοτήσει το σφάλµα, 

δηµιουργώντας ένα ανάστροφο ρεύµα σε πλαίσια του κλάδου µε το σφάλµα. 

Χ 

β. το ρεύµα του κλάδου µε το σφάλµα θα µηδενιστεί.    

43 

γ. το ρεύµα που παράγεται θα τροφοδοτηθεί στους άλλους παράλληλους κλάδους   

Κατά τη διαστασιολόγηση των αγωγών κάθε παράλληλου κλάδου µια Φ/Β 

εγκατάστασης, θα πρέπει να προβλέπεται η αντοχή τους σε ρεύµα των Ν-1 

παράλληλων κλάδων, όταν δεν χρησιµοποιούνται ασφάλειες σε κάθε κλάδο. 

Βασική προϋπόθεση, το ρεύµα αυτό να είναι µικρότερο του µέγιστου 

επιτρεπόµενου ανάστροφου ρεύµατος του Φ/Β πλαισίου. Συνήθως για τα 

Φ/Β πλαίσια του εµπορίου, ως µέγιστο επιτρεπόµενο ανάστροφο ρεύµα 

θεωρείται η τιµή ρεύµατος:  

  

α. που είναι το πολύ ίση µε την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης.   

44 

β. που είναι  το πολύ ίση µε 1,5 φορές την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης.   
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γ. που είναι το πολύ ίση µε 3 φορές την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης. Χ 

Για τη διασύνδεση ενός Φ/Β συστήµατος µε το ηλεκτρικό δίκτυο, σύµφωνα 

και µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, η ολική αρµονική παραµόρφωση 

του ρεύµατος εξόδου της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει: 

  

α. το 5%. Χ 

β. το 10%.   

45 

γ. το 15%.   

Για τη διασύνδεση ενός Φ/Β συστήµατος µε το ηλεκτρικό δίκτυο, σύµφωνα 

και µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, η συχνότητα των ηλεκτρικών 

µεγεθών εξόδου του αντιστροφέα δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται κατά:   

  

α. ±1.5Hz από την ονοµαστική τιµή της συχνότητας του δικτύου.   

β. ±1.0Hz από την ονοµαστική τιµή της συχνότητας του δικτύου.   

46 

γ. ±0.5Hz από την ονοµαστική τιµή της συχνότητας του δικτύου. Χ 

Σε συνθήκες χαµηλής ηλιακής ακτινοβολίας (π.χ. πολύ πρωϊνές ή 

απογευµατινές ώρες, ή σε περιόδους συννεφιάς) 

  

α.Η τάση µιας Φ/Β γεννήτριας έχει µικρή τιµή ενώ η ένταση του ρεύµατος δεν 

επηρεάζεται σηµαντικά (έχει µεγάλη τιµή)  

 

β. Η τάση µιας Φ/Β γεννήτριας δεν επηρεάζεται σηµαντικά (έχει µεγάλη τιµή) ενώ η 

ένταση του ρεύµατος έχει µικρή τιµή 

Χ  

47 

γ. Η τάση και η ένταση του ρεύµατος µιας Φ/Β γεννήτριας έχουν µικρές τιµές   

Η µέγιστη τάση που µπορεί να αναπτυχθεί στο συνεχές κύκλωµα µίας Φ/Β 

συστοιχίας υπολογίζεται βάσει 

  

α. Της τάσης ανοικτού κυκλώµατος της Φ/Β συστοιχίας στην µέγιστη αναµενόµενη 

θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β πάνελ 

 

β. Της τάσης ανοικτού κυκλώµατος της Φ/Β συστοιχίας στην ελάχιστη 

αναµενόµενη θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β πάνελ 

Χ  

γ. Της τάσης στην µέγιστη ισχύ της Φ/Β συστοιχίας στην µέγιστη αναµενόµενη 

θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β πάνελ 

  

48 

δ. Της τάσης στην µέγιστη ισχύ της Φ/Β συστοιχίας στην ελάχιστη αναµενόµενη 

θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β πάνελ 

 

Στο κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος ενός διασυνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος 

πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται  ασφάλεια ή αυτόµατος διακόπτης για την 

αυτόµατη διακοπή του κυκλώµατος σε περίπτωση σφάλµατος 

(βραχυκύκλωσης ή σφάλµα προς γή) και απενεργοποίησή του. 

  

α. Σωστό.  

49 

β. Λάθος. Χ  

Για µερικές τεχνολογίες Φ/Β πάνελ απαιτείται  να  γειώνεται  ο ένας πόλος (ο 

θετικός ή ο αρνητικός), σύµφωνα και µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιείται αντιστροφέας µε  

γαλαβανική αποµόνωση (µε µετασχηµατιστή). 

  

α. Σωστό. Χ 

50 

β. Λάθος.   

Η ονοµαστική ισχύς ενός Φ/Β πάνελ αναφέρεται στην ηλεκτρική ισχύ εξόδου 

του Φ/Β πάνελ σε συνθήκες 

  

α.προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας τιµής 800 W/m2 και θερµοκρασίας 

λειτουργίας του Φ/Β πάνελ 48oC 

 

51 

β. προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας τιµής 1000 W/m2  και θερµοκρασίας   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



περιβάλλοντος 25 oC 

γ. προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας τιµής 1000  W/m2 και θερµοκρασίας 

λειτουργίας του Φ/Β πάνελ 25 oC 

Χ  

Οι αντιστροφείς που εµπεριέχουν µετασχηµατιστή (Μ/Σ) στην κυκλωµατική 

τους τοπολογία χαρακτηρίζονται γενικά από υψηλότερο βαθµό απόδοσης 

συγκριτικά µε τους αναστροφείς που δεν εµπεριέχουν  Μ/Σ. 

  

α. Σωστό.  

52 

β. Λάθος. Χ  

Σε µία συστοιχία αποτελούµενη από Ν ίδια Φ/Β πάνελ συνδεδεµένα εν 

σειρά, για την τιµή της τάσης και της έντασης της Φ/Β συστοιχίας όταν 

λειτουργεί σε ένα διασυνδεδεµένο Φ/Β σύστηµα σε ονοµαστικές συνθήκες 

ισχύει 

  

α. Η τάση της συστοιχίας είναι Ν φορές επι την τάση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β 

πάνελ και η ένταση είναι Ν φορές επί την ένταση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β πάνελ. 

 

β. Η τάση της συστοιχίας είναι Ν φορές επι την τάση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β 

πάνελ και η ένταση είναι ίση µε την ένταση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β πάνελ. 

Χ  

53 

γ. Η τάση της συστοιχίας είναι ίση µε την τάση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β πάνελ και 

η ένταση είναι Ν φορές επί την ένταση στη µέγιστη ισχύ του Φ/Β πάνελ. 

 

Μία κεκλιµένη σκεπή κτηρίου  έχει ωφέλιµη επιφάνεια για την τοποθέτηση 

Φ/Β συστοιχίας, τηρώντας και τις κατάλληλες αποστάσεις από τα άκρα της 

σκεπής, 50 τετρ.µ.. Αν τοποθετηθούν Φ/Β πάνελ βαθµού απόδοσης 15%, 

πόσο είναι το µέγιστο µέγεθος της ονοµαστικής ισχύος του συστήµατος που 

µπορεί να εγκατασταθεί 

  

α. 5 kW  

β. 7.5 kW Χ  

54 

γ. 25 kW   

Στο κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µιας Φ/Β εγκατάστασης θα πρέπει πάντα 

να υπάρχει ένας διακόπτης ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να διακόπτει 

υπό φορτίο και να αποµονώνει  την Φ/Β γεννήτρια από τον αντιστροφέα. Ο 

διακόπτης αυτός συνεχούς ρεύµατος είτε θα εµπεριέχεται στον αντιστροφέα 

είτε, αν δεν προσφέρεται µε τον αντιστροφέα, θα πρέπει να εγκαθίσταται 

πρόσθετα στην εγκατάσταση. 

  

α. Σωστό. Χ 

55 

β. Λάθος.   

Για τις συνδέσεις µεταξύ των Φ/Β πάνελ χρησιµοποιούνται συνήθως 

καλώδια ειδικών απαιτήσεων (τύπου ‘solar’). Ποιες απαιτήσεις πρέπει να 

καλύπτουν απαραίτητα  τα καλώδια που χρησιµοποιούνται  για την 

σύνδεση των Φ/Β πάνελ. 

  

α. Να διαθέτουν µηχανική αντοχή  

β. Να είναι µονοπολικά µε ενισχυµένη µόνωση Χ 

γ. Να έχουν αντοχή στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία Χ  

δ. Να αντέχουν σε θερµοκρασίες λειτουργίας πάνω από 60 oC   

ε. Να είναι κατάλληλα για ενταφιασµό   

στ. Να είναι κατάλληλα για υγρό περιβάλλον  

56 

ζ. Να αντέχουν σε θερµοκρασίες λειτουργίας πάνω από 70 oC Χ 

57 Σε ένα Φ/Β σύστηµα στο οποίο η Φ/Β γεννήτρια έχει αγείωτο και τον θετικό 

και τον αρνητικό πόλο, σε ποιο πόλο τοποθετούνται ασφάλειες όταν αυτό 
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απαιτείται. 

α. Μόνο στον θετικό πόλο  

β. Μόνο στον αρνητικό πόλο   

γ. Στον θετικό και τον αρνητικό πόλο Χ  

Οι διακόπτες, οι ασφάλειες, οι µικροαυτόµατοι διακόπτες και οι απαγωγείς 

υπέρτασης που χρησιµοποιούνται σε ένα πίνακα εναλλασσόµενου 

ρεύµατος (Ε.Ρ.) είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν  και για την υλοποίηση 

ενός πίνακα στην πλευρά του συνεχούς ρεύµατος (Σ.Ρ.)  µιάς Φ/Β 

εγκατάστασης.  

  

α. Σωστό.  

58 

β. Λάθος. Χ  

Ένα Φ/Β σύστηµα συνολικής ονοµαστικής ισχύος 9.6 kW έχει σχεδιασθεί να 

συνδεθεί µε την χρήση 3 ίδιων αντιστροφέων οι οποίοι θα εξυπηρετούν 3 

οµάδες Φ/Β πάνελ (συνδεδεµένων εν σειρά ) των ιδίων χαρακτηριστικών. 

Ποια επιλογή ονοµαστικής ισχύος εξόδου αντιστροφέα από τις κάτωθι 

διαθέσιµες κρίνεται καταλληλότερη    

  

α. 2.5 kW  

β. 3 kW Χ  

59 

γ. 3.5 kW   

Για την εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήµατος  5kW σε κτήριο υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής Φ/Β πάνελ διαφόρων βαθµών απόδοσης. Ποιο θα είναι 

το όφελος από την επιλογή τεχνολογίας µε µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης 

  

α. Μεγαλύτερη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

β. Μικρότερες απώλειες  ενέργειας λόγω θερµοκρασίας, ανακλαστικότητας κτλπ   

γ. Μικρότερο κόστος κτήσης Φ/Β πάνελ  

60 

δ. Μικρότερες απαιτήσεις σε επιφάνεια επί του κτηρίου Χ 

Το µέγιστο αναµενόµενο ρεύµα σε ένα κύκλωµα εν σειρά συνδεδεµένων  

Φ/Β πάνελ (ιδίου τύπου) λαµβάνεται ως το ρεύµα βραχυκύκλωσης του ενός 

Φ/Β πάνελ σε πρότυπες συνθήκες (ακτινοβολία 1000W/m2 θερµοκρασία 

25oC) πολλαπλασιασµένο επί τον συντελεστή ασφαλείας 1.25. Για ποιο λόγο 

χρησιµοποιείται ο συντελεστής ασφαλείας. 

  

α.Για να ληφθεί υπόψιν το αυξηµένο ρεύµα λόγω λειτουργίας των Φ/Β πάνελ σε 

αυξηµένες τιµές θερµοκρασίας.. 

 

β. Για να ληφθεί υπόψιν το αυξηµένο ρεύµα που µπορεί να προκύψει σε συνθήκες 

ακτινοβολίας µεγαλύτερες από 1000 W/m2 

Χ  

61 

γ. Για να ληφθεί υπόψιν το αυξηµένο ρεύµα λόγω αποκλίσεων των 

χαρακτηριστικών του Φ/Β πάνελ από τις τιµές που δίδει ο κατασκευαστής 

 

62 Στα Φ/Β συστήµατα συνήθως διαµορφώνονται συστοιχίες πολλών  Φ/Β 

πάνελ συνδεδεµένων εν σειρά. Σε µία εν σειρά συνδεσµολογία Φ/Β πάνελ 

ένας πιθανός µερικός σκιασµός ενός µόνο πάνελ  µειώνει σηµαντικά την 

παραγωγή της συστοιχίας, καθώς το ρεύµα της συστοιχίας καθορίζεται από 

το Φ/Β πάνελ µε το µικρότερο ρεύµα. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση 

που υπάρχει ανοµοιοµορφία της προσπιπτουσας ακτινοβολίας λόγω 

διαφορετικών κλίσεων η προσανατολισµών των Φ/Β πάνελ. Ποια µέτρα 

χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό των επιπτώσεων των σκιασµών και 

της ανοµοιόµορφης ακτινοβολίας στην απόδοση της Φ/Β συστοιχίας κατά 

την λειτουργία της. 
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α. Χρήση διόδων παράκαµψης (bypass diodes) σε κάθε Φ/Β πάνελ  Χ 

β. Οµαδοποίηση Φ/Β πάνελ σε συστοιχίες µε οµοιόµορφη ακτινοβολία  και πιθανή 

χρησιµοποίηση αντιστροφέων µε περισσότερες από µία ανεξάρτητες εισόδους 

 Χ 

γ. Χρήση διόδων φραγής (blocking diodes)  εν σειρά σε κάθε συστοιχία Φ/Β πάνελ  

δ. Χρήση καλωδίων αυξηµένης διατοµής  

Η διαστασιολόγηση όλων των  εξαρτηµάτων των ηλεκτρολογικών 

συνδέσεων (π.χ. καλώδια, ασφαλειο-αποζεύκτες, διακόπτες, κ.λ.π.) στην 

µεριά συνεχούς ρεύµατος (Σ.Ρ.) του Φ/Β συστήµατος  πρέπει να γίνεται 

σύµφωνα µε την µέγιστη αναµενόµενη τιµή της τάση και της έντασης του 

ρεύµατος, σύµφωνα µε τους συντελεστές ασφάλειας όπως I = 1.25 x ΙSC  και 

προσεγγιστικά V = 1.15 x VOC, όπου  ΙSC και VOC είναι το ρεύµα 

βραχυκύκλωσης και η τάση ανοικτού κυκλώµατος αντίστοιχα σε πρότυπες 

συνθήκες. 

  

α. Σωστό. Χ 

63 

β. Λάθος.   

Τι εξυπηρετούν οι ασφάλειες σε κάθε συστοιχία εν σειρά συνδεδεµένων Φ/Β 

πάνελ (string) και πότε  χρησιµοποιούνται  

  

α. Χρησιµοποιούνται πάντα σε κάθε συστοιχία εν σειρά συνδεδεµένων Φ/Β πάνελ 

(string), για να διακόπτουν το ρεύµα βραχυκύκλωσης της συστοιχίας σε 

περίπτωση σφάλµατος 

 

64 

β. Χρησιµοποιούνται όταν υπάρχουν 3 ή περισσότερες συστοιχίες εν σειρά 

συνδεδεµένων Φ/Β πάνελ (strings) παραλληλισµένες, για να προστατεύουν από 

ανάστροφο ρεύµα σε περίπτωση σφάλµατος 

Χ  
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Πίνακας Α.10: Ειδικά θέµατα: Αντιστάθµιση – ∆ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Στους υποσταθµούς Μ.Τ. µπορεί να τοποθετηθεί κεντρική αντιστάθµιση, 

µόνιµα στη χαµηλή τάση του µετασχηµατιστή. 

  

α. Σωστό. Χ 

1 

β. Λάθος.   

Τι από τα ακόλουθα ισχύουν για την τοπική αντιστάθµιση;   

α. το κάθε φορτίο αντισταθµίζεται ατοµικά. Χ 

β. η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις φορτίων όπου η απαίτηση τους σε 

άεργη ισχύ παραµένει σταθερή. 

Χ 

γ. η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις φορτίων όπου η απαίτηση τους σε 

άεργη ισχύ παρουσιάζει διακύµανση. 

  

δ. η άεργος ισχύς παράγεται ακριβώς στο σηµείο που απαιτείται. Χ 

ε. παρατηρείται η ελάχιστη τιµή απωλειών µεταφοράς. Χ 

στ. παρατηρείται η µέγιστη τιµή απωλειών µεταφοράς.   

ζ. δεν απαιτούνται πολύπλοκες διατάξεις ζεύξης-απόζευξης των πυκνωτών. Χ 

2 

η. απαιτούνται πολλοί µικροί πυκνωτές οι οποίοι κοστίζουν περισσότερο. Χ 

Τι από τα ακόλουθα ισχύουν για την οµαδική αντιστάθµιση;  

 

  

α. Τα φορτία οµαδοποιούνται µε βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. γεωγραφικό ή 

ταχύτητας αντιστάθµισης) σε οµάδες και σε κάθε οµάδα εφαρµόζεται χωριστή 

αντιστάθµιση. 

Χ 

β. Μείωση του κόστους επένδυσης για τους πυκνωτές σε σχέση µε το είδος της 

ανεξάρτητης αντιστάθµισης 

Χ 

γ. Μείωση των απωλειών µεταφοράς µέχρι το σηµείο αντιστάθµισης. Χ 

δ. Μείωση των απωλειών µεταφοράς µέχρι το σηµείο αντιστάθµισης.   

ε. Ευελιξία αντιστάθµισης λόγω οµαδοποίησης των φορτίων. Χ 

στ. Οι γραµµές µεταφοράς (καλώδια) µετά το σηµείο αντιστάθµισης 

απαλλάσσονται από τις απώλειες ισχύος. 

  

3 

ζ. Οι γραµµές µεταφοράς (καλώδια) µετά το σηµείο αντιστάθµισης δεν 

απαλλάσσονται από τις απώλειες ισχύος. 

Χ 

4 Τι από τα ακόλουθα ισχύουν για την κεντρική αντιστάθµιση;   
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α. Σε αυτήν την περίπτωση η αντιστάθµιση ισχύος γίνεται σε κάποιο κεντρικό 

σηµείο της εγκατάστασης π.χ. στο πρωτεύον ή το δευτερεύον του µετασχηµατιστή 

µέσης τάσης. 

Χ 

β. Μπορεί να εφαρµοσθεί κεντρικός έλεγχος µέσω κάποιου επιτηρητή και ελεγκτή 

άεργου ισχύος. 

Χ 

γ. ∆εν µπορεί να εφαρµοσθεί κεντρικός έλεγχος µέσω κάποιου επιτηρητή και 

ελεγκτή άεργου ισχύος. 

  

δ. Εύκολη επιτήρηση. Χ 

ε. Βελτίωση του επιπέδου τάσης. Χ 

στ. Πιο αποδοτική χρήση της χωρητικότητας των πυκνωτών. Χ 

ζ. Λιγότερο αποδοτική χρήση της χωρητικότητας των πυκνωτών.   

η. Οι γραµµές µεταφοράς (καλώδια) µετά το σηµείο αντιστάθµισης δεν 

απαλλάσσονται από τις απώλειες ισχύος που οφείλονται στα µεγάλα φαινόµενα 

ρεύµατα. 

Χ 

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και απαιτείται 

η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Ποια είναι η απαιτούµενη άεργος ισχύς για 

τους πυκνωτές σε kVAr; 

  

α. 118,8 kVAr Χ 

β. 158,8 kVAr   

γ. 178,8 kVAr   

5 

Υπόδειξη. Έτσι τα απαιτούµενα kVAr πυκνωτή είναι: Qc = P(tanφ1-tanφ2).   

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε  συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και 

απαιτείται η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Η απαιτούµενη άεργος ισχύς των 

πυκνωτών είναι 118,8 kVAr. Ποια είναι η φασική και ποια η συνολική 

χωρητικότητα σε περίπτωση σύνδεση των πυκνωτών σε αστέρα; 

  

α. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 1954 µF/φάση και συνολική Ctot=5863 µF. Χ 

β. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 651 µF/φάση και συνολική Ctot=1954 µF.   

γ. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 236 µF/φάση και συνολική Ctot=709 µF.   

6 

Υπόδειξη: Cαστέρα = Qtot / (Uc2*2*π*f) = µF/φάση. Ctot = µF/φάση = µF.   

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε  συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και 

απαιτείται η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Η απαιτούµενη άεργος ισχύς των 

πυκνωτών είναι 118,8 kVAr. Ποια είναι η φασική και ποια η συνολική 

χωρητικότητα σε περίπτωση σύνδεση των πυκνωτών σε τρίγωνο; 

  7 

α. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 1954 µF/φάση  και συνολική Ctot=5863 µF.   
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β. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 651 µF/φάση  και συνολική Ctot=1954 µF. Χ 

γ. Χωρητικότητα ανά φάση Cαστέρα = 236 µF/φάση  και συνολική Ctot=709 µF.   

Υπόδειξη: Cαστέρα = Qtot / (Uc2*2*π*f) = µF/φάση. Ctot =µF/φάση = µF.   

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και απαιτείται 

η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Ποια είναι η µείωσης της απαιτούµενης 

φαινόµενης ισχύος kVar; 

  

α. 30 kVAr   

β. 35 kVAr   

γ. 70 kVAr Χ 

8 

Υπόδειξη: S1=(P/cosφ1) και S2=(P/cosφ2) και S1 - S2 = kVar.    

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και απαιτείται 

η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Ποιο είναι το ποσοστό µείωσης των ωµικών 

απωλειών; 

  

α. 17,2%.   

β. 25,8%   

γ. 39,6 %. Χ 

9 

Υπόδειξη: 
2
1

2
2

2
1

S

100%)S-(S ⋅
 

  

Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V και συχνότητας 50Hz λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW µε συντελεστή ισχύος cosφ1= 0,7 και απαιτείται 

η διόρθωση του σε cosφ2= 0,9. Πόσο µειώνεται η απορροφούµενη ένταση 

ρεύµατος; 

  

α. 101 Α. Χ 

β. 97 Α.   

γ. 90 Α.   

10 

Υπόδειξη: µείωση ρεύµατος ∆Ι = Ι1-Ι2 όπου  
φcosV3

P
Ι

⋅⋅
=  

 

Ένας τριφασικός ηλεκτρικός κινητήρας µε συντελεστή ισχύος 0,45, 

απορροφά ρεύµα 30Α.  Αν ο συντελεστής ισχύος διορθωθεί στο 0,9 και ο 

αριθµός ωρών λειτουργίας του κινητήρα παραµείνει ο ίδιος, η κατανάλωση 

του κινητήρα σε kWh που θα προστίθενται στο µετρητή του καταναλωτή θα 

είναι: 

  

α. Μισή.   

β. Ίδια Χ 

γ. Τριπλάσια.   

11 

δ. Ένα τέταρτο.   

Για ουσιαστική µείωση της έντασης του ρεύµατος που απορροφά ένας 

κινητήρας, ο συντηρητής µπορεί να εισηγηθεί: 

  

α. Μείωση του φορτίου του.   

β. Βελτίωση της τάσης παροχής.   

γ.  ∆ιόρθωση του συντελεστή ισχύος (Power factor). Χ 

12 

δ. Βελτίωση της απόδοσης (Efficiency).   

13 Ένας τριφασικός ηλεκτρικός κινητήρας, απορροφά κατά τη λειτουργία του 

20Α. Αν βελτιωθεί κατά 10% ο συντελεστής ισχύος του, τότε το ρεύµα που 

απορροφά θα: 

  

φάσηF /µ1 9 5 45 0π24 4 0fπ2)U(C 22cραέαστ =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
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α. Αυξηθεί κατά 10%.   

β. Μειωθεί κατά 10%. Χ 

γ. Μειωθεί κατά 20%.   

δ. ∆εν θα αλλάξει.   

Γιατί απαιτείται η αντιστάθµιση άεργης ισχύος (διόρθωση του συντελεστή 

ισχύος) σε επαγωγικούς καταναλωτές; 

  

α. Η ύπαρξη χαµηλού συντελεστή ισχύος προκαλεί την αύξηση των θερµικών 

φορτίων σε όλα τα καλώδια των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και αύξηση της 

πτώσης τάσης µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική τροφοδοσία των 

καταναλώσεων λόγω της µειωµένης απόδοσης των εγκαταστάσεων. 

Χ 

14 

β. Η ύπαρξη υψηλού συντελεστή ισχύος προκαλεί την αύξηση των θερµικών 

φορτίων σε όλα τα καλώδια των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και 

ελαχιστοποίηση της πτώσης τάσης µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική 

τροφοδοσία των καταναλώσεων λόγω της µειωµένης απόδοσης των 

εγκαταστάσεων. 

  

Τι προσφέρει συνοπτικά η διόρθωση του συντελεστή ισχύος;   

α. Απρόσκοπτη  οικονοµική λειτουργία.   

β. Μειωµένες απώλειες µεταφοράς ισχύος. Χ 

γ. Βέλτιστη διαστασιολόγηση καλωδίων. Χ 

δ. Βελτιωµένο συντελεστή λάµδα.   

15 

ε. Βελτιωµένη ποιότητα τάσης. Χ 

Τι είναι ο συντελεστής ισχύος;    

α. Σχεδόν όλα τα φορτία εµφανίζουν κατανάλωση άεργου ισχύος, δηλαδή έχουν 

«επαγωγική συµπεριφορά». Ο βαθµός κατανάλωσης άεργου ισχύος από τα 

φορτία εκφράζεται µε το µέγεθος «Συντελεστής Ισχύος (cosφ)», το οποίο 

αντιστοιχεί στο λόγο της κατανάλωσης  της «φαινόµενης» ισχύος του φορτίου, η 

οποία είναι το γεωµετρικό άθροισµα της ενεργού και της άεργου ισχύος του 

φορτίου προς την ενεργό ισχύ. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιµές του 

Συντελεστή Ισχύος (cosφ) κοντά στη µονάδα. 

  

β. Σχεδόν όλα τα φορτία εµφανίζουν κατανάλωση άεργου ισχύος, δηλαδή έχουν 

«επαγωγική συµπεριφορά». Ο βαθµός κατανάλωσης άεργου ισχύος από τα 

φορτία εκφράζεται µε το µέγεθος «Συντελεστής Ισχύος (cosφ)», το οποίο 

αντιστοιχεί στο λόγο της κατανάλωσης ενεργού ισχύος προς τη «φαινόµενη» ισχύ 

του φορτίου, η οποία είναι το γεωµετρικό άθροισµα της ενεργού και της άεργου 

ισχύος του φορτίου. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιµές του Συντελεστή Ισχύος 

(cosφ) κοντά στη µονάδα (π.χ. 0,95 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει 

χαµηλότερες τιµές του Συντελεστή Ισχύος (cosφ). 

Χ 

16 

γ. Σχεδόν όλα τα φορτία εµφανίζουν κατανάλωση άεργου ισχύος, δηλαδή έχουν 

«επαγωγική συµπεριφορά». Ο βαθµός κατανάλωσης άεργου ισχύος από τα 

φορτία εκφράζεται µε το µέγεθος «Συντελεστής Ισχύος (cosφ)», το οποίο 

αντιστοιχεί στο λόγο της κατανάλωσης ενεργού ισχύος προς τη «φαινόµενη» ισχύ 

του φορτίου, η οποία είναι το γεωµετρικό άθροισµα της ενεργού και της άεργου 

ισχύος του φορτίου. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιµές του Συντελεστή Ισχύος 

(cosφ) κοντά στη µονάδα (π.χ. 0,80 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει 

χαµηλότερες τιµές του Συντελεστή Ισχύος (cosφ). 
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Πίνακας Α.11.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Τι είναι οι τερµατικοί διακόπτες ή οριοδιακόπτες;   

α. Οι τερµατικοί διακόπτες ή οριοδιακόπτες ενεργοποιούνται από ένα 

περιστρεφόµενο σώµα και µετατρέπουν την αλλαγή της θέσης του σώµατος σε 

ηλεκτρική εντολή. 

  

α. Οι τερµατικοί διακόπτες ή οριοδιακόπτες απενεργοποιούνται από ένα 

περιστρεφόµενο σώµα και µετατρέπουν την αλλαγή της θέσης του σώµατος σε 

ηλεκτρική εντολή. 

  

1 

γ. Οι τερµατικοί διακόπτες ή οριοδιακόπτες, είναι συσκευές ελέγχου οι οποίες 

ενεργοποιούνται από ένα µετακινούµενο σώµα και µετατρέπουν την αλλαγή της 

θέσης του σώµατος σε ηλεκτρική εντολή. 

Χ 

Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός τερµατικού διακόπτη;   

α. Το µπουτόν ενεργοποίησης.   

β. Το σώµα. Χ 

γ. Το καπάκι προστασίας.   

δ. Η κεφαλή. Χ 

2 

ε. Ο βραχίονας. Χ 

Τι είναι το φωτοκύτταρο;   

α. Το φωτοκύτταρο, είναι συσκευή ελέγχου που χρησιµοποιείται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύει µόνο την παρουσία ενός αντικειµένου, χωρίς 

να έρχεται σε επαφή µε αυτό. 

  

β. Το φωτοκύτταρο, είναι συσκευή ελέγχου που χρησιµοποιείται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύει την παρουσία ή την απουσία ενός 

αντικειµένου, ερχόµενο σε επαφή µε αυτό. 

  

3 

γ. Το φωτοκύτταρο, είναι συσκευή ελέγχου που χρησιµοποιείται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύει την παρουσία ή την απουσία ενός 

αντικειµένου, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε αυτό. 

Χ 

Η αρχή λειτουργίας ενός φωτοκύτταρου διαµορφωµένης πηγής φωτός είναι 

η εξής: Η δίοδος φωτοεκποµπής (LED), εκπέµπει µια διαµορφωµένη δέσµη 

φωτός µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού ταλαντωτή. Το φωτοτρανζίστορ 

(δέκτης) χρησιµοποιεί ένα κύκλωµα που συντονίζεται στη συχνότητα 

ταλάντωσης της δέσµης φωτός της φωτοδιόδου εκποµπής (LED). 

  

α. Σωστό. Χ 

4 

β. Λάθος.   

Ποιά µέρη αποτελούν ένα φωτοκύτταρο διαµορφωµένης πηγής φωτός και 

πώς χρησιµοποιούνται; 

  

α. ∆ίοδος φωτοεκποµπής (LED) που χρησιµοποιείται ως πηγή φωτός. Χ 

β. Ένα φωτοτρανζίστορ που χρησιµοποιείται ως δέκτης ακτινοβολίας. Χ 

γ. Ένας ανακλαστήρας.   

5 

δ. Ένα κύκλωµα ελέγχου που οδηγείται από το φωτοτρανζίστορ. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις βασικές κατηγορίες φωτοκύτταρων, 

ανάλογα µε τη µέθοδο ανίχνευσης που χρησιµοποιούν; 

  

α. Χωριστού ποµπού-δέκτη ή φράγµατος. Χ 

6 

β. Με αισθητήρα επαφής.   
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γ. Με ανακλαστήρα. Χ 

δ. Με ποµπό - δέκτη λέιζερ.   

ε. Με ανάκλαση φωτός στο προς ανίχνευση αντικείµενο. Χ 

Σε ποιες από τις ακόλουθες εφαρµογές ενδείκνυται η χρησιµοποίηση 

φωτοκύτταρων χωριστού ποµπού-δέκτη; 

  

α. Ανίχνευση διαφανών αντικειµένων, καθώς και για ακριβείς ευθυγραµµίσεις.   

β. Ανίχνευση αντικειµένων που απορροφούν ή ανακλούν τη φωτεινή δέσµη. Χ 

γ. Λειτουργία σε βρώµικο ή βεβαρηµένο περιβάλλον. Χ 

7 

δ. Για ακριβή έλεγχο θέσης και ανίχνευσης αντικειµένων. Χ 

Σε ποιες από τις ακόλουθες εφαρµογές δεν ενδείκνυται η χρησιµοποίηση 

φωτοκύτταρων χωριστού ποµπού-δέκτη; 

  

α. Για ακριβή έλεγχο θέσης και ανίχνευσης αντικειµένων.   

β. Για ανίχνευση διαφανών αντικειµένων, καθώς και για ακριβείς ευθυγραµµίσεις. Χ 

8 

γ. Για λειτουργία σε βρώµικο ή βεβαρηµένο περιβάλλον.   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης AND του παρακάτω 

σχήµατος: 

      

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1 Χ 

9 

γ. 0-1-1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης OR του παρακάτω σχήµατος: 

 

         

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1   

10 

γ. 0-1-1-1 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOT του παρακάτω 

σχήµατος: 

                              

  

α. 1-0 Χ 

β. 0-0   

11 

γ. 1-1   

12 Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NAND του παρακάτω 

σχήµατος:  
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α. 0-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

γ. 1-1-1-0 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOR του παρακάτω 

σχήµατος: 

                                 

  

α. 1-0-0-0 Χ 

β. 0-0-0-1   

13 

γ. 0-1-1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XOR του παρακάτω 

σχήµατος: 

                        

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

14 

γ. 0-1-1-0 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XNOR του παρακάτω 

σχήµατος: 

                           

  

α. 1-0-0-1 Χ 

β. 0-1-1-1   

15 

γ. 0-1-1-0   

16 Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της παρακάτω λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z . 
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α. 0-1-0-1-1-1-1-1   

β. 0-1-0-1-0-1-1-1 Χ 

γ. 0-0-0-1-1-1-0-1   

Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης AND: 

             
 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης OR: 

                
 

  

α. Σωστό. Χ 

18 

β. Λάθος.   

19 Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης NOT: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Ποιο σήµα χαρακτηρίζεται ως αναλογικό;   

α. Το σήµα που µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο και λαµβάνει πάρα πολλές 

τιµές. 

Χ 

β. Το σήµα που µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο και λαµβάνει συγκεκριµένες 

τιµές. 

  

20 

γ. Το σήµα που µεταβάλλεται περιοδικά µε το χρόνο και λαµβάνει 

επαναλαµβανόµενες τιµές. 

  

Στους ηλεκτροπνευµατικούς χρονοηλεκτρονόµους η λειτουργία 

επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση ενός αεροθαλάµου µε ελεγχόµενη έξοδο 

του αέρα. 

  

α. Σωστό. Χ 

21 

β. Λάθος.   

Να συµπληρωθεί ο πίνακας αλήθειας της πύλης XOR τριών εισόδων και 

µιας εξόδου του παρακάτω σχήµατος;  

                           

  

α. 0-1-1-0-1-0-0-1 Χ 

β. 0-1-1-1-1-0-1-1   

22 

γ. 0-1-1-1-1-1-1-1   

Μια δίοδος διαρρέεται από ρεύµα 5µΑ όταν είναι ανάστροφα πολωµένη µε 

τάση 50V. Να υπολογιστεί η αντίσταση ανάστροφης φοράς της διόδου. 

  

α. 10 kΩ.   

β. 10 MΩ. Χ 

γ. 10 Ω.   

23 

Υπόδειξη: RR = VR / IR = 50V/5µΑ = 10 ΜΩ   

Αν µια δίοδος µετρηθεί µε αναλογικό ωµόµετρο και παρουσιάσει µηδενική 

αντίσταση κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά, τι συµβαίνει; 

  

α. Η δίοδος είναι ανοιχτοκυκλωµένη.   

β. Η δίοδος είναι βραχυκυκλωµένη. Χ 

24 

γ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Πότε µια δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη;   

α. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µεγαλύτερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

  

β. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µικρότερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

Χ 

25 

γ. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι ίσο µε το δυναµικό στον 

ακροδέκτη της καθόδου. 

  

Να συµπληρωθεί ο πίνακας αλήθειας της πύλης XNOR τριών εισόδων και 

µιας εξόδου του παρακάτω σχήµατος; 

                       

  

α. 0-1-1-0-1-0-0-1   

β. 0-1-1-1-1-0-1-1   

26 

γ. 1-0-0-1-0-1-1-0 Χ 
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Πίνακας Α.11.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ηλεκτρικός λαµπτήρας, τροφοδοτείται από πηγή τάσης µέσω τριών 

διακοπτών A, B, C. Ο λαµπτήρας ανάβει όταν, είτε ο διακόπτης A είναι 

κλειστός, είτε ο διακόπτης B είναι κλειστός, είτε ο διακόπτης C είναι 

κλειστός, είτε και οι τρεις διακόπτες A, B, C είναι κλειστοί. Η λογική 

συνάρτηση που περιγράφει την παραπάνω λειτουργία, µπορεί να 

υλοποιηθεί µε: 

  

α. Μια πύλη AND τριών εισόδων και µια εξόδου.   

β. Μια πύλη ΝAND τριών εισόδων και µια εξόδου.   

γ. Μια πύλη ΧOR τριών εισόδων και µια εξόδου. Χ 

1 

δ. Μια πύλη NOR τριών εισόδων και µια εξόδου.   

Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος έχει µετατραπεί σε κύκλωµα µε 

ηλεκτρονόµους. 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

2 

β. Λάθος.   

Τι είναι η δίοδος varactor ή varicap;   

α. Η δίοδος varactor ή varicap, είναι µια δίοδος που πολώνεται ανάστροφα και η 

χωρητικότητα της µεταβάλλεται  ανάλογα µε την εξωτερική τάση που εφαρµόζεται 

στα άκρα της. 

  

3 

β. Η δίοδος varactor ή varicap, είναι µια δίοδος που πολώνεται ανάστροφα και η 

χωρητικότητα της µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε την εξωτερική τάση που 

εφαρµόζεται στα άκρα της. 

Χ 

Η δίοδος του παρακάτω σχήµατος είναι ιδανική. Να βρεθούν: α. Το ρεύµα 

που διαρρέει το κύκλωµα. β. Η ισχύς της πηγής. 

 
 

  4 

α. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi =VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 mA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12mW. 

Χ 
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β. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi =VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 A και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12W. 

  

γ. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi =VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 kA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12kW. 

  

Έστω η µη ιδανική δίοδος του παρακάτω σχήµατος, για την οποία:  Vγ=0,7V 

και RF=200Ω. Να βρεθεί το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα και η πτώση 

τάσης στα άκρα της διόδου. 

                                

  

α. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,84V   

β. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V   

γ. Το ρεύµα είναι 14,3 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V Χ 

5 

Υπόδειξη: Η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι: 

mA3,14
Ωk1

V)7,015(
RR

VV
I

LF

γi
=

−
=

+

−
=

 
V56,314,3mAΩk2,0V7,0IRVV FγD =×+=⋅+=

 

  

Έστω το ηλεκτρικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος. Η αναλυτική 

έκφραση της ευθείας φόρτου είναι: 

  

  

α. Vi=VD+2·VL.    

β. Vi = I· RL.    

γ. VD =Vi - I· RL. Χ 

6 

δ. Vi = VD.    

7 Η λογική συνάρτηση F(W,X,Y,Z) περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του 

παρακάτω σχήµατος. Το λογικό κύκλωµα για την απλοποιηµένη αναλυτική 

έκφρασή της είναι: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος (αριστερά) µπορεί να 

απεικονιστεί αποκλειστικά και µόνο µε πύλες ΝΑΝD (δεξί σχήµα). 

 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος (αριστερά) µπορεί να 

απεικονιστεί αποκλειστικά και µόνο µε πύλες ΝOR (δεξί σχήµα). 

 

     

  

α. Σωστό. Χ 

9 

β. Λάθος.   

10 Έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης της λογικής πράξης 

ΝΑΝD, χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του De Morgan ως εξής: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης της λογικής πράξης 

ΝOR, χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του De Morgan ως εξής: 

 
 

  

 

  

α. Σωστό. Χ 

11 

β. Λάθος.   

Το ηλεκτρικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος έχει µετατραπεί σε λογικό 

κύκλωµα µε πύλες: 

 
 

  

α. Σωστό.   

12 

β. Λάθος. Χ 
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Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης: Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα στο φορτίο. 

 
 

  

α. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL = VZ /2 = 3V. 

Εποµένως IL =  1,5mA. 

  

β. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL = VZ= 6V. 

Εποµένως IL =  3mA. 

Χ 

13 

γ. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL =2 ·VZ= 12V. 

Εποµένως IL =  6mA. 

  

Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης. Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα της διόδου 

zener IZ. 

 

  

α. Το ρεύµα IL=VL/RL = 10V/20Ω = 0,5A.    

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,5A = 

1,5A. 

Χ 

β. Το ρεύµα IL=VD/RL = 5V/20Ω = 0,25A.    

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,25A 

= 1,75A. 

  

14 

γ. Το ρεύµα IL=VL/R = 10V/5Ω = 2A.    

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 2A = 

0A. 

  

15 Να βρεθεί το ρεύµα ΙΖ στο παρακάτω κύκλωµα: 
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Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-12)V / 8kΩ= 1mA.  

  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω 

σχήµατος, η δίοδος θεωρείται ιδανική. Εάν Im η µέγιστη τιµή του 

ηµιανορθωµένου ρεύµατος, η συνεχής συνιστώσα του ηµιανορθωµένου 

ρεύµατος, δίνεται από τη σχέση: 

 
 

  

α. Idc=Im/π. Χ 

β. Idc=Im/2π.   

γ. Idc=Im/4π.   

16 

δ. Idc=Im.   

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω σχήµατος 

(αριστερά), η δίοδος θεωρείται ιδανική. Για Vi =Vm x ηµ(ωt), η κυµατοµορφή 

της τάσης VL στο φορτίο απεικονίζεται στο αντίστοιχο σχήµα (δεξιά). 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

18 Έστω το κύκλωµα διπλής ανόρθωσης του παρακάτω σχήµατος ή οποία 

αντιστοιχεί στην πιο κάτω κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο. 
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Η κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο, είναι: 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχήµα αφορά λογικό κύκλωµα της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z΄+YZ. 

                                                   

  

α. Σωστό. Χ 

19 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα, µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες Χ, Υ, Ζ και W. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y + Z) W. Χ 

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Z) W.   

γ. F (W, X, Y, Z) = (X + Ζ) + (Υ+ W).    

20 

δ. F (W, X, Y, Z) = (X · Y · Z) +W.    

Η απλοποιηµένη ισοδύναµη έκφραση της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY(Ζ+Z΄)+Y είναι: 

  

α. F (W, X, Y, Z) = XY.   

β. F (W, X, Y, Z) = Υ. Χ 

21 

γ. F (W, X, Y, Z) = Υ+ Ζ.    
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δ. F (W, X, Y, Z) = X.    

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα,  µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες A, B, C και D. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (A, B, C, D) = (A + B) (C + D). Χ 

β. F (A, B, C, D) = (AB) + (C + D).   

γ. F (A, B, C, D) = (AB) + (CD).    

22 

δ. F (A, B, C, D) = (A + B) + (CD).    

Η λογική συνάρτηση που περιγράφει τη λειτουργία του παρακάτω λογικού 

κυκλώµατος, είναι;  

 
 

  

α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y) (X + Z).   

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Y΄) (Χ + Ζ).   

γ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ)΄ Ζ + ΥΖ.  Χ 

23 

δ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ) + (Χ + Ζ)’.    

24 Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα, µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής, 

παρεµβάλλονται οι διακόπτες A, B, C, D και E. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός και ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση: 
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α. F (A, B, C, D) = ΑΒ (C + D) + Ε. Χ 

β. F (A, B, C, D) = (ABCD) + E.   

γ. F (A, B, C, D) = (A + B) + (CD) + E’.    

δ. F (A, B, C, D) = (ABC) + (C + D) + AE.    

Το ακόλουθο σχήµα αφορά λογικό κύκλωµα µε τρεις εισόδους A, B, C και 

µια έξοδο F, το οποίο να δίνει στην έξοδο λογικό "1", όταν ο αντίστοιχος 

δεκαδικός αριθµός των τριών µπιτ της εισόδου είναι µεγαλύτερος του 5. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα δίνει στην έξοδο λογικό "0" .    

 
 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχέδιο αφορά λογικό κύκλωµα µε δύο εισόδους A, B και τρεις 

εξόδους F1, F2 και F3. Η έξοδος F1 θα δίνει λογικό "1" όταν A>B, η έξοδος F2 

θα δίνει λογικό “1” όταν A=B και τέλος η έξοδος F3 θα δίνει λογικό "1" όταν 

A<B. 

  26 

Απάντηση:   
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχήµα αφορά κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική 

γέφυρα διόδων. 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Στα ακόλουθα σχήµατα απεικονίζονται το κύκλωµα ψαλιδιστή, όπου: 

Vi=15ηµ(ωt) και VA=5V και οι κυµατοµορφές Vi και VL. Η δίοδος άγει στα 

διαστήµατα που είναι ορθά πολωµένη, δηλαδή όταν Vi > VA, στην 

περίπτωση αυτή VL=VA=5V. Στα χρονικά διαστήµατα µη αγωγής της διόδου 

Vi < VA είναι VL > Vi. Οι κυµατοµορφές Vi και VL έχουν τη µορφή:  

 
 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

29 Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω 

σχήµατος, η δίοδος θεωρείται ιδανική. Εάν Vm η µέγιστη τιµή της τάσης 

εισόδου, η συνεχής συνιστώσα της ηµιανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη 

σχέση: 
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α. Vdc=Vm/π.  Χ 

β. Vdc=Vm/2π.    

γ. Vdc=Vm/4π.    

δ. Vdc=Vm.    

Στο κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική γέφυρα διόδων του 

παρακάτω σχήµατος, οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές. Εάν Vm η µέγιστη τιµή 

της εναλλασσόµενης τάσης Vi στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή, η 

συνεχής συνιστώσα της ανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη σχέση: 

 
 

  

α. Vdc=Vm/π.    

β. Vdc=2Vm/π.  Χ 

γ. Vdc=Vm/4π.    

30 

δ. Vdc=3Vm.    

Να βρεθεί η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R στο 

παρακάτω κύκλωµα. 

 
 

  

α. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA.  

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 

= 20mW.  

Χ 

31 

β. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA.  

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 
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= 20ΜW.  

γ. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA.  

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 

= 2W.  

  

Να βρεθεί η διαφορά δυναµικού VA, στο παρακάτω κύκλωµα: 

 
 

  

Επειδή Vi < VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής.  

Εποµένως IZ =0 και VA = VΖ = 20V.  

  

α. Σωστό.   

32 

β. Λάθος. Χ 

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

                                             
 

  

Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο, δίνεται από τη σχέση:  Ι = [5-(-5)]V / 10 kΩ = 1mA.   

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=-5V. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

34 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 
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Η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και 

το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο είναι µηδενικό, I=0. Σε κατάσταση αγωγής, η 

πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µηδενική. Εποµένως, V=+5V. 

  

α. Σωστό.   

β. Λάθος. Χ 

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

                                                  

  

α. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = 5V / 10 kΩ = 0,5mΑ. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

  

β. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = (-5+-5)V / 10kΩ = 0Α. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

  

35 

γ. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = [5-(-5)]V / 10 kΩ = 1mA. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

Χ 

36 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 
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Η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση µη αγωγής 

και το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο είναι µηδενικό: I=0. Σε κατάσταση µη αγωγής, 

η πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µηδενική. Εποµένως: V=-5V 

  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

α. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η θετική ηµιγέφυρα. Σε κάθε χρονική 

στιγµή θα άγει µια µόνο από τις δύο από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο 

ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε το µεγαλύτερο δυναµικό στην άνοδο). Στην 

περίπτωση του σχήµατος, η δίοδος D1 είναι περισσότερο ορθά πολωµένη από τη 

δίοδο D2, κατά συνέπεια η D2 θα είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως το 

ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [1-(-5)]V / 1 kΩ = 6 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+1V. 

Χ 
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β. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η θετική ηµιγέφυρα. Σε κάθε χρονική 

στιγµή θα άγει µια µόνο από τις δύο από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο 

ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε το µεγαλύτερο δυναµικό στην άνοδο). Στην 

περίπτωση του σχήµατος, η δίοδος D1 είναι περισσότερο ορθά πολωµένη από τη 

δίοδο D2, κατά συνέπεια η D2 θα είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως το 

ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [-5+1]V / 1 kΩ = 4 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+1V. 

  

38 Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα: 
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α. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η αρνητική ηµιγέφυρα. Το δυναµικό 

στις ανόδους είναι κοινό και σε κάθε χρονική στιγµή θα άγει  µια µόνο από τις δύο 

από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε 

το µικρότερο δυναµικό στην κάθοδο). Στην περίπτωση του σχήµατος, η  δίοδος D2 

είναι περισσότερο ορθά  πολωµένη από τη δίοδο D1, κατά συνέπεια η D2 θα είναι 

σε κατάσταση αγωγής. Εποµένως  το ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [-3+5)]V / 1 

kΩ = 2 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως : V=-3V. 

  

β. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η αρνητική ηµιγέφυρα. Το δυναµικό 

στις ανόδους είναι κοινό και σε κάθε χρονική στιγµή θα άγει  µια µόνο από τις δύο 

από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε 

το µικρότερο δυναµικό στην κάθοδο). Στην περίπτωση του σχήµατος, η  δίοδος D2 

είναι περισσότερο ορθά  πολωµένη από τη δίοδο D1, κατά συνέπεια η D2 θα είναι 

σε κατάσταση αγωγής. Εποµένως  το ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [5-(-3)]V / 

1 kΩ = 8 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως : V=-3V. 

Χ 

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα Ι στο παρακάτω κύκλωµα: 
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Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε κατάσταση αγωγής, ισχύει ότι:  

I2= [0-(-10)] V / 10kΩ = 1mA,     Ι = (10-0) / 5kΩ= 2mA     και  I1 = I - I2 = 2Am - 1mA 

= 1mA. 

Εποµένως επαληθεύεται αρχική µας υπόθεση ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε 
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κατάσταση αγωγής και ως εκ τούτου: V=0V. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα:  

                                                    

  

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε κατάσταση αγωγής, ισχύει 

ότι: mA2
5KΩ

V)]10(0[
I2 =

−−
=  

  

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε κατάσταση αγωγής, ισχύει ότι:  

I2= [0-(-10)] V / 5kΩ = 2mA,     Ι = (10-0) / 10kΩ= 1mA     και  I1 = I - I2 = 1Am - 2mA 

= -1mA. 

Το ρεύµα στη δίοδο D1 δεν µπορεί να είναι αρνητικό και αυτό σηµαίνει ότι η δίοδος 

D1 είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως : I1=0A και  

V = -10V + I2 (mA) · 5kΩ = -10V + (20V/15kΩ) · 5kΩ = - 10/3 V. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποιο είναι το ρεύµα I στο 

παρακάτω κύκλωµα: 

 
 

  

α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αγωγής.  

Εποµένως: Ι = 0,5 ·(15V/20kΩ) = 2/8mA = 0,375mΑ. 
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β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αγωγής.  

Εποµένως: Ι = 15V / 20kΩ = 3/4mA = 0,75mΑ. 

Χ 

42 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποιο είναι το ρεύµα I και η τάση V 

στο παρακάτω κύκλωµα: 
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α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 10 V/2 - 15V/2 = -2,5V.  

Χ 

β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 10 V - 15V = -5V.  

  

γ. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 15 V/2 - 10V/2 = 2,5V.  

  

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V στο παρακάτω 

κύκλωµα: 

                      

  

α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 20kΩ / 15kV = 20V. 

  

β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 5kΩ / 15kV = 5V. 

Χ 
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γ. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 15kΩ / 5kV = 45V. 

  

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Πίνακας Α.12: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το εργατικό ατύχηµα συµβαίνει µόνο στον εργασιακό χώρο;    

α. Αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο   

1 

β. Στον εργασιακό χώρο και 1 (µία) ώρα πριν και µετά κατά τη µεταφορά του 

εργαζοµένου, προς και από το χώρο αυτό. 

Χ 

Πως χαρακτηρίζονται τα εργατικά ατυχήµατα ανάλογα µε το βαθµό 

σοβαρότητας;    

α. Σε ελαφρά. Χ 

β. Σε µέσης βαρύτητας (ή σοβαρότητας). Χ 

γ. Σε βαριά ατυχήµατα (σοβαρά). Χ 

δ. Σε τυχαία ατυχήµατα.   

ε. Σε συστηµατικά ατυχήµατα.   

2 

στ. Σε θανατηφόρα Χ 

Αναφέρετε τη µέγιστη ηλεκτρική τάση για ασφάλεια εγκαταστάσεων.   

α. 50 Volt. Χ 

β. 150 Volt.   

3 

γ. 250 Volt.   

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι βασικοί κίνδυνοι χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος; 

  

α. Ηλεκτροπληξία µε αναπηρία ως θάνατο εργαζόµενου. Χ 

β. Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση. Χ 

γ. Απώλεια µνήµης λόγω ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.   

4 

δ. Έκρηξη από δηµιουργία σπινθήρα σε εκρηκτική ατµόσφαιρα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων για τις 

οποίες ευθύνεται ο εργαζόµενος.  

  

α. Γνώση εργασιακών κινδύνων, εκτίµηση της επικινδυνότητά τους. Χ 

β. Λήψη προληπτικών µέτρων ασφαλούς εργασίας.  Χ 

γ. Γνώσης σήµανσης, γνώση χρήσης Μέσων Ατοµικής Προστασίας, εκπαίδευση 

και γνώση επί του τεχνικού οδηγού ασφαλούς χρήσης. 

Χ 

δ. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλικία, εµπειρία, κούραση, εργασιακό άγχος (στρες), ατοµική υγεία, νοητική 

ικανότητα, σοβαρότητα στην εργασία. 

Χ 

5 

στ. επισφαλή δάπεδα και ατµοσφαιρικές συνθήκες.   

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων, οι 

οποίες σχετίζονται µε το εργασιακό περιβάλλον.  

  

α. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας. Χ 

β. Υψηλά επίπεδα θορύβου. Χ 

γ. ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, ελλιπής προστασία από έκτακτα γεγονότα 

(καύσωνας, καταιγίδα, παγετός σεισµός κ.τ.λ.), ατµοσφαιρικές συνθήκες (σκόνη, 

αέρια, ατµοί). 

Χ 

δ. Ανεπαρκής εµπειρία, κούραση και εργασιακό άγχος (στρες) των εργαζοµένων.    

6 

ε. Κακή εργονοµία χώρων, έντονη ακτινοβολία, επικίνδυνα δάπεδα, έλλειψη 

χώρων υγιεινούς εστίασης και ανάπαυσης, έλλειψης σήµανσης,  έλλειψη 

συλλογικών και ατοµικών µέτρων και µέσων προστασίας. 

Χ 
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στ. Ανεπαρκής γνώση εργαζοµένου για τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας.   

δ. Κακοσυντηρηµένος εξοπλισµός (µηχανήµατα, συσκευές, ανυψωτικά, εργαλεία 

κ.τ.λ.), εργασίες σε ύψος, χηµικοί κίνδυνοι, εκρηκτικό περιβάλλον, διαρροή 

επικίνδυνων υλικών, κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι βασικές αρχές ασφαλούς εκτέλεσης µιας 

εργασίας. 

  

α. Να γίνεται αναγνώριση και εκτίµηση πριν από την εργασία των κινδύνων που 

µπορούν να δηµιουργηθούν. 

Χ 

β. Να βρίσκονται τρόποι πρόληψης ή αποφυγής των κινδύνων. Χ 

γ. Να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα συλλογικά και ατοµικά προστατευτικά µέσα. Χ 

δ. Να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένος και ασφαλής εξοπλισµός (µηχανήµατα, 

εργαλεία, συσκευές). 

Χ 

ε. Να συντηρείται κανονικά ο εξοπλισµός και να ακολουθούνται οι οδηγίες 

ασφαλούς χρήσης των κατασκευαστών. 

Χ 

στ. Να εκτελούνται εργασίες µόνο σε εσωτερικούς χώρους για την αποφυγή 

βραχυκυκλώµατος λόγω υγρασίας. 

  

ζ. Να διακόπτεται η εργασία όταν διαπιστώνεται επικίνδυνη κατάσταση ή υπάρχει 

αµφιβολία για τη αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφάλειας. 

Χ 

η. Να γίνεται προσεκτική µελέτη και εκπαίδευση στους κανόνες ασφαλούς 

εργασίας. 

Χ 

θ. Να υπάρχουν καλές φυσικές συνθήκες (φωτισµός, αερισµός, θερµοκρασία, 

έλλειψη θορύβου). 

Χ 

ι. Να υπάρχει προστασία από χηµικούς κινδύνους (αέρια, ατµούς, σκόνη κ.τ.λ.) Χ 

7 

ια. Να υπάρχει τακτοποίηση υλικών, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες "Κατηγορίες Σηµάτων".   

α. Σήµατα Απαγόρευσης. Χ 

β. Σήµατα Προειδοποίησης. Χ 

γ. Σήµατα Υποχρέωσης. Χ 

δ. Σήµατα Παράβασης.   

ε. Σήµατα Πυρασφάλειας. Χ 

στ. Σήµατα ∆ιάσωσης ή Βοήθειας. Χ 

8 

ζ. Σήµατα Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι βασικά βήµατα ασφάλειας µε αντίστοιχη 

τοποθέτησή σήµανσης στην είσοδο εργοταξίου οικοδοµικού έργου. 

  

α. Υποχρέωση χρήσης κράνους. Χ 

β. Υποχρέωση χρήσης υποδηµάτων ασφαλείας. Χ 

γ. Υποχρέωση χρήσης γαντιών ασφαλείας. Χ 

δ. Υποχρέωση χρήσης στολής εργασίας. Χ 

ε. Υποχρέωση χρήσης στολής προστασίας από µολυσµένο αέρα.   

στ. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφάλειας. Χ 

ζ. Υποχρέωση χρήσης γυαλιών προστασίας. Χ 

η. Προειδοποίηση υψηλού θορύβου.   

θ. Προειδοποίηση ανύψωση βαρέων. Χ 

9 

ι. Προειδοποίηση Γενικής υποχρέωσης. Χ 

Αναφέρετε τρεις κύριες επιπτώσεις εργασιακών κινδύνων στον εργαζόµενο.   

α. Πρώιµη φθορά (γήρανση) του εργαζόµενου. Χ 

10 

β. Επαγγελµατική νόσος του εργαζόµενου. Χ 
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γ. Σταδιακή ανεπάρκεια τεχνικών γνώσεων.   

δ. Εργατικό ατύχηµα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες επιπτώσεις λόγω εργασιακών 

κινδύνων στην επιχείρηση.  

  

α. Οικονοµική απώλεια (αποζηµίωσης, δικαστικοί αγώνες, στάση παραγωγής, 

βλάβες εξοπλισµού κ.τ.λ.). 

Χ 

β. ∆υσφήµιση επιχείρησης. Χ 

γ. Μείωση παραγωγικότητας   

11 

δ. ∆ηµιουργίας κακού εργασιακού περιβάλλοντος στους υπόλοιπους 

εργαζόµενους. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "ατοµικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.  Χ 

β. Σήµανση χώρου εργασίας.   

γ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας.   

στ. Πυροπροστασία χώρου.   

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα. Χ 

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή. Χ 

12 

θ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "συλλογικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.    

β. Σήµανση χώρου εργασίας. Χ 

γ. Ζώνη ασφαλείας.   

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας. Χ 

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας. Χ 

στ. Πυροπροστασία χώρου. Χ 

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα.   

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή.   

13 

θ. Ζώνη ασφαλείας.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι ενέργειες ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικών 

εργαλείων χεριού της δουλειάς σας. 

  

α. Σε τροχό τριβής ή κοπής αφαιρούµε τον  προφυλακτήρα για καλύτερη εποπτεία 

της εργασίας. 

  

β. Πρέπει να έχουν απλή µόνωση.   

γ. Τραβάµε το καλώδιο για αποσύνδεση τους από µπαλαντέζα.   

14 

δ. Πρέπει να είναι συντηρηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χ 

Ποιοι από τους παρακάτω είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης φορητής 

σκάλας για εργασία σε ύψος; 

  

α. Κλίση σκάλας 4/1 (ύψος / µήκος). Χ 

β.  Άνοδος – κάθοδος µε την πλάτη στη σκάλα.   

γ. Ασφαλής στερέωση της σκάλας έναντι ολίσθηση / καλή πρόσδεσης, 

αγκίστρωσης δύο πελµάτων, αντιολισθητικά πέλµατα). 

Χ 

δ. Παρουσία δεύτερου ατόµου για ασφάλεια. Χ 

ε. Τοποθέτηση εργαλείων, υλικών µόνο στο ένα χέρι.   

στ. Στάση σώµατος στο κέντρο βάρους της σκάλας. Χ 

15 

ζ. Σκαλιά από ανθεκτικό υλικό, σε καλή κατάσταση. Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



η. Μεταφορά µε σκάλα όχι βαρύ εξοπλισµού. Χ 

Ποιες από τους ακόλουθους είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης 

φορητής ή σταθερής σκαλωσιάς για εργασία σε ύψος. 

  

α. Κατασκευή σταθερής σκαλωσιάς από ειδικό τεχνίτη, µε ανθεκτικά µεταλλικά 

σωληνωτά (ορθοστάτες, χιαστά, κιγκλιδώµατα κ.τ.λ.). 

Χ 

β. Πλάτος δαπέδου εργασίας 30 εκ.   

γ. Κιγκλιδώµατα στο δάπεδο εργασίας µε ενδιάµεσο οριζόντιο προστατευτικό 

πλαίσιο, ύψος 1,0µ. 

Χ 

δ. Ασφαλής έδραση ορθοστατών στο έδαφος (π.χ. ανά δύο σε µαδέρια). Χ 

ε. Ασφαλής στήριξη σκαλωσιάς στην πλευρά του κτιρίου. Χ 

στ. Εξασφάλιση ακινητοποίησης φορητής σκάλας µε ύπαρξη stop στους τροχούς 

κύλισης τους. 

Χ 

16 

ζ. Άνοδος – Κάθοδος σε σκαλωσιά µέσω πλευρικών σωλήνων.   

Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στις ετικέτες 

που βρίσκονται πάνω σε συσκευασίες χηµικών προϊόντων. 

  

α. Ονοµασία προϊόντος. Χ 

β. Ονοµασία παρασκευαστή. Χ 

γ. Εισαγωγέας η διανοµέας. Χ 

δ. Ενδεχόµενος κίνδυνος. Χ 

ε. Σήµατα κινδύνων. Χ 

στ. Προειδοποιήσεις ασφάλειας. Χ 

ζ. Προτεινόµενες ασφαλέστερες ουσίες.   

η. Οδηγίες χρήσης. Χ 

ι. Οδηγίες πρώτων βοηθειών. Χ 

17 

ια. Τηλέφωνο νοσοκοµείου.   
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Πίνακας Α.13: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Conductors, insulators, and semiconductors are clas sified as such 

according to their ability to   

α. release electrons.   

β. allow current to pass through them.   

γ. prevent current passing through them.   

1 

δ. each of the above. Χ 

A semiconductor   

α. allows current to flow.   

β. prevents current from flowing.   

γ. neither allows nor prevents current from flowing.   

2 

δ. either allows or prevents current from flowing. Χ 

The basic parts of a capacitor are   

α. two metal plates, an insulating material, and a dielectric.   

β. two metal plates and a dielectric. Χ 

3 

γ. two metal plates, a dielectric, and a dielectric constant.   

Electric charge is stored   

α. in the dielectric material of the capacitor.   

β. in the conducting plates of the capacitor.   

4 

γ. both in the conducting plates and in the dielectric material of the capacitor. Χ 

Capacitance is expressed as   

α. the product of charge and voltage.   

β. the ratio of voltage to charge.   

5 

γ. the ratio of charge to voltage. Χ 

An insulator has the ability to resist what action   

α. Electrostatic stress.   

β. Voltage breakdown.   

γ. Current leakage. Χ 

6 

δ. External factors acting upon the conductor.   

All insulators will allow some flow of electrons wh ich   

α. cannot be ignored although it is very small.   

β. cannot be ignored because it is very small.   

γ. can be ignored although it is very small.   

7 

δ. can be ignored because it is very small. Χ 

Which is the best definition for power distribution    

α. The delivery of power from the substation to the building premises.   

β. The delivery of power from distribution centers through feeder circuits to wiring 

systems. 

  

γ. The delivery of power from the generating stations through feeders and mains to  

the building premises. 

Χ 

8 

δ. The overhead or underground power lines that extend from the substations to 

the customers’ buildings. 

  

The primary purpose of a distribution transformer i s to   9 

α. change distribution circuit voltage to transmission voltage.   
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β. change three-phase voltage to single-phase voltage.   

γ. change voltage to lower levels for use by end users. Χ 

δ. change voltage to higher levels for use by end users.   

The dielectric constant is the ability of the diele ctric material to   

α. permit the passage of electrons from one conducting plate to the other.   

β. reduce the capacitance of the conducting plates.   

10 

γ. store electric energy between the conducting plates. Χ 

For capacitors connected in series   

α. the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of the capacitances 

of  the separate capacitors. 

  

β. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of 

the capacitances of the separate capacitors. 

Χ 

11 

γ. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the capacitances of 

the separate capacitors. 

  

The farad is the capacitance between two conducting  surfaces of a capacitor 

when there is 

  

α. a difference of potential of 1 volt between the conducting surfaces.   

β. a charge of 1 coulomb which is stored between the conducting surfaces.   

12 

γ. a charge of 1 coulomb stored between the conducting surfaces for a potential of  

1 volt applied across the terminals of the capacitor. 

Χ 

Which of the following are analogue measuring instr uments;   

α. The galvanometer only.   

β. The galvanometer, the permanent-magnet moving-coil instrument, and the 

moving-iron vane instrument. 

  

γ. The galvanometer, the permanent-magnet moving-coil instrument and the 

electrodynamometer. 

  

13 

δ. Each of the above. Χ 

Current through a meter results in the pointer. In the permanent magnet 

moving coil meter, what force produces this deflect ion; 

  

α. The mechanical spring tension.   

β. The electrostatic repulsion.   

γ. The interaction of magnetic fields. Χ 

14 

δ. The calibration of the instrument scale.   

The principal function of an oscilloscope is to   

α. measure electrical quantities and display them on the screen.   

β. create a visible pattern of the measured quantity on the screen.   

15 

γ. allow studying quantities that involve waveform and amplitude. Χ 

In an oscilloscope, the purpose of the deflection p lates is to   

α. position the electron beam on the screen.   

β. bend the electron beam from its straight-line direction. Χ 

16 

γ. determine the distance the electron beam moves.   

The electron beam must be deflected from its straig ht-line direction in order 

to form 

  

α. a bright image of the measured quantity on the screen.   

β. a waveshape of the measured quantity on the screen. Χ 

17 

γ. an electrostatic field between the deflection plates.   

18 Placing a transmission line system underground, rather than overhead, is   
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justified when: 

α. three-phase voltage needs to be transmitted.   

β. protection against cable damage needs to be provided.   

γ. densely populated areas need to be catered for. Χ 

δ. power-handling capability needs to be improved.   

Field excitation means:   

α. applying dc voltage to the field windings.   

β. creating a steady magnetic field within the field windings. Χ 

γ. producing dc voltage in the field windings.   

19 

δ. applying dc voltage to the magnetic field of the field windings.   

The main advantage of a separately excited generato r compared to a self-

excited generator is that: 

  

α. changes in the load of the external circuit cause variations in the strength of the 

magnetic field. 

  

β. the excitation voltage is supplied by a separate dc source external to the 

generator. 

  

γ. a very stable output voltage is achieved with any field excitation. Χ 

20 

δ. field control is possible if a rheostat is connected in series with the field coils.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "Energy saving 

solution". 
  

α. Ενεργειακή απόδοση.   

β. Εξοικονόµηση ενέργειας.   

γ. Λύσεις ενεργειακής απόδοσης.   

21 

δ. Λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας. Χ 

Να µεταφράσετε την ακόλουθη φράση στα ελληνικά: "To minimize the risk of 

electrical shock, the machine should be earthed acc ording to regulations".  
  

α. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να γειωθεί 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

β. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
X 

γ. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαρροής ρεύµατος, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

22 

δ. Για να µην πάθετε ηλεκτροπληξία, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric current".   

α. Ηλεκτρική ροή.   

β. Ηλεκτρικό ρεύµα. Χ 

γ. Ηλεκτρόλυση.   

23 

δ. Ηλεκτρική κίνηση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "copper cable"   

α. Χάλκινο καλώδιο. Χ 

β. Χάλκινος σύνδεσµος   

24 

γ. Μεταλλικό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "photocurrent"   

α. Ρεύµα φωτισµού.   

β. Ρεύµα φωτοηλεκτρονίων. Χ 

25 

γ. Φωτοκύτταρα.   

26 Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "electric cabling"   
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α. Ηλεκτρική ραφή.   

β. Ηλεκτρικός σύνδεσµος.   

γ. Ηλεκτρική καλωδίωση. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "inverter AC-DC"   

α. Αντιστροφέας εναλλασσόµενου ρεύµατος σε συνεχές. Χ 

β. Περιστροφέας ρεύµατος.   

27 

γ. Μεγιστοποιητής ρεύµατος.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "motor"   

α. Κινητήρας. Χ 

β. Περιστροφέας.   

28 

γ. Στρόβιλος.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "coil"   

α. Καλώδιο.   

β. Πηνίο. Χ 

29 

γ. Στεγανό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "sparkle coil"   

α. Πηνίο δηµιουργίας σπινθήρα. Χ 

β. Σπινθήρας καλωδίου.   

30 

γ. Ηλεκτρικός σπινθήρας.   

Να µεταφράσετε την ακόλουθη φράση στα ελληνικά: "Do not store 

combustible or inflammable material near the genera tor".  
  

α. Αποµακρύνετε καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά από την γεννήτρια.   

β. Αποθηκεύστε καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά µακριά από την γεννήτρια.   

γ. Μην τοποθετείτε καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά κοντά στην γεννήτρια.   

31 

δ. Μην αποθηκεύετε καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά κοντά στην γεννήτρια. X 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "inspection"   

α. Εκτίµηση.   

β. Πιστοποίηση.   

32 

γ. Επιθεώρηση. X 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "control"   

α. Έλεγχος. X 

β. Επιθεώρηση.   

33 

γ. ∆ιαχείριση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "maintenance"   

α. Λειτουργία.   

β. Συντήρηση. X 

34 

γ. Ρύθµιση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "repair"   

α. Επισκευή. X 

β. Συντήρηση.   

35 

γ. Επαναφορά.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric generator"   

α. Ηλεκτρική κίνηση.   

β. Ηλεκτρική γεννήτρια. Χ 

36 

γ. Ηλεκτρικός στροφέας.   

37 Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "h.p. = Horse 

power". 
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α. ∆ύναµη αλόγου.   

β. Ενέργεια αλόγου.   

γ. Γερµανικοί Ίπποι.   

δ. Ίπποι ισχύος. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "voltage divider"   

α. ∆ιαιρέτης ρεύµατος.   

β. ∆ιαιρέτης βάσης.   

38 

γ. ∆ιαιρέτης τάσεων. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric circuit".   

α. Ηλεκτρική περιστροφή.   

β. Ηλεκτρική κυκλοφορία.   

γ. Ηλεκτρικό ρεύµα.   

39 

δ. Ηλεκτρικό κύκλωµα. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "ηλεκτρικό δίκτυο 

διανοµής". 
  

α. Electrical distribution network. Χ 

β. Electrical supply network.   

40 

γ. Electrical production network.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "ηλεκτρικός 

µετασχηµατιστής". 
  

α. Electrical inverter.   

β. Electrical adaptor. Χ 

41 

γ. Electrical capasitor   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "πυκνωτής".   

α. Inverter.   

β. Adaptor.   

42 

γ. Capasitor. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "Τεχνικές 

προδιαγραφές και πιστοποιητικά". 

  

α. Technical speculations and certificates.   

β. Technical specifications and diplomas.   

γ. Technical specimen and certificates.   

43 

δ. Technical specifications and certificates. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "Σύστηµα 

ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων". 
  

α. Housing energy management.   

β. Building energetic management system.   

γ. Building energy management system. Χ 

44 

δ. Living energy system.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "CO 2 fire 

extinguisher". 
  

α. Πυροσβεστήρας µονοξειδίου του άνθρακα.   

β. Πυροσβεστήρας CO2. Χ 

γ. Πυροσβεστήρας άνθρακα.   

45 

δ. Εξάλειψη άνθρακα.   
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Πίνακας Α.14: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιος είναι ο ορισµός της αγοραστικής δύναµης.   

α. Η αγοραστική δύναµη είναι το ακαθάριστο Εθνικό προϊόν της χώρας (ΑΕΠ).   

β. Η Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα απόκτησης αγαθών µόνο του 

πρωτογενούς τοµέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά είδη κ.τ.λ.). 

  

1 

γ. Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε 

συγκεκριµένες ποσότητες από ένα εµπόρευµα ή από µια οµάδα εµπορευµάτων. 

X 

Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες αποτελούν νοµικές µορφές των 

επιχειρήσεων. 

  

α. Οµόρρυθµη εταιρία (Ο.Ε). X 

β. Οικογενειακή Εταιρεία (Οικ.Ετ).   

γ. Ετερόρρυθµη εταιρία (Ε.Ε). X 

δ. Εταιρία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε). X 

ε. Εταιρεία παραγωγής βιοµηχανικών ειδών (Ε.Π.Β.Ε).   

στ. Ανώνυµη εταιρία (Α.Ε). X 

2 

ζ. Μεταποιητική επιχείρηση (Μετ. Επ.).   

Σηµειώστε ποιοι παράγοντες απαιτούνται για την παραγωγική διαδικασία;   

α. Πρώτες ύλες. X 

β. Νοµικός Σύµβουλος.   

γ. Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός ή µέσα παραγωγής. X 

δ. Ανθρώπινη εργασία. X 

3 

ε. Ιδιοκτήτης επιχείρησης.   

Τι είναι ο πληθωρισµός;   

α. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της κατανάλωσης.   

β. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της ανεργίας.   

γ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης των τιµών. X 

4 

δ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της παραγωγής.    

Ποια είναι η άµεση συνέπεια του πληθωρισµού;   

α. είναι η µείωση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος. X 

β. είναι η αύξηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

5 

γ. είναι η διατήρηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

Τι καλείται φόρος;   

α. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι πολίτες είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν στο ∆ηµόσιο. 

X 

β. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να 

χρεώσουν στα προϊόντα / υπηρεσίες τους. 

  

γ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να 

ενσωµατώσουν στις τιµές τελικής διάθεσης των προϊόντων τους. 

  

6 

δ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που καλείται να πληρώσει το ∆ηµόσιο   

Τι καλείται φορολογικός συντελεστής;   

α. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο παρακρατείται ο φόρος 

µισθωτών υπηρεσιών. 

  

7 

β. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το 

κεφάλαιο. 
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γ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το 

εισόδηµα (η περιουσία ή η δαπάνη). 

X 

δ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογούνται οι 

πωλήσεις των επιχειρήσεων. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι βασικές µορφές φόρου;   

α. Φόρος εισοδήµατος. X 

β. Φόρος πολυτελείας.   

γ. Φόρος περιουσίας X 

8 

δ. Φόρος καταναλωτικών δανείων (ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόρος 

προστιθέµενης αξίας, Φ.Π.Α). 

X 

Τι είναι η επιταγή;   

α. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

διαγράψει το αναφερόµενο ποσόν από τα χρέη του κοµιστή (δικαιούχο) της 

επιταγής. 

  

β. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δεσµεύσει το αναφερόµενο ποσόν από τον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

γ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δανείσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

9 

δ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

εξαργυρώσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

X 

Πότε µια επιταγή είναι ακάλυπτη;   

α. Όταν ο εκδότης της επιταγής αρνείται να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται 

σε αυτήν.  

  

β. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής δεν 

έχει κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

X 

γ. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία λήξης της επιταγής δεν έχει 

κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

  

10 

δ. Όταν ο εκδότης της επιταγής χρωστάει στο δηµόσιο.   

Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε κάθε επιταγή;   

α. το χρηµατικό ποσόν. Χ 

β. το όνοµα του δικαιούχου-αποδέκτη της επιταγή. Χ 

γ. o αριθµός ταυτότητας του εκδότη της επιταγής.   

δ. ο τόπος έκδοσης της επιταγής. Χ 

ε. η ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής. Χ 

στ. η υπογραφή του εκδότη.   

11 

ε. όλα τα παραπάνω.   

Η ιδιωτική ρύθµιση πληρωµής µεταξύ δύο συναλλασσοµένων η οποία 

αποτελεί υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον ονοµάζεται: 

  

α. Επιταγή.   

β. ∆άνειο.   

γ. Συναλλαγµατική.  X 

12 

δ. Οµόλογο.   

Ο συντελεστής παραγωγής "Κεφάλαιο" περιλαµβάνει:   

α. Τα κέρδη των επιχειρήσεων.   

β. Τη συνολική αξία των µετοχών.   

γ. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. X 

13 

δ. Τα δάνεια προς τις τράπεζες.   
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Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν:   

α. Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται.   

β. Η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή.   

γ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά µειώνεται.   

14 

δ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

πρωτογενή τοµέα.  

  

α. Γεωργία, δασοκοµία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.   

δ. Κτηνοτροφία. X 

15 

α. Αλιεία. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

δευτερογενή τοµέα.  

  

α. Ορυχεία-Λατοµεία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Κατασκευές. X 

δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, παροχή νερού, παροχή φυσικού αερίου. X 

ε. Κτηνοτροφία.   

στ. Μεταποιητικές βιοµηχανίες.  X 

16 

ζ. Παροχή φυσικού αερίου. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

τριτογενή τοµέα.  

  

α. Εµπόριο.  X 

β. Επισκευές.  X 

γ. Κτηνοτροφία.   

δ. Εστίαση και ξενοδοχεία.  X 

ε. Τοµέας µεταφορών, επικοινωνιών και εκπαίδευσης. X 

στ. Παροχή φυσικού αερίου.   

17 

γ. Τοµέας υγείας.  X 
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Πίνακας Α.15: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το σύνολο των προγραµµάτων που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ονοµάζεται:    

α. Βιβλιοθήκη δεδοµένων.   

β. Βάση δεδοµένων.   

γ. Λογισµικό. X 

1 

δ. Υλικό του υπολογιστή.   

Για την δηµιουργία ενός νέου φακέλου στην επιφάνεια εργασίας, σε 

περιβάλλον Windows, ανοίγουµε το εικονίδιο "ο υπολογιστής µου" και 

πατάµε στην µπάρα την επιλογή "αρχείο" και µετά "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος" ή µε δεξί κλικ και µετά επιλέγουµε "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος". 

  

α. Σωστό. X 

2 

β. Λάθος.   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο αλλαγής του πληκτρολογίου 

από τα αγγλικά στα ελληνικά σε περιβάλλον Windows 
  

α. Πατώντας "αριστερό ALT + SHIFT". Χ 

β. Πατώντας "αριστερό ALT + CONTROL".   

γ. Πατώντας "αριστερό ALT + TAB".   

3 

δ. Πατώντας "αριστερό ALT + SPACE".   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο κλεισίµατος κάποιου παραθύρου 

σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι: 
  

α. Πατώντας µε διπλό κλικ πάνω στο ανοικτό παράθυρο.   

β. Πατώντας µε το ποντίκι το (_) στο πάνω δεξί µέρος.   

4 

γ. Πατώντας µε το ποντίκι το (x) στο πάνω δεξί µέρος. Χ 

Σηµειώστε (επιλέγοντας τη σωστή απάντηση) τι συµβαίνει σε περιβάλλον 

Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι αν κάνετε µία φορά κλικ σε κάποιο 

εικονίδιο;  

  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο. Χ 

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

5 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

διπλό κλικ σε κάποιο εικονίδιο; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 
  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

6 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή. Χ 

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

δεξί κλικ σε κάποιο εικονίδιο; 
  

α. ∆ιαγράφετε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Ανοίγει µια λίστα επιλογών που σχετίζονται µε το εικονίδιο. Χ 

7 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   
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Σε Windows, πώς µπορώ να σβήσω κάποιο αρχείο;    

α. Επιλέγοντας το αρχείο µε το ποντίκι και είτε πατάµε Delete στο πληκτρολόγιο. Χ 

β. Αριστερό κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

γ. ∆εξί κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

8 

δ. Όλα τα παραπάνω.   

Σε Windows, µπορεί κάποιο αρχείο ή φάκελος να έχει στο όνοµά του 

ελληνικούς χαρακτήρες; 
  

α. Σωστό. Χ 

9 

β. Λάθος.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε αντιγραφή  αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C. Χ 

β. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε αριστερό κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή.   

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το CTRL σέρνουµε το αρχείο στον 

προορισµό του. 
Χ 

10 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε µεταφορά (αποκοπή) αρχείου 

σε περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Υ.   

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αποκοπή. Χ 

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το ALT σέρνουµε το αρχείο στον προορισµό 

του. 
Χ 

11 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε επικόλληση αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V. Χ 

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C.   

γ. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X.   

12 

δ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε επικόλληση. Χ 

Υποδείξτε τη  διαφορά αντιγραφής και αποκοπής σε περιβάλλον Windows 

επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.  
  

α. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο από τον 

αρχικό φάκελο. 

Χ 

β. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

διαγράφω το αρχείο. 

  

13 

γ. Με την αντιγραφή δηµιουργώ πολλαπλά αντίγραφα του αρχείου. Με την 

αποκοπή µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο 

από τον αρχικό φάκελο. 

  

Επιλογή µέρους κειµένου για επεξεργασία στον επεξεργαστή κειµένου 

(Word).  
  

α. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή και στο τέλος του κειµένου.   

14 

β. Κάνουµε δεξί κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε το 
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κουµπί πατηµένο. 

γ. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε 

το κουµπί πατηµένο. 
Χ 

δ. Κάνουµε διπλό αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου.   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 και Α2 και 

αποθήκευσης του αποτελέσµατος  στο κελί Α3 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Στο κελί Α3 γράφουµε "Α1+Α2".   

β. Στο κελί Α3 γράφουµε "=Α1+Α2". Χ 

γ. Στο κελί Α3 γράφουµε "SUM(A1+A2)".   

15 

δ. Στο κελί Α3 γράφουµε "άθροισµα(A1+A2)".   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 έως και Α10 σε 

λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Στο κελί Α11 γράφουµε "SUM(A1:A10)".   

β. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1:A10)". Χ 

γ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=(A1-A10)".   

16 

δ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1+A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µέσου όρου των αριθµών των κελιών Α1 

έως Ε1 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Γράφουµε "=AVERAGE(A1:E1)". Χ 

β. Γράφουµε "=AVER(A1:E1)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:E1)".   

17 

δ. Γράφουµε "=MAX(A1:E1)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του  µεγαλύτερου από τους αριθµούς των 

κελιών A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MAXΙΜUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MAX(A1:A10)". Χ 

18 

δ. Γράφουµε "=MAGNUM(A1:A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µικρότερου από τους αριθµούς των κελιών 

A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MINIMUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:A10)". X 

19 

δ. Γράφουµε "=MINUS(A1:A10)".   

Σηµασία του συµβόλου $ σε κελί µε τα στοιχεία: «=Α1*$Β$1» σε λογιστικό 

φύλλο (Excel). 
  

α. Σηµαίνει ότι κρατάµε σταθερή την αναφορά µας στο κελί Β1. X 

β. Σηµαίνει ότι η τιµή  που αναγράφεται στο κελί Β1 αναφέρεται σε δολάρια.   

γ. Σηµαίνει ότι το κελί Β1 περιέχει κείµενο.   

20 

δ. Σηµαίνει ότι η αναφορά στο κελί Β1 δεν θα ληφθεί υπόψη στη εν λόγω πράξη.   

Σε Windows, προκειµένου για την εύρεση αρχείου σε κάποιο φάκελο, 

επιλέγεται η εντολή "έναρξη\εύρεση\αρχεία ή φάκελοι" και πληκτρολογείται 

το όνοµα του αρχείου στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται   

α. Σωστό. X 

21 

β. Λάθος.   

22 Ποιοι από τους παρακάτω είναι τρόποι αντιγραφής και επικόλληση ενός 

αρχείου σε µια δισκέτα, σε περιβάλλον Windows;   
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α. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας CTRL+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο CTRL+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου. 

X 

β. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας ALT+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο ALT+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου.   

γ. Επιλέγεται το αρχείο και µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται 

"αντιγραφή". Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση, µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται "επικόλληση".  

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να µεγαλώσει η 

γραµµατοσειρά;   

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ παράγραφος \ µέγεθος".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ µέγεθος". 
X 

23 

γ. Επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ µέγεθος".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει το χρώµα του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ φόντο \ χρώµα".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ χρώµα".   

24 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ χρώµα". 
X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει η στοίχιση του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 4 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ παράγραφος \ στοίχιση". 
X 

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ στοίχιση".   

25 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ στοίχιση".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αντιγραφεί ένα κοµµάτι 

κειµένου και να το επικολληθεί και σε κάποιο άλλο σηµείο;    

α. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας ALT+C και µετά ALT+V.   

26 

β. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C και µετά CTRL+V. 

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), µε ποιους από τους παρακάτω τρόπους, 

γίνεται αναίρεση της τελευταίας ενέργειας που έγινε;    

27 

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Z. X 
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β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V.   

γ. Πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. X 

δ. Επιλέγοντας από τη µπάρα εντολών "επεξεργασία \ αναίρεση". X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την τετραγωνική ρίζα του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;   

α. Γράφουµε «=ROOT(A1)»   

β. Γράφουµε «=RT(A1)»   

28 

γ. Γράφουµε «=SQRT(A1)» X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω τον κύβο (3η δύναµη) του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=A1^^^3»   

β. Γράφουµε «=A1^3» X 

29 

γ. Γράφουµε «=A1^SR3»   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την απόλυτη τιµή του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=ABS(A1)» X 

β. Γράφουµε «=AB(A1)»   

30 

α. Γράφουµε «=A(A1)»   

Οι βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήµατος, είναι να φροντίζει να 

εξασφαλίζει χώρο στη µνήµη και στη κεντρική µονάδα επεξεργασίας, ελέγχει 

τις περιφερειακές µονάδες (οθόνη, πληκτρολόγιο κ.τ.λ.), διατηρεί ένα 

σύστηµα αρχείων ώστε οι πληροφορίες να αποθηκεύονται και να 

ανακτώνται, φροντίζει για την επικοινωνία χρήστη-µηχανής.   

α. Σωστό. X 

31 

β. Λάθος.   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα 

µας;   

α. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "µορφή \ ταξινόµηση".   

β. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "δεδοµένα \ 

ταξινόµηση". 
X 

32 

γ. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "εργαλεία \ 

ταξινόµηση".   

Σε Windows, πώς µπορώ να κλείσω κάποιο ανοιχτό παράθυρο 

χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο;    

α. Πατώντας ALT + F2   

β. Πατώντας ALT + F3   

33 

γ. Πατώντας ALT + F4 X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να προσθέσω τους αριθµούς όλων 

των κελιών της στήλης A;    

α. Γράφουµε «=SUM(A:A)». X 

β. Γράφουµε «=SUM(A$)».   
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γ. Γράφουµε «=SUM(A)».   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), η διαδικασία για τη δηµιουργία γραφήµατος είναι 

η εξής: Επιλέγουµε τα κελιά που µας ενδιαφέρουν. Κάνουµε κλικ στο κουµπί 

"Οδηγός γραφηµάτων". Ακολουθούµε τις οδηγίες που εµφανίζονται.   

α. Σωστό. X 
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β. Λάθος.   
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Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να προστατέψουµε µε κωδικό το 

αρχείο;    

α. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ κωδικοί \ προστασία".   

β. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ προστασία \ προστασία βιβλίου 

εργασίας". 
X 
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γ. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "προστασία".   
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IΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

ΙΙ.1 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης οµάδας της A΄ ειδικότητας 

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης οµάδας της A΄ ειδικότητας, 

της παραγράφου 5, του άρθρου 5 του Π∆ 108/2013,  είναι τρεις (3)  ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα: 

 

Α/Α  Πίνακα Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Α.1.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας (39 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.1.2. Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας (48 

θέµατα)  4 

Πίνακας Α.2.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα. 

(23 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.2.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα (26 

θέµατα) 4 

Πίνακας Α.3.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Μονωµένοι Αγωγοί και 

Καλώδια (12 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.3.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Καλώδια και 

∆ίκτυα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (26 θέµατα) 13 

Πίνακας Α.4.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και 

Μέσα Ζεύξης (49 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.4.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα Ζεύξης 

(28 θέµατα) 15 

Πίνακας Α.5.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εσωτερικές 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (67 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.5.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (34 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.6.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις 

κίνησης (25 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.6.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις κίνησης (44 

θέµατα) 15 

Πίνακας Α.7.1: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γενικά (16 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.7.2: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γειώσεις (9 θέµατα) 3 

Πίνακας Α.7.3: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Μετασχηµατιστές (34 

θέµατα) 12 

Πίνακας Α.7.4: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Υλικά και ∆ιατάξεις 

(43 θέµατα) 13 

Πίνακας Α.8.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - 

Εναλλακτήρες (17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.8.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - 

Εναλλακτήρες (17 θέµατα) 4 

Πίνακας Α.8.3: Ειδικά Θέµατα: Ανεµογεννήτριες (10 θέµατα) 3 

Πίνακας Α.9. Ειδικά θέµατα: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  (64 θέµατα) 15 
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Πίνακας Α.10: Ειδικά θέµατα: Αντιστάθµιση – ∆ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (16 

θέµατα) 4 

Πίνακας Α.11.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (26 

θέµατα) 2 

Πίνακας Α.11.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: (17 θέµατα 

Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (43 θέµατα) 4 

Πίνακας Α12: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α13: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (45 θέµατα) 1 

Πίνακας Α14: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Α15: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 140 

 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 140. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) εκατόν πέντε (105) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) είκοσι οκτώ (28) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα των Πινάκων: Α.3.2, Α.7.1, Α.7.2, Α.7.3 και Α.7.4 

 

ΙΙ.2 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας της A΄ ειδικότητας 

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας της A΄ ειδικότητας, 

των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 5, του άρθρου 5 του Π∆ 108/2013,  είναι τρεις (3)  ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα: 

 

Α/Α  Πίνακα Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Α.1.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας (39 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.1.2. Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας (48 

θέµατα)  12 

Πίνακας Α.2.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα. (23 

θέµατα) 3 

Πίνακας Α.2.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα (26 

θέµατα) 6 

Πίνακας Α.3.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Μονωµένοι Αγωγοί και Καλώδια 

(12 θέµατα) 6 

Πίνακας Α.3.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Καλώδια και ∆ίκτυα 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (26 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.4.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα 

Ζεύξης (49 θέµατα) 7 

Πίνακας Α.4.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα Ζεύξης (28 

θέµατα) 14 

Πίνακας Α.5.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εσωτερικές 6 
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Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (67 θέµατα) 

Πίνακας Α.5.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (34 θέµατα) 18 

Πίνακας Α.6.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις 

κίνησης (25 θέµατα) 7 

Πίνακας Α.6.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις κίνησης (44 

θέµατα) 14 

Πίνακας Α.7.1: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γενικά (16 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.2: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γειώσεις (9 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.3: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Μετασχηµατιστές (34 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.4: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Υλικά και ∆ιατάξεις (43 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.8.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - Εναλλακτήρες 

(17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.8.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - 

Εναλλακτήρες (17 θέµατα) 3 

Πίνακας Α.8.3: Ειδικά Θέµατα: Ανεµογεννήτριες (10 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.9. Ειδικά θέµατα: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  (64 θέµατα) 20 

Πίνακας Α.10: Ειδικά θέµατα: Αντιστάθµιση – ∆ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (16 

θέµατα) 2 

Πίνακας Α.11.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (26 

θέµατα) 3 

Πίνακας Α.11.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: (17 θέµατα 

Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (43 θέµατα) 3 

Πίνακας Α12: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α13: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (45 θέµατα) 1 

Πίνακας Α14: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Α15: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 140 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 140. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει εκατόν πέντε (105) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων 

θεµάτων .  

 

ΙΙ.3 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας 

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας της A΄ ειδικότητας, 

της παραγράφου 3.Α, του άρθρου 5 του Π∆ 108/2013,  είναι δύο (2)  ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα: 
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Α/Α  Πίνακα Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Α.1.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας (39 θέµατα) 3 

Πίνακας Α.1.2. Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας (48 

θέµατα)  6 

Πίνακας Α.2.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα. (23 

θέµατα) 3 

Πίνακας Α.2.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας ∆υσκολίας: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα (26 

θέµατα) 3 

Πίνακας Α.3.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Μονωµένοι Αγωγοί και Καλώδια 

(12 θέµατα) 6 

Πίνακας Α.3.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Καλώδια και ∆ίκτυα 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (26 θέµατα) 2 

Πίνακας Α.4.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα 

Ζεύξης (49 θέµατα) 5 

Πίνακας Α.4.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: ∆ιακόπτες και Μέσα Ζεύξης (28 

θέµατα) 5 

Πίνακας Α.5.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εσωτερικές 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (67 θέµατα) 6 

Πίνακας Α.5.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (34 θέµατα) 9 

Πίνακας Α.6.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής και Μεσαίας ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις 

κίνησης (25 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.6.2: Ειδικά Θέµατα Υψηλής ∆υσκολίας: Εγκαταστάσεις κίνησης (44 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.1: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γενικά (16 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.2: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Γειώσεις (9 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.3: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Μετασχηµατιστές (34 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.7.4: Ειδικά Θέµατα Υποσταθµών Μέσης Τάσης: Υλικά και ∆ιατάξεις (43 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.8.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - Εναλλακτήρες 

(17 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.8.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: Γεννήτριες - Η/Ζ - 

Εναλλακτήρες (17 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.8.3: Ειδικά Θέµατα: Ανεµογεννήτριες (10 θέµατα) 0 

Πίνακας Α.9. Ειδικά θέµατα: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  (64 θέµατα) 30 

Πίνακας Α.10: Ειδικά θέµατα: Αντιστάθµιση – ∆ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (16 

θέµατα) 0 

Πίνακας Α.11.1: Ειδικά Θέµατα Χαµηλής ∆υσκολίας: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (26 

θέµατα) 3 

Πίνακας Α.11.2: Ειδικά Θέµατα Μεσαίας και Υψηλής ∆υσκολίας: (17 θέµατα 

Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις (43 θέµατα) 4 

Πίνακας Α12: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α13: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (45 θέµατα) 1 

Πίνακας Α14: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Α15: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 
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Σύνολο 90 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 90. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) εξήντα οκτώ (68) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) είκοσι (20) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα του Πίνακα  Α.9.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Α’ : Φωτισµού, Κίνησης & Παραγωγής / ∆ιανοµής Ενέργειας 

 

Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Για την εξέταση του πρακτικού µέρους οι υποψήφιοι των περιπτώσεων:  

α) του άρθρου 5 παρ. 3.Α. του π.δ. 108/2013 για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας,  

β) του άρθρου 5 παρ. 4. (α)  του π.δ. 108/2013 για την άδεια  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας 

της Α’ ειδικότητας,  

γ) του άρθρου 5 παρ. 4. (β)  του π.δ. 108/2013 για την άδεια  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας 

της Α’ ειδικότητας και  

δ) του άρθρου 5 παρ. 5  του π.δ. 108/2013  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της Α’ 

ειδικότητας,  

καλούνται να φέρουν εις πέρας συγκεκριµένο αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων. Τα προς εξέταση 

θέµατα επιλέγονται από τις ακόλουθες ασκήσεις: 

 

Άσκηση 1 : Τοποθέτηση και σύνδεση τριφασικού ηλεκτρικού πίνακα διανοµής οικίας. Κύρια 

γραµµή, γενική ασφάλεια, δευτερεύουσες γραµµές. Προστασία µε διαφορικό διακόπτη 

έντασης (ρελέ διαφυγής) 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση και εξοικείωση του 

τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου γύρω από την τοποθέτηση και σύνδεση τριφασικού ηλεκτρικού πίνακα 

διανοµής οικίας. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

Με βάση το σχήµα 1 που απεικονίζεται το πολυγραµµικό σχέδιο συνδεσµολογίας τριφασικού 

ηλεκτρικού πίνακα οικίας: 

� Αναγνωρίστε υλικά και  όργανα που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Μελετήστε το σχέδιο συνδεσµολογίας του τριφασικού πίνακα οικίας χωρίς τριφασικές καταναλώσεις 

του σχεδίου. 

� Πραγµατοποιήστε τις συνδέσεις  σύµφωνα µε το σχέδιο. 

� Ακολουθεί έλεγχος συνδέσεων και δοκιµή. 

� Να γίνει ανεύρεση πιθανών ή  προγραµµατισµένων βλαβών. 

� Αποσυναρµολογήστε και  παραδώστε τα υλικά στον υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ειδικός χώρος εξοµοίωσης ΕΗΕ. 

� ∆ιακόπτης διαρροής. 

� Μικροαυτόµατοι. 

� Γενικός ∆ιακόπτης. 

� Ασφάλειες. 

� ∆ιακόπτες. 

� Ασφαλειοδιακόπτες. 

� Αγωγοί. 

� Ενδεικτικές λυχνίες. 
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Σχήµα  1. Τριφασικός γενικός πίνακας οικίας (Μονογραµµικό σχέδιο)
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Άσκηση 2: Έλεγχος φωτιστικού σηµείου από τρεις θέσεις µε δύο ακραίους και ένα µεσαίο 

αλέ ρετούρ 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου γύρω 

από τον έλεγχο φωτιστικού σηµείου από τρεις θέσεις µε δύο ακραίους και ένα µεσαίο αλέ ρετούρ. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

Με βάση τα σχήµατα 1 και 2 που απεικονίζεται το πολυγραµµικό και µονογραµµικό σχέδιο ελέγχου 

φωτιστικού σηµείου από τρεις θέσεις µε δύο ακραίους και ένα µεσαίο αλέ ρετούρ: 

� Αναγνωρίστε υλικά και  όργανα που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Μελετήστε το σχέδιο συνδεσµολογίας του για τον έλεγχο του φωτιστικού σηµείου από τρεις θέσεις µε 

δύο ακραίους και ένα µεσαίο αλέ ρετούρ. 

� Πραγµατοποιήστε τις συνδέσεις  σύµφωνα µε το σχέδιο. 

� Ακολουθεί έλεγχος συνδέσεων και δοκιµή. 

� Να γίνει ανεύρεση πιθανών ή  προγραµµατισµένων βλαβών. 

� Αποσυναρµολογήστε και  παραδώστε τα υλικά στον υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ειδικός χώρος εξοµοίωσης ΕΗΕ. 

� ∆ιακόπτες. 

� Αγωγοί. 

 

 
Σχήµα  1. Πολυγραµµικό σχέδιο 
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Σχήµα  2. Μονογραµµικό σχέδιο 
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 Άσκηση 3 : Έλεγχος δύο φωτιστικών σηµείων σε απόσταση µεταξύ τους µε διακόπτη 

κοµιτατέρ 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου γύρω 

από τον έλεγχο δύο φωτιστικών σηµείων σε απόσταση µεταξύ τους µε διακόπτη κοµιτατέρ. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

Με βάση τα σχήµατα 1 και 2 που απεικονίζεται το πολυγραµµικό και µονογραµµικό σχέδιο ελέγχου 

δύο φωτιστικών σηµείων σε απόσταση µεταξύ τους µε διακόπτη κοµιτατέρ: 

� Αναγνωρίστε υλικά και  όργανα που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Μελετήστε το σχέδιο συνδεσµολογίας του για τον έλεγχο δύο φωτιστικών σηµείων σε απόσταση 

µεταξύ τους µε διακόπτη κοµιτατέρ. 

� Πραγµατοποιήστε τις συνδέσεις  σύµφωνα µε το σχέδιο. 

� Ακολουθεί έλεγχος συνδέσεων και δοκιµή. 

� Να γίνει ανεύρεση πιθανών ή  προγραµµατισµένων βλαβών. 

� Αποσυναρµολογήστε και  παραδώστε τα υλικά στον υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ειδικός χώρος εξοµοίωσης ΕΗΕ. 

� ∆ιακόπτες. 

� Αγωγοί. 

 

 
Σχήµα  1. Πολυγραµµικό σχέδιο 

 

 
Σχήµα  2. Μονογραµµικό σχέδιο  
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Άσκηση 4: Κινητήρας Σ.Ρ. (DC) παράλληλης διέγερσης 

Σκοπός της παρούσας δοκιµασίας είναι να ελεγχθεί η ικανότητα του εξεταζόµενου τεχνίτη / 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου να εκτελέσει σωστή και ασφαλή συνδεσµολογία ενός κινητήρα Σ.Ρ. (DC) 

παράλληλης διέγερσης. 

 

 
Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Έχοντας σταθερή την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα στην αντίστοιχη ονοµαστική τιµή, και 

µεταβάλλοντας την αντίσταση διέγερσης παρατηρούµε την λειτουργία του κινητήρα.  

� Με σταθερή την ένταση στο τύλιγµα διέγερσης, µεταβάλλουµε την τάση τροφοδοσίας και 

παρατηρούµε την λειτουργία του κινητήρα. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες προστασίες, 

για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας Σ.Ρ. 230V/8,5A. 

� Γεννήτρια Σ.Ρ. ξένης διέγερσης 230V/8,5A. 

� Ροοστάτης 1000Ω/1A. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A αντίστοιχα. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW/300V 

� Εύκαµπτοι αγωγοί 2,5 mm2 για σύνδεση. 
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Άσκηση 5: Έλεγχος Ηλεκτρονόµου µε ∆ιακόπτη 

Σκοπός της άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος περί της γνώσης του 

να σχεδιάζει και να κατασκευάζει  εκκινητές κινητήρων, ξεκινώντας από τον απλούστερο, που είναι ο 

έλεγχος ηλεκτρονόµου µε επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων (on/off). Επίσης,  θα εξεταστεί η γνώση περί 

της συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού και της συνδεσµολογίας του 

ηλεκτρονόµου καθώς και της τοποθέτησης και συνδεσµολογίας  του θερµικού. 

 

 

 

 
 

 

Σχήµα 1 
 

Σχήµα 2 

 

Στο σχήµα 1 βλέπουµε το κύκλωµα ισχύος (πολυγραµµικό και µονογραµµικό), εκκίνησης κινητήρα. 

Στο κύκλωµα του σχήµατος 2 διακρίνουµε την ασφάλεια του βοηθητικού κυκλώµατος F0F, το θερµικό 

F2F µε τις επαφές 95-96 και  97-98, τον διακόπτη S1Q, το πηνίο του ηλεκτρονόµου Κ1Μ και την  

ενδεικτική λυχνία βλάβης Η1Η. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το σχέδιο 

πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 
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� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V, τρεις κύριες επαφές ισχύος (δεν υπάρχει επαφή 

αυτοσυγκράτησης και δεν µας απασχολεί αν είναι η βοηθητική επαφή του ηλεκτρονόµου εργασίας ή 

ηρεµίας). 

� Ένας θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Ένας διακόπτης 0 –1.  

� Μία ενδεικτική λυχνία. 
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Άσκηση 6: Κύκλωµα αυτοµατισµού µε µπουτόν (Αυτοσυγκράτηση) 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των τεχνιτών/εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 

περί της συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού, του απλούστερου εκκινητή µε τη 

χρήση µπουτόν (αυτοσυγκράτηση) και της δυνατότητας αποµακρυσµένου ελέγχου από πολλαπλά 

σηµεία. 

Τα µπουτόν µας βοηθούν στον χειρισµό των κυκλωµάτων αυτοµατισµού. ∆ιακρίνονται: α) σε 

µπουτόν START β) σε µπουτόν STOP και συµβολίζονται όπως στο σχήµα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήµα 1 

 
Σχήµα 2 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παραπάνω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο (σχήµα 2) πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο 

διαµέτρου ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας 

στο σχέδιο τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του 

κυκλώµατος και στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V, τρεις κύριες επαφές ισχύος και µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NO NORMALLY OPEN). 

� Ένα θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START.  

� Μία ενδεικτική λυχνία. 
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Άσκηση 7: Εκκίνηση τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων 

Σκοπός είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος περί των βασικών αρχών των 

ηλεκτρικών µηχανών και για το κατά πόσο είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες 

συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί 

τα αποτελέσµατα. 

Η εκκίνηση των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα, µπορεί να 

επιτευχθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1) Απ’ ευθείας εκκίνηση, 2) Εκκίνηση µε αντιστάσεις 

στον στάτη, 3) Εκκίνηση µε αυτοµεταχηµατιστή, 4) Εκκίνηση µε διακόπτη αστέρα – τριγώνου, 5) Εκκίνηση 

µε αντιστάσεις στον δροµέα, 6) Εκκίνηση µε συσκευές στερεάς κατάστασης, 7) Με ρύθµιση του λόγου V/f. 

 

 
Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Καταγράψτε τις ονοµαστικές τιµές ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

 

∆εδοµένα κινητήρα 

Ονοµαστική ισχύς   Ρον = ………………   [ KW ]  

Ονοµαστική  τάση στάτη Vον = ……/…… [ V ] Συνδεσµολογία …………… 

Ονοµαστική ένταση ρεύµατος στάτη   Iον = ……/…… [ Α ] Συνδεσµολογία ………. …. 

Ονοµαστικές στροφές nον = …………..    [ rpm ]  

Ονοµαστική  συχνότητα  f ον = …………..    [ Hz ]  

Ονοµαστικός συντελεστής ισχύος   cosφον = …………..      

Ονοµαστική  τάση δροµέα Vον2 = ……/………[ V ]      Συνδεσµολογία …………… 

Ονοµαστική ένταση ρεύµατος δροµέα  Iον2 = ……/…… [ Α ]     Συνδεσµολογία …………… 

 

� Υπολογίστε  τις παρακάτω τιµές σύµφωνα µε τους τύπους. 

 

Αριθµός ζευγών πόλων  
p = 

sn
f60⋅

              

Σύγχρονη ταχύτητα         
ns = 

p
f60⋅

   [rpm]  

Ονοµαστική ολίσθηση  
Sον = 

s

s

n
nn ον−

 

Ονοµαστική Ροπή 
Tον = =ον

ονω
P

 
ονη2π

60P
⋅
⋅ον  [Νm],  (όπου nον [rpm])           

Ονοµαστικός βαθµός απόδοσης 
ηον = 

ονον

ον

φcosIV3
P

ον

                 

 

� Για να εκτελέσετε απ’ ευθείας εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα, πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία 

του σχήµατος 1. 
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� Αφήστε ανοικτό το διακόπτη ∆2 και κλείστε τον ∆1. 

� Μετρήστε το ρεύµα εκκίνησης  Ιεκ = ……[ Α ] 

� Για να εκτελέσετε εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα µε αντιστάσεις στο δροµέα, κλείστε το διακόπτη ∆2, 

έτσι ώστε να συνδεθεί ο εκκινητής, µε τη µεγαλύτερη αντίσταση του, στο δροµέα του ασύγχρονου 

κινητήρα. 

� Κλείστε  το διακόπτη ∆1 και σηµειώστε τις τιµές στον πίνακα. 

� Για διάφορες τιµές των αντιστάσεων του εκκινητή, συµπληρώστε τον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

Rεκ [Ω]      

Ιεκ [Α]      

Ιεκ /Ιον     

 

 

 
Σχήµα 2. Συνδεσµολογία εκκίνησης µε διακόπτη Υ/∆ 

 

� Για να εκτελέσετε εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα µε διακόπτη Υ/∆, πραγµατοποιήστε τη 

συνδεσµολογία του σχήµατος 2.  

� Μέσω του διακόπτη Υ/∆ , συνδέστε τα τυλίγµατα του στάτη πρώτα σε αστέρα και αφού ο κινητήρας 

φτάσει τις ονοµαστικές στροφές,  κάντε τη µεταγωγή σε τρίγωνο. 

�  Μετρήστε τα ρεύµατα και στις δύο περιπτώσεις και συµπληρώστε τον πίνακα 2. 

� Υπολογίστε µέσω της σχέσης (1), το χρόνο που χρειάζεται για τη µεταγωγή από αστέρα σε τρίγωνο. 

 

tεκ =  4 + 2 )kW(P  (sec)                 [1] 

 

Πίνακας 2 

ΙΥ (Α)  Ι∆ (Α) Ι∆ / ΙΥ  
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης λειτουργίας 400V, ∆, έντασης 

6A. 

� Αυτόµατος διακόπτης αστέρα-τρίγωνο των 16Α. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A, αντίστοιχα 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW/300V. 

� Στροφόµετρο. 

� Εύκαµπτοι αγωγοί για σύνδεση 2,5 mm2. 
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Άσκηση 8: Εκκίνηση δύο ηλεκτροκινητήρων µε χρονική καθυστέρηση του δεύτερου στην 

εκκίνηση. 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί της 

συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού (εκκίνησης δύο ηλεκτροκινητήρων µε 

χρονική καθυστέρηση του δεύτερου), του ελέγχου δύο κινητήρων µε κοινό κύκλωµα αυτοµατισµού και της 

εξοικείωσης τους µε τη χρησιµοποίηση χρονικού. 

Η χρονική καθυστέρηση ξεκινήµατος εφαρµόζεται στη βιοµηχανία κυρίως στους µεγάλους κινητήρες 

για να µην έχουµε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω των ρευµάτων εκκίνησης, αλλά και σ’ άλλες 

εφαρµογές όπου απαιτείται εκκίνηση κινητήρων σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές είτε για λόγους 

σκοπιµότητας είτε για λόγους οικονοµίας. 

 

 
Σχήµα  1. Συνδεσµολογία χρονικού 

 

 
Σχήµα 2. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα 3. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

Στο σχήµα 1 βλέπουµε τη συνδεσµολογία ενός χρονικού. Μόλις τροφοδοτηθεί το πηνίο Α1-Α2, η 

επαφή που βρίσκεται στη θέση 15-16 εξακολουθεί να παραµένει στην ίδια θέση. Όταν περάσει το χρονικό 

διάστηµα που έχουµε διαλέξει µε το ρυθµιστικό κουµπί και ενώ το πηνίο ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να βρίσκεται υπό 

τάση, η επαφή πηγαίνει στη θέση 15-18 και τροφοδοτεί το κύκλωµα που είναι συνδεδεµένη. Αν πριν 

αλλάξει θέση η επαφή 15-16 διακοπεί η τροφοδοσία του χρονικού, τότε σε επόµενη διέγερση του πηνίου 

του χρονικού ο χρόνος µετρά από την αρχή. 
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∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το σχέδιο 

πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Όταν Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN), ένα ηλεκτρονόµο µε τάση πηνίου 230V,  

τρεις κύριες επαφές ισχύος, δύο βοηθητικές επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ 

NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY 

CLOSE) 

� ∆ύο θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START.  

� Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες. 

� Ένα χρονικό µε τάση πηνίου 230V και καθυστέρηση κατά την λειτουργία. 
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Άσκηση 9: Αυτόµατος ∆ιακόπτης Αναστροφής (µανδάλωση µέσω βοηθητικών επαφών των 

ηλεκτρονόµων) 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί της 

συνδεσµολογίας αυτόµατου διακόπτη αναστροφής, περί µανδάλωσης µέσω βοηθητικών επαφών 

ηλεκτρονόµου και περί του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας και χειρισµού ενός κινητήρα. 

Ο αυτόµατος διακόπτης αναστροφής χρησιµοποιείται στους κινητήρες που απαιτείται διπλή φορά 

περιστροφής (γερανογέφυρες, βαρούλκα, γερανοί κ.τ.λ.). Η αντιστροφή της φοράς περιστροφής του 

κινητήρα γίνεται µε τη µέθοδο της αντιστροφής των φάσεων. Η όλη διάταξη περιλαµβάνει δύο 

ηλεκτρονόµους, ένα θερµικό και τα µπουτόν STOP - START (ένα για κάθε φορά περιστροφής). Επίσης 

είναι δυνατόν να υπάρχουν και δύο ενδεικτικές λυχνίες, µία για κάθε φορά περιστροφής. 

 

 

 
      Σχήµα 1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα 2. Κύκλωµα Αυτοµατισµού  

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα έχοντας δίπλα σας το σχέδιο. 

� Πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� ∆ύο ηλεκτρονόµοι µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος και µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NO NORMALLY OPEN), δύο βοηθητικές επαφές εργασίας (ή 

κανονικά ανοικτές ή NO NORMALLY OPEN) και δύο ηρεµίας (ή κανονικά κλειστές ή NC NORMALLY 

CLOSE). 

� Ένα θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και δύο µπουτόν START. 

� Τρεις ενδεικτικές λυχνίες. 
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Άσκηση 10: Απλός Αυτόµατος ∆ιακόπτης µε PLC 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης του τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ως 

προς τη συνδεσµολογία σε προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC) του συγκεκριµένου κυκλώµατος 

αυτοµατισµού του απλούστερου εκκινητή µε τη χρήση µπουτόν (αυτοσυγκράτηση) και επίσης ως προς 

την εξοικείωση του µε τον προγραµµατισµό και την χρήση του PLC. 

Στο σχήµα 1 δίνεται το κύκλωµα του συµβατικού αυτοµατισµού και η µετατροπή του σε διάγραµµα 

Ladder. Ο εξεταζόµενος οφείλει να προγραµµατίσει τις εισόδους και τις εξόδους του PLC σύµφωνα µε το 

διάγραµµα Ladder, έτσι ώστε να ελέγξει ένα κινητήρα µε το κύκλωµα του απλού αυτόµατου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1 
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Σχήµα 2 

 

Στο σχήµα 2 εµφανίζεται η πραγµατική συνδεσµολογία του PLC. 

� Το σήµα της χαµηλής τάσης χειρισµού στις εισόδους δίνεται από την επαφή C. 

� Στην είσοδο Χ0 συνδέουµε την ανοιχτή επαφή 97-98 του θερµικού (θα προγραµµατιστεί σαν κλειστή 

επαφή για να δώσει πρόσθετη ασφάλεια), 

� στην είσοδο Χ1 το µπουτόν STOP S01Q και 

� στην είσοδο Χ2 το µπουτόν START S1Q. 

� Το σήµα της εξόδου συνδέεται στην επαφή C0. 

� Στο παραπάνω σχήµα έχει συνδεθεί η φάση. 

� Στην έξοδο Υ0 έχει συνδεθεί το πηνίο του ηλεκτρονόµου Κ1Μ σε σειρά µε την κλειστή επαφή του 

θερµικού 95-96. 

� Όταν οι είσοδοι του PLC (Χ0, Χ1, Χ2) έρθουν σε τέτοια κατάσταση έτσι ώστε το διάγραµµα Ladder 

ενεργοποιήσει την έξοδο Υ0, τότε η φάση από το C0 θα περάσει στο Υ0 και µετά µέσω της κλειστής 

επαφής του θερµικού στο άκρο Α1 του πηνίου του ηλεκτρονόµου Κ1Μ. 

� Το άλλο άκρο Α2 είναι συνδεδεµένο στον ουδέτερο κι έτσι το πηνίο του ηλεκτρονόµου θα βρεθεί υπό 

τάση. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το σχέδιο 

πραγµατοποιήστε τη καλωδίωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της καλωδίωσης µαζί µε τον υπεύθυνο ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος. Όταν 

τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Μία µονάδα PLC  

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V και τρεις κύριες επαφές ισχύος 

� Ένα θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα (1) µπουτόν STOP και ένα (1) µπουτόν START 

� Αν ζητηθεί να τοποθετηθούν λυχνίες χρειάζονται µία ενδεικτική λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας και 

µία για την ένδειξη βλάβης 
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Άσκηση 11: Πέδηση ασύγχρονων κινητήρων 

Σκοπός είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί των βασικών αρχών των 

ηλεκτρικών µηχανών, ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να 

πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Εξετάζονται διάφορες µεθόδους ηλεκτρικής πέδησης ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Με τον 

όρο "ελεύθερη πέδηση", εννοούµε την πέδηση του κινητήρα, λόγω των µηχανικών τριβών των διαφόρων 

συνιστωσών του συστήµατος (έδρανα, ανεµισµός), µετά την αφαίρεση της τάσης τροφοδοσίας. 

 

  
Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία δυναµικής πέδησης. Αλλαγή της διαδοχής των φάσεων 

 

 

 
Σχήµα 2.   ∆ιάταξη πέδησης τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα µε Σ.Ρ. 

 

α. ∆υναµική πέδηση: Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά αποτελεσµατική και επιτυγχάνεται µε την απότοµη 

αλλαγή της φοράς περιστροφής του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του στάτη, αλλάζοντας τη διαδοχή 

δύο οποιονδήποτε από τις τρεις φάσεις της τάσης. 

β. ∆υναµική πέδηση µε συνεχές ρεύµα: Στην περίπτωση της πέδησης µε συνεχές ρεύµα, το τύλιγµα του 

στάτη αποσυνδέεται από το δίκτυο του Ε.Ρ. και τροφοδοτείται µε Σ.Ρ., µέσω κατάλληλης ανορθωτικής 

διάταξης. 

γ. Πέδηση µε αλλαγή του αριθµού των πόλων: Η µέθοδος αυτή, αφορά αποκλειστικά και µόνο στους 

κινητήρες στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθµού των πόλων. Για παράδειγµα 

διπλασιάζοντας τον αριθµό των πόλων, η ταχύτητα του στρεφόµενου µαγνητικού πεδίου 

υποδιπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα στην περιοχή στροφών, n2 ≤ nr ≤ n1 (όπου  n2 = n1 /2), η µηχανή να 

λειτουργεί ως γεννήτρια επιστρέφοντας ισχύ στο δίκτυο.  
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Σχήµα 3.  Πειραµατική συνδεσµολογία πέδησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 3. 

� Ρυθµίστε την πέδη, ώστε το φορτίο του κινητήρα σε ονοµαστικές στροφές, να είναι το 50% του 

ονοµαστικού. 

� Πραγµατοποιήστε τις µεθόδους πέδησης που αναφέραµε στο και καταγράψτε για κάθε µια από 

αυτές, τη κυµατοµορφή των στροφών συναρτήσει του χρόνου (µέσω του καταγραφικού οργάνου), 

καθώς επίσης και τη κυµατοµορφή του ρεύµατος τυµπάνου σε µια φάση (µέσω παλµογράφου). 

� Να σχολιάσετε τη µορφή των παραπάνω κυµατοµορφών, να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων 

µεθόδων πέδησης και να αποφανθείτε για το ποια είναι η πιο αποτελεσµατική. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης λειτουργίας 400V, ∆, έντασης 

6Α. 

� Πέδη. 

� Βολτόµετρα και αµπερόµετρα εναλλασσόµενου ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A, αντίστοιχα 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Στροφόµετρο. 

� Εύκαµπτοι αγωγοί 2,5 mm2 για σύνδεση. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Άσκηση 12: Βιοµηχανική εφαρµογή µε 3 κινητήρες 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση των ηλεκτρολόγων σχετικά µε τη γνώση συνδεσµολογίας 

της συνδυασµένης χρήσης τριών ηλεκτρονόµων και επαφών ηλεκτρικών µανδαλώσεων του ελέγχου 

τριών κινητήρων, µε το ίδιο κύκλωµα αυτοµατισµού και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ελεγχθούν τρεις κινητήρες από ένα ηλεκτρονόµο κατ’ 

αντιστοιχία, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή ζητείται να σχεδιαστεί και 

να συνδεσµολογηθεί το βοηθητικό κύκλωµα που ελέγχει τρεις κινητήρες Μ1,Μ2,Μ3  οι οποίοι θα πρέπει 

να λειτουργούν µε τις παρακάτω συνθήκες :  

� στο άνοιγµα οποιουδήποτε θερµικού να µη λειτουργούν  και οι τρεις. 

� να µην ξεκινάει ο Μ3 εάν δεν λειτουργούν ο Μ1και ο Μ2. 

� όταν βρίσκονται σε λειτουργία και οι τρεις και σταµατήσουν ο Μ1 και ο Μ2, να σταµατάει και ο Μ3. 

 

 

 

 
Σχήµα  1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα  2. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παρακάτω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου 

ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο 

τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και 

στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο εξεταστή αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα 

βιδώσετε σε κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος 

αν είναι σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN). 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

ηρεµίας εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN). 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN)  

� Τρία θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Τρεις µπουτονιέρες µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START η κάθε µία. 

� Αν ζητηθεί να τοποθετηθούν λυχνίες χρειάζονται τρεις ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη λειτουργίας 

και τρεις για την ένδειξη βλάβης. 
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Άσκηση 13: Βιοµηχανική Εφαρµογή µε 4 Κινητήρες και Χρονικό 

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση των τεχνιτών/εγκαταστατών ηλεκτρολόγων σχετικά µε τη 

γνώση της συνδεσµολογίας και της συνδυασµένη χρήσης τεσσάρων ηλεκτρονόµων, επαφών ηλεκτρικών 

µανδαλώσεων, χρονικού και βοηθητικών ηλεκτρονόµων για τον έλεγχο τεσσάρων κινητήρων, µε το ίδιο 

κύκλωµα αυτοµατισµού και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή ζητείται να σχεδιαστεί και να συνδεσµολογηθεί το βοηθητικό κύκλωµα 

τεσσάρων κινητήρων που ελέγχονται από τους ηλεκτρονόµους Κ1Μ, Κ2Μ, Κ3Μ και Κ4Μ οι οποίοι θα 

πρέπει να λειτουργούν κάτω από τις εξής συνθήκες : 

� Ο καθένας θα έχει δικό του START, STOP, θερµικό. 

� Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ένα θερµικό να σταµατούν και οι τέσσερις κινητήρες.. 

� Ο Κ2Μ ξεκινά 50 sec µετά την ενεργοποίηση του Κ1Μ. 

� Για να ξεκινήσει  Κ3Μ θα πρέπει να λειτουργεί και ο Κ1Μ και ο Κ2Μ.  

� Όταν είναι σε λειτουργία  και οι τέσσερις και σταµατήσουν να λειτουργούν οι Κ1Μ, Κ2Μ, Κ4Μ, να 

σταµατάει και ο Κ3Μ. 

� Για να ξεκινήσει ο Κ4Μ  θα πρέπει να λειτουργεί  είτε ο Κ1Μ είτε ο Κ2Μ, και θα πρέπει να  σταµατάει 

όταν σταµατήσουν και ο Κ1Μ και ο Κ3Μ. 

 

 

 
Σχήµα  1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα  2. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παρακάτω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου 

ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο 

τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και 

στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, τρεις βοηθητικές 

επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN) και δύο βοηθητικές επαφές ηρεµίας 

(ή κανονικά κλειστές ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, τρεις βοηθητικές 

επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας 

(ή κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή 

κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή 

κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή 

NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή 

NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένα (1) χρονικό µε τάση πηνίου 230V και καθυστέρηση κατά την λειτουργία 

� Τέσσερα (4) θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Τέσσερις (4) µπουτονιέρες µε ένα (1) µπουτόν STOP και ένα (1) µπουτόν START η κάθε µία.. 

� Αν ζητηθεί να τοποθετηθούν λυχνίες χρειάζονται τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη 

λειτουργίας και τέσσερις  για την ένδειξη βλάβης. 
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 Άσκηση 14: Μέτρηση Ισχύος σε Κύκλωµα Συνεχούς Ρεύµατος µε χρήση Βολτοµέτρου και 

Αµπεροµέτρου. 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου γύρω από τη µέτρηση ισχύος σε κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε χρήση βολτοµέτρου και 

αµπεροµέτρου. 

IVP ⋅=      [Watt]  = [Volt ] ⋅ [Ampere]    (1) 

 
Σχήµα 1                                                            Σχήµα 2 
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Το υπεισερχόµενο συστηµατικό απόλυτο σφάλµα είναι: 
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∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τα κυκλώµατα των σχηµάτων 1 και 2 χρησιµοποιώντας για φορτίο καθαρά ωµικές 

αντιστάσεις R1, R2, R3, που σας δόθηκαν. Συνδέσετε αυτές εν σειρά και εν παραλλήλω 

υπολογίζοντας κάθε φορά την ισχύ που καταναλώνεται στο φορτίο χρησιµοποιώντας τους 

αντίστοιχους τύπους. Κατόπιν συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν 

από τον τύπο 1. 

� Υπολογίστε τα σφάλµατα και στις δύο περιπτώσεις. 

� Σχολιάστε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που έχετε λάβει.       

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Πηγή τροφοδοσίας  D.C. 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος. 

� Αµπερόµετρα. 

� Βολτόµετρα. 

� Αγωγοί µετρήσεων. 
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Άσκηση 15: Μέτρηση αντίστασης µε βολτόµετρο και αµπερόµετρο 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου γύρω από τη µέτρηση αντίστασης µε χρήση βολτοµέτρου και αµπεροµέτρου. 

 

 
Σχήµα 1                                                                             Σχήµα 2  
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rev : η εσωτερική αντίσταση του βολτοµέτρου 

RX = ear
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reα  : η αντίσταση του αµπεροµέτρου 

 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Αναγνωρίστε τα όργανα που θα χρησιµοποιήσετε.  Ειδικότερα σηµειώστε την κλάση τους και την 

εσωτερική τους αντίσταση. 

� Σηµειώστε τις ονοµαστικές τιµές των αντιστάσεων R1, R2  που σας δόθηκαν. Καταχωρήστε στην 

αντίστοιχη στήλη των πινάκων 1 και 2 τις τιµές  R1, R2 , R1+R2 , R1 // R2. 

� Πραγµατοποιήστε το κύκλωµα του σχήµατος 1 

� Θέσατε στην θέση της Rx  την  αντίσταση R1. 

� ∆ιαβάστε τις ενδείξεις των οργάνων και συµπληρώστε τις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα 1. 

� Υπολογίστε την τιµή της αντίστασης Rx από την σχέση 2 και βάλτε την στην αντίστοιχη θέση του 

πίνακα 1. 

� Επαναλάβετε τα δυο προηγούµενα βήµατα θέτοντας στην θέση της Rx, τις R1+R2, R1 // R2. 

 

Πίνακας 1 

α/α 
RX 

(Ω) 

V 

(V) 

I 

(A) 

RX  (Ω) 

από υπολογισµό 

1     

2     

3     

 

� Πραγµατοποιήστε το κύκλωµα του σχήµατος 2. 

� Θέσατε στην θέση της RX την R1. 

� ∆ιαβάστε τις ενδείξεις των οργάνων και συµπληρώστε τις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 

α/α 
RX 

( Ω ) 

V 

( V ) 

I 

( A ) 

RX  (Ω) 

από υπολογισµό 

1     

2     

3     

 

� Υπολογίστε την αντίσταση Rx από την σχέση 3. 

� Επαναλάβατε τα δυο τελευταία βήµατα, θέτοντας στην θέση της Rx τις R1+R2 , R1 // R2. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Πηγή τροφοδοσίας 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος 

� Βολτόµετρο 

� Αµπερόµετρο 

� Αγωγοί µετρήσεων 
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Άσκηση 16 : Μέτρηση του συντελεστή ισχύος σε τριφασικό σύστηµα 

Σκοπός είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου γύρω από µε τη µέτρηση 

του συντελεστή ισχύος cosφ στο συµµετρικό τριφασικό ισορροπηµένο σύστηµα. Για την µέτρηση του 

cosφ θα χρησιµοποιηθεί ηλεκτροδυναµικό όργανο. 

 

 
Σχήµα 1. Μέτρηση cosφ σε συµµετρικό τριφασικό ισορροπηµένο σύστηµα. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήσατε το κύκλωµα του σχήµατος 1, θέτοντας ως κατανάλωση α) τις τρεις ωµικές 

αντιστάσεις R, πότε κατ' αστέρα και πότε κατά τρίγωνο, β) ένα τριφασικό κινητήρα. 

� ∆ιαβάστε σε κάθε περίπτωση τις ενδείξεις των οργάνων και σχεδιάστε τα διανυσµατικά διαγράµµατα 

τάσεων και ρευµάτων. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τριφασική πηγή τροφοδοσίας. 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος. 

� Αµπερόµετρα, Βολτόµετρα. 

� Αγωγοί µετρήσεων. 

� Πηνία. 

� Πυκνωτές. 

� Συνηµιτονόµετρο. 

� Τριφασικός Κινητήρας. 
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Άσκηση 17: Προσδιορισµός της θέσης σφάλµατος καλωδίου (Μέθοδος MURRAY). 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση των τεχνιτών/εγκαταστατών 

ηλεκτρολόγων σχετικά µε τον προσδιορισµό της θέσης σφάλµατος καλωδίου µε τη µέθοδο Murray. 

Με τη µέθοδο Murray, εκµεταλλευόµενοι τις ιδιότητες της γέφυρας Wheatstone, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε επακριβώς το σηµείο που έχουµε σφάλµα στον αγωγό µας. 

 

 
Σχήµα 1 

 
Σχήµα 2 

 
Σχήµα 4 

 
Η συνθήκη ισορροπίας της γέφυρας Wheatstone εκφράζεται µε την σχέση:  3241 RRRR ⋅=⋅ . 

Γενική περίπτωση     
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Εάν ρ=ρ1, s=s1 και l=l1, τότε:  l2
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∆ιαδικασία άσκησης 

� ∆ίνεται καλώδιο µε βραχυκυκλωµένους τους δύο αγωγούς του στο σηµείο (∆). ∆ιαπιστώστε µε ένα 

ωµόµετρο το σφάλµα. 

� Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία της γέφυρας Murray, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. 

� Μετακινώντας τον δροµέα (δ) επί της χορδής, ισορροπήστε την γέφυρα. Από την σχέση 2 

υπολογίστε το µήκος lx. 

� Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία της γέφυρας Murray, όπως φαίνεται στο σχήµα 4. 

� Μετακινώντας τους δροµείς των µεταβλητών αντιστάσεων, ισορροπήστε την γέφυρα. Από την σχέση 

3 υπολογίστε το µήκος lx. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Πηγή τροφοδοσίας D.C. 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος 

� Χορδή από χρωµιονικελίνη βαθµονοµηµένη 

� Καλώδιο 2×2,5 mm2 µέχρι 5 µέτρα 

� Αγωγοί µετρήσεων 

� Πένσα 
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Άσκηση 18: ∆ιπλή µονοφασική ανόρθωση µε δύο θυρίστορ 

Σκοπός είναι να εξεταστεί ο τεχνίτη/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών 

διατάξεων, όπως και η ικανότητα του να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να 

πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 
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Σχήµα 1.   Πειραµατικό κύκλωµα  πλήρως ελεγχόµενης µονοφασικής γέφυρας µε ωµικό φορτίο 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. Στη θέση του φορτίου, χρησιµοποιήστε 

καθαρά ωµική αντίσταση. 

� Για 10 διαφορετικές τιµές της γωνίας έναυσης , διατηρώντας σταθερό το φορτίο, καταγράψτε τις 

ενδείξεις των οργάνων  (βολτόµετρο και αµπερόµετρο) στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1. 

 

 Πίνακας 1 

α/α α (ο)
 

Uοργ
 Ιοργ 

 
UL,αν 

 
ΙL,αν

 
UL,rms

 
IL,rms  

 
Pοργ (W)

 
P(W)

  
PL(W)

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές της τάσης στο φορτίο για δύο τυχαίες γωνίες έναυσης. 

� Υπολογίστε τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές, της µέσης , της ενεργής  τιµής της τάσης και της 

έντασης του ρεύµατος στο φορτίο. 

� Υπολογίστε την καταναλισκόµενη ισχύ. 

� Σχεδιάστε τις εξής κυµατοµορφές : 
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 UL,αν = f(α),  UL,rms = f(α), Uοργ = f(α), σε κοινούς   άξονες 

 P = UL,αν · IL,αν = f(α), PL = UL,rms · IL,rms = f(α) και Pοργ = f(α) σε κοινούς άξονες. 

� Τι συµπεράσµατα  εξάγετε  ως προς τα πειραµατικά και  υπολογιστικά αποτελέσµατα,  όπως  επίσης  

και  ως  προς  τη  µορφή  των  χαρακτηριστικών; 

                 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� ∆ύο θυρίστορ, µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500V και µέσο ρεύµα 10A. 

� Ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για την εντολοδότηση των θυρίστορ. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW/300V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Ένα µετασχηµατιστή 230V / 2x115V – 10A. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση 19: Παράλληλη λειτουργία γεννητριών συνεχούς ρεύµατος  

Σκοπός είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου σχετικά µε τις βασικές 

αρχές των ηλεκτρικών µηχανών, όπως και η ικανότητα του να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες 

συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία και να αξιολογεί 

τα αποτελέσµατα. 

 

 
Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Τροφοδοτήστε αρχικά το φορτίο µε τη γεννήτρια G1. 

� Θέστε σε λειτουργία τη γεννήτρια G2, ρυθµίζοντας τη διέγερση της ώστε η εν κενώ τάση της να 

ισούται ως προς το µέγεθος µε την τάση του φορτίου 

� Ελέγξτε την πολικότητα των δύο τάσεων µέσω βολτοµέτρου, σύµφωνα µε το σχήµα 1. 

� Εφόσον οι δύο συνθήκες παραλληλισµού (µέτρου και πολικότητας) ικανοποιούνται, κλείστε το 

διακόπτη ∆2, ώστε οι δύο γεννήτριες να παραλληλιστούν. 

� Ρυθµίστε τις διεγέρσεις των γεννητριών, ώστε η ισχύς P2 στην έξοδο της γεννήτριας G2, υπό 

ονοµαστική τάση στο φορτίο να είναι: 

P2 = 0,  0.1xPL,  0.25xPL,  0.5xPL,  0.75xPL,  PL,   

Με βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες φόρτισης, συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα. 

 

α/α P1(W) P2(W)  Ia1(A)  Ia2(A)  Ea1(V)  Ea2(V)  

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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� Μετρήστε την ωµική αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου της κάθε µηχανής 

� Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, να χαράξετε σε κοινούς άξονες τις χαρακτηριστικές 

εξόδου των δύο γεννητριών, για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες προστασίες, 

για την τροφοδοσία της διάταξης 

� ∆υο γεννήτριες Σ.Ρ. ξένης  διέγερσης 230V/8,5A 

� Ροοστάτες 1000Ω/1Α 

� Βολτόµετρα και αµπερόµετρα συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V και 0-10 A, αντίστοιχα 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V 

� Εύκαµπτοι αγωγοί για σύνδεση 2,5 mm2 
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 ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ /ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Ενότητα Α: Υποψήφιος του άρθρου 5 παρ. 3.Α. του π.δ. 108/2013, για την άδεια του εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής κλίµακας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται στις ασκήσεις Νο14 και Νο15. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά.                 

Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται 

επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία και τις δύο (2) ασκήσεις. 

 

Ενότητα Β: Υποψήφιοι του άρθρου 5 παρ. 4. (α) και παρ. 4(β) του π.δ. 108/2013, για την άδεια  του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας της Α’ ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 6 ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Οµάδα 1. Υποχρεωτικά η άσκηση Νο1 και µια από τις ασκήσεις Νο2 και Νο3 όπου η επιλογή γίνεται 

τυχαία µε κλήρωση.  

Οµάδα 2. Υποχρεωτικά η άσκηση Νο8 και µια από τις ασκήσεις Νο4 έως και Νο7 όπου η επιλογή γίνεται 

τυχαία µε κλήρωση.   

Οµάδα 3. Οι ασκήσεις Νο16 και Νο17 

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 180 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη 

της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία τέσσερις (4) από τις έξι (6) 

ασκήσεις και συγκεκριµένα τις ασκήσεις Νο1 από την Οµάδα 1, Νο8 από την Οµάδα 2, Νο17 από την 

Οµάδα 3 και µια (1) από τις υπόλοιπες τρεις (3) ασκήσεις των Οµάδων 1, 2 και 3 αντίστοιχα. 

 

Ενότητα Γ: Υποψήφιος του άρθρου 5 παρ. 5  του π.δ. 108/2013, για την άδεια  του εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της Α’ ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 6 ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Οµάδα 1. Τρείς (3) από τις ασκήσεις Νο9 έως και Νο13, όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.  

Οµάδα 2. Υποχρεωτικά οι ασκήσεις Νο 18 και Νο19 και µία (1) από τις ασκήσεις Νο16, Νο17 όπου η 

επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.  

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 180 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη 

της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία τέσσερις (4) από τις έξι (6) 

ασκήσεις και συγκεκριµένα τις δύο (2) από τις τρείς (3) στην Οµάδα 1 και τις δύο (2) από τις τρείς (3) στην 

Οµάδα 2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 

Γ΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

Οι υποψήφιοι για την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας (Φωτοβόλων Σωλήνων και 

Επιγραφών) για την εξέταση του θεωρητικού µέρους καλούνται να απαντήσουν σε 80 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής µέσα σε 90 λεπτά. Τα προς εξέταση θέµατα επιλέγονται από τις ακόλουθες 

δεξαµενές ερωτήσεων: 

 

Πίνακας Α.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποια υλικά ονοµάζονται µονωτικά;   

α. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που δεν επιτρέπουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 

Χ 

β. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που επιταχύνουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 

  

1 

γ. ∆ιηλεκτρικά ή µονωτικά υλικά είναι τα υλικά που επιτρέπουν την κίνηση των 

ηλεκτρικών φορτίων στο σώµα τους. 

  

Όταν η απόσταση µεταξύ δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων 

υποδιπλασιαστεί η δύναµη που ασκείται µεταξύ τους: 

  

α. Υποδιπλασιάζεται.   

β. ∆ιπλασιάζεται.   

γ. ∆εν αλλάζει.   

2 

δ. Τετραπλασιάζεται. Χ 

Ένα ηλεκτρικό κύκλωµα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα ακόµα και εάν:   

α. δεν έχει ηλεκτρική πηγή.   

β. ανοίξουµε τον διακόπτη τροφοδοσίας.   

γ. δεν έχει όργανα µέτρησης. Χ 

3 

δ. καεί η ασφάλεια προστασίας του κυκλώµατος τροφοδοσίας του.   

Να βρεθεί η πυκνότητα του ρεύµατος σε έναν αγωγό, εάν η έντασή του 

ρεύµατος είναι I= 20 A και το εµβαδόν της διατοµής του αγωγού είναι 4 mm 2. 

  

α. 5 Α/mm2. Χ 

β. 10 Α/mm2.   

γ. 15 Α/mm2.   

4 

Υπόδειξη: J=I/S.    

Ποιο από τα δύο υλικά έχει τη µεγαλύτερη αντίσταση;   

α. Μια ηλεκτρική λάµπα. Χ 

5 

β. Το καλώδιο που την τροφοδοτεί.   

Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της τάσης του δικτύου της ∆ΕΗ είναι:   

α. 325V                

β. 253V Χ 

γ. 230V              

δ. 207V   

ε. 110V   

6 

Υπόδειξη: Vmax=V*10%.    
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Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη συνδεσµολογία του βολτοµέτρου και 

τη συνδεσµολογία του αµπεροµέτρου; 

  

α. Το βολτόµετρο συνδέεται σε σειρά  (διακόπτουµε το κύκλωµα και το 

παρεµβάλουµε) στο ηλεκτρικό κύκλωµα, στο σηµείο που θέλουµε να µετρήσουµε. 

  

β. Το βολτόµετρο συνδέεται παράλληλα στο ηλεκτρικό κύκλωµα, στο σηµείο που 

θέλουµε να µετρήσουµε. 

Χ 

γ. Το αµπερόµετρο συνδέεται παράλληλα στο ηλεκτρικό κύκλωµα στο σηµείο 

µέτρησης. 

  

7 

δ. Το αµπερόµετρο συνδέεται σε σειρά (διακόπτουµε το κύκλωµα και το 

παρεµβάλουµε ) στο ηλεκτρικό κύκλωµα στο σηµείο µέτρησης. 

Χ 

∆ύο συσκευές διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, ενώ έχουν διαφορετικές 

αντιστάσεις. Ποια συσκευή παρουσιάζει µεγαλύτερη διαφορά δυναµικού στα 

άκρα της; Αυτή που έχει µεγαλύτερη ή αυτή µε την µικρότερη αντίσταση; 

  

α. Από τον νόµο του Οhm αυτό που έχει µεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζει την 

µικρότερη πτώση τάσης, αφού το ρεύµα παραµένει το ίδιο. VR=IR·R. 

  

8 

β. Από τον νόµο του Οhm αυτό που έχει µεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζει την 

µεγαλύτερη πτώση τάσης, αφού το ρεύµα παραµένει το ίδιο. VR=IR·R. 

Χ 

Οι λαµπτήρες πυράκτωσης έχουν µεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης από 

τους λαµπτήρες φθορισµού; 

  

α. Σωστό.    

9 

β. Λάθος. Χ 

Από τον απλό διακόπτη περνάει µόνο η φάση;   

α. Σωστό.  Χ 

10 

β. Λάθος.   

Από τον κοµιτατέρ περνάει µόνο ο ουδέτερος;   

α. Σωστό.    

11 

β. Λάθος. Χ 

Από το µεσαίο αλε-ρετούρ περνάει η φάση και ο ουδέτερος;   

α. Σωστό.    

12 

β. Λάθος. Χ 

Ο αγωγός της επιστροφής στον απλό διακόπτη είναι συνέχεια του αγωγού 

φάσης; 

  

α. Σωστό.  Χ 

13 

β. Λάθος.   

Οι αγωγοί επιστροφής στους αλε-ρετούρ είναι συνέχεια του αγωγού φάσης 

και άλλοτε του ουδέτερου; 

  

α. Σωστό.    

14 

β. Λάθος. Χ 

Για διατοµή αγωγού 1,5mm², τοποθετείται αυτόµατη ασφάλεια 16Α;   

α. Σωστό.    

15 

β. Λάθος. Χ 

Αγωγός διατοµής 2,5mm² ασφαλίζεται από αυτόµατη ασφάλεια 20Α;   

α. Σωστό.    

16 

β. Λάθος. Χ 

Αγωγός διατοµής 4mm² ασφαλίζεται από αυτόµατη ασφάλεια 25Α;   

α. Σωστό.    

17 

β. Λάθος. Χ 
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Αγωγός διατοµής 6mm² ασφαλίζεται από αυτόµατη ασφάλεια 35Α;   

α. Σωστό.    

18 

β. Λάθος. Χ 

Τα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζουν το πολυγραµµικό  και το 

µονογραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το οποίο περιλαµβάνει ένα απλό 

φωτιστικό σώµα, ελέγχεται από ένα απλό διακόπτη και διαθέτει προστασία 

γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

19 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το φωτιστικό είναι στεγανό. 

 

  

Απάντηση: 

 

  

α. Σωστό.   

20 

β. Λάθος. Χ 

21 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο περιλαµβάνει ένα πολλαπλό φωτιστικό σώµα, µε τρεις λαµπτήρες το 

οποίο ελέγχεται από ένα διακόπτη επιλογής (κοµµιτατέρ) και ανάβουν 

ταυτόχρονα δυο λαµπτήρες στη µια θέση και ένας λαµπτήρας στην άλλη. Το 

κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. Ποιοί λαµπτήρες ανάβουν 

ταυτόχρονα; 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

  

α. Οι Α και Β. Χ 

β. Οι Α και Γ.   

γ. Οι Β και Γ.   
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Πίνακας Α.2. Γενικά θέµατα εξετάσεων µέσης δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Σε έναν αγωγό, η πυκνότητα ρεύµατος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 

4A/mm 2. Με τον αγωγό αυτό θα τροφοδοτήσουµε έναν καταναλωτή o οποίος 

απαιτεί ρεύµα έντασης 12 Α. Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη τυποποιηµένη 

διατοµή του αγωγού, ώστε να µην παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη 

ρευµατοδότηση του καταναλωτή;  

  

α. ελάχιστη τυποποιηµένη 2mm2.   

β. ελάχιστη τυποποιηµένη 3mm2.   

γ. ελάχιστη τυποποιηµένη 4mm2. Χ 

1 

Υπόδειξη:  Smin=I/Jmax = 12A / 4 (A/mm2) = 3mm2,  άρα ελάχιστη τυποποιηµένη 

διατοµή 4mm2. 

  

Τι από τα παρακάτω όργανα χρειαζόµαστε, για να υπολογίσουµε το φορτίο 

που περνάει σε µια χρονική διάρκεια από µια διατοµή ενός ρευµατοφόρου 

αγωγού; 

  

α. Ρολόι.   

β. Αµπερόµετρο κα ρολόι. Χ 

γ. Αµπερόµετρο.   

2 

δ. Ταχογράφο.   

Με την ίδια τάση U τροφοδοτούµε πρώτα µια λάµπα Λ και στην συνέχεια ένα 

ηλεκτρικό σίδερο Σ. Το σίδερο έχει µικρότερη αντίσταση από τη λάµπα. Ποια 

συσκευή θα απορροφήσει περισσότερο ρεύµα και γιατί; 

  

α. Το ηλεκτρικό σίδερο θα απορροφήσει περισσότερο ρεύµα αφού η τάση είναι 

σταθερή και από το νόµο του Ohm ρεύµα και αντίσταση είναι αντιστρόφως 

ανάλογα. 

Χ 

β. Το ηλεκτρικό σίδερο θα απορροφήσει λιγότερο ρεύµα αφού η τάση είναι 

σταθερή και από το νόµο του Ohm ρεύµα και αντίσταση είναι ανάλογα.   

3 

γ. Το ηλεκτρικό σίδερο θα απορροφήσει λιγότερο ρεύµα αφού η τάση είναι 

σταθερή και από το νόµο του Ohm ρεύµα και αντίσταση είναι αντιστρόφως 

ανάλογα.   

Πότε έχει µια λάµπα πυράκτωσης µεγαλύτερη αντίσταση: όταν είναι 

αναµµένη ή όταν είναι σβηστή; Για την αγωγιµότητα τι ισχύει; 

  

α. Όταν είναι αναµµένη έχει µεγαλύτερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι ανάλογη της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα.   

β. Όταν είναι αναµµένη έχει µεγαλύτερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι το αντίστροφο της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µικρότερη αγωγιµότητα. 

Χ 

4 

γ. Όταν είναι αναµµένη έχει µικρότερη αντίσταση, διότι µετατρέπει µέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Rθ2=Rθ1+α·(Θ2-Θ1)·Rθ1 όπου α θετικός 

συντελεστής, Θ2>Θ1. Η αγωγιµότητα είναι το αντίστροφο της αντίστασης, οπότε η 

αναµµένη λάµπα έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα. 

  

5 Πότε µια λάµπα πυράκτωσης που τροφοδοτείται µε σταθερή τάση   
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απορροφά περισσότερο ρεύµα; Αµέσως µόλις ανάψει ή µετά από µερικά 

λεπτά; 

α. Μόλις ανάψει απορροφά λιγότερο ρεύµα . Η αντίσταση θα µειωθεί µετά από 

λίγο λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας της. Από τον νόµο του Ohm γνωρίζουµε 

ότι το ρεύµα και η αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογα, οπότε το ρεύµα θα 

αυξηθεί. 

  

β. Μόλις ανάψει απορροφά λιγότερο ρεύµα . Η αντίσταση θα αυξηθεί µετά από 

λίγο λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας της. Από τον νόµο του Ohm γνωρίζουµε 

ότι το ρεύµα και η αντίσταση είναι ανάλογα, οπότε το ρεύµα θα αυξηθεί. 

  

γ. Μόλις ανάψει απορροφά περισσότερο ρεύµα . Η αντίσταση θα αυξηθεί µετά από 

λίγο λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας της. Από τον νόµο του Ohm γνωρίζουµε 

ότι το ρεύµα και η αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογα, οπότε το ρεύµα θα 

µειωθεί. 

Χ 

Συνδέουµε σε µια πηγή µια λάµπα και στη συνέχεια προσθέτουµε άλλη µια 

ίδια σε σειρά. Όταν συνδέσουµε τη δεύτερη λάµπα η πρώτη θα φωτίζει 

περισσότερο ή λιγότερο από πριν; Οι δύο λάµπες θα φωτίζουν το ίδιο;  

  

α. Η πρώτη θα φωτίζει περισσότερο διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι η 

διπλάσια. Επίσης φωτίζει περισσότερο από τη δεύτερη λάµπα. 

  

β. Η πρώτη θα φωτίζει λιγότερο από πριν διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι 

το µισό. Οι λάµπες θα φωτίζουν το ίδιο µιας και η τάση στα άκρα τους θα είναι ίδια 

(οι λάµπες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά). 

Χ 

6 

γ. Η πρώτη θα φωτίζει το ίδιο µε πριν διότι η τάση στα άκρα της λάµπας είναι η 

ίδια. Οι λάµπες θα φωτίζουν το ίδιο µιας και η τάση στα άκρα τους θα είναι ίδια (οι 

λάµπες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά). 

  

Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερµοκρασίας εξαρτάται από:   

α. την ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει.   

β. τη µάζα του αγωγού.   

7 

γ. τις διαστάσεις του αγωγού. Χ 

∆ύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Αν η τιµή κάθε αντίστασης είναι R, 

η ισοδύναµη αντίσταση που προκύπτει είναι: 

  

α. 4R.   

β. R/2. Χ 

γ. R.   

δ. 2R.   

8 

Υπόδειξη:  Rισοδ = 1/R+1/R   

Ένα αµπερόµετρο συνδεδεµένο σε σειρά µε τον αντιστάτη ενός κυκλώµατος 

έχει ένδειξη  ίση µε: 

  

α. τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη.   

β. την ένταση ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. Χ 

γ. το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη.   

δ. τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη.   

9 

ε. την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη.   

Τι µετράει ο µετρητής (ρολόι) της ∆ΕΗ;   

α. Ηλεκτρικό ρεύµα.   

β. Ηλεκτρική ισχύ.   

γ. Ηλεκτρική ενέργεια. Χ 

10 

δ. Ηλεκτρικό φορτίο.   
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Το αµπερόµετρο είναι το όργανο µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού 

ρεύµατος και συνδέεται στο κύκλωµα. 

  

α. σε σειρά. Χ 

β. παράλληλα.   

11 

γ. είτε σε σειρά, είτε παράλληλα.   

Η ολική αυτεπαγωγή ενός κυκλώµατος που περιλαµβάνει δύο πηνία των 

500µΗ και 1mH συνδεδεµένα σε σειρά είναι: 

  

α. 501 µΗ.   

β. 1500 mH.   

γ. 1500 µΗ. Χ 

12 

δ. 499 µΗ.   

Όταν ρυθµίζουµε µε ποτενσιόµετρο την τάση στα άκρα ενός αντιστάτη, 

µεταβάλλεται ταυτόχρονα και το ρεύµα που τον διαρρέει; 

  

α. Από τον νόµο του Ohm όταν µεταβληθεί η τάση στα άκρα ενός σταθερής τιµής 

αντιστάτη, το ρεύµα µεταβάλλεται αναλογικά. 

Χ 

13 

β. Από τον νόµο του Ohm όταν µεταβληθεί η τάση στα άκρα ενός σταθερής τιµής 

αντιστάτη, το ρεύµα µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα. 

  

Έχουµε τρεις πηγές µε ίδια ΗΕ∆ η κάθε µια και θέλουµε να αντιµετωπίσουµε 

ένα φορτίο που απαιτεί την τριπλάσια τάση τροφοδοσίας. Πώς θα 

συνδέσουµε τις πηγές ώστε να το επιτύχουµε; 

  

α. Θα τις συνδέσουµε παράλληλα. Ισχύει: Εολ= ν · Ε, όπου ν ο αριθµός των 

πηγών. 

  

14 

β. Θα τις συνδέσουµε σε σειρά. Ισχύει: Εολ= ν · Ε, όπου ν ο αριθµός των πηγών. Χ 

Η ηµιπερίοδος στο δίκτυο της ∆ΕΗ, είναι   

α. 5 ms.   

β. 10 ms. Χ 

γ. 20 ms.   

15 

δ. 50 ms.   

Οι λάµπες στο σπίτι µας τροφοδοτούνται από εναλλασσόµενη τάση Vενεργ. = 

230 V και συχνότητα f = 50Hz. Γιατί δεν παρατηρούµε αυξοµειώσεις στην 

ένταση φωτισµού τους; 

  

α. Η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης δεν έχει σχέση µε την ένταση 

φωτισµού. 

  

β. Η  εναλλασσόµενη τάση είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να 

αντιληφθεί το µάτι του ανθρώπου. 

  

16 

γ. Η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που 

µπορεί να αντιληφθεί το µάτι του ανθρώπου. 

Χ 

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν σε ότι αφορά το συνεχές και το 

εναλλασσόµενο  ρεύµα; 

  

α. Συνεχές ονοµάζεται το ρεύµα του οποίου η φορά παραµένει σταθερή.  Χ 

β. Συνεχές ονοµάζεται το ρεύµα του οποίου η τιµή παραµένει σταθερή.    

γ. Το ρεύµα που η τιµή του δεν είναι σταθερή αλλά έχει σταθερή φορά είναι 

εναλλασσόµενο. 

  

δ. Το ρεύµα που η τιµή του δεν είναι σταθερή αλλά έχει σταθερή φορά είναι 

συνεχές.  

Χ 

17 

ε. Εναλλασσόµενο ονοµάζεται το ρεύµα του οποίου η φορά και η τιµή 

µεταβάλλονται περιοδικά. 
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στ. Εναλλασσόµενο ονοµάζεται το ρεύµα του οποίου η φορά µεταβάλλεται 

περιοδικά. 

Χ 

Σε ποιο φυσικό φαινόµενο στηρίζεται η παραγωγή εναλλασσόµενης τάσης;   

α. Στο φαινόµενο της µαγνητικής επαγωγής. Χ 

β. Στο φαινόµενο της µαγνητικής ροής.   

18 

γ. Στο φαινόµενο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.   

Όταν ένα εναλλασσόµενο ρεύµα έχει συχνότητα f = 50Hz, πόσες φορές το 

δευτερόλεπτο αντιστρέφεται η φορά του; 

  

α. 50 εναλλαγές το δευτερόλεπτο. Η φορά του ρεύµατος αντιστρέφεται δύο φορές 

σε κάθε περίοδο. Άρα 100 φορές σε ένα δευτερόλεπτο. 

Χ 

19 

β. 50 εναλλαγές το δευτερόλεπτο. Η φορά του ρεύµατος αντιστρέφεται τέσσερις 

φορές σε κάθε περίοδο. Άρα 200 φορές σε ένα δευτερόλεπτο. 

  

Η αντίσταση ενός αγωγού:   

α. Αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Χ 

β. Μειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας.   

20 

γ. ∆εν επηρεάζεται από τη θερµοκρασία.   

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το κύκλωµα λειτουργίας ενός λαµπτήρα 

φθορισµού: Ελέγξτε την ορθότητα του. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

21 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται  το κύκλωµα λειτουργίας δυο 

λαµπτήρων φθορισµού. Ελέγξτε την ορθότητα του. 

 
 

 

  

α. Σωστό. Χ 

22 

β. Λάθος.   

23 Να αντιστοιχίσετε τα ηλεκτρολογικά σύµβολα (1, 2, 3 και 4) του σχήµατος µε 

τους παρακάτω διακόπτες Α, Β, Γ και ∆:  

Α. Κοµιτατέρ, 

Β. Μεσαίος (αλε-ρετούρ), 

Γ. Ακραίος (αλε-ρετούρ), 

∆. Απλός. 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 
α. Α:2, Β:4, Γ:3 και ∆:1. Χ 

β. Α:1, Β:4, Γ:3 και ∆:2.   

γ. Α:2, Β:1, Γ:3 και ∆:4.   

Το παρακάτω σύµβολο αντιστοιχεί σε: 
 

 

  

α. απλό διακόπτη.   

β. µπάρα γείωσης.    

γ. ενδεικτική λυχνία.   

δ. ρευµατοδότη (πρίζα). Χ 

24 

ε. σούκο.   

Ποιά είναι η ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή αγωγών για κυκλώµατα 

φωτισµού;  

  

α. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού  είναι 1mm2.   

β. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού  είναι 

1,5mm2. 

Χ 

25 

γ. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού  είναι 

2,5mm2. 

  

Ποιά η ελάχιστη διατοµή αγωγών για κυκλώµατα πριζών;   

α. Η ελάχιστη διατοµή αγωγών για κυκλώµατα πριζών είναι 1,5mm2.   

β. Η ελάχιστη διατοµή αγωγών για κυκλώµατα πριζών είναι 1mm2.   

26 

γ. Η ελάχιστη διατοµή αγωγών για κυκλώµατα πριζών είναι 2,5mm2. Χ 

Για κάθε φωτιστικό σηµείο ισχύος µέχρι 100W λαµβάνεται απορροφούµενο 

ρεύµα περίπου 0,5Α. 

  

α. Σωστό. Χ 

27 

β. Λάθος.   

Για κάθε φωτιστικό σηµείο ισχύος από  100W µέχρι  200W λαµβάνεται 

απορροφούµενο ρεύµα περίπου 1Α. 

  

α. Σωστό. Χ 

28 

β. Λάθος.   

Ποια από τις πιο κάτω τιµές είναι η µικρότερη:   

α. 0,03Α.   

β. 0,1A.   

γ. 20mA. Χ 

29 

δ. 300mA.   

30 Οι χρωµατισµοί των καλωδίων µονοφασικού κυκλώµατος εναλλασσόµενου 

ρεύµατος είναι: 
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α. L: Κόκκινο, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

β. L: Καφέ, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

γ. L: Κόκκινο, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

δ. L: Καφέ, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο. Χ 

Το πλήρες κύκλωµα ενός λαµπτήρα φθορισµού εµφανίζει χωρητική 

συµπεριφορά. 

  

α. Σωστό.   

31 

β. Λάθος. Χ 

Το µονογραµµικό σχέδιο που ακολουθεί απεικονίζει κύκλωµα µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) περιέχει ένα πολλαπλό φωτιστικό σώµα µε 

τρεις λαµπτήρες β) ελέγχεται από ένα διακόπτη επιλογής (κοµµιτατέρ) έτσι 

ώστε ανάβουν ταυτόχρονα δυο λαµπτήρες στη µια θέση και ένας λαµπτήρας 

στην άλλη και γ) διαθέτει προστασία γείωσης. 

 
 

  

α. Σωστό.   

32 

β. Λάθος. Χ 

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το φωτιστικό είναι στεγανό. 

 
 

  33 

Απάντηση: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αφορά συνδεσµολογία µιας λυχνίας 

φθορισµού. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης.  

 

 

  

α.  Σωστό. Χ 

34 

β.  Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, έχει σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

  

  

α. Σωστό. Χ 

35 

β. Λάθος.   

Να σχεδιάσετε το πολυγραµµικό  και το µονογραµµικό σχέδιο ενός 

κυκλώµατος το οποίο να περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο 

να ελέγχεται από ένα απλό διακόπτη. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

  

  

α. Σωστό. Χ 

36 

β. Λάθος.   

37 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο περιλαµβάνει ένα πολλαπλό φωτιστικό σώµα, µε τρεις λαµπτήρες το 

οποίο ελέγχεται από ένα διακόπτη επιλογής (κοµµιτατέρ) και ανάβουν 

ταυτόχρονα δυο λαµπτήρες στη µια θέση και ένας λαµπτήρας στην άλλη. Το 

κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. Ποιοί λαµπτήρες ανάβουν 

ταυτόχρονα;  
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α. Οι Α και Β. Χ 

β. Οι Α και Γ.   

γ. Οι Β και Γ.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Τα φωτιστικά Λ1 και Λ2 ανάβουν 

ταυτόχρονα και το Λ3 µόνο του. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία 

γείωσης. 

  

  

Απάντηση: 

 

  

α. Σωστό. Χ 

38 

β. Λάθος.   

39 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο  περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο  ελέγχεται από 

δύο διακόπτες µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους. Το κύκλωµα επίσης 

διαθέτει προστασία γείωσης. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, έχει σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το κύκλωµα επίσης  διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

40 

β. Λάθος.   
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Πίνακας Α.3. Γενικά θέµατα εξετάσεων υψηλής δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα ένα τµήµα του αντιστάτη, ενώ στο 

ποτενσιόµετρο όλος ο αντιστάτης αλλά όχι από το ίδιο ρεύµα. 

Χ 

β. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα όλος ο αντιστάτης, ενώ στο 

ποτενσιόµετρο ένα τµήµα του αντιστάτη. 

  

γ. Ο µεταβλητός αντιστάτης  χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε το ρεύµα ενός 

κυκλώµατος ή να παίρνουµε σε ένα δευτερεύον κύκλωµα επιθυµητές  τάσεις. 

Χ 

δ. Ο µεταβλητός αντιστάτης  χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε αποκλειστικά και 

µόνο το ρεύµα ενός κυκλώµατος. 

  

ε. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα 

στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε το ρεύµα ενός κυκλώµατος. 

  

1 

στ. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα 

στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε την τάση σε ένα δευτερεύον κύκλωµα. 

Χ 

Για µια τυχαία συνδεσµολογία αντιστατών, ποιες από τις παρακάτω είναι 

σωστές απαντήσεις 

  

α. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, εξαρτάται από την τάση στα άκρα της 

συνδεσµολογίας. 

  

β. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, εξαρτάται από τις αντιστάσεις των αντιστατών 

της συνδεσµολογίας και από τον τρόπο που είναι συνδεδεµένοι αυτοί. 

Χ 

γ. Η ισοδύναµη αντίσταση Rισοδ, είναι πάντοτε ίση µε το πηλίκο της V/I, όπου V η 

τάση στα άκρα της συνδεσµολογίας και I η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την 

συνδεσµολογία. 

Χ 

2 

δ. Το πηλίκο V/I είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τον τρόπο σύνδεσης των 

αντιστατών. 

  

Αντιστάτης µε αντίσταση R καταναλώνει ισχύ P όταν η τάση στα άκρα του 

είναι V. Αν η τάση στα άκρα του διπλασιασθεί, η ισχύς που καταναλώνει ο 

αντιστάτης γίνεται: 

 

α.  2P   

β.  4P Χ 

γ.  P/4   

3 

δ.  P/2   

Μια ηλεκτρική θερµάστρα µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας 1KW, 240V 

λειτουργεί κανονικά για µια ώρα. Η ηλεκτρική ενέργεια που µετατρέπεται σε 

θερµότητα είναι: 

 

α. 60.000 J.   

β. 14.400.000 J.   

γ. 1000 J.   

δ. 240.000 J.   

4 

ε. 3.600.000 J. Χ 

5 ∆ύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1 και R2 αντίστοιχα. Αποτελούνται από 

το ίδιο µέταλλο, αλλά ό αντιστάτης R1 έχει µήκος 2ℓ και εµβαδόν διατοµής A 

και ο Αντιστάτης R2 έχει µήκος ℓ και εµβαδόν 2A. Εάν διαρρέονται από το 

ίδιο ρεύµα έντασης I, ισχύει: 
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α. VR1 = VR2   

β. PR1 = 2·PR2   

γ. R1 = R2   

δ. R1 = 4·R2 Χ 

ε. VR1 = 4·VR2 Χ 

στ. PR1 = 4·PR2 Χ 

Η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύµατος δίνεται από τη σχέση:  

α. E = I2 · R          

β. E = U · I · t  Χ 

γ. E = P/t          

6 

δ. E = U · I   

Ο βαθµός απόδοσης µιας συσκευής ή µηχανής περιγράφεται από τη σχέση:   

α.   
απωφ

ωφ

PP

P
η

−
=   

β.   
απωφ

απ

PP

P
η

−
=    

γ.   
απωφ

ωφ

PP

P
η

+
=  Χ 

7 

Υπόδειξη: όπου Pωφ είναι η ωφέλιµη ισχύς, Pαπ είναι η απορροφούµενη ισχύς.   

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού:   

α. είναι ανάλογη µε τη διατοµή του αγωγού.   

β. είναι ανάλογη µε το µήκος του αγωγού. Χ 

8 

γ. δεν επηρεάζεται από τα πιο πάνω µεγέθη.   

Το ρεύµα που διαρρέει ένα κλειστό κύκλωµα που αποτελείται από πηγή 

ΗΕ∆ Ε εσωτερικής αντίστασης r και η οποία  τροφοδοτεί αντίσταση R είναι 

ίσο µε: 

  

α. I = E / R   

β. I = E / (R-r)    

9 

γ. I = E / (R+r)  Χ 

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω µεγέθη, µε τα σύµβολα και τις µονάδες: 

 

 

α. Μαγνητική επαγωγή (Φ) σε (Τ), Μαγνητική ροή (Β) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Η) σε (Α-ε), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Θ) σε (Α/m), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

  

β. Μαγνητική επαγωγή (Β) σε (Τ), Μαγνητική ροή (Φ) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Θ) σε (Α-ε), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σε (Α/m), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

Χ 

10 

γ. Μαγνητική επαγωγή (Θ) σε (A/m), Μαγνητική ροή (Φ) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Β) σε (Τ), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σε (Α-ε), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

  

11 Οι ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε δύο  
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παράλληλους ρευµατοφόρους αγωγούς µεγάλου µήκους, είναι 

α. Ελκτικές.   

β. Απωστικές.   

γ. Ελκτικές αν τα ρεύµατα είναι αντίρροπα.   

δ. Ελκτικές αν τα ρεύµατα είναι οµόρροπα και απωστικές αν τα ρεύµατα είναι 

αντίρροπα. 

Χ 

Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά χρόνου στους πυκνωτές στο συνεχές 

ρεύµα: 

 

α. τόσο πιο γρήγορα φορτίζονται.   

β. δεν έχει σχέση µε τη φόρτιση.   

12 

γ. τόσο πιο αργά φορτίζονται. Χ 

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου:  

α. είναι αντιστρόφως ανάλογος µε την διατοµή του πηνίου.   

β. είναι αντιστρόφως ανάλογος µε το µήκος του πηνίου. Χ 

γ. είναι αντιστρόφως ανάλογος µε τον αριθµό των σπειρών του πηνίου.   

13 

δ. δεν έχει σχέση µε τα παραπάνω µεγέθη.   

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το διανυσµατικό διάγραµµα ενός 

κυκλώµατος: 

 

  

α. RL σε σειρά πραγµατικών στοιχείων.   

β. RC σε σειρά ιδανικών στοιχείων.   

14 

γ. RL σε σειρά ιδανικών στοιχείων. Χ 

Ποιά διανυσµατική παράσταση δείχνει πυκνωτή σε κύκλωµα Ε.Ρ.; 

 

  

α. Της γραφικής παράστασης α. Χ 

β. Της γραφικής παράστασης β.   

15 

γ. Της γραφικής παράστασης γ.   

Οι στιγµιαίες τιµές της τάσης και της έντασης δίνονται από τις ακόλουθες 

σχέσεις: u = 310 ·ηµ(ωt+30ο) και i = 310·ηµ(ωt-30ο). Τι από τα ακόλουθα 

ισχύει: 

  

α. Η τάση προηγείται της έντασης του ρεύµατος. Χ 

16 

β. Η ένταση προηγείται της τάσης του ρεύµατος.   
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γ. Η τάση είναι συµφασική µε την ένταση του ρεύµατος.   

Ένα σύρµα από χαλκό έχει σταθερή τη διατοµή και τη θερµοκρασία σε όλο 

το µήκος του. Εάν το σύρµα αυτό ήταν µεγαλύτερο σε µήκος, τότε η 

αντίστασή του θα ήταν:  

  

α. Μικρότερη.   

β. Μεγαλύτερη. Χ 

γ. Ίδια.   

δ. Μηδέν.   

17 

Αιτιολόγηση: Μεγαλύτερη, διότι η αντίσταση ανάλογη µε το µήκος του σύρµατος, 

όταν θερµοκρασία και διατοµή σταθερές 

  

Πώς µπορούµε να βρούµε την ισοδύναµη αντίσταση και την ισοδύναµη τάση 

Thevenin µεταξύ δύο σηµείων ενός κυκλώµατος χρησιµοποιώντας 

µετρήσεις µε όργανα; 

  

α. Μετράµε µε βολτόµετρο την τάση Thevenin στα άκρα των δύο σηµείων όταν οι 

ακροδέκτες αυτοί είναι κλειστοί (περιλαµβανοµένης της αντίστασης) και µε 

ωµόµετρο  την ισοδύναµη αντίσταση Thevenin που προκύπτει εάν 

ανοιχτοκυκλώσουµε όλες τις ΗΕ∆ και βραχυκυκλώσουµε όλες τις πηγές έντασης. 

  

β. Μετράµε µε βολτόµετρο την τάση Thevenin στα άκρα των δύο σηµείων όταν οι 

ακροδέκτες αυτοί είναι ανοικτοί (αφαιρούµε την αντίσταση) και µε ωµόµετρο  την 

ισοδύναµη αντίσταση Thevenin που προκύπτει εάν ανοιχτοκυκλώσουµε όλες τις 

ΗΕ∆ και βραχυκυκλώσουµε όλες τις πηγές έντασης. 

  

18 

γ. Μετράµε µε βολτόµετρο την τάση Thevenin στα άκρα των δύο σηµείων όταν οι 

ακροδέκτες αυτοί είναι ανοικτοί (αφαιρούµε την αντίσταση) και µε ωµόµετρο  την 

ισοδύναµη αντίσταση Thevenin που προκύπτει εάν βραχυκυκλώσουµε όλες τις 

ΗΕ∆ και ανοικτοκυκλώσουµε όλες τις πηγές έντασης. 

Χ 

Πώς µπορούµε εµπειρικά να διαπιστώσουµε εάν κάποιοι καταναλωτές σε 

µια ηλεκτρική εγκατάσταση είναι συνδεδεµένοι σε σειρά ή παράλληλα; 

  

α. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι συνδεδεµένοι σε σειρά. 

  

β. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

Χ 

19 

γ. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι σταµατήσουν να 

τροφοδοτούνται από τάση (δε λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

  

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα συνδέουµε τέσσερεις λάµπες πυράκτωσης  σε 

σειρά, στην ίδια πηγή. Εάν καεί µια από αυτές τι θα συµβεί µε τις άλλες; 

 

α. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα δεν διαρρέεται από ρεύµα κανένας από τους  σε σειρά 

συνδεδεµένους λαµπτήρες. Όλοι  θα παραµείνουν σβηστοί. 

Χ 

β. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα δεν υπάρχει τάση στο συγκεκριµένο λαµπτήρα.Οι υπόλοιπες λάµπες  

θα λειτουργούν κανονικά. 

  

20 

γ. Εάν καεί µια λάµπα σηµαίνει ότι το σύρµα έχει κοπεί. Το κύκλωµα µας είναι 

ανοικτό, άρα δεν διαρρέεται από ρεύµα ο συγκεκριµένος λαµπτήρας. Οι υπόλοιπες 

λάµπες  θα λειτουργούν κανονικά. 

  

21 Αν κόψουµε ένα µεταλλικό σύρµα στη µέση πόση θα είναι η αντίσταση του   
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κάθε κοµµατιού που θα προκύψει σε σχέση µε την αντίσταση του αρχικού 

σύρµατος; 

α. ∆ιπλάσια η αντίσταση σε σχέση µε την αρχική.   

β. Παραµένει η ίδια τιµή αντίσταστης.   

γ. Υποδιπλάσια η αντίσταση σε σχέση µε την αρχική. Χ 

Υπόδειξη: Rαρχ =  ρ · ℓαρχ / s   και Rτελ =  ρ · ℓτελ / 2 / s = 0,5 · ρ · ℓαρχ / s =  Rαρχ / 2.   

Ένας είδη τοποθετηµένος λαµπτήρας φθορισµού τελευταία αναβοσβήνει 

συνεχώς και τα άκρα του είναι µαυρισµένα. Πιθανότερη αιτία γι’ αυτό είναι: 

  

α. λανθασµένη συνδεσµολογία.   

β. κατασκευαστική ατέλεια του λαµπτήρα.   

γ. προβληµατικός εκκινητής.   

22 

δ. ο λαµπτήρας έχει πλησιάσει στο τέλος της ζωής του Χ 

Ένας ήδη τοποθετηµένος λαµπτήρας φθορισµού τελευταία ανάβει µε 

δυσκολία και ύστερα από πολλές προσπάθειες ανάµµατος. Πιθανότερη αιτία 

γι’ αυτό είναι: 

  

α. κακή επαφή στο ντουί.   

β. ο λαµπτήρας έχει πλησιάσει στο τέλος της ζωής του.   

γ. προβληµατικός εκκινητής. Χ 

23 

δ. ανεπαρκής τάση τροφοδοσίας.   

Ποια από τα ακόλουθα µέσα προσφέρουν προστασία σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση: α) σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος και β) σε περίπτωση 

διαρροής ρεύµατος; 

  

α. σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, µικροαυτόµατος (MCB). Χ 

β. σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, αυτόµατος διακόπτης διαρροής (RCD).   

γ. σε περίπτωση διαρροής ρεύµατος, αυτόµατος διακόπτης διαρροής (RCD). Χ 

δ. σε περίπτωση διαρροής ρεύµατος, µικροαυτόµατος (MCB).   

24 

ε. και στις δυο περιπτώσεις µιρκοαυτόµατος (ΜRCB).   

Ποιοι από τους παρακάτω καθοριστικούς παράγοντες πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής καλωδίων σε µια 

ηλεκτρική εγκατάσταση. 

  

α. ηλεκτρικό φορτίο Χ 

β. είδος καλωδίου Χ 

γ. η τάση του δικτύου   

δ. θερµοκρασία περιβάλλοντος Χ 

ε. οµαδοποίηση Χ 

στ. ο ρυθµός κατανάλωσης ενέργειας του καταναλωτή.   

ζ. πτώση τάσης Χ 

25 

η. τρόπος εγκατάστασης Χ 

Σε κύκλωµα εν λειτουργία οι ηλεκτρικά ενεργοί αγωγοί είναι:   

α. Οι φάσεις και ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος.   

β. Οι φάσεις µόνο.   

26 

γ. Σε µονοφασικό κύκλωµα η φάση και ο ουδέτερος ενώ σε τριφασικό κύκλωµα οι 

φάσεις µόνο. 

Χ 

Σε µια τριφασική εγκατάσταση η τάση µεταξύ δύο φάσεων, είναι 173V.  Η 

τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου είναι: 

  

α. 299,29 V   

27 

β. 173 V   
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γ. 100 V Χ 

δ. 230V   

Με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, µε τον όρο "χαµηλή τάση" εννοούµε 

τιµές τάσης: 

  

α. Κάτω από 250V.   

β. Κάτω από 1000 αλλά πάνω από 50V. Χ 

γ. Πάνω από 50 αλλά κάτω από 500V.   

28 

δ. Πάνω από 250 αλλά κάτω από 1000V.   

Με βάση τους κανονισµούς της ∆ΕΗ το εύρος διακύµανσης της τάσης στους 

ακροδέκτες του καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει τα όρια: 

  

α. ± 6% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής.   

β. ± 10% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής. Χ 

29 

γ. ± 2% της ονοµαστικής τάσης του δικτύου διανοµής.   

Το ρεύµα συνεχούς λειτουργίας µίας µονοφασικής συσκευής κλιµατισµού 

διαιρεµένου τύπου είναι 14A. Ο καταλληλότερος µικροαυτόµατος (MCB) που 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση της συσκευής είναι: 

  

α. 20A, Τύπος C. Χ 

β. 16A, Τύπος B.   

γ. 32A, Τύπος B.   

30 

δ. 20A, Τύπος D.   

Μονοφασικό φορτίο µε ονοµαστική ισχύ 2346W και συντελεστή ισχύος 0,85 

που τροφοδοτείται από µονοφασική παροχή 230V, έχει ζήτηση ρεύµατος: 

  

α. 8,7A.   

β. 10,2A.   

γ. 12A. Χ 

31 

δ. 12,5A.   

Κατά τη διάρκεια µίας βλάβης που προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα µεταξύ 

φάσης και ουδέτερου, διαπιστώνετε ότι ένας µικροαυτόµατος (MCB), έχει 

καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι ο µικροαυτόµατος: 

  

α. έχει χαµηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (A).   

β. είναι λανθασµένου τύπου (MCB type).   

γ. έχει χαµηλή διακοπτική ικανότητα (ΚΑ). Χ 

32 

δ. έχει ψηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος α.   

Το κοµβίο ελέγχου (test button) που είναι ενσωµατωµένο σε ένα διακόπτη 

διαρροής έντασης (ρελέ διαρροής) χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση: 

  

α. της συνέχειας του κυρίως αγωγού γείωσης.   

β. της αποτελεσµατικότητας του ηλεκτροδίου γείωσης.   

γ. της συνέχειας του προστατευτικού αγωγού των κυκλωµάτων.   

33 

δ. της λειτουργικότητας του εσωτερικού µηχανισµού του διακόπτη. Χ 

Ποιος από τους πιο κάτω ελέγχους δεν µπορεί να διενεργηθεί µε 

συνδεδεµένη την παροχή ρεύµατος; 

  

α. αντίσταση µόνωσης. Χ 

β. σύνθετη αντίσταση του βρόγχου βλάβης προς τη γη.   

γ. λειτουργία αρ–σι–ντί (RCD).   

34 

δ. αναµενόµενο ρεύµα σφάλµατος.   

Κατά την κατασκευή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης δίνουµε προτεραιότητα:   35 

α. οικονοµία.   
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β. ασφάλεια. Χ 

γ. ταχύτητα κατασκευής.   

δ. επιθυµία πελάτη.   

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους πρέπει να γίνεται ισοκατανοµή των 

µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση; 

  

α. Για να µην παρατηρείται υπερφόρτωση σε µια γραµµή Χ 

β. Για να περιορίσουµε το ρεύµα στον αγωγό του ουδετέρου. Χ 

γ. Για να αυξήσουµε το ρεύµα στον αγωγό του ουδετέρου.   

δ. Για να αυξάνουµε τον αριθµό των µέσων προστασίας.   

36 

ε. Για να περιορίζεται η ονοµαστική ένταση των µέσων προστασίας. Χ 

Το ακόλουθο σχήµα αφορά πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος το 

οποίο περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα, το οποίο ελέγχεται από δύο 

διακόπτες µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους και έναν διακόπτη µεταγωγής 

(αλλέ-ρετούρ) µεσαίο. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία γείωσης. 

 

 

α. Σωστό. Χ 

37 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αφορά ένα κύκλωµα το οποίο 

περιλαµβάνει ένα απλό φωτιστικό σώµα και ελέγχεται από δύο διακόπτες 

µεταγωγής (αλλέ-ρετούρ) ακραίους και έναν διακόπτη µεταγωγής (αλλέ-

ρετούρ) µεσαίο. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει προστασία γείωσης. 

 

 

α. Σωστό. Χ 

38 

β. Λάθος.   

39 Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο, έχει σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός 

αγωγών σε κάθε διακλάδωση της γραµµής. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει το πολυγραµµικό σχέδιο της 

συνδεσµολογίας µιας λυχνίας φθορισµού. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

 
 

 

α. Σωστό. Χ 

40 

β. Λάθος.   

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει το πολυγραµµικό σχέδιο ενός φωτιστικού 

που περιλαµβάνει δύο λυχνίες φθορισµού και διαθέτει προστασία γείωσης. 

 
 

 

α. Σωστό. Χ 

41 

β. Λάθος.   

42 Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει το πολυγραµµικό σχέδιο ενός κυκλώµατος 

φωτισµού, µε ένα απλό φωτιστικό σώµα ανά όροφο, το οποίο ελέγχεται από 
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αυτόµατο χρονοδιακόπτη κλιµακοστασίου. Το κύκλωµα επίσης διαθέτει 

προστασία γείωσης. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο ακόλουθο µονογραµµικό σχέδιο αυτόµατου διακόπτη κλιµακοστασίου, 

να σηµειωθεί ο αναγκαίος αριθµός αγωγών σε κάθε διακλάδωση της 

γραµµής. Το κύκλωµα επίσης να διαθέτει προστασία γείωσης. 

 

 
 

 

Απάντηση: 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

43 

β. Λάθος.   
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Πίνακας Α.4. Ειδικά θέµατα: Φωτοτεχνία. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Πότε µια φωτεινή ακτινοβολία ονοµάζεται µονοχρωµατική και πότε σύνθετη;   

α. Μια φωτεινή ακτινοβολία ονοµάζεται µονοχρωµατική όταν συνίσταται από 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε περίπου ίδιο µήκος κύµατος. 

Χ 

β. Μια φωτεινή ακτινοβολία ονοµάζεται µονοχρωµατική όταν συνίσταται από όλα 

τα µήκη κύµατος ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 

  

1 

γ. Μια φωτεινή ακτινοβολία ονοµάζεται µονοχρωµατική όταν συνίσταται από όλα 

τα µήκη κύµατος των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων του ορατού φάσµατος. 

  

Οι ηλικιωµένοι έχουν ανάγκη από υψηλότερες στάθµες φωτισµού (εντάσεις 

φωτισµού, lux). 

  

α. Σωστό.  Χ 

2 

β. Λάθος.   

Η υπέρυθρη ακτινοβολία:   

α. ανήκει στο ορατό φάσµα.   

β. δεν ανήκει στο ορατό φάσµα. Χ 

3 

γ. ανήκει κατά το ήµισυ στο ορατό φάσµα.   

Οι φωτοσωλήνες νέον λειτουργούν σε χαµηλές τάσεις (<230V)   

α. Σωστό.    

4 

β. Λάθος. Χ 

Οι λαµπτήρες LED:    

α. δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον αλλά πρέπει να 

απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

  

β. περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον και πρέπει να απορρίπτονται 

σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

Χ 

5 

γ. δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον και µπορούν να 

απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

  

Οι λαµπτήρες φθορισµού και οι οικονοµικοί λαµπτήρες µπορούν να 

απορρίπτονται στου ίδιους κάδους απορριµµάτων µαζί µε τα υπόλοιπα 

απορρίµµατα. 

  

α. Σωστό.    

6 

β. Λάθος. Χ 

Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως έχουν:    

α. υποδεκαπλάσιο χρόνο λειτουργίας ζωής σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες 

φθορισµού. 

Χ 

β. έχουν υπερδιπλάσιο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες 

φθορισµού. 

  

7 

γ. έχουν τριπλάσιο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση µε τους λαµπτήρες φθορισµού.   

Ο εκκινητής (starter) σε ένα κύκλωµα λαµπτήρα φθορισµού εξυπηρετεί στον 

περιορισµό του ρεύµατος σε ασφαλή επίπεδα. 

  

α. Σωστό.   

8 

β. Λάθος. Χ 

9 Οι λαµπτήρες LED χαρακτηρίζονται από υψηλές φωτιστικές αποδόσεις και 

µικρή διάρκεια ζωής. 
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α. Σωστό.   

β. Λάθος. Χ 

Το βασικό πλεονέκτηµα των λαµπτήρων LED είναι η εξαιρετικά υψηλή 

διάρκεια ζωής (≥50.000 ωρών). 

  

α. Σωστό. Χ 

10 

β. Λάθος.   

Η λειτουργία ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως µε τάση µικρότερη από την 

ονοµαστική του:  

  

α. οδηγεί σε αύξηση της διάρκειας ζωής του. Χ 

β. οδηγεί σε µείωση της διάρκειας ζωής του.   

11 

γ. δεν επηρεάζει τη διάρκειας ζωής του.   

Το φως που παράγει ένας λαµπτήρας νατρίου χαµηλής πίεσης είναι σχεδόν 

µονοχρωµατική ακτινοβολία. 

  

α. Σωστό. Χ 

12 

β. Λάθος.   

Με την βοήθεια γραµµών αντιστοιχίστε τα µεγέθη της πρώτης στήλης µε τις 

τιµές της δεύτερης στήλης: 

  

  

α. 1:α, 2:δ, 3:γ και 4:β.   

β. 1:γ, 2:δ, 3:α και 4:β. Χ 

13 

γ. 1:β, 2:δ, 3:α και 4:γ.   

Με την βοήθεια γραµµών αντιστοιχίστε τα µεγέθη της πρώτης στήλης µε τις 

τιµές της δεύτερης στήλης: 

 

  

α. 1:γ, 2:ε, 3;δ και 4:α. Χ 

β. 1:α, 2:ε, 3;δ και 4:γ.   

14 

γ. 1:δ, 2:ε, 3;γ και 4:α.   

Κατατάξτε τα παρακάτω υλικά µε βάση τον συντελεστή ανάκλασής τους 

αρχίζοντας από το υλικό µε τον µεγαλύτερο συντελεστή: 

Α. Μπετόν, 

Β. Καθρέπτης, 

Γ. Αλουµίνιο (χωρίς επένδυση), 

∆. Τούβλο. 

  

α. 1: καθρέπτης, 2: αλουµίνιο, 3: τούβλο, 4: µπετόν.   

β. 1: καθρέπτης, 2: µπετόν, 3: αλουµίνιο, 4: τούβλο.   

15 

γ. 1: καθρέπτης, 2: αλουµίνιο, 3: µπετόν, 4: τούβλο. Χ 

16 Κατατάξτε τα παρακάτω χρώµατα µε βάση τον συντελεστή ανάκλασής τους   
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αρχίζοντας από το χρώµα µε τον µεγαλύτερο συντελεστή: 

Α. Κόκκινο, 

Β. Μαύρο, 

Γ. Άσπρο, 

∆. Κίτρινο. 

α. 1: άσπρο, 2: κίτρινο, 3: κόκκινο, 4: µαύρο. Χ 

β. 1: µαύρο, 2: κόκκινο, 3: κίτρινο, 4: άσπρο.   

γ. 1: κίτρινο, 2: άσπρο, 3: κόκκινο, 4: µαύρο.   

Η χρωµατική απόδοση των φωτοσωλήνων νέων δεν εξαρτάται από το είδος 

του αερίου αλλά από την επιβαλλόµενη τάση. 

  

α. Σωστό.   

17 

β. Λάθος. Χ 

Η φωτεινή ροή που παράγει ένας λαµπτήρας φθορισµού δεν εξαρτάται από 

την θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

  

α. Σωστό.   

18 

β. Λάθος. Χ 

Οι λαµπτήρες εκφορτίσεως περιέχουν εν γένει µικρές ποσότητες 

υδραργύρου. 

  

α. Σωστό. Χ 

19 

β. Λάθος.   

Πώς ορίζεται ο συντελεστής ανάκλασης µιας επιφάνειας;   

α. Το πηλίκο της συνολικής φωτεινής ροής που προσπίπτει σε µια επιφάνεια (Φ) 

προς την ανακλώµενη από την επιφάνεια (Φρ) ονοµάζεται συντελεστής ανάκλασης 

ρ δηλ. ρ=Φ/Φρ 

  

β. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που ανακλάται από µια επιφάνεια (Φρ) επί την 

επιφάνεια (Α) προς την συνολική φωτεινή ροή που προσπίπτει σε αυτήν (Φ) 

ονοµάζεται συντελεστής ανάκλασης ρ δηλ. ρ=Α·Φρ/Φ 

  

20 

γ. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που ανακλάται από µια επιφάνεια (Φρ) προς την 

συνολική που προσπίπτει σε αυτήν (Φ) ονοµάζεται συντελεστής ανάκλασης ρ δηλ. 

ρ=Φρ/Φ 

Χ 

Πώς ορίζεται ο συντελεστής απορρόφησης µιας επιφάνειας;   

α. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που απορροφάται από ένα υλικό (Φα) προς την 

συνολική (Φ) που προσπίπτει σε αυτό ονοµάζεται συντελεστής απορρόφησης α 

δηλ. α = Φα/Φ. 

Χ 

β. Το πηλίκο της συνολικής φωτεινής ροής που προσπίπτει σε µια επιφάνεια (Φ) 

προς αυτήν που απορροφάται (Φα) από την επιφάνεια ονοµάζεται συντελεστής 

απορρόφησης α δηλ. α = Φ/Φα. 

  

21 

γ. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που απορροφάται από ένα υλικό (Φα) επί την 

επιφάνεια (Α), προς την συνολική (Φ) που προσπίπτει σε αυτό ονοµάζεται 

συντελεστής απορρόφησης α δηλ. α = Α·Φα/Φ. 

  

Πώς ορίζεται ο συντελεστής µεταφοράς µιας επιφάνειας;   

α. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που µεταφέρεται µέσω ενός υλικού (Φτ) επί την 

επιφάνεια (Α) αυτού, προς την συνολική (Φ) που προσπίπτει σε αυτό ονοµάζεται 

συντελεστής µεταφοράς τ δηλ. τ = Α·Φτ/Φ. 

  

22 

β. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που µεταφέρεται µέσω ενός υλικού (Φτ) προς την 

συνολική (Φ) που προσπίπτει σε αυτό ονοµάζεται συντελεστής µεταφοράς τ δηλ. τ 

= Φτ/Φ. 

Χ 
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γ. Το πηλίκο της φωτεινής ροής που προσπίπτει σε ένα υλικό (Φ) προς αυτήν που 

µεταφέρεται (Φτ) σε αυτό ονοµάζεται συντελεστής µεταφοράς τ δηλ. τ = Φ/Φτ. 

  

Ποια είναι τα τρία φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα όταν το φως περνά από 

ένα οµογενές µέσο και προσπίπτει στην διαχωριστική επιφάνεια αυτού µε 

ένα άλλο µέσο; 

  

α. Τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα είναι η ανάκλαση και αφορά στο τµήµα του 

φωτός που ανακλάται στο δεύτερο µέσο διάδοσης, η απορρόφηση που αφορά στο 

τµήµα του φωτός που απορροφάται και η µεταφορά που αφορά στο τµήµα του 

φωτός που µεταφέρεται πίσω στο πρώτο µέσο διάδοσης.  

  

23 

β. Τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα είναι η ανάκλαση και αφορά στο τµήµα του 

φωτός που ανακλάται και επιστρέφει στο πρώτο µέσο διάδοσης, η απορρόφηση 

που αφορά στο τµήµα του φωτός που απορροφάται και η µεταφορά που αφορά 

στο τµήµα του φωτός που µεταφέρεται στο δεύτερο µέσο διάδοσης.  

Χ 

Τι ονοµάζουµε κανονική (ιδανική) ανάκλαση;   

α. Το φαινόµενο κατά το οποίο µια παράλληλη δέσµη φωτός µετά την ανάκλαση 

της από µια λεία επιφάνεια (πχ. καθρέπτης) εξακολουθεί να είναι παράλληλη 

δέσµη (ανακλώµενη δέσµη) και σχηµατίζει την ίδια γωνία µε την κάθετη στην 

επιφάνεια ανάκλασης µε την γωνία που σχηµατίζει η αρχική δέσµη 

(προσπίπτουσα δέσµη). 

Χ 

24 

β. Το φαινόµενο κατά το οποίο µια παράλληλη δέσµη φωτός µετά την ανάκλαση 

της από µια λεία επιφάνεια (πχ. καθρέπτης) εξακολουθεί να είναι παράλληλη 

δέσµη (ανακλώµενη δέσµη) και σχηµατίζει διπλάσια γωνία µε την κάθετη στην 

επιφάνεια ανάκλασης µε την γωνία που σχηµατίζει η αρχική δέσµη 

(προσπίπτουσα δέσµη). 

  

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις διατυπώνουν τους δύο νόµους της 

κανονικής (ιδανικής) ανάκλασης. 

  

α. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώµενη και η ευθεία που είναι κάθετη στην 

ανακλαστική επιφάνεια στο σηµείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

(επίπεδο πρόσπτωσης), το οποίο είναι παράλληλο στην ανακλαστική επιφάνεια. 

  

β. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώµενη και η ευθεία που είναι κάθετη στην 

ανακλαστική επιφάνεια στο σηµείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

(επίπεδο πρόσπτωσης), το οποίο είναι κάθετο στην ανακλαστική επιφάνεια. 

Χ 

γ. Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε την γωνία ανάκλασης. Χ 

25 

δ. Η γωνία πρόσπτωσης είναι διπλάσια της γωνίας ανάκλασης.   

Πώς ορίζεται η διαχεόµενη ανάκλαση;   

α. Όταν το φως κατά την ανάκλασή του διαχέεται (απλώνεται) οµοιόµορφα προς 

όλες τις διευθύνσεις τότε οµιλούµε για διαχεόµενη ανάκλαση. 

  

β. Όταν το φως κατά την ανάκλασή του διαχέεται (απλώνεται) προς όλες τις 

διευθύνσεις τότε οµιλούµε για διαχεόµενη ανάκλαση. 

Χ 

26 

γ. Όταν το φως κατά την ανάκλασή του διαχέεται (απλώνεται) µε την ίδια ένταση 

(W/m2) προς όλες τις διευθύνσεις τότε οµιλούµε για διαχεόµενη ανάκλαση. 

  

Τι ορίζουµε ως θερµοκρασία χρώµατος ενός λαµπτήρα;   

α. Η θερµοκρασία χρώµατος Τc ενός λαµπτήρα µετράται σε Κ και είναι ένας 

τρόπος να περιγράψουν οι κατασκευαστές λαµπτήρων το χρώµα µιας πηγής 

φωτός συγκρίνοντας το µε το χρώµα του µέλανος σώµατος όταν βρίσκεται σε 

θερµοκρασία Τ = 273οC. 

  

27 

β. Η θερµοκρασία χρώµατος Τc ενός λαµπτήρα µετράται σε Κ και είναι ένας   
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τρόπος να περιγράψουν οι κατασκευαστές λαµπτήρων το χρώµα µιας πηγής 

φωτός συγκρίνοντας το µε το χρώµα του µέλανος σώµατος όταν βρίσκεται σε 

θερµοκρασία Τ = 373οC. 

γ. Η θερµοκρασία χρώµατος Τc ενός λαµπτήρα µετράται σε Κ και είναι ένας 

τρόπος να περιγράψουν οι κατασκευαστές λαµπτήρων το χρώµα µιας πηγής 

φωτός συγκρίνοντας το µε το χρώµα του µέλανος σώµατος όταν βρίσκεται σε 

θερµοκρασία Τc. 

Χ 

Τι ορίζουµε ως δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra ενός λαµπτήρα;   

α. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra ενός λαµπτήρα καταδεικνύει την ικανότητα 

ενός λαµπτήρα να αναδεικνύει, τουλάχιστον κατά 70%, τα χρώµατα των 

αντικειµένων που βρίσκονται στο περιβάλλοντα χώρο ενός λαµπτήρα. 

  

β. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra ενός λαµπτήρα καταδεικνύει την ικανότητα 

ενός λαµπτήρα να αναδεικνύει, τουλάχιστον κατά 80%, τα χρώµατα των 

αντικειµένων που βρίσκονται στο περιβάλλοντα χώρο ενός λαµπτήρα. 

  

28 

γ. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra ενός λαµπτήρα καταδεικνύει την ικανότητα 

ενός λαµπτήρα να αναδεικνύει τα χρώµατα των αντικειµένων που βρίσκονται στο 

περιβάλλοντα χώρο ενός λαµπτήρα. 

Χ 

Πώς ορίζεται η φωτεινή ροή µιας φωτεινής πηγής;   

α. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι ο ρυθµός παραγωγής φωτεινής ενέργειας 

(δηλαδή η ισχύς του παραγόµενου φωτός) όπως την αντιλαµβάνεται ο 

ανθρώπινος οφθαλµός δηλ., λαµβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του ανθρώπινου 

οφθαλµού στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα οποία αποτελείται η ορατή 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

Χ 

β. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι ο ρυθµός παραγωγής φωτεινής ενέργειας 

(δηλαδή η ισχύς του παραγόµενου φωτός) όπως την αντιλαµβάνεται ειδική 

συσκευή ευαίσθητη στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα οποία αποτελείται η 

ορατή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

  

29 

γ. Φωτεινή ροή µιας πηγής είναι η φωτεινή ενέργεια (δηλαδή το παραγόµενο φως) 

όπως την αντιλαµβάνεται ο ανθρώπινος οφθαλµός δηλ., λαµβάνοντας υπόψη την 

ευαισθησία του ανθρώπινου οφθαλµού στα διαφορετικά µήκη κύµατος από τα 

οποία αποτελείται η ορατή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

  

Πώς ορίζεται η ένταση Ι φωτεινής πηγής;   

α. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το ολοκλήρωµα της  φωτεινής ροής Φ 

που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω δηλαδή:  

I=∫ Φ·dω. 

  

β. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το πηλίκο της στοιχειώδους φωτεινής 

ροής dΦ που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω 

προς την στερεά αυτή γωνία δηλαδή: I= dΦ/ dω. 

Χ 

30 

γ. Η ένταση φωτεινής πηγής ορίζεται ως το γινόµενο της στοιχειώδους φωτεινής 

ροής dΦ που εκπέµπεται στο εσωτερικό µιας στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω επί 

την στερεά αυτή γωνία δηλαδή: I= dΦ·dω. 

  

Πώς ορίζεται η ένταση φωτισµού Ε µιας στοιχειώδους επιφάνειας dS;   

α. Ορίζεται ως το πηλίκο της στοιχειώδους φωτεινής ροής dΦ που προσπίπτει σε 

µια στοιχειώδη επιφάνεια dS προς την επιφάνεια αυτή, δηλαδή: Ε= dΦ/ dS. 

Χ 

β. Ορίζεται ως το πηλίκο της στοιχειώδους φωτεινής ροής dΦ που προσπίπτει σε 

µια στοιχειώδη επιφάνεια dS επί την επιφάνεια αυτή, δηλαδή: Ε= dΦ·dS. 
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γ. Ορίζεται ως το πηλίκο της στοιχειώδους φωτεινής ροής dΦ που προσπίπτει σε   
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µια στοιχειώδη επιφάνεια dS επί την επιφάνεια αυτή, προς το σύνολο της ροής, 

δηλαδή:  

Ε= dΦ·dS/Φ. 

Τι αναφέρει ο 1ος νόµος της φωτοτεχνίας (νόµος του συνηµίτονου).   

α. Ο φωτισµός µιας επιφάνειας από µια παράλληλη δέσµη είναι αντιστρόφως 

ανάλογος µε το συνηµίτονο της γωνίας (φ) µε την οποία προσπίπτουν στην 

επιφάνεια οι ακτίνες της δέσµης, δηλαδή: Ε=Φ/συνφ/S. 

  

β. Ο φωτισµός µιας επιφάνειας από µια παράλληλη δέσµη είναι αντιστρόφως 

ανάλογος µε το συνηµίτονο της γωνίας (φ) µε την οποία προσπίπτουν στην 

επιφάνεια οι ακτίνες της δέσµης, δηλαδή: Ε=Φ·S/συνφ. 
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γ. Ο φωτισµός µιας επιφάνειας από µια παράλληλη δέσµη είναι ανάλογος µε το 

συνηµίτονο της γωνίας (φ) µε την οποία προσπίπτουν οι ακτίνες της δέσµης στην 

επιφάνεια (S), δηλαδή: Ε=Φ·συνφ/S. 

Χ 

Τι αναφέρει ο 2ος νόµος της φωτοτεχνίας (νόµος του αντιστρόφου 

τετραγώνου). 

  

α. Ο φωτισµός (Ε) που προκαλεί µια σηµειακή φωτεινή πηγή σε ένα σηµείο µιας 

επιφάνειας είναι ανάλογος µε την ένταση της φωτεινής πηγής (I), ανάλογος µε το 

συνηµίτονο της γωνίας (συνφ) µε την οποία προσπίπτουν οι ακτίνες στην 

στοιχειώδη επιφάνεια και αντιστρόφως ανάλογος µε το τετράγωνο της απόστασης 

(R) της φωτεινής πηγής από το φωτιζόµενο σηµείο. ∆ηλαδή:  Ε=Ι·συνφ/R2. 

Χ 
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β. Ο φωτισµός (Ε) που προκαλεί µια σηµειακή φωτεινή πηγή σε ένα σηµείο µιας 

επιφάνειας είναι ανάλογος µε την ένταση της φωτεινής πηγής (I), αντιστρόφως 

ανάλογος µε το συνηµίτονο της γωνίας (συνφ) µε την οποία προσπίπτουν οι 

ακτίνες στην στοιχειώδη επιφάνεια και αντιστρόφως ανάλογος µε το τετράγωνο της 

απόστασης (R) της φωτεινής πηγής από το φωτιζόµενο σηµείο. ∆ηλαδή:  

Ε=Ι/(συνφ.R2). 

  

Πώς ορίζεται η φωτιστική (φωτεινή) απόδοση α ενός λαµπτήρα;   

α. Φωτιστική απόδοση ενός λαµπτήρα ορίζουµε το λόγο της καταναλισκόµενης 

ηλεκτρικής ισχύος (P) προς την παραγοµένη φωτεινή ροή (Φ), δηλαδή:  α= P/Φ 

[W/lm]. 

  

β. Φωτιστική απόδοση ενός λαµπτήρα ορίζουµε το λόγο της παραγοµένης 

φωτεινής ροής (Φ) προς την καταναλισκόµενη ηλεκτρική ισχύ (P) δηλαδή:  α= Φ/P 

[lm/W]. 

Χ 
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γ. Φωτιστική απόδοση ενός λαµπτήρα ορίζουµε το λόγο της καταναλισκόµενης 

ηλεκτρικής ισχύος (P) προς την παραγοµένη φωτεινή ροή (Φ), επί την επιφάνεια 

φωτισµού (Α), δηλαδή:  α= Α·P/Φ [W/lm]. 

  

Ποια είναι τα φωτοτεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η θερµοκρασία χρώµατος, Τc. Χ 

β. Το τυποποιηµένο σχήµα του λαµπτήρα.   

γ. Η φωτιστική απόδοση λαµπτήρα.   
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δ. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης, Ra. Χ 

Ποια είναι τα οικονοµοτεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η χρωµατική απόδοση του λαµπτήρα.   

β. Η φωτιστική απόδοση λαµπτήρα. Χ 

γ. Ο χρόνος ζωής λαµπτήρα. Χ 

δ. Ο χρόνος χρήσης ηµερησίως.   
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ε. Η ενεργειακή κλάση του λαµπτήρα. Χ 
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Ποια είναι τα τεχνικά κριτήρια επιλογής ενός λαµπτήρα;   

α. Η θέση λειτουργίας. Χ 

β. Η θερµοκρασία χρώµατος, Τc.   

γ. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Χ 

δ. Η τάση λειτουργίας. Χ 

ε. Οι διαστάσεις λαµπτήρα. Χ 

στ. Ο χρόνος χρήσης ηµερησίως.   
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ζ. Ο κάλυκας-λυχνιολαβή. Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος του αερίου πληρώσεως στους λαµπτήρες 

πυρακτώσεως; 

  

α. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στον περιορισµό του φαινοµένου της 

εξάχνωσης εποµένως του περιορισµού του φαινοµένου της διαφυγής των 

ηλεκτρονίων και συνεπώς συµβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του 

λαµπτήρα.  

Χ 

β. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στην ενίσχυση του φαινοµένου της εξάχνωσης 

εποµένως της ενίσχυσης του φαινοµένου της διαφυγής των ηλεκτρονίων και 

συνεπώς συµβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του λαµπτήρα.  
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γ. Το αέριο πληρώσεως εξυπηρετεί στον περιορισµό του φαινοµένου της 

εξάχνωσης εποµένως του περιορισµού του φαινοµένου της διαφυγής των 

ηλεκτρονίων και συνεπώς συνεπάγεται τη µείωση της διάρκειας ζωής του 

λαµπτήρα.  

  

Ποια τα πλεονεκτήµατα των λαµπτήρων αλογόνου έναντι των συµβατικών 

λαµπτήρων πυρακτώσεως; 

  

α. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα περιορίζει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει την 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της 

φωτιστικής απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει 

τη µέγιστη δυνατή τιµή του 100. 

Χ 

β. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα ενισχύει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει την 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της 

φωτιστικής απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει 

τη µέγιστη δυνατή τιµή του 100. 
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γ. Λόγω του αναγεννητικού κύκλου η παρουσία του αλογόνου στο εσωτερικό του 

κώδωνα περιορίζει σηµαντικά το φαινόµενο της εξάχνωσης και επιτρέπει την 

λειτουργία του λαµπτήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες νήµατος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την µείωση της παραγόµενης φωτεινής ροής οπότε και της φωτιστικής 

απόδοσής του. Επιπλέον, ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra παίρνει την 

ελάχιστη δυνατή τιµή του 1. 

  

Τι είναι φθορισµός;   

α. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν 

πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία µεσαίου µήκους κύµατος. 

  

β. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν 

πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία υψηλού µήκους κύµατος. 
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γ. Φθορισµός είναι η ιδιότητα µερικών χηµικών ουσιών να ακτινοβολούν φως, όταν Χ 
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πάνω τους προσπίπτει αόρατη ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος. 

Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των λαµπτήρων φθορισµού;   

α. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου 

χαµηλής πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα ουσία. Όταν στον 

λαµπτήρα εφαρµοστεί κατάλληλη τάση στο εσωτερικό του λαµπτήρα δηµιουργείται 

εκκένωση αερίου από την οποία παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία. Η µετατροπή 

αυτής της αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή επιτυγχάνεται µε την 

βοήθεια των φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται στην επιφάνεια του κώδωνα. 

Χ 

β. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου 

υψηλής πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα αδιαφανή ουσία. Όταν 

στον λαµπτήρα εφαρµοστεί κατάλληλη τάση στο εσωτερικό του λαµπτήρα 

δηµιουργείται εκκένωση αερίου από την οποία παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία. 

Η µετατροπή αυτής της αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή 

επιτυγχάνεται µε την βοήθεια των φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του κώδωνα. 
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γ. Ο λαµπτήρας φθορισµού είναι λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου µέσης 

πίεσης µε τοιχώµατα καλυµµένα µε φθορίζουσα ουσία. Όταν στον λαµπτήρα 

εφαρµοστεί  τάση 230 V στο εσωτερικό του λαµπτήρα δηµιουργείται εκκένωση 

αερίου από την οποία παράγεται υπέρυθρη ακτινοβολία. Η µετατροπή αυτής της 

αόρατης (και επικίνδυνης) ακτινοβολίας σε ορατή επιτυγχάνεται µε την βοήθεια 

των φθοριζουσών ουσιών που βρίσκονται εντός του κώδωνα. 

  

Ποια από τα ακόλουθα περιγράφουν τον ρόλο του στραγγαλιστικού πηνίου 

(ballast) στη λειτουργία του λαµπτήρα φθορισµού; 

  

α. Αποκαθιστά την τιµή  του ρεύµατος που ρέει στους λαµπτήρες αυτούς σε 

ασφαλή τιµή λόγω της µεγάλης αντίστασης που εµφανίζουν γενικότερα οι 

λαµπτήρες εκφορτίσεως και 

  

β. Περιορίζει το ρεύµα που ρέει στους λαµπτήρες αυτούς σε ασφαλή τιµή λόγω της 

αρνητικής αντίστασης που εµφανίζουν γενικότερα οι λαµπτήρες εκφορτίσεως και 

Χ 

γ. Με την βοήθεια και του εκκινητή (starter) παράγει την υψηλή τάση που 

απαιτείται για την δηµιουργία της εκφόρτισης στο εσωτερικό του κώδωνα. 

Χ 
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δ. Με την βοήθεια και του εκκινητή (starter) παράγει την υψηλή τάση που 

απαιτείται για την δηµιουργία της φόρτισης στην επιφάνεια του κώδωνα. 

  

Ποιος είναι ο ρόλος του εκκινητή (starter) στη λειτουργία του λαµπτήρα 

φθορισµού; 

  

α. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για την ενεργοποίηση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η εκποµπή πρωτονίων (θερµιονική εκποµπή) και στην συνέχεια µε το 

άνοιγµα του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη διακοπή του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε την σειρά του 

προκαλεί υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό την δηµιουργία εκκένωσης 

στο λαµπτήρα φθορισµού. 
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β. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για την θέρµανση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η εκποµπή ηλεκτρονίων (θερµιονική εκποµπή) και στην συνέχεια µε το 

άνοιγµα του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη διακοπή του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε την σειρά του 

προκαλεί υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό την δηµιουργία εκκένωσης 

Χ 
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στο λαµπτήρα φθορισµού. 

γ. Ο εκκινητής (starter) χρησιµοποιείται καταρχάς για την ενεργοποίηση των 

ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα άκρα του λαµπτήρα φθορισµού έτσι ώστε να 

σταµατήσει η εκποµπή ηλεκτρονίων (θερµιονική εκποµπή) και στην συνέχεια µε το 

κλείσιµο του διµεταλλικού διακόπτη που διαθέτει προκαλεί απότοµη αύξηση του 

ρεύµατος που διαρρέει το στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο µε την σειρά του 

προκαλεί υπέρταση στα άκρα του λαµπτήρα µε σκοπό την δηµιουργία εκκένωσης 

στο λαµπτήρα φθορισµού. 

  

Τα φωτιστικά σώµατα κατηγοριοποιούνται µε βάση την κατανοµή της 

φωτεινής τους ροής, όπως αναφέρεται στο ακόλουθο πίνακα. 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά (α, β, γ και δ) του πίνακα που 

αντιστοιχούν σε κάθε κλάση προστασίας 0, 1, 11(ΙΙ), 111(ΙΙΙ) των φωτιστικών 

σωµάτων; 

 

  

α. α: 1, β: 11, γ: 111 και δ: 0.   

β. α: 1, β: 111, γ: 11 και δ: 0. Χ 
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γ. α: 0, β: 111, γ: 11 και δ: 1.   

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:   

α. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία µειώνουν την διάρκεια ζωής των 

λαµπτήρων φθορισµού. 

  

β. Τα µαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία αυξάνουν την διάρκεια ζωής των 

λαµπτήρων φθορισµού. 

  

γ. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία αυξάνουν την φωτιστική απόδοση των 

λαµπτήρων φθορισµού. 

Χ 
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δ. Τα µαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία αυξάνουν την φωτιστική απόδοση των 

λαµπτήρων φθορισµού. 

  

47 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Οι λαµπτήρες ατµών   
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υδραργύρου υψηλής πίεσης παρουσιάζουν: 

α. δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra>90.   

β. υψηλότερη φωτιστική απόδοση από τους αντίστοιχους νατρίου υψηλής πίεσης.   

γ. µικρότερη διάρκεια ζωής από τους λαµπτήρες πυρακτώσεως.   

δ. χρησιµοποιούνται για φωτισµό δρόµων και χώρων στάθµευσης και γενικά 

χώρων χαµηλών απαιτήσεων σε ποιότητα φωτός. 

Χ 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:    

α. Η φωτεινή ροή των λαµπτήρων φθορισµού αυξάνει όταν η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος Τa >25 oC και µειώνεται όταν Τa <25 oC. 

  

β. Οι λαµπτήρες Hg υψηλής πιέσεως εµφανίζουν αρχικά ελαφρώς κόκκινο φως το 

οποίο σταδιακά γίνεται πιο λευκό. 

Χ 

γ. Η επίστρωση του εσωτερικού των λαµπτήρων Hg υψηλής πίεσης µε κατάλληλη 

φθορίζουσα ουσία γίνεται για την µετατροπή της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε 

ορατή. 

  

δ. Οι λαµπτήρες Na χαµηλής πιέσεως παρουσιάζουν τέλειο δείκτη χρωµατικής 

απόδοσης και είναι ιδανικοί για τον φωτισµό γηπέδων. 

  

ε. Η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων πυρακτώσεως και η φωτεινή ροής τους 

µειώνεται µε την αύξηση της τάσης τροφοδοσίας. 
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στ. Οι λαµπτήρες Hg υψηλής πιέσεως εµφανίζουν αρχικά µπλε φως το οποίο 

σταδιακά γίνεται πιο λευκό. 

  

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:   

α. Η ένταση φωτισµού είναι χαρακτηριστικό µέγεθος σηµειακών πηγών.   

β. Η φωτεινή ένταση είναι χαρακτηριστικό µέγεθος φωτεινών πηγών. Χ 

γ. Η ένταση φωτισµού και η λαµπρότητα είναι χαρακτηριστικά µεγέθη φωτεινών 

πηγών. 
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δ. Ο εξωτερικός κώδωνας του λαµπτήρα Na χαµηλής πιέσεως εµφανίζει στο 

εσωτερικό τοίχωµα του έντονες ανακλαστικές ιδιότητες µε σκοπό την διατήρηση 

της υψηλής θερµοκρασίας του εσωτερικού κώδωνα. 

Χ 

Η φωτιστική απόδοση των φωτοσωλήνων νέον κυµαίνεται από 20 έως 

30lm/W. 

  

α. Σωστό.        Χ 
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β. Λάθος.   
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Πίνακας Α.5. Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά – Αυτοµατισµοί. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιο σήµα χαρακτηρίζεται ως αναλογικό;   

α. Το σήµα που δεν µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο και λαµβάνει δυο µόνο 

τιµές. 

  

β. Το σήµα που µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο και λαµβάνει πάρα πολλές 

τιµές. 

Χ 

1 

γ. Το σήµα που δεν µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο και λαµβάνει πάρα πολλές 

τιµές. 

  

Αν µια δίοδος µετρηθεί µε αναλογικό ωµόµετρο και παρουσιάσει µηδενική 

αντίσταση κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά, τι συµβαίνει; 

  

α. Η δίοδος είναι ανοιχτοκυκλωµένη.   

β. Η δίοδος είναι βραχυκυκλωµένη. Χ 

2 

γ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Πότε µια δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη;   

α. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µεγαλύτερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

  

β. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µικρότερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

Χ 

3 

γ. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι ίσο µε το δυναµικό στον 

ακροδέκτη της καθόδου. 

  

Ποιες από τις παρακάτω ανήκουν στις περιοχές λειτουργίας ενός διπολικού 

τρανζίστορ; 

  

α. Η αποκοπή. Χ 

β. Η περικοπή.   

γ. Η κόρη.    

δ. Ο κόρος.  Χ 

ε. Η γραµµική περιοχή. Χ 

4 

στ. Η εκθετική περιοχή.   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης AND  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1 Χ 

5 

γ. 0-1-1-1   

6 Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης OR  του παρακάτω σχήµατος:   
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α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1   

γ. 0-1-1-1 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOT του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0 Χ 

β. 0-0   

7 

γ. 1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NAND του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 0-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

8 

γ. 1-1-1-0 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOR του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-0 Χ 

β. 0-0-0-1   

9 

γ. 0-1-1-1   

Η δίοδος του παρακάτω σχήµατος είναι ιδανική. Να βρεθούν: α) το ρεύµα 

που διαρρέει το κύκλωµα και β) η ισχύς της πηγής.]\ 

 

  10 

α. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του Χ 
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κυκλώµατος είναι: 12 mA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12mW. 

β. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 A και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12W. 

  

γ. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 kA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12kW. 

  

Έστω η µη ιδανική δίοδος του παρακάτω σχήµατος, για την οποία:  Vγ=0,7V 

και RF=200Ω. Να βρεθεί το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα και η πτώση 

τάσης στα άκρα της διόδου. 

 
 

  

α. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,84V.   

β. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V.   

γ. Το ρεύµα είναι 14,3 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V. Χ 

11 

Η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι: 

mA3,14
Ωk1

V)7,015(
RR

VV
I

LF

γi
=

−
=

+

−
=

 
V56,314,3mAΩk2,0V7,0IRVV FγD =×+=⋅+=

 

  

Έστω το ηλεκτρικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος. Η αναλυτική 

έκφραση της ευθείας φόρτου είναι: 

 

  

α. Vi=VD+2·VL.    

β. Vi=I·RL.    

γ. VD =Vi - I·RL. Χ 

12 

δ. Vi=VD.    

Μια δίοδος διαρρέεται από ρεύµα 5µΑ όταν είναι ανάστροφα πολωµένη µε 

τάση 50V. Να υπολογιστεί η αντίσταση ανάστροφης φοράς της διόδου. 

  

α. 10 kΩ.   

β. 10 MΩ. Χ 

γ. 10 Ω.   

13 

Υπόδειξη: RR=VR/IR = 50V/5µΑ = 10 ΜΩ   

14 Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης: Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα στο φορτίο. 
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α. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=VZ /2 = 3V. 

Εποµένως IL =  1,5mA. 

  

β. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=VZ= 6V. 

Εποµένως IL =  3mA. 

Χ 

γ. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=2 ·VZ= 12V. 

Εποµένως IL =  6mA. 

  

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω σχήµατος 

(αριστερά), η δίοδος θεωρείται ιδανική. Για Vi =Vm x ηµ(ωt), η κυµατοµορφή 

της τάσης VL στο φορτίο απεικονίζεται στο αντίστοιχο σχήµα (δεξιά). 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

Έστω το κύκλωµα διπλής ανόρθωσης του παρακάτω σχήµατος ή οποία 

αντιστοιχεί στην πιο κάτω κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο. 

 

  

Η κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο, είναι: 

 

  

16 

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχήµα αφορά κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική 

γέφυρα διόδων. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

17 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω 

σχήµατος, η δίοδος θεωρείται ιδανική. Εάν Vm η µέγιστη τιµή της τάσης 

εισόδου, η συνεχής συνιστώσα της ηµιανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη 

σχέση: 

 

  

α. Vdc=Vm/π.  Χ 

β. Vdc=Vm/2π.    

γ. Vdc=Vm/4π.    

18 

δ. Vdc=Vm.    

Στο κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική γέφυρα διόδων του 

παρακάτω σχήµατος, οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές. Εάν Vm η µέγιστη τιµή 

της εναλλασσόµενης τάσης Vi στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή, η 

συνεχής συνιστώσα της ανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη σχέση: 

 

  

α. Vdc=Vm/π.    

β. Vdc=2Vm/π.  Χ 

γ. Vdc=Vm/4π.    

19 

δ. Vdc=3Vm.    

20 Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XOR  του παρακάτω 

σχήµατος: 
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α. 1-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

γ. 0-1-1-0 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XNOR  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-1 Χ 

β. 0-1-1-1   

21 

γ. 0-1-1-0   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της παρακάτω λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z. 

 

  

α. 0-1-0-1-1-1-1-1   

β. 0-1-0-1-0-1-1-1 Χ 

22 

γ. 0-0-0-1-1-1-0-1   

Το ακόλουθο σχήµα αφορά λογικό κύκλωµα της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z΄+YZ. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

23 

β. Λάθος.   

24 Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα, µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,    
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παρεµβάλλονται οι διακόπτες Χ, Υ, Ζ και W. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 
α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y + Z) W. Χ 

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Z) W.   

γ. F (W, X, Y, Z) = (X + Ζ) + (Υ+ W).    

δ. F (W, X, Y, Z) = (X · Y · Z) +W.    

Η απλοποιηµένη ισοδύναµη έκφραση της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY(Ζ+Z΄)+Y είναι: 

  

α. F (W, X, Y, Z) = XY.   

β. F (W, X, Y, Z) = Υ. Χ 

γ. F (W, X, Y, Z) = Υ+ Ζ.    

25 

δ. F (W, X, Y, Z) = X.    

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα,  µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες A, B, C και D. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (A, B, C, D) = (A + B) (C + D). Χ 

β. F (A, B, C, D) = (AB) + (C + D).   

γ. F (A, B, C, D) = (AB) + (CD).    

26 

δ. F (A, B, C, D) = (A + B) + (CD).    

27 Η λογική συνάρτηση που περιγράφει τη λειτουργία του παρακάτω λογικού 

κυκλώµατος, είναι; 
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α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y) (X + Z).   

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Y΄) (Χ + Ζ).   

γ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ)΄ Ζ + ΥΖ.  Χ 

δ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ) + (Χ + Ζ)’.    

Έστω ο ηλεκτρονόµος ισχύος του παρακάτω σχήµατος. Ποια από τα 

παρακάτω ισχύουν για τις κύριες και τις βοηθητικές επαφές; 

 

  

α. Οι κύριες επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22.   

β. Οι κύριες επαφές, είναι οι επαφές  1-2, 3-4, 5-6 ή L1-T1, L2-T2, και L3-T3 

αντίστοιχα. 

Χ 

γ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22. Χ 

28 

δ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι επαφές 2, 4, 6 και 14 µε 1, 3, 5, 13 αντίστοιχα.   

Πότε ένας ηλεκτρονόµος είναι σε ηρεµία;   

α. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου δεν διαρρέεται από ρεύµα. ∆ηλαδή, όταν είναι 

αποδιεγερµένος. 

Χ 

β. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου διαρρέεται από ρεύµα. ∆ηλαδή, όταν είναι 

διεγερµένος. 

  

29 

γ. Όταν το πηνίο του ηλεκτρονόµου είναι υπό την ονοµαστική τάση του. ∆ηλαδή, 

όταν είναι ονοµαστικά διεγερµένος. 

  

Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης. Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα της διόδου 

zener IZ. 

 

  

α. Το ρεύµα IL=VL/RL = 10V/20Ω = 0,5A.    

Tο ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,5A = 

1,5A. 

Χ 

30 

β. Το ρεύµα IL=VD/RL = 5V/20Ω = 0,25A.      
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Tο ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,25A 

= 1,75A. 

γ. Το ρεύµα IL=VL/R = 10V/5Ω = 2A.    

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 2A = 

0A. 

  

Στα ακόλουθα σχήµατα απεικονίζονται το κύκλωµα ψαλιδιστή, όπου: 

Vi=15ηµ(ωt) και VA=5V και οι κυµατοµορφές Vi και VL. Η δίοδος άγει στα 

διαστήµατα που είναι ορθά πολωµένη, δηλαδή όταν Vi > VA, στην 

περίπτωση αυτή VL=VA=5V. Στα χρονικά διαστήµατα µη αγωγής της διόδου 

Vi < VA είναι VL > Vi. Οι κυµατοµορφές Vi και VL έχουν τη µορφή: 

 

 

  

α. Σωστό. Χ 

31 

β. Λάθος.   

Να βρεθεί η διαφορά δυναµικού VA, στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

Επειδή Vi < VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής.  

Εποµένως IZ =0 και VA = VΖ = 20V.  

  

α. Σωστό.   

32 

β. Λάθος. Χ 

33 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 
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Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο, δίνεται από τη σχέση:  Ι = [5-(-5)]V / 10 kΩ = 1mA.   

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=-5V. 

  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

Η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και 

το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο είναι µηδενικό, I=0. Σε κατάσταση αγωγής, η 

πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µηδενική. Εποµένως, V=+5V. 

  

α. Σωστό.   
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β. Λάθος. Χ 

Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των παλµοτροφοδοτικών σε σχέση  

µε τα γραµµικά τροφοδοτικά; 

  

α. Ασφάλεια κατά τη χρήση.   

β. Υψηλή απόδοση (>70%, σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει το 92-94%). Χ 

γ. Εύκολη, φιλική και απλή λειτουργία.   

δ. Μικρό βάρος. Χ 

ε. Μικρός όγκος. Χ 

στ. Χαµηλά επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής παρενόχλησης (ΕΜΙ).   

35 

ζ. Μικρό κόστος. Χ 

Ποια είναι τα βασικότερα µειονεκτήµατα των παλµοτροφοδοτικών σε σχέση  

µε τα γραµµικά τροφοδοτικά; 

  

α. Αυξηµένη πολυπλοκότητα. Χ 

β. Αυξηµένος όγκος.   

36 

γ. Μικρή απόδοση.   
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δ. Αυξηµένη επικινδυνότητα κατά τη χρήση.   

ε. Αυξηµένα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής παρενόχλησης (ΕΜΙ) Χ 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το χονδρικό διάγραµµα ενός 

παλµοτροφοδοτικού µε χρήση της τεχνικής PWM - ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές σχετικά µε τις επιµέρους βαθµίδες του; 

  

 

 

  

100ont
Duty cicle

T
= ⋅

 

  

α. Η τάση εισόδου ανορθώνεται µε τη βοήθεια π.χ. µιας γέφυρας ανόρθωσης. Στη 

συνέχεια η τάση αυτή φιλτράρεται µε τη βοήθεια πηνίων. Η DC τάση που 

παράγεται αποτελεί την τάση εισόδου του DC-DC µετατροπέα.  

  

β. Η τάση εισόδου ανορθώνεται µε τη βοήθεια π.χ. µιας γέφυρας ανόρθωσης. Στη 

συνέχεια η τάση αυτή φιλτράρεται µε τη βοήθεια πυκνωτών. Η DC τάση που 

παράγεται αποτελεί την τάση εισόδου του DC-DC µετατροπέα.  

Χ 

γ. Ο έλεγχος του ηµιαγωγικού διακόπτη που χρησιµοποιεί ο DC-DC µετατροπέας 

ελέγχεται µε τη βοήθεια της τεχνικής διαµόρφωσης εύρους παλµών (PWM) για τον 

έλεγχο της επιθυµητής τάσης  V0'. 

  

δ. Ο έλεγχος του ηµιαγωγικού διακόπτη που χρησιµοποιεί ο DC-DC µετατροπέας 

ελέγχεται µε τη βοήθεια της τεχνικής διαµόρφωσης εύρους παλµών (PWM) για τον 

έλεγχο της τάσης εξόδου V0. 

Χ 

ε. Η διαφορά της τάσης εξόδου V0 του DC-DC µετατροπέα από την επιθυµητή 

τάση V0' ενισχύεται κατάλληλα και στην συνέχεια συγκρίνεται µε πριονωτή τάση 

κατάλληλου πλάτους σταθερής συχνότητας. 

Χ 

στ. Η διαφορά της τάσης εξόδου V0 του DC-DC µετατροπέα από την επιθυµητή 

τάση V0' ενισχύεται κατάλληλα και στην συνέχεια συγκρίνεται µε συνεχή τάση 

κατάλληλου πλάτους. 

  

37 

ζ. Οι παλµοί ελέγχου που παράγονται είναι σταθερής συχνότητας και εύρους ton 

ανάλογου της ενισχυµένης διαφοράς της επιθυµητής τιµής από την πραγµατική 

τιµή της τάσης εξόδου.   

Χ 
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η. Οι παλµοί ελέγχου που παράγονται είναι σταθερής συχνότητας και εύρους ton 

ανάλογου της ακριβούς διαφοράς της επιθυµητής τιµής από την πραγµατική τιµή 

της τάσης εξόδου.   

  

Στο παρακάτω κύκλωµα παρουσιάζεται το χονδρικό διάγραµµα ενός on line 

συστήµατος αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS). Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις περιγράφουν τη λειτουργία του; 

 

  

α. Αρχικά η τάση παροχής του δικτύου 220V/50Hz ανορθώνεται µε τη βοήθεια 

ελεγχόµενης γέφυρας και στη συνέχεια φιλτράρεται µε τη βοήθεια κατάλληλων 

φίλτρων. 

  

β. Αρχικά η τάση παροχής του δικτύου 220V/50Hz ανορθώνεται µε τη βοήθεια 

µονοφασικής µη ελεγχόµενης γέφυρας και στη συνέχεια φιλτράρεται µε τη βοήθεια 

κατάλληλων φίλτρων. 

Χ 

γ. Η παραγόµενη DC τάση φορτίζεται και διατηρεί φορτισµένη µια συστοιχία 

µπαταριών. Η συστοιχία αυτή αποτελεί την πηγή εισόδου για τον τριφασικό 

αντιστροφέα που ακολουθεί.  

  

δ. Η παραγόµενη DC τάση φορτίζεται και διατηρεί φορτισµένη µια συστοιχία 

µπαταριών. Η συστοιχία αυτή αποτελεί την πηγή εισόδου για τον µονοφασικό 

αντιστροφέα που ακολουθεί.  

Χ 

ε. Στη περίπτωση διακοπής της τάσης του δικτύου, η συστοιχία των µπαταριών 

εξακολουθεί να τροφοδοτεί µε ενέργεια τον αντιστροφέα και συνεπώς το φορτίο 

παραµένει υπό τάση όσο οι µπαταρίες είναι φορτισµένες. 

Χ 
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στ. Στη περίπτωση διακοπής της τάσης του δικτύου, η συστοιχία των µπαταριών 

εξακολουθεί να τροφοδοτεί µε ενέργεια τον αντιστροφέα και συνεπώς το φορτίο 

παραµένει υπό τάση ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης των µπαταριών. 

  

Στο παρακάτω κύκλωµα παρουσιάζεται η διάταξη ενός µετατροπέα 

υποβιβασµού DC-DC. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

39 

β. Λάθος.   

40 Στο κύκλωµα του παραπάνω σχήµατος παρουσιάζεται η διάταξη ενός 

µετατροπέα ανύψωσης DC-DC. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Ο αντιστροφέας είναι ένα κύκλωµα DC και AC µε σκοπό την µετατροπή µιας 

συνεχούς τάσης σε εναλλασσόµενη. Πολύ συχνά η DC τάση προέρχεται από 

συστοιχία µπαταριών. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

41 

β. Λάθος.   

Τα γραµµικά τροφοδοτικά έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση µε τα 

παλµοτροφοδοτικά. 

  

α. Σωστό.   

42 

β. Λάθος. Χ 

Τα παλµοτροφοδοτικά χαρακτηρίζονται από αποδόσεις που συνήθως 

υπερβαίνουν το 75%. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Τα κυκλώµατα παλµοτροφοδοτικών είναι µικρότερα σε βάρος και όγκο σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα γραµµικά τροφοδοτικά. 

  

α. Σωστό. Χ 

44 

β. Λάθος.   

Τα MOSFETs ισχύος µπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλότερες εν γένει 

συχνότητες σε σύγκριση µε τα διπολικά τρανζίστορ ισχύος. 

  

α. Σωστό. Χ 

45 

β. Λάθος.   

Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (electronic ballast) χρησιµοποιούν 

διατάξεις γραµµικών τροφοδοτικών για την έναυση και τον έλεγχο του 

ρεύµατος στους λαµπτήρες φθορισµού. 

  

α. Σωστό.   

46 

β. Λάθος. Χ 

Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (electronic ballast) χρησιµοποιούν 

διατάξεις αντιστροφέων για την έναυση και τον έλεγχο του ρεύµατος στους 

λαµπτήρες φθορισµού. 

  

α. Σωστό. Χ 

47 

β. Λάθος.   

Οι λαµπτήρες LED για να λειτουργήσουν διαρρέονται µε συνεχές ρεύµα το 

οποίο συνήθως προκύπτει από κύκλωµα ανόρθωσης της εναλλασσόµενης 

τάσης των 230V/50Hz.  

  

α. Σωστό. Χ 

48 

β. Λάθος.   

Κυκλώµατα DC-DC µετατροπέων χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία 

λαµπτήρων και φωτιστικών LED.  

  

α. Σωστό. Χ 

49 

β. Λάθος.   

50 Τα τρανζίστορ όταν λειτουργούν στην ενεργό (γραµµική) περιοχή βρίσκουν   
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εφαρµογή σε κυκλώµατα ενισχυτών. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Τα τρανζίστορ όταν λειτουργούν στην ενεργό (γραµµική) περιοχή 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλές απώλειες. 

  

α. Σωστό.   
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β. Λάθος. Χ 

Ποιες είναι οι δύο βασικές χρονικές λειτουργίες των χρονοηλεκτρονόµων;   

α. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay on). Χ 

β. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay off).   

γ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

off). 

Χ 

52 

δ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

on). 

  

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι χρονοηλεκτρονόµοι από την άποψη της 

κατασκευής τους; 

  

α. Σε ηλεκτροπνευµατικούς  χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

β. Σε µηχανικούς  χρονοηλεκτρονόµους.   

γ. Σε χρονοηλεκτρονόµους µε σύγχρονο κινητήρα. Χ 

δ. Σε ηλεκτρονικούς  χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

β. Σε υδραυλικούς χρονοηλεκτρονόµους.   

53 

στ. Σε ψηφιακούς  χρονοηλεκτρονόµους. Χ 

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν οι ηλεκτρικές επαφές ενός 

χρονοηλεκτρονόµου; 

  

α. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία (χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ή 

στην απενεργοποίηση). 

Χ 

β. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την ενεργοποίηση τους   

γ. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την απενεργοποίηση τους   

δ. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία βάσει προγράµµατος που ορίζεται από το 

χρήστη µέσω υπολογιστή. 

  

54 

ε. Στις επαφές χωρίς χρονική λειτουργία (άµεση λειτουργία). Χ 

Τι είναι οι χρονοδιακόπτες;   

α. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

ορισµένα χρονικά διαστήµατα που εµείς καθορίζουµε. 

Χ 

β. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύουν την παρουσία ή την απουσία ενός 

αντικειµένου σε συγκεκριµένο χρόνο και δίνουν εντολή σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 
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γ. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

χρονικά διαστήµατα  που ανιχνεύεται κάποιο γεγονός. 

  

Τι είναι ο ηλεκτρονόµος;   

α. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. 
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β. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός   
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ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα κύκλωµα. 

γ. O ηλεκτρονόµος είναι διακόπτης, ο οποίος κλείνει ή ανοίγει µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροµαγνήτη που είναι ενσωµατωµένος στο µηχανισµό του, όταν του δοθεί 

ηλεκτρική εντολή (αποκατάσταση ή διακοπή της ροής ηλεκτρικού ρεύµατος) σε ένα 

κύκλωµα. 

Χ 

Ποιες επαφές του ηλεκτρονόµου χαρακτηρίζονται ως επαφές εργασίας;   

α. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι κλειστές.   

β. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι ανοιχτές. Χ 

57 

γ. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι είτε ανοιχτές είτε κλειστές   

Ποια από τα παρακάτω είναι η βασική βαθµίδα / οι βασικές βαθµίδες ενός 

ηλεκτρονόµου ηµιαγωγών; 

  

α. Το κύκλωµα εισόδου. Χ 

β. Το κύκλωµα σκανδάλης.   

58 

γ. Το κύκλωµα εξόδου.   

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν, όταν δίνεται η παραγγελία 

ενός ηλεκτρονόµου ισχύος; 

  

α. Η ονοµαστική τάση του δικτύου τροφοδοσίας του κυκλώµατος ισχύος. Χ 

β. Η κατηγορία χρήσης του ηλεκτρονόµου. Χ 

γ. Η ένταση διαρροής του πηνίου.   

δ. Η ονοµαστική ισχύς. Χ 

ε. Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του πηνίου (µορφή, µέγεθος, συχνότητα). Χ 

στ. Το είδος και το πλήθος των βοηθητικών επαφών. Χ 

59 

ζ. Η κλάση ενεργειακής κατανάλωσης.   
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Πίνακας Α.6. Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Οι δυνάµεις F1 και F2 του σχήµατος είναι: 

 

  

α. Συγραµµικές.   

β. Συντρέχουσες. Χ 

γ. Ίσες.   

1 

δ. Οµόφορες.   

Για τη συνισταµένη δύναµη F των δυνάµεων  των δυνάµεων F1 και F2 του 

σχήµατος: 

 

  

α. 21 FFF +=    

β. φεφFF2FFF 21
2
2

2
1 ++=    

γ. φσυνFF2FFF 21
2
2

2
1 ++=  Χ 

2 

δ. φηµFF2FFF 2121 ++=    

Αναφέρατε πότε δύο δυνάµεις βρίσκονται σε ισορροπία;   

α. ∆ύο δυνάµεις βρίσκονται σε ισορροπία, όταν έχουν το ίδιο µέτρο, είναι 

συγραµµικές και αντίφορες. 

Χ 

β. ∆ύο δυνάµεις βρίσκονται σε ισορροπία, όταν έχουν το ίδιο µέτρο ανεξαρτήτου 

φοράς. 

  

3 

γ. ∆ύο δυνάµεις βρίσκονται σε ισορροπία, όταν είναι συγραµµικές και αντίφορες 

ανεξαρτήτου µέτρου. 

  

Μια ροπή M=10daN.m είναι ίση µε:   

α. 1000 daN.cm. Χ 

β. 1000 N.m.   

4 

γ. 1000 N.cm.    

Τα υλικά που παρουσιάζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους ονοµάζονται: 

  

α. ψαθυρά.   

β. ελαστικά.   

5 

γ. όλκιµα. Χ 

Τα υλικά που δεν παρουσιάζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους ονοµάζονται: 

  

α. ψαθυρά. Χ 

β. όλκιµα.   

6 

γ. ελαστικά.   
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Τι καλείται ζεύγος δυνάµεων;   

α. Ζεύγος δυνάµεων καλείται ένα σύστηµα δυνάµεων (ζυγού αριθµού) που είναι 

παράλληλες και αντίφορες, χωρίς απαραίτητα να έχουν το ίδιο µέτρο και οι οποίες 

ασκούνται σε δύο διαφορετικά σηµεία του σώµατος. 

  

β. Ζεύγος δυνάµεων καλείται ένα σύστηµα δύο δυνάµεων που είναι παράλληλες 

και αντίφορες, χωρίς απαραίτητα να έχουν το ίδιο µέτρο και οι οποίες ασκούνται σε 

δύο διαφορετικά σηµεία του σώµατος. 

  

7 

γ. Ζεύγος δυνάµεων καλείται ένα σύστηµα δύο δυνάµεων που είναι παράλληλες 

και αντίφορες, µε το ίδιο µέτρο και οι οποίες ασκούνται σε δύο διαφορετικά σηµεία 

του σώµατος. 

Χ 

Κέντρο βάρους ενός σώµατος, ονοµάζουµε το σηµείο εφαρµογής της 

δύναµης του βάρους του σώµατος. 

  

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

Ο χάλυβας και το µπετόν σαν υλικά χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως:   

α. Όλκιµο και ψαθυρό. Χ 

β. Ψαθυρό και όλκιµο.   

γ. Όλκιµο και όλκιµο.   

9 

δ. Ψαθυρό και ψαθυρό.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα είδη στήριξης των δοκών;   

α. η πάκτωση. Χ 

β. η άρθρωση. Χ 

γ. η έδραση.   

δ. η κύλιση. Χ 

10 

ε. η τρίεδρη στήριξη.   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. ∆ύο δυνάµεις που οι διευθύνσεις τους σχηµατίζουν γωνία 45" είναι συγραµµικές.   

β. Η µονάδα N·m είναι µονάδα µέτρησης ροπής. Χ 

γ. Η καταπόνηση που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται διάτµηση. 

 

Χ 

δ. Μία δύναµη F1 = 20 daN είναι µικρότερη από µια δύναµη F2=100N.   

11 

ε. Η ισορροπία που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται αδιάφορη.  Χ 

Αντιστοιχίστε στις παρακάτω µονάδες µε τα µεγέθη τα οποία µετρούν. 

 

  

α. Ροπή : N,  ∆ύναµη : daN/m, Τάση : daN/cm2.   

β. Ροπή : daN/cm2,  ∆ύναµη : Ν, Τάση : daN/m.   

12 

γ. Ροπή : daN/m,  ∆ύναµη : Ν, Τάση : daN/cm2. Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:   

α. Όλκιµα ονοµάζονται τα υλικά που δέχονται µικρή παραµόρφωση πριν τη 

θραύση τους. 

  

β. Το κέντρο βάρους ενός τριγώνου βρίσκεται στο σηµείο τοµής των διαµέσων του. Χ 

13 

γ. Η επιτρεπόµενη τάση ενός υλικού είναι ίση µε την τάση θραύσης του.   
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δ. Σύµφωνα µε το νόµο του Hooke η επιµήκυνση ∆L ενός σώµατος που 

εφελκύεται είναι ανάλογη του αρχικού µήκους του. 

Χ 

ε.  Οι δυνάµεις του σχήµατος αποτελούν ζεύγος δυνάµεων. 
  

Αντιστοιχίστε σε κάθε ένα από τα παρακάτω είδη στηρίξεων το όνοµα του: 

 

  

α. Κύλιση: 2,  Πάκτωση: 3,  Άρθρωση: 1. Χ 

β. Κύλιση: 1,  Πάκτωση: 3,  Άρθρωση: 2.   

14 

γ. Κύλιση: 1,  Πάκτωση: 2,  Άρθρωση: 3.   

Για να σφίξουµε τους κοχλίες της κεφαλής µας µηχανής απαιτείται ροπή 

M=400daN·cm. Η δύναµη που θα ασκηθεί σε γερµανικό κλειδί µήκους 

ℓ=25cm θα είναι: 

  

α. 16 daN. Χ 

β. 20 daN.   

γ. 100 daN.   

15 

δ. 20N.   

Η συνιστάµενη δυο ίσων και αντίρροπων δυνάµεων έχει µέτρο:   

α. Ίσο µε το άθροισµα των δυνάµεων.   

β. Ίσο µε το γινόµενο των δυνάµεων.   

16 

γ. Ίσο µε το αλγεβρικό άθροισµα των δυνάµεων. Χ 

Η ροπή Μ που µπορεί να ασκηθεί από τεχνίτη µε δύναµη F=25 daN σε 

κοχλία χρησιµοποιώντας γερµανικό κλειδί µήκους ℓ=20cm, είναι: 

  

α. 20 daN·cm.   

β. 50 daN·cm.   

γ. 500 daN·cm. Χ 

17 

δ. 550 daN·cm.   

Τι µήκος ℓ πρέπει να έχει το γερµανικό κλειδί που θα χρησιµοποιηθεί 

προκειµένου να επιτευχθεί ροπή Μ ίση µε 200 daN·cm µε δύναµη που θα 

ασκηθεί από τεχνίτη ίση µε F=10 daN σε κοχλία; 

  

α. 5 cm.   

β. 10 cm. Χ 

γ. 25 cm.   

18 

δ. 30 cm.   

Αναφέρατε τις συνθήκες ισορροπίας ενός στερεού σώµατος;   

α. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει συνισταµένη όλων των δυνάµεων (ΣF) και η συνισταµένη 

των ροπών (ΣΜ), να είναι ίσες µε µηδέν. 

Χ 

19 

β. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει η συνισταµένη όλων των δυνάµεων (ΣF) να είναι ίση µε 
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µηδέν. 

γ. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει η συνισταµένη των ροπών (ΣΜ) να είναι ίση µε µηδέν. 

  

Σε ποια περίπτωση η ισορροπία στερεού σώµατος, χαρακτηρίζεται ως 

ευσταθής; 

  

α. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν δεν µετακινηθεί 

από την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης.  

  

β. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν µετακινηθεί από 

την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σχεδόν σε 

αυτή, έστω και µε ελάχιστη µετακίνηση του.  

  

20 

γ. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν µετακινηθεί από 

την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σε αυτή, όταν 

παύσει να ενεργεί η δύναµη που προκάλεσε τη µετακίνηση του.  

Χ 

Ποια υλικά χαρακτηρίζονται ως όλκιµα και ποια ως ψαθυρά, αναφέρατε δύο 

τουλάχιστον υλικά από κάθε κατηγορία. 

  

α. Τα διάφορα υλικά δεν επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά όταν φορτίζονται. Τα 

υλικά εκείνα τα οποία εµφανίζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους χαρακτηρίζονται ως όλκιµα υλικά, ενώ εκείνα που εµφανίζουν 

παραµορφώσεις περιορισµένης έκτασης ως ψαθυρά.  

Όλκιµα υλικά: χαλκός, χάλυβας κ.τ.λ.    

Ψαθυρά υλικά: χυτοσίδηρος, γυαλί κ.τ.λ. 

Χ 

21 

β. Τα διάφορα υλικά δεν επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά όταν φορτίζονται. Τα 

υλικά εκείνα τα οποία εµφανίζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους χαρακτηρίζονται ως ψαθυρά υλικά, ενώ εκείνα που εµφανίζουν 

παραµορφώσεις περιορισµένης έκτασης ως όλκιµα.  

Όλκιµα υλικά: χαλκός, χάλυβας, χυτοσίδηρος κ.τ.λ.    

Ψαθυρά υλικά: γυαλί κ.τ.λ. 

  

Η ράβδος τετραγωνικής διατοµής του σχήµατος,  µε πλευρά  5cm, 

εφελκύεται µε φορτίο 200N. Η αναπτυσσόµενη εφελκυστική τάση, είναι ίση 

µε: 

 

  

α. 4 N/cm2.    

β. 8 N/cm2.  Χ 

γ. 100 cm2.    

22 

δ. 8 N/m2.    

23 Η συνισταµένη δύναµη στο στερεό σώµα του σχήµατος, έχει µέτρο: 

 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



α. 9N.   

β. 0N.   

γ. 7N. Χ 

δ. 2N.   

Τι γνωρίζετε για το νόµο του Hooke;   

α. Ο νόµος του Hooke λέει ότι: Για όλα τα όλκιµα υλικά, οι παραµορφώσεις που 

υφίστανται τα φορτισµένα σώµατα είναι ανάλογες µε τα αντίστοιχα φορτία που τις 

προκάλεσαν. 

  

24 

β. Ο νόµος του Hooke λέει ότι: Αν δεν ξεπεραστεί ένα συγκεκριµένο όριο, που 

ονοµάζεται όριο αναλογίας, οι παραµορφώσεις που υφίστανται τα φορτισµένα 

σώµατα είναι ανάλογες µε τα αντίστοιχα φορτία που τις προκάλεσαν. 

Χ 

Μια ράβδος µε ορθογωνική διατοµή 4cm x 5cm, εφελκύεται από φορτίο 

2000dαN. Η αναπτυσσόµενη τάση είναι: 

  

α. 24dan/cm2.   

β. 240daN/cm2   

γ. 100daN/mm2 Χ 

25 

δ. 100daN/cm2    

H αντίδραση By στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  

α. 40daN   

β. 60daN. Χ 

γ. 120daN.    

26 

δ. 100daN.   

H αντίδραση Ay στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  

α. 600daN   

β. 100daN   

γ. 60daN Χ 

δ. 40daN   

27 

Υπόδειξη: Αy=100daN-By και Βy=100daN·4m/10m   

28 Ράβδος τετραγωνικής διατοµής πλευράς 1cm και µήκους 30cm, δέχεται στα   
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δύο άκρα της θλιπτικές δυνάµεις 20 dαN. Η αναπτυσσόµενη τάση σε µια 

τυχαία διατοµή της ράβδου είναι ίση µε: 

α. 20dαN.    

β. 20 dαN/cm2.  Χ 

γ. 5 dαN/cm2.    

δ. 20 dαN/cm.    

Πότε ένα σώµα καταπονείται σε διάτµηση;   

α. Όταν σε ένα σώµα πάνω στο οποίο ενεργούν δυνάµεις, εµφανίζεται 

παραµόρφωση κατά την οποία έχουµε περιστροφή διατοµών, τότε λέµε ότι το 

σώµα καταπονείται σε διάτµηση. 

  

β. Όταν σε ένα σώµα πάνω στο οποίο ενεργούν δυνάµεις, εµφανίζεται 

παραµόρφωση κατά την οποία έχουµε επιµήκυνση διατοµών, τότε λέµε ότι το 

σώµα καταπονείται σε διάτµηση. 

  

29 

γ. Όταν σε ένα σώµα πάνω στο οποίο ενεργούν δυνάµεις, εµφανίζεται 

παραµόρφωση κατά την οποία έχουµε ολίσθηση διατοµών, τότε λέµε ότι το σώµα 

καταπονείται σε διάτµηση. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Όλκιµα ονοµάζονται τα υλικά που δέχονται µεγάλη παραµόρφωση πριν τη 

θραύση τους. 

Χ 

β. Η επιτρεπόµενη τάση ενός υλικού είναι µικρότερη µε την τάση θραύσης του. Χ 

γ. Η καταπόνηση που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται θλίψη. 

 

  

δ. Η στήριξη που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται άρθρωση. 

 

  

30 

ε. Σύµφωνα µε το νόµο του Hooke η επιµήκυνση ∆L ενός σώµατος που εφελκύεται 

είναι ανάλογη του αρχικού µήκους του. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Οι ηλώσεις δεν αντέχουν σε κρουστικά φορτία.   

β. Οι συγκολλήσεις παρουσιάζουν δυσκολία στη συναρµολόγηση δικτυωµάτων. Χ 

γ. ∆υο συνεργαζόµενοι τροχοί διαφορετικής διαµέτρου έχουν και διαφορετική 

περιφερειακή ταχύτητα. 

  

δ. Στις ετερογενείς συγκολλήσεις τα κοµµάτια θερµαίνονται σε θερµοκρασία 

µικρότερη του  σηµείου τήξης τους. 

Χ 

31 

ε. Η µετωπική ραφή συγκόλλησης µπορεί να δεχτεί περισσότερα φορτία απ' τη 

γωνιακή. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Οι ηλώσεις µας δίνουν κατασκευές πιο βαριές απ’ ότι οι συγκολλήσεις. Χ 

β. Στην ιµαντοκίνηση η µεγάλη απόσταση των ατράκτων αυξάνει το τόξο επαφής 

του ιµάντα στη µικρή τροχαλία. 

Χ 

γ. Οι περαστοί κοχλίες λέγονται και µπουζόνια.   

δ. Τα λεπτά σπειρώµατα (f) του ISO είναι για γενική χρήση.   

32 

ε. Τα πολύσφηνα µεταφέρουν µικρότερες ροπές από τις σφήνες οδηγούς.   

33 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   
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α. Οι πείροι ανήκουν στην κατηγορία των εγκάρσιων σφηνών. Χ 

β. Οι άτρακτοι καταπονούνται σε κάµψη και στρέψη. Χ 

γ. Έδρανο κύλισης µε κωδικό αριθµό 61315 είναι κατάλληλο για άτρακτο  

διαµέτρου 15 mm. 

  

δ. Τα κωνικά έδρανα κύλισης µπορούν να αναλάβουν µόνο αξονικά φορτία.   

ε. Το τραπεζοειδές σπείρωµα είναι κατάλληλο για χρήση στους κοχλίες κίνησης. Χ 

Το µέτρο της συνισταµένης δυο αντίρροπων και συγγραµµικών δυνάµεων 

F1=70daN  και F2=120daN είναι: 

  

α. 120 daN   

β. 95 daN   

34 

γ. 50 daN Χ 

Η συνισταµένη δυο δυνάµεων F1 = 3daN και F2 = 4daN οι οποίες είναι κάθετες 

µεταξύ τους, έχει µέτρο: 

  

α. 7 daN   

β. 1 daN   

γ. 5 daN Χ 

35 

δ. 12 daN   

Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 - "Κατασκευές από Χάλυβα" και τον 

Ευρωκώδικα 9 - "Κατασκευές από Αλουµίνιο", ποια από τα ακόλουθα 

ανήκουν στις προδιαγραφές της κατασκευής, οι οποίες πρέπει να δίνονται 

στον παραγωγό κατά την παραγγελία (ΕΛΟΤ ΕΝ 10025/-02:2005): 

  

α. Η ποσότητα. Χ 

β. Το σχήµα του προϊόντος. Χ 

γ. Το χρώµα του προϊόντος.   

δ. Η ανακλαστικότητα της επιφάνειας των προϊόντων.   

ε. Το όνοµα του χάλυβα ή ο αριθµός του χάλυβα ή του κράµατος αλουµινίου (βλ. 

µέρη 2 έως 6 του ΕΛΟΤ ΕΝ 10025). 

Χ 

στ. Οι ονοµαστικές διαστάσεις και ανοχές διαστάσεων και σχήµατος. Χ 

ζ. Όλες οι απαιτούµενες επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10025-1:2005 

Χ 

36 

η. Πρόσθετες απαιτήσεις ελέγχου και δοκιµών και έγγραφα ελέγχου, όπως 

καθορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 µέρη 2 έως 6. 

Χ 

Σχετικά µε την ανεµοπίεση (Ευρωκώδικας 1, ΕΛΟΤ ΕΝ1991-1-4 "Φορτία 

Ανέµου"), αναφέρετε ποιά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της κατασκευής 

/ επιγραφής παίζουν ρόλο στον υπολογισµό της δύναµης από τον άνεµο 

(ανεµοπίεση); 

  

α. Μορφολογία Εδάφους/Περιβάλλοντα χώρου. Χ 

β. Μέθοδος φωτισµού.   

γ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.   

δ. Ύψος τοποθέτησης κατασκευής (ύψος αναφοράς). Χ 

ε. Υλικό κατασκευής.   

στ. Συνολική επιφάνεια. Χ 

ζ. Σχήµα κατασκευής(ή τραχύτητα επιφάνειας). Χ 

37 

η. Χρώµα.   

38 Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-4 "Φορτία Ανέµου" και το 

πρότυπο IEC 60598-2-3, η αντιστοιχία της ταχύτητας "αναφοράς" ανέµου 
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ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης της κατασκευής είναι : 

 
α. 1:α, 2:β, 3:γ.   

β. 1:β, 2:γ, 3:α.   

γ. 1:γ, 2:β, 3:α. Χ 

Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC 60598-2-3 (ΕΛΟΤ EN 60598-2-3) για τον 

έλεγχο ευστάθειας της κατασκευής, η ασκούµενη δύναµη από ανεµοπίεση 

στην επιφάνεια της επιγραφής, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: P = 

1,10 · A · V2, όπου Α, η επιφάνεια της κατασκευής και V η ταχύτητα του 

ανέµου.  

Για µία κατασκευή µε επιφάνεια 6m2, που τοποθετείται σε ύψος 7m, η 

ασκούµενη δύναµη είναι: 

  

α. 13,36 kN   

β. 17,85 kN Χ 

39 

γ. 21,45 kN   

Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC 60598-2-3 (ΕΛΟΤ EN 60598-2-3) για τον 

έλεγχο ευστάθειας κατασκευής που στηρίζεται σε βραχίονα επί στύλου, η 

ασκούµενη δύναµη από ανεµοπίεση ανά σηµείο σύνδεσης της επιγραφής 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: P = (1,56 · A · V2) / n, όπου Α, η 

επιφάνεια της κατασκευής, V η ταχύτητα του ανέµου & n ο αριθµός των 

συνδέσεων.  

Για µία κατασκευή µε επιφάνεια 6m2, που τοποθετείται σε ύψος 7m και έχει 4 

σηµεία στήριξης, η ασκούµενη δύναµη ανά στήριγµα είναι: 

  

α. 3,34 kN Χ 

β. 4,46 kN   

40 

γ. 13,36 kN   
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Πίνακας Α.7. Ειδικά θέµατα: Φωτεινές επιγραφές. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η εγκατάσταση της τροφοδότησης 

από το δίκτυο για εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών και φωτιστικών 

σωλήνων εκκένωσης πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε το HD 384.   

α. Σωστό. Χ 

1 

β. Λάθος.   

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, στα περιβλήµατα φωτεινών 

επιγραφών που προορίζονται για υπαίθρια χρήση, δεν απαιτείται να 

υπάρχει διευθέτηση που θα επιτρέπει στην υγρασία να αποστραγγίζεται.   

α. Σωστό.  

2 

β. Λάθος. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, όλες οι συνδέσεις υψηλής τάσης µε 

σωλήνες εκκένωσης πρέπει να προστατεύονται µε µονωτικά χιτώνια. Με 

ποιους από τους ακόλουθους τρόπους πρέπει να είναι κατασκευασµένα τα 

µονωτικά χιτώνια;   

α. Γυαλί του οποίου το τοίχωµα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1mm. Χ 

β. Ελαστικό από σιλικόνη υψηλού σηµείου τήξης µε σκληρότητα Shore 50±5, 

ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 1mm και θερµοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 180° 

Κελσίου. 

Χ 

γ. Πλαστικό υψηλού σηµείου τήξης , ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 2mm και 

θερµοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 200° Κελσίου  

  

3 

δ. Οποιοδήποτε υλικό που αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία.   

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό εγκατεστηµένο µέσα 

σε ξηρούς χώρους, οι αποστάσεις ερπυσµού d, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ 

µερών υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές τάσεις, µεταξύ µερών υπό 

τάση και µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη γη ή µεταξύ µερών υπό 

τάση και µερών που είναι δυνατόν να καταστούν αγώγιµα όταν υγρανθούν ή 

που είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής:   

α. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=8 + 2U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV.   

β. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=8 + 4U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV. 

Χ 

4 

γ. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=8 + 8U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV. 

 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό εγκατεστηµένο µέσα 

σε ξηρούς χώρους, οι αποστάσεις στον αέρα c, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ 

µερών υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές τάσεις, µεταξύ µερών υπό 

τάση και µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη γη ή µεταξύ µερών υπό 

τάση και µερών που είναι δυνατόν να καταστούν αγώγιµα όταν υγρανθούν ή 

που είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής:   

5 

α. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=6 + U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση 
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εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV. 

β. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=6 + 2U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV.   

γ. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=6 + 3U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV. 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό εγκατεστηµένο στο 

ύπαιθρο ή µέσα σε υγρούς ή βρεγµένους χώρους, οι αποστάσεις ερπυσµού 

d, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ µερών υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές 

τάσεις, µεταξύ µερών υπό τάση και µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη 

γη ή µεταξύ µερών υπό τάση και µερών που είναι δυνατόν να καταστούν 

αγώγιµα όταν υγρανθούν ή που είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής: 

  

α. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=8 + 5U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

β. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=10 + 2U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

6 

γ. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=10 + 5U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό εγκατεστηµένο στο 

ύπαιθρο ή µέσα σε υγρούς ή βρεγµένους χώρους, οι αποστάσεις στον αέρα 

c, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ µερών υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές 

τάσεις, µεταξύ µερών υπό τάση και µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη 

γη ή µεταξύ µερών υπό τάση και µερών που είναι δυνατόν να καταστούν 

αγώγιµα όταν υγρανθούν ή που είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής: 

  

α. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=7,5 + 3,75U (όπου U είναι η 

χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα 

τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

β. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=7,5 + 3U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

7 

γ. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=7 + 3,75U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό που λειτουργεί µε 

συχνότητες µεγαλύτερες από 1kHz, άσχετα αν λειτουργεί σε ξηρές ή υγρές 

καταστάσεις, οι αποστάσεις ερπυσµού d, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ µερών 

υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές τάσεις, µεταξύ µερών υπό τάση και 

µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη γη ή µεταξύ µερών υπό τάση και 

µερών που είναι δυνατόν να καταστούν αγώγιµα όταν υγρανθούν ή που 

είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής: 

  8 

α. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=10 + 5U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 
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µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

β. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=12 + 6U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

γ. βραχύτερη απόσταση ερπυσµού : d=14 + 7U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, για εξοπλισµό που λειτουργεί µε 

συχνότητες µεγαλύτερες από 1kHz, άσχετα αν λειτουργεί σε ξηρές ή υγρές 

καταστάσεις, οι αποστάσεις στον αέρα c, σε χιλιοστόµετρα, µεταξύ µερών 

υπό τάση που µεταφέρουν διαφορετικές τάσεις, µεταξύ µερών υπό τάση και 

µεταλλικών µερών συνδεοµένων µε τη γη ή µεταξύ µερών υπό τάση και 

µερών που είναι δυνατόν να καταστούν αγώγιµα όταν υγρανθούν ή που 

είναι εύφλεκτα, πρέπει να είναι οι εξής: 

  

α. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=9 + 4U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

β. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=9,5 + 4U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

  

9 

γ. βραχύτερη απόσταση στον αέρα : c=9 + 4,5U (όπου U είναι η χαρακτηριστική 

τάση εξόδου χωρίς φορτίο του µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του 

µετατροπέα που τροφοδοτεί το κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, οι συνδετήρες και οι σφικτήρες 

στερέωσης καλωδίων και σωλήνων, πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω αγωγού προστασίας.   

α. Σωστό.  

10 

β. Λάθος. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, όλα τα εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη 

πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µέσω αγωγού προστασίας και πρέπει να 

περιλαµβάνουν ακροδέκτη γείωσης ανεξάρτητα εάν συνδέονται µε τη γη µε 

άλλο µέσο.   

α. Σωστό.  

11 

β. Λάθος. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, οι αγωγοί ισοδυναµικής σύνδεσης 

δεν πρέπει να συνδέονται µε τον ουδέτερο ακροδέκτη της τροφοδότησης 

δικτύου της εγκατάστασης της φωτεινής επιγραφής ή του φωτιστικού 

λαµπτήρα εκκένωσης, εκτός εάν πρόκειται, όπως προδιαγράφεται στην HD 

384, για προστατευτικές πολλαπλές διατάξεις γείωσης στα συστήµατα TN-C.   

α. Σωστό. Χ 

12 

β. Λάθος.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, ποιά από τα παρακάτω πρέπει να 

εξασφαλίζει η διάταξη προστασίας διαφυγής προς τη γη, σε περίπτωση 

τυχαίας επαφής µεταξύ κυκλώµατος υψηλής τάσης και γης;   

α. να αποσυνδέσει την τροφοδότηση δικτύου στο κύκλωµα εισόδου. Χ 

β. να επιτρέψει την αδιάλειπτη τροφοδότηση δικτύου στο κύκλωµα εισόδου.   

13 

γ. να αφαιρέσει την ισχύ εξόδου. Χ 
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Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, ένας τυποποιηµένος διακόπτης 

ισχύος, που λειτουργεί µε υπολειµµατικό ρεύµα, αποτελεί αρµόζουσα 

προστατευτική διάταξη, σε κυκλώµατα υψηλής τάσης που τροφοδοτούνται 

από µετασχηµατιστές, αναστροφείς τάσης ή µετατροπείς, σε περίπτωση 

τυχαίας επαφής µεταξύ κυκλώµατος υψηλής τάσης και γης.   

α. Σωστό.  

14 

β. Λάθος. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, εάν η εγκατάσταση τεθεί σε 

λειτουργία µε υπάρχουσα κατάσταση ανοικτού κυκλώµατος σε οποιοδήποτε 

µέρος του κυκλώµατος εξόδου ή του φορτίου από φωτεινούς σωλήνες, η 

διάταξη προστασίας πρέπει να λειτουργεί:   

α. Σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του 1 s και όχι µεγαλύτερο των 6 s.   

β. Σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 2 s και όχι µεγαλύτερο των 5s.   

15 

γ. Σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 3 s και όχι µεγαλύτερο των 5 s. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, εάν υπάρξει άνοιγµα κυκλώµατος 

σε οποιοδήποτε µέρος του κυκλώµατος εξόδου ή του φορτίου σωλήνων ενώ 

η εγκατάσταση έχει τεθεί σε λειτουργία, η προστατευτική διάταξη πρέπει να 

λειτουργεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα :   

α. 100ms.   

β. 150ms.   

16 

γ. 200ms. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, εάν έχει διευθετηθεί έτσι ώστε η 

προστατευτική διάταξη να αποσυνδέει την τροφοδότηση δικτύου σε 

περίπτωση σφάλµατος γης ή ανοικτού κυκλώµατος, το µέσον για να γίνει 

αυτό πρέπει να χρησιµοποιεί:   

α. µόνο µηχανικές επαφές.   

β. µόνο διακόπτες ηµιαγωγών (θυρίστορ, τριάκ κ.τ.λ.).   

17 

γ. είτε µηχανικές επαφές είτε διακόπτες ηµιαγωγών στην περίπτωση όπου 

αναστροφείς τάσης ή µετατροπείς παρέχουν γαλβανική αποµόνωση µεταξύ 

εισόδου και εξόδου. 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, εάν ένα σφάλµα γης ή ανοικτό 

κύκλωµα στο δευτερεύον έχουν προκαλέσει τη λειτουργία της 

προστατευτικής διάταξης, αυτή πρέπει να παραµείνει ως έχει µέχρι να 

διακοπεί και η τροφοδότηση του δικτύου. Όταν η τροφοδότηση του δικτύου 

ενεργοποιηθεί πάλι, η προστατευτική διάταξη πρέπει αυτόµατα να 

επαναταχθεί.   

α. Σωστό. Χ 

18 

β. Λάθος.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, καλώδια τύπου "Α" (Άκαµπτο 

καλώδιο, µονοπολικό, µονωµένο µε ελαστοµερές 85C°, µε θωράκιση 

κράµατος µολύβδου και χωρίς µανδύα):   

α. Επιτρέπεται να εισάγονται σε σωληνώσεις καλωδίων ή σε άλλα περιορισµένα 

περιβλήµατα.   

β. ∆εν επιτρέπεται να εισάγονται σε σωληνώσεις καλωδίων ή σε άλλα 

περιορισµένα περιβλήµατα σε καµία περίπτωση .   

19 

γ. ∆εν επιτρέπεται να εισάγονται σε σωληνώσεις καλωδίων ή σε άλλα 

περιορισµένα περιβλήµατα, εκτός εάν τα µήκη των τελευταίων είναι µικρά, όµοια 

Χ 
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µε εκείνα που ενδέχεται να υπάρχουν διαµέσου τοίχων και πατωµάτων. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, τα καλώδια υψηλής τάσης:   

α. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι συνεχή και επιτρέπονται ενώσεις.   

β. Πρέπει να είναι συνεχή και δεν επιτρέπονται ενώσεις σε καµία περίπτωση.   

20 

γ. Πρέπει να είναι συνεχή και δεν επιτρέπονται ενώσεις µε εξαίρεση την 

περίπτωση που γίνονται προσωρινές συνδέσεις για την ολοκλήρωση κυκλώµατος 

υψηλής τάσης, όταν ένας σωλήνας αφαιρείται για να επισκευαστεί. 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, καλώδιο τύπου "Κ" (Εύκαµπτο 

καλώδιο, µονοπολικό, µονωµένο µε πολυαιθυλένιο και εξωτερικό µανδύα 

από PVC µε ονοµαστικό πάχος της µόνωσης απο πολυαιθυλένιο να είναι 

1,5mm):   

α. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον στις περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας σε 

τάσεις µέχρι 2,5kV, ως προς τη γη. 

Χ 

β. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον στις περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας σε 

τάσεις µέχρι 5kV, ως προς τη γη.   

21 

γ. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον στις περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας σε 

τάσεις µέχρι 10kV, ως προς τη γη.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, το µήκος ενός καλωδίου υψηλής 

τάσης πρέπει να είναι :   

α. 'Οσο το δυνατόν πιο µεγάλο.  

β. Όσο το δυνατόν πιο µικρό. Χ 

22 

γ. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς το µήκος.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, το καλώδιο µεταξύ των 

ακροδεκτών εξόδου ενός αναστροφέα τάσης ή ενός µετατροπέα και του 

σωλήνα εκκένωσης πρέπει να είναι τύπου που προδιαγράφεται από τον 

κατασκευαστή και πρέπει να είναι κατάλληλο:   

α. Για λειτουργία σε υψηλή συχνότητα και για λειτουργία στην τάση εισόδου του 

αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα.   

β. Για λειτουργία σε χαµηλή συχνότητα και για λειτουργία στην τάση εισόδου του 

αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα.   

23 

γ. Για λειτουργία σε υψηλή συχνότητα και για λειτουργία στην τάση εξόδου του 

αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα. 

Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, το πρώτο υποστήριγµα ενός 

καλωδίου πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από τον ακροδέκτη µε τον 

οποίο είναι συνδεδεµένο, όχι µεγαλύτερη από:   

α. 100mm.   

β. 150mm. Χ 

24 

γ. 200mm.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση µεταξύ 

υποστηριγµάτων καλωδίων που έχουν εύκαµπτο αγωγό ή αγωγών µε γωνία 

µέχρι 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 

από:   

α. 500mm. Χ 

β. 800mm.   

25 

γ. 1250mm.  

26 Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση µεταξύ 

υποστηριγµάτων καλωδίων που έχουν µονόκλωνο αγωγό ή αγωγών µε 
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γωνία µέχρι 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο, δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από: 

α. 500mm.  

β. 800mm. Χ 

γ. 1250mm.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση µεταξύ 

υποστηριγµάτων καλωδίων που έχουν εύκαµπτο αγωγό ή αγωγών µε γωνία 

άνω των 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 

από:   

α. 500mm.  

β. 800mm. Χ 

27 

γ. 1250mm.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση µεταξύ 

υποστηριγµάτων καλωδίων που έχουν µονόκλωνο αγωγό ή αγωγών µε 

γωνία άνω των  45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο, δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από:   

α. 500mm.   

β. 800mm.   

28 

γ. 1250mm. Χ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η ακτίνα καµπυλότητας των 

καλωδίων τα οποία έχουν µεταλλική θωράκιση δεν πρέπει να είναι 

µικρότερη:   

α. Του πενταπλάσιου της διαµέτρου του καλωδίου.   

β. Του οκταπλάσιου της διαµέτρου του καλωδίου. Χ 

29 

γ. Του δεκαπλάσιου της διαµέτρου του καλωδίου.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, τα σηµεία εισόδου των καλωδίων 

στο εσωτερικό περιβληµάτων πρέπει να διαθέτουν δακτυλίους 

στεγανοποίησης ή ροδέλες για προστασία κατά της διάτµησης και της 

φθοράς από τριβή.   

α. Σωστό. Χ 

30 

β. Λάθος.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση ερπυσµού D µεταξύ 

του γυάλινου τοιχώµατος του σωλήνα ή οποιουδήποτε µεταλλικού 

συνδετήρα προσαρτηµένου στο σωλήνα και των γειωµένων µεταλλικών 

µερών, σε χιλιοστόµετρα, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από:   

α. D=U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

β. D=2U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV).   

31 

γ. D=3U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV).   

32 Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, η απόσταση στον αέρα c, µεταξύ 

του γυάλινου τοιχώµατος του σωλήνα ή οποιουδήποτε µεταλλικού 

συνδετήρα προσαρτηµένου στο σωλήνα και των γειωµένων µεταλλικών 
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µερών, σε χιλιοστόµετρα, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από: 

α. C=U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV).  

β. C=0,75U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV). 

Χ 

γ. D=0,5U (όπου U είναι η χαρακτηριστική τάση εξόδου χωρίς φορτίο του 

µετασχηµατιστή, του αναστροφέα τάσης ή του µετατροπέα που τροφοδοτεί το 

κύκλωµα, εκφραζόµενη σε kV).  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50107:1998, ποιά από τα παρακάτω πρέπει να 

σηµαίνονται µόνιµα και ευανάγνωστα σε κατάλληλη πινακίδα ή ετικέτα 

προσαρτηµένη σε σαφώς ορατή θέση πλησίον της εγκατάστασης της 

φωτεινής επιγραφής ή του φωτιστικού σωλήνα εκκένωσης;   

α. Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή της φωτεινής επιγραφής ή της 

εταιρείας η οποία έχει την ευθύνη της εγκατάστασης. 

Χ 

β. Το όνοµα αυτού που λειτουργεί την επιγραφή.  

γ. Απλουστευµένο διάγραµµα κυκλώµατος της επιγραφής.   

33 

δ. Το έτος της εγκατάστασης. Χ 

Το ελάχιστο πάχος λαµαρίνας που χρησιµοποιείται συνήθως σε µεταλλικά 

φανάρια είναι τα:   

α. 0,9 mm Χ 

β. 1,5mm  

34 

γ. 2mm   

Για γράµµατα ή φανάρια που ξεπερνούν τα 60cm σε ύψος, προτείνεται να 

έχουν εσωτερικές ενισχύσεις από στραντζαριστό τουλάχιστον ανά:   

α. 20cm Χ 

β. 60cm  

35 

γ. 120cm   

Ποιά από τα παρακάτω υλικά ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται για τις 

διατάξεις στήριξης των επιγραφών;   

α. Χάλυβας. Χ 

β. Σίδηρος.   

γ. Αλουµίνιο. Χ 

36 

δ. Χαλκός.   

Το σηµείο έδρασης (σύνδεση του ορθοστάτη µε το βάθρο 

σκυροδέµατος/θεµέλιο) µιας επιγραφής ενδείκνυται να απέχει από την 

επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον:    

α. 25cm. Χ 

β. 50cm.  

37 

γ. 100cm.   

Η µέγιστη τιµή µέσης λαµπρότητας µιας φωτεινής επιγραφής σε αστικό 

περιβάλλον ενδείκνυται να µην υπερβαίνει τα:   

α. 500 (cd/m2).  

β. 1000 (cd/m2). Χ 

38 

γ. 2000 (cd/m2).   
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Σε ποιες από τις παρακάτω περιοχές καλό θα είναι να αποφεύγεται η 

χρησιµοποίηση επιγραφών µε φωτεινές πηγές διαδοχικών αναλαµπών;   

α. Ύπαιθρος. Χ 

β. Αγροτική. Χ 

γ. Ηµιαστική.   

39 

δ. Αστική.   

Ποιές από τις παρακάτω είναι συνήθως οι δοκιµές που διεξάγει ο εργοδότης 

στο σύνολο της κατασκευής των φωτεινών επιγραφών για να διαπιστώσει 

ότι τα χαρακτηριστικά της κατασκευής ανταποκρίνονται προς τις συµβατικές 

απαιτήσεις;   

α. Οπτικός έλεγχος. Χ 

β. Έλεγχος στεγανότητας.   

γ. Έλεγχος ευστάθειας. Χ 

40 

δ. Έλεγχος ανοχών των στοιχείων σύνδεσης. Χ 
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Πίνακας Α.8. Θέµατα ασφάλειας εργασίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το εργατικό ατύχηµα συµβαίνει µόνο στον εργασιακό χώρο;    

α. Αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο   

1 

β. Στον εργασιακό χώρο και 1 (µία) ώρα πριν και µετά κατά τη µεταφορά του 

εργαζοµένου, προς και από το χώρο αυτό. 

Χ 

Πώς χαρακτηρίζονται τα εργατικά ατυχήµατα ανάλογα µε το βαθµό 

σοβαρότητας;    

α. Σε ελαφρά. Χ 

β. Σε µέσης βαρύτητας (ή σοβαρότητας). Χ 

γ. Σε βαριά ατυχήµατα (σοβαρά). Χ 

δ. Σε τυχαία ατυχήµατα.   

ε. Σε συστηµατικά ατυχήµατα.   

2 

στ. Σε θανατηφόρα Χ 

Αναφέρετε τη µέγιστη ηλεκτρική τάση για ασφάλεια εγκαταστάσεων.   

α. 50 Volt. Χ 

β. 150 Volt.   

3 

γ. 250 Volt.   

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι βασικοί κίνδυνοι χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος; 

  

α. Ηλεκτροπληξία µε αναπηρία ως θάνατο εργαζόµενου. Χ 

β. Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση. Χ 

γ. Απώλεια µνήµης λόγω ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.   

4 

δ. Έκρηξη από δηµιουργία σπινθήρα σε εκρηκτική ατµόσφαιρα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων για τις 

οποίες ευθύνεται ο εργαζόµενος; 

  

α. Γνώση εργασιακών κινδύνων, εκτίµηση της επικινδυνότητά τους. Χ 

β. Λήψη προληπτικών µέτρων ασφαλούς εργασίας.  Χ 

γ. Γνώσης σήµανσης, γνώση χρήσης Μέσων Ατοµικής Προστασίας, εκπαίδευση 

και γνώση επί του τεχνικού οδηγού ασφαλούς χρήσης. 

Χ 

δ. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλικία, εµπειρία, κούραση, εργασιακό άγχος (στρες), ατοµική υγεία, νοητική 

ικανότητα, σοβαρότητα στην εργασία. 

Χ 

5 

στ. επισφαλή δάπεδα και ατµοσφαρικές συνθήκες.   

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων, οι 

οποίες σχετίζονται µε το εργασιακό περιβάλλον; 

  

α. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας. Χ 

β. Υψηλά επίπεδα θορύβου. Χ 

γ. ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, ελλιπής προστασία από έκτακτα γεγονότα 

(καύσωνας, καταιγίδα, παγετός σεισµός κ.τ.λ.), ατµοσφαιρικές συνθήκες (σκόνη, 

αέρια, ατµοί). 

Χ 

δ. Ανεπαρκής εµπειρία, κούραση και εργασιακό άγχος (στρες) των εργαζοµένων.    

6 

ε. Κακή εργονοµία χώρων, έντονη ακτινοβολία, επικίνδυνα δάπεδα, έλλειψη 

χώρων υγιεινούς εστίασης και ανάπαυσης, έλλειψης σήµανσης,  έλλειψη 

Χ 
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συλλογικών και ατοµικών µέτρων και µέσων προστασίας. 

στ. Ανεπαρκής γνώση εργαζοµένωου για τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας.   

δ. Κακοσυντηρηµένος εξοπλισµός (µηχανήµατα, συσκευές, ανυψωτικά, εργαλεία 

κ.τ.λ.), εργασίες σε ύψος, χηµικοί κίνδυνοι, εκρηκτικό περιβάλλον, διαρροή 

επικίνδυνων υλικών, κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι βασικές αρχές ασφαλούς εκτέλεσης µιας 

εργασίας; 

  

α. Να γίνεται αναγνώριση και εκτίµηση πριν από την εργασία των κινδύνων που 

µπορούν να δηµιουργηθούν. 

Χ 

β. Να βρίσκονται τρόποι πρόληψης ή αποφυγής των κινδύνων. Χ 

γ. Να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα συλλογικά και ατοµικά προστατευτικά µέσα. Χ 

δ. Να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένος και ασφαλής εξοπλισµός (µηχανήµατα, 

εργαλεία, συσκευές). 

Χ 

ε. Να συντηρείται κανονικά ο εξοπλισµός και να ακολουθούνται οι οδηγίες 

ασφαλούς χρήσης των κατασκευαστών. 

Χ 

στ. Να εκτελούνται εργασίες µόνο σε εσωτερικούς χώρους για την αποφυγή 

βραχυκυκλώµατος λόγω υγρασίας. 

  

ζ. Να διακόπτεται η εργασία όταν διαπιστώνεται επικίνδυνη κατάσταση ή υπάρχει 

αµφιβολία για τη αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφάλειας. 

Χ 

η. Να γίνεται προσεκτική µελέτη και εκπαίδευση στους κανόνες ασφαλούς 

εργασίας. 

Χ 

θ. Να υπάρχουν καλές φυσικές συνθήκες (φωτισµός, αερισµός, θερµοκρασία, 

έλλειψη θορύβου). 

Χ 

ι. Να υπάρχει προστασία από χηµικούς κινδύνους (αέρια, ατµούς, σκόνη κ.τ.λ.) Χ 

7 

ια. Να υπάρχει τακτοποίηση υλικών, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες "Κατηγορίες Σηµάτων";   

α. Σήµατα Απαγόρευσης. Χ 

β. Σήµατα Προειδοποίησης. Χ 

γ. Σήµατα Υποχρέωσης. Χ 

δ. Σήµατα Παράβασης.   

ε. Σήµατα Πυρασφάλειας. Χ 

στ. Σήµατα ∆ιάσωσης ή Βοήθειας. Χ 

8 

ζ. Σήµατα Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι βασικά βήµατα ασφάλειας µε αντίστοιχη 

τοποθέτησή σήµανσης στην είσοδο εργοταξίου οικοδοµικού έργου; 

  

α. Υποχρέωση χρήσης κράνους. Χ 

β. Υποχρέωση χρήσης υποδηµάτων ασφαλείας. Χ 

γ. Υποχρέωση χρήσης γαντιών ασφαλείας. Χ 

δ. Υποχρέωση χρήσης στολής εργασίας. Χ 

ε. Υποχρέωση χρήσης στολής προστασίας από µολυσµένο αέρα.   

στ. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφάλειας. Χ 

ζ. Υποχρέωση χρήσης γυαλιών προστασίας. Χ 

η. Προειδοποίηση υψηλού θορύβου.   

θ. Προειδοποίηση ανύψωση βαρέων. Χ 

9 

ι. Προειδοποίηση Γενικής υποχρέωσης. Χ 

10 Αναφέρετε τρεις κύριες επιπτώσεις εργασιακών κινδύνων στον εργαζόµενο.   
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α. Πρώιµη φθορά (γήρανση) του εργαζόµενου. Χ 

β. Επαγγελµατική νόσος του εργαζόµενου. Χ 

γ. Σταδιακή ανεπάρκεια τεχνικών γνώσεων.   

δ. Εργατικό ατύχηµα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες επιπτώσεις λόγω εργασιακών 

κινδύνων στην επιχείρηση; 

  

α. Οικονοµική απώλεια (αποζηµίωσης, δικαστικοί αγώνες, στάση παραγωγής, 

βλάβες εξοπλισµού κ.τ.λ.). 

Χ 

β. ∆υσφήµιση επιχείρησης. Χ 

γ. Μείωση παραγωγικότητας   

11 

δ. ∆ηµιουργίας κακού εργασιακού περιβάλλοντος στους υπόλοιπους 

εργαζόµενους. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "ατοµικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.  Χ 

β. Σήµανση χώρου εργασίας.   

γ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας.   

στ. Πυροπροστασία χώρου.   

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα. Χ 

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή. Χ 

12 

θ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "συλλογικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.    

β. Σήµανση χώρου εργασίας. Χ 

γ. Ζώνη ασφαλείας.   

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας. Χ 

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας. Χ 

στ. Πυροπροστασία χώρου. Χ 

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα.   

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή.   

13 

θ. Ζώνη ασφαλείας.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι ενέργειες ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικών 

εργαλείων χεριού της δουλειάς σας; 

  

α. Σε τροχό τριβής ή κοπής αφαιρούµε τον  προφυλακτήρα για καλύτερη εποπτεία 

της εργασίας. 

  

β. Πρέπει να έχουν απλή µόνωση.   

γ. Τραβάµε το καλώδιο για αποσύνδεση τους από µπαλαντέζα.   

14 

δ. Πρέπει να είναι συντηρηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χ 

Ποιοι από τους παρακάτω είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης φορητής 

σκάλας για εργασία σε ύψος; 

  

α. Κλίση σκάλας 4/1 (ύψος / µήκος). Χ 

β.  Άνοδος – κάθοδος µε την πλάτη στη σκάλα.   

γ. Ασφαλής στερέωση της σκάλας έναντι ολίσθηση / καλή πρόσδεσης, 

αγκίστρωσης δύο πελµάτων, αντιολισθητικά πέλµατα). 

Χ 

15 

δ. Παρουσία δεύτερου ατόµου για ασφάλεια. Χ 
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ε. Τοποθέτηση εργαλείων, υλικών µόνο στο ένα χέρι.   

στ. Στάση σώµατος στο κέντρο βάρους της σκάλας. Χ 

ζ. Σκαλιά από ανθεκτικό υλικό, σε καλή κατάσταση. Χ 

η. Μεταφορά µε σκάλα όχι βαρύ εξοπλισµού. Χ 

Ποιες από τους ακόλουθους είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης 

φορητής ή σταθερής σκαλωσιάς για εργασία σε ύψος; 

  

α. Κατασκευή σταθερής σκαλωσιάς από ειδικό τεχνίτη, µε ανθεκτικά µεταλλικά 

σωληνωτά (ορθοστάτες, χιαστά, κιγκλιδώµατα κ.τ.λ.). 

Χ 

β. Πλάτος δαπέδου εργασίας 30 cm.   

γ. Κιγκλιδώµατα στο δάπεδο εργασίας µε ενδιάµεσο οριζόντιο προστατευτικό 

πλαίσιο, ύψος 1,0 m. 

Χ 

δ. Ασφαλής έδραση ορθοστατών στο έδαφος (π.χ. ανά δύο σε µαδέρια). Χ 

ε. Ασφαλής στήριξη σκαλωσιάς στην πλευρά του κτιρίου. Χ 

στ. Εξασφάλιση ακινητοποίησης φορητής σκάλας µε ύπαρξη stop στους τροχούς 

κύλισης τους. 

Χ 

16 

ζ. Άνοδος – Κάθοδος σε σκαλωσιά µέσω πλευρικών σωλήνων.   

Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στις ετικέτες 

που βρίσκονται πάνω σε συσκευασίες χηµικών προϊόντων; 

  

α. Ονοµασία προϊόντος. Χ 

β. Ονοµασία παρασκευαστή. Χ 

γ. Εισαγωγέας η διανοµέας. Χ 

δ. Ενδεχόµενος κίνδυνος. Χ 

ε. Σήµατα κινδύνων. Χ 

στ. Προειδοποιήσεις ασφάλειας. Χ 

ζ. Προτεινόµενες ασφαλέστερες ουσίες.   

η. Οδηγίες χρήσης. Χ 

ι. Οδηγίες πρώτων βοηθειών. Χ 

17 

ια. Τηλέφωνο νοσοκοµείου.   
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Πίνακας Α.9. Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Conductors, insulators, and semiconductors are clas sified as such 

according to their ability to   

α. release electrons.   

β. allow current to pass through them.   

γ. prevent current passing through them.   

1 

δ. each of the above. Χ 

A semiconductor   

α. allows current to flow.   

β. prevents current from flowing.   

γ. neither allows nor prevents current from flowing.   

2 

δ. either allows or prevents current from flowing. Χ 

The basic parts of a capacitor are   

α. two metal plates, an insulating material, and a dielectric.   

β. two metal plates and a dielectric. Χ 

3 

γ. two metal plates, a dielectric, and a dielectric constant.   

Electric charge is stored   

α. in the dielectric material of the capacitor.   

β. in the conducting plates of the capacitor.   

4 

γ. both in the conducting plates and in the dielectric material of the capacitor. Χ 

Capacitance is expressed as   

α. the product of charge and voltage.   

β. the ratio of voltage to charge.   

5 

γ. the ratio of charge to voltage. Χ 

An insulator has the ability to resist what action   

α. Electrostatic stress.   

β. Voltage breakdown.   

γ. Current leakage. Χ 

6 

δ. External factors acting upon the conductor.   

All insulators will allow some flow of electrons wh ich   

α. cannot be ignored although it is very small.   

β. cannot be ignored because it is very small.   

γ. can be ignored although it is very small.   

7 

δ. can be ignored because it is very small. Χ 

Which is the best definition for power distribution    

α. The delivery of power from the substation to the building premises.   

β. The delivery of power from distribution centers through feeder circuits to wiring 

systems. 

  

γ. The delivery of power from the generating stations through feeders and mains to  

the building premises. 

Χ 

8 

δ. The overhead or underground power lines that extend from the substations to 

the customers’ buildings. 

  

9 The primary purpose of a distribution transformer  is to   
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α. change distribution circuit voltage to transmission voltage.   

β. change three-phase voltage to single-phase voltage.   

γ. change voltage to lower levels for use by end users. Χ 

δ. change voltage to higher levels for use by end users.   

The dielectric constant is the ability of the diele ctric material to   

α. permit the passage of electrons from one conducting plate to the other.   

β. reduce the capacitance of the conducting plates.   

10 

γ. store electric energy between the conducting plates. Χ 

For capacitors connected in series   

α. the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of the capacitances 

of  the separate capacitors. 

  

β. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of 

the capacitances of the separate capacitors. 

Χ 

11 

γ. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the capacitances of 

the separate capacitors. 

  

The farad is the capacitance between two conducting  surfaces of a capacitor 

when there is 

  

α. a difference of potential of 1 volt between the conducting surfaces.   

β. a charge of 1 coulomb which is stored between the conducting surfaces.   

12 

γ. a charge of 1 coulomb stored between the conducting surfaces for a potential of  

1 volt applied across the terminals of the capacitor. 

Χ 

Which of the following are analogue measuring instr uments;   

α. The galvanometer only.   

β. The galvanometer, the permanent-magnet moving-coil instrument, and the 

moving-iron vane instrument. 

  

γ. The galvanometer, the permanent-magnet moving-coil instrument and the 

electrodynamometer. 

  

13 

δ. Each of the above. Χ 

Current through a meter results in the pointer. In the permanent magnet 

moving coil meter, what force produces this deflect ion; 

  

α. The mechanical spring tension.   

β. The electrostatic repulsion.   

γ. The interaction of magnetic fields. Χ 

14 

δ. The calibration of the instrument scale.   

Τhe principal function of an oscilloscope is to   

α. measure electrical quantities and display them on the screen.   

β. create a visible pattern of the measured quantity on the screen.   

15 

γ. allow studying quantities that involve waveform and amplitude. Χ 

In an oscilloscope, the purpose of the deflection p lates is to   

α. position the electron beam on the screen.   

β. bend the electron beam from its straight-line direction. Χ 

16 

γ. determine the distance the electron beam moves.   

The electron beam must be deflected from its straig ht-line direction in order 

to form 

  

α. a bright image of the measured quantity on the screen.   

17 

β. a waveshape of the measured quantity on the screen. Χ 
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γ. an electrostatic field between the deflection plates.   

Placing a transmission line system underground, rat her than overhead, is 

justified when: 

  

α. three-phase voltage needs to be transmitted.   

β. protection against cable damage needs to be provided.   

γ. densely populated areas need to be catered for. Χ 

18 

δ. power-handling capability needs to be improved.   

Field excitation means:   

α. applying dc voltage to the field windings.   

β. creating a steady magnetic field within the field windings. Χ 

γ. producing dc voltage in the field windings.   

19 

δ. applying dc voltage to the magnetic field of the field windings.   

The main advantage of a separately excited generato r compared to a self-

excited generator is that: 

  

α. changes in the load of the external circuit cause variations in the strength of the 

magnetic field. 

  

β. the excitation voltage is supplied by a separate dc source external to the 

generator. 

  

γ. a very stable output voltage is achieved with any field excitation. Χ 

20 

δ. field control is possible if a rheostat is connected in series with the field coils.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "Energy saving 

solutions". 
  

α. Ενεργειακή απόδοση.   

β. Εξοικονόµηση ενέργειας.   

γ. Λύσεις ενεργειακής απόδοσης.   

21 

δ. Λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας. Χ 

Να µεταφράσετε την ακόλουθη φράση στα ελληνικά: "To minimize the risk of 

electrical shock, the machine should be earthed acc ording to regulations".  
  

α. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να γειωθεί 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

β. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
X 

γ. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαρροής ρεύµατος, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

22 

δ. Για να µην πάθετε ηλεκτροπληξία, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric current".   

α. Ηλεκτρική ροή.   

β. Ηλεκτρικό ρεύµα. Χ 

γ. Ηλεκτρόλυση.   

23 

δ. Ηλεκτρική κίνηση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "fluorescent tube"   

α. Λαµπτήρες φθορισµού. X 

β. Σωλήνες φθορισµού.   

24 

γ. ∆ίοδοι φθορισµού.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "luminance"   25 

α. φωτεινότητα. X 
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β. φωτιστική ικανότητα.   

γ. φωτοδιαύγεια.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "incandescence lamp"   

α. Λαµπτήρες πυράκτωσης. X 

β. Σωλήνες πυράκτωσης.   

26 

γ. ∆ίοδοι πυράκτωσης   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "light output"   

α. Φωτιστική παροχή.   

β. Φωτιστική απόδοση. Χ 

27 

γ. Φωτιστική ένταση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "illuminated sign"   

α. Φωτεινή επιγραφή. Χ 

β. Φωτεινό σήµα.   

28 

γ. Φωτεινός σηµατοδότης.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "neon"   

α. Λαµπτήρες νέον. Χ 

β. Λαµπτήρες νέας τεχνολογίας.   

29 

γ. Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric circuit".   

α. Ηλεκτρική περιστροφή.   

β. Ηλεκτρική κυκλοφορία.   

γ. Ηλεκτρικό ρεύµα.   

30 

δ. Ηλεκτρικό κύκλωµα. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "inverter AC-DC"   

α. Αντιστροφέας εναλλασόµενου ρεύµατος σε συνεχές. Χ 

β. Περιστροφέας ρεύµατος.   

31 

γ. Μεγιστοποιητής ρεύµατος.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "copper cable"   

α. Χάλκινο καλώδιο. Χ 

β. Χάλκινος σύνδεσµος   

32 

γ. Μεταλλικό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "photocurrent"   

α. Ρεύµα φωτισµού.   

β. Ρεύµα φωτοηλεκτρονίων. Χ 

33 

γ. Φωτοκύτταρα.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "elecrtic cabling"   

α. Ηλεκτρική ραφή.   

β. Ηλεκτρικός σύνδεσµος.   

34 

γ. Ηλεκτρική καλωδίωση. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "ηλεκτρικός 

µετασχηµατιστής". 
  

α. Electrical inverter.   

β. Electrical adaptor. Χ 

35 

γ. Electrical capasitor   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "πυκνωτής".   36 

α. Inverter.   
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β. Adaptor.   

γ. Capasitor. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "coil"   

α. Καλώδιο.   

β. Πηνίο. Χ 

37 

γ. Στεγανό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "inspection"   

α. Εκτίµηση.   

β. Πιστοποίηση.   

38 

γ. Επιθεώρηση. X 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "control"   

α. Έλεγχος. X 

β. Επιθεώρηση.   

39 

γ. ∆ιαχείριση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "maintenance"   

α. Λειτουργία.   

β. Συντήρηση. X 

40 

γ. Ρύθµιση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "repair"   

α. Επισκευή. X 

β. Συντήρηση.   

41 

γ. Επαναφορά.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "luminescent tube".   

α. Φωτοβόλοι δίοδοι.   

β. Φωτοβόλοι σωλήνες. Χ 

42 

γ. Φωτιστικοί σωλήνες.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "voltage divider"   

α. ∆ιαιρέτης ρεύµατος.   

β. ∆ιαιρέτης βάσης.   

43 

γ. ∆ιαιρέτης τάσεων. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "Τεχνικές 

προδιαγραφές και πιστοποιητικά". 

  

α. Technical speculations and certificates.   

β. Technical specifications and diplomas.   

γ. Technical specimen and certificates.   

44 

δ. Technical specifications and certificates. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "fire detection 

system". 
  

α. Σύστηµα πυρόσβεσης.   

β. Σύστηµα σβέσης φωτιάς.   

γ. Σύστηµα ανίχνευσης φωτιάς. Χ 

45 

δ. Σύστηµα συναγερµού φωτιάς.   
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Πίνακας Α.10. Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιος είναι ο ορισµός της αγοραστικής δύναµης.   

α. Η αγοραστική δύναµη είναι το ακαθάριστο Εθνικό προϊόν της χώρας (ΑΕΠ).   

β. Η Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα απόκτησης αγαθών µόνο του 

πρωτογενούς τοµέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά είδη κ.τ.λ.). 

  

1 

γ. Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε 

συγκεκριµένες ποσότητες από ένα εµπόρευµα ή από µια οµάδα εµπορευµάτων. 

X 

Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες αποτελούν νοµικές µορφές των 

επιχειρήσεων. 

  

α. Οµόρρυθµη εταιρία (Ο.Ε). X 

β. Οικογενειακή Εταιρεία (Οικ.Ετ).   

γ. Ετερόρρυθµη εταιρία (Ε.Ε). X 

δ. Εταιρία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε). X 

ε. Εταιρεία παραγωγής βιοµηχανικών ειδών (Ε.Π.Β.Ε).   

στ. Ανώνυµη εταιρία (Α.Ε). X 

2 

ζ. Μεταποιητική επιχείρηση (Μετ. Επ.).   

Σηµειώστε ποιοι παράγοντες απαιτούνται για την παραγωγική διαδικασία;   

α. Πρώτες ύλες. X 

β. Νοµικός Σύµβουλος.   

γ. Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός ή µέσα παραγωγής. X 

δ. Ανθρώπινη εργασία. X 

3 

ε. Ιδιοκτήτης επιχείρησης.   

Τι είναι ο πληθωρισµός;   

α. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της κατανάλωσης.   

β. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της ανεργίας.   

γ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης των τιµών. X 

4 

δ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της παραγωγής.    

Ποια είναι η άµεση συνέπεια του πληθωρισµού;   

α. είναι η µείωση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος. X 

β. είναι η αύξηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

5 

γ. είναι η διατήρηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

Τι καλείται φόρος;   

α. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι πολίτες είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν στο ∆ηµόσιο. 

X 

β. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να 

χρεώσουν στα προϊόντα / υπηρεσίες τους. 

  

γ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να 

ενσωµατώσουν στις τιµές τελικής διάθεσης των προϊόντων τους. 

  

6 

δ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που καλείται να πληρώσει το ∆ηµόσιο.   

Τι καλείται φορολογικός συντελεστής;   

α. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο παρακρατείται ο φόρος 

µισθωτών υπηρεσιών. 

  

7 

β. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το   
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κεφάλαιο. 

γ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το 

εισόδηµα (η περιουσία ή η δαπάνη). 

X 

δ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογούνται οι 

πωλήσεις των επιχειρήσεων. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι βασικές µορφές φόρου;   

α. Φόρος εισοδήµατος. X 

β. Φόρος πολυτελείας.   

γ. Φόρος περιουσίας X 

8 

δ. Φόρος καταναλωτικών δανείων (ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόρος 

προστιθέµενης αξίας, Φ.Π.Α). 

X 

Τι είναι η επιταγή;   

α. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

διαγράψει το αναφερόµενο ποσόν από τα χρέη του κοµιστή (δικαιούχο) της 

επιταγής. 

  

β. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δεσµεύσει το αναφερόµενο ποσόν από τον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

γ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δανείσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

9 

δ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

εξαργυρώσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

X 

Πότε µια επιταγή είναι ακάλυπτη;   

α. Όταν ο εκδότης της επιταγής αρνείται να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται 

σε αυτήν.  

  

β. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής δεν 

έχει κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

X 

γ. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία λήξης της επιταγής δεν έχει 

κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

  

10 

δ. Όταν ο εκδότης της επιταγής χρωστάει στο δηµόσιο.   

Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε κάθε επιταγή;   

α. το χρηµατικό ποσόν. Χ 

β. το όνοµα του δικαιούχου-αποδέκτη της επιταγή. Χ 

γ. o αριθµός ταυτότητας του εκδότη της επιταγής.   

δ. ο τόπος έκδοσης της επιταγής. Χ 

ε. η ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής. Χ 

στ. η υπογραφή του εκδότη.   

11 

ε. όλα τα παραπάνω.   

Η ιδιωτική ρύθµιση πληρωµής µεταξύ δύο συναλλασσοµένων η οποία 

αποτελεί υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον ονοµάζεται: 

  

α. Επιταγή.   

β. ∆άνειο.   

γ. Συναλλαγµατική.  X 

12 

δ. Οµόλογο.   

Ο συντελεστής παραγωγής "Κεφάλαιο" περιλαµβάνει:   

α. Τα κέρδη των επιχειρήσεων.   

13 

β. Τη συνολική αξία των µετοχών.   
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γ. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. X 

δ. Τα δάνεια προς τις τράπεζες.   

Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν:   

α. Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται.   

β. Η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή.   

γ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά µειώνεται.   

14 

δ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

πρωτογενή τοµέα.  

  

α. Γεωργία, δασοκοµία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.   

δ. Κτηνοτροφία. X 

15 

α. Αλιεία. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

δευτερογενή τοµέα.  

  

α. Ορυχεία-Λατοµεία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Κατασκευές. X 

δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, παροχή νερού, παροχή φυσικού αερίου. X 

ε. Κτηνοτροφία.   

στ. Μεταποιητικές βιοµηχανίες.  X 

16 

ζ. Παροχή φυσικού αερίου. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

τριτογενή τοµέα.  

  

α. Εµπόριο.  X 

β. Επισκευές.  X 

γ. Κτηνοτροφία.   

δ. Εστίαση και ξενοδοχεία.  X 

ε. Τοµέας µεταφορών, επικοινωνιών και εκπαίδευσης. X 

στ. Παροχή φυσικού αερίου.   

17 

γ. Τοµέας υγείας.  X 
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Πίνακας Α.11. Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το σύνολο των προγραµµάτων που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ονοµάζεται:    

α. Βιβλιοθήκη δεδοµένων.   

β. Βάση δεδοµένων.   

γ. Λογισµικό. X 

1 

δ. Υλικό του υπολογιστή.   

Για την δηµιουργία ενός νέου φακέλου στην επιφάνεια εργασίας, σε 

περιβάλλον Windows, ανοίγουµε το εικονίδιο "ο υπολογιστής µου" και 

πατάµε στην µπάρα την επιλογή "αρχείο" και µετά "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος" ή µε δεξί κλικ και µετά επιλέγουµε "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος". 

  

α. Σωστό. X 

2 

β. Λάθος.   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο αλλαγής του πληκτρολογίου 

από τα αγγλικά στα ελληνικά σε περιβάλλον Windows 
  

α. Πατώντας "αριστερό ALT + SHIFT". Χ 

β. Πατώντας "αριστερό ALT + CONTROL".   

γ. Πατώντας "αριστερό ALT + TAB".   

3 

δ. Πατώντας "αριστερό ALT + SPACE".   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο κλεισίµατος κάποιου παραθύρου 

σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι: 
  

α. Πατώντας µε διπλό κλικ πάνω στο ανοικτό παράθυρο.   

β. Πατώντας µε το ποντίκι το (_) στο πάνω δεξί µέρος.   

4 

γ. Πατώντας µε το ποντίκι το (x) στο πάνω δεξί µέρος. Χ 

Σηµειώστε (επιλέγοντας τη σωστή απάντηση) τι συµβαίνει σε περιβάλλον 

Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι αν κάνετε µία φορά κλικ σε κάποιο 

εικονίδιο;  

  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο. Χ 

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

5 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

διπλό κλικ σε κάποιο εικονίδιο; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 
  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

6 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή. Χ 

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

δεξί κλικ σε κάποιο εικονίδιο; 
  

α. ∆ιαγράφετε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Ανοίγει µια λίστα επιλογών που σχετίζονται µε το εικονίδιο. Χ 

7 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   
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Σε Windows, πώς µπορώ να σβήσω κάποιο αρχείο;    

α. Επιλέγοντας το αρχείο µε το ποντίκι και είτε πατάµε Delete στο πληκτρολόγιο. Χ 

β. Αριστερό κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

γ. ∆εξί κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

8 

δ. Όλα τα παραπάνω.   

Σε Windows, µπορεί κάποιο αρχείο ή φάκελος να έχει στο όνοµά του 

ελληνικούς χαρακτήρες; 
  

α. Σωστό. Χ 

9 

β. Λάθος.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε αντιγραφή  αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C. Χ 

β. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε αριστερό κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή.   

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το CTRL σέρνουµε το αρχείο στον 

προορισµό του. 
Χ 

10 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε µεταφορά (αποκοπή) αρχείου 

σε περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Υ.   

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αποκοπή. Χ 

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το ALT σέρνουµε το αρχείο στον προορισµό 

του. 
Χ 

11 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε επικόλληση αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V. Χ 

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C.   

γ. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X.   

12 

δ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε επικόλληση. Χ 

Υποδείξτε τη  διαφορά αντιγραφής και αποκοπής σε περιβάλλον Windows 

επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.  
  

α. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο από τον 

αρχικό φάκελο. 

Χ 

β. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

διαγράφω το αρχείο. 

  

13 

γ. Με την αντιγραφή δηµιουργώ πολλαπλά αντίγραφα του αρχείου. Με την 

αποκοπή µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο 

από τον αρχικό φάκελο. 

  

Επιλογή µέρους κειµένου για επεξεργασία στον επεξεργαστή κειµένου 

(Word).  
  

α. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή και στο τέλος του κειµένου.   

14 

β. Κάνουµε δεξί κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε το 
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κουµπί πατηµένο. 

γ. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε 

το κουµπί πατηµένο. 
Χ 

δ. Κάνουµε διπλό αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου.   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 και Α2 και 

αποθήκευσης του αποτελέσµατος  στο κελί Α3 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Στο κελί Α3 γράφουµε "Α1+Α2".   

β. Στο κελί Α3 γράφουµε "=Α1+Α2". Χ 

γ. Στο κελί Α3 γράφουµε "sum(A1+A2)".   

15 

δ. Στο κελί Α3 γράφουµε "άθροισµα(A1+A2)".   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 έως και Α10 σε 

λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Στο κελί Α11 γράφουµε "SUM(A1:A10)".   

β. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1:A10)". Χ 

γ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=(A1-A10)".   

16 

δ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1+A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µέσου όρου των αριθµών των κελιών Α1 

έως Ε1 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Γράφουµε "=AVERAGE(A1:E1)". Χ 

β. Γράφουµε "=AVER(A1:E1)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:E1)".   

17 

δ. Γράφουµε "=MAX(A1:E1)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του  µεγαλύτερου από τους αριθµούς των 

κελιών A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MAXΙΜUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MAX(A1:A10)". Χ 

18 

δ. Γράφουµε "=MAGNUM(A1:A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µικρότερου από τους αριθµούς των κελιών 

A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MINIMUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:A10)". X 

19 

δ. Γράφουµε "=MINUS(A1:A10)".   

Σηµασία του συµβόλου $ σε κελί µε τα στοιχεία: «=Α1*$Β$1» σε λογιστικό 

φύλλο (Excel). 
  

α. Σηµαίνει ότι κρατάµε σταθερή την αναφορά µας στο κελί Β1. X 

β. Σηµαίνει ότι η τιµή  που αναγράφεται στο κελί Β1 αναφέρεται σε δολάρια.   

γ. Σηµαίνει ότι το κελί Β1 περιέχει κείµενο.   

20 

δ. Σηµαίνει ότι η αναφορά στο κελί Β1 δεν θα ληφθεί υπόψη στη εν λόγω πράξη.   

Σε Windows, προκειµένου για την εύρεση αρχείου σε κάποιο φάκελο, 

επιλέγεται η εντολή "έναρξη\εύρεση\αρχεία ή φάκελοι" και πληκτρολογείται 

το όνοµα του αρχείου στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται   

α. Σωστό. X 

21 

β. Λάθος.   

22 Ποιοι από τους παρακάτω είναι τρόποι αντιγραφής και επικόλληση ενός 

αρχείου σε µια δισκέτα, σε περιβάλλον Windows;   
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α. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας CTRL+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο CTRL+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου. 

X 

β. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας ALT+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο ALT+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου.   

γ. Επιλέγεται το αρχείο και µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται 

"αντιγραφή". Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση, µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται "επικόλληση".  

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να µεγαλώσει η 

γραµµατοσειρά;   

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ παράγραφος \ µέγεθος".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ µέγεθος". 
X 

23 

γ. Επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ µέγεθος".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει το χρώµα του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ φόντο \ χρώµα".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ χρώµα".   

24 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ χρώµα". 
X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει η στοίχιση του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 4 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ παράγραφος \ στοίχιση". 
X 

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ στοίχιση".   

25 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ στοίχιση".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αντιγραφεί ένα κοµµάτι 

κειµένου και να το επικολληθεί και σε κάποιο άλλο σηµείο;    

α. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας ALT+C και µετά ALT+V.   

26 

β. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C και µετά CTRL+V. 

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), µε ποιους από τους παρακάτω τρόπους, 

γίνεται αναίρεση της τελευταίας ενέργειας που έγινε;    

27 

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Z. X 
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β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V.   

γ. Πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. X 

δ. Επιλέγοντας από τη µπάρα εντολών "επεξεργασία \ αναίρεση". X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την τετραγωνική ρίζα του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;   

α. Γράφουµε «=ROOT(A1)»   

β. Γράφουµε «=RT(A1)»   

28 

γ. Γράφουµε «=SQRT(A1)» X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω τον κύβο (3η δύναµη) του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=A1^^^3»   

β. Γράφουµε «=A1^3» X 

29 

γ. Γράφουµε «=A1^SR3»   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την απόλυτη τιµή του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=ABS(A1)» X 

β. Γράφουµε «=AB(A1)»   

30 

α. Γράφουµε «=A(A1)»   

Οι βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήµατος, είναι να φροντίζει να 

εξασφαλίζει χώρο στη µνήµη και στη κεντρική µονάδα επεξεργασίας, ελέγχει 

τις περιφερειακές µονάδες (οθόνη, πληκτρολόγιο κ.τ.λ.), διατηρεί ένα 

σύστηµα αρχείων ώστε οι πληροφορίες να αποθηκεύονται και να 

ανακτώνται, φροντίζει για την επικοινωνία χρήστη-µηχανής.   

α. Σωστό. X 

31 

β. Λάθος.   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα 

µας;   

α. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "µορφή \ ταξινόµηση".   

β. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "δεδοµένα \ 

ταξινόµηση". 
X 

32 

γ. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "εργαλεία \ 

ταξινόµηση".   

Σε Windows, πώς µπορώ να κλείσω κάποιο ανοιχτό παράθυρο 

χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο;    

α. Πατώντας ALT + F2   

β. Πατώντας ALT + F3   

33 

γ. Πατώντας ALT + F4 X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να προσθέσω τους αριθµούς όλων 

των κελιών της στήλης A;    

α. Γράφουµε «=SUM(A:A)». X 

β. Γράφουµε «=SUM(A$)».   

34 

γ. Γράφουµε «=SUM(A)».   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), η διαδικασία για τη δηµιουργία γραφήµατος είναι 

η εξής: Επιλέγουµε τα κελιά που µας ενδιαφέρουν. Κάνουµε κλικ στο κουµπί 

"Οδηγός γραφηµάτων". Ακολουθούµε τις οδηγίες που εµφανίζονται.   

α. Σωστό. X 

35 

β. Λάθος.   
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Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να προστατέψουµε µε κωδικό το 

αρχείο;    

α. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ κωδικοί \ προστασία".   

β. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ προστασία \ προστασία βιβλίου 

εργασίας". 
X 

36 

γ. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "προστασία".   

 

 

 

 

Για την άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Π∆ 

108/2013, τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα: 

 

Πίνακας Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Α1: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Χαµηλής ∆υσκολίας (21 θέµατα) 4 

Πίνακας Α2: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας ∆υσκολίας (40 θέµατα) 6 

Πίνακας Α3: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Υψηλής ∆υσκολίας (43 θέµατα) 10 

Πίνακας Α4: Ειδικά θέµατα: Φωτοτεχνία (50 θέµατα) 13 

Πίνακας Α5: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά – Αυτοµατισµοί (59 θέµατα) 10 

Πίνακας Α6: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών (40 θέµατα) 12 

Πίνακας Α7: Ειδικά θέµατα: Φωτεινές επιγραφές (40 θέµατα)  20 

Πίνακας Α8: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (17 θέµατα) 2 

Πίνακας Α9: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (45 θέµατα) 1 

Πίνακας Α10: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Α11: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 80 

 

 

Κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να 

προκύψει είναι 80 βαθµοί. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που συµπίπτουν πλήρως µε τις 

απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη µίας εκ των ως άνω 

αδειών θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει συνολικά 60 βαθµούς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ’ : Φωτοβόλοι Σωλήνες και Επιγραφές 

 

Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Για την εξέταση του πρακτικού µέρους οι υποψήφιοι της περίπτωσης του άρθρου 7 παρ. 2 του π.δ. 

108/2013, για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών, καλούνται 

να φέρουν εις πέρας συγκεκριµένο αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων. Τα προς εξέταση θέµατα 

επιλέγονται από τις ακόλουθες ασκήσεις: 

 

Άσκηση 1: Μέτρηση πραγµατικής και άεργης ισχύος σε τριφασικό συµµετρικό µη 

ισορροπηµένο σύστηµα 

 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 

σχετικά µε τη µέτρηση πραγµατικής και άεργης ισχύος σε τριφασικό συµµετρικό µη ισορροπηµένο 

σύστηµα. 

 Η πραγµατική ισχύος σε συµµετρικό τριφασικό ισορροπηµένο ή µη ισορροπηµένο σύστηµα µπορεί 

να µετρηθεί µε τρία βαττόµετρα, καθένα από τα οποία θα µετρά την ισχύ µιας φάσεως. Μπορεί όµως να 

µετρηθεί και µε δυο βαττόµετρα σε διάταξη "ARON" όπως εικονίζεται στο σχήµα 1. 

 

 
Σχήµα 1 

 

 

Η ολική ισχύς που µεταφέρεται προς την κατανάλωση είναι : 

 

Pολ = P1 + P2       [1] 

 

Με την διάταξη των βαττοµέτρων που εικονίζεται στο σχήµα 2, δυνάµεθα να µετρήσουµε την 

πραγµατική ισχύ Ρολ καθώς και την άεργη ισχύ Qολ προς την κατανάλωση. Η άεργη ισχύς είναι: 

 

3

P2PP
Q 321

ολ
+−

=                     [2] 
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Σχήµα 2 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Θέσατε ως κατανάλωση τριφασικό φορτίο σε µορφή αστέρα ή τριγώνου. 

� Λάβετε τις ενδείξεις των τριών βαττοµέτρων Ρ1, Ρ2 και Ρ3 και υπολογίστε από τις σχέσεις (1) και (2) 

την ολική πραγµατική ισχύ και την ολική άεργη ισχύ αντίστοιχα. 

� Με ένα βολτόµετρο µετρήστε τις τάσεις VA0, VB0 ,VΓ0. Τι παρατηρείτε; Σχολιάστε το γεγονός. 

� Μετρήστε την πολική και φασική τάση της πηγής και σχεδιάστε το διάγραµµα των τάσεων, πηγής και 

κατανάλωσης. 

� Από το διάγραµµα βρείτε το µέτρο και το όρισµα του διανύσµατος νοο’, µετρήστε το µέτρο του µε ένα 

βολτόµετρο (Ο' ο ουδέτερος της πηγής). 

� Με ένα αγωγό συνδέσετε τα σηµεία Ο - Ο', περνά ρεύµα µέσα από αυτόν τον αγωγό, εάν ναι που 

οφείλεται αυτό; Μετρήστε τα ρεύµατα Ι1, Ι2, Ι3 και το ρεύµα που περνά από τον ουδέτερο. Τι 

παρατηρείτε; Ποια η µιγαδική σχέση που τα συνδέει; 

� Μετά την τοποθέτηση του ουδετέρου µετρήστε την νέα πραγµατική ισχύ (να σχεδιασθεί το ανάλογο 

κύκλωµα). Τι παρατηρείτε µεταξύ αυτής της µέτρησης και της πρώτης (χωρίς ουδέτερο); 

� Πώς υπολογίζονται τα ρεύµατα στα πιο πάνω κυκλώµατα του αστέρα χωρίς ουδέτερο και µε τον 

ουδέτερο; 

� Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία τριγώνου στην αρχική κατανάλωση και µετρήστε την 

πραγµατική και άεργο ισχύ (να σχεδιασθεί το ανάλογο κύκλωµα). Να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα 

της πραγµατικής και άεργης ισχύος µεταξύ των δύο συνδεσµολογιών, αστέρα χωρίς ουδέτερο και 

τριγώνου και να τα σχολιάσετε. 

� Πώς υπολογίζονται τα ρεύµατα γραµµών και κλάδων στη συνδεσµολογία τριγώνου; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τριφασική Πηγή τροφοδοσίας. 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος. 

� Αµπερόµετρα. 

� Βολτόµετρα. 

� Αγωγοί µετρήσεων. 
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� Πηνία. 

� Πυκνωτές. 

� Λαµπτήρες πυρακτώσεως. 
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 Άσκηση 2: Μέτρηση Ισχύος σε Κύκλωµα Συνεχούς Ρεύµατος µε χρήση Βαττοµέτρου 

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου γύρω από τη µέτρηση ισχύος σε κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε χρήση βαττοµέτρου. 

Η µέτρηση θα πραγµατοποιηθεί µε την χρήση ηλεκτροδυναµικών οργάνων, των βαττοµέτρων. 

∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις µέτρησης της ισχύος Ρ που απορροφά η κατανάλωση R, που εικονίζονται 

στα σχήµατα 1 και 2. 

Για τον υπολογισµό της προς µέτρηση ισχύος Ρ, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι εσωτερικές 

αντιστάσεις των οργάνων, δηλαδή του αµπεροµέτρου, του βολτοµέτρου και του βαττοµέτρου 

(αµπεροµετρικός κλάδος και βολτοµετρικός κλάδος). 

 
Σχήµα 1 

 

AEoW PPPIVP ++=⋅=  
P =  η προς µέτρηση ισχύς 

2
EE IRP ⋅=    η απώλεια ισχύος στο πηνίο εντάσεως του βαττοµέτρου 

2
AA IRP ⋅=  η απώλεια ισχύος στο αµπερόµετρο. 

 
)RR(IP)RIRI(PP AE

2
WA

2
E

2
W +−=⋅+⋅−=                               [1] 

 
Συστηµατικό απόλυτο σφάλµα :   2

AE I)RR(P∆ ⋅+−=  

αµελητέο όταν AE RRR +>>  (συνδεσµολογία αντιστάσεων σε σειρά) 

 

 
Σχήµα 2 

 

VTW PPPP ++=  

P   = η προς µέτρηση ισχύς 

T

2

T R
V

P =    η απώλεια ισχύος στο πηνίο τάσεως του βαττοµέτρου 

V

2

V R
V

P =   η απώλεια ισχύος στο βολτόµετρο 
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Συστηµατικό απόλυτο σφάλµα: 2

VT

V]
R
1

R
1

[P∆ ⋅+=  

αµελητέο όταν VT R//RR <<  (συνδεσµολογία αντιστάσεων εν παραλλήλω). 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήσετε τα κυκλώµατα των σχηµάτων 1 και 2 χρησιµοποιώντας για φορτίο καθαρά ωµικές 

αντιστάσεις R1, R2, R3, που σας δόθηκαν. 

�  Συνδέσετε αυτές εν σειρά και εν παραλλήλω υπολογίζοντας κάθε φορά την ισχύ που καταναλώνεται 

στο φορτίο χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους τύπους. 

� Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τον τύπο 1. 

� Υπολογίστε τα σφάλµατα και στις δύο περιπτώσεις. 

� Σχολιάστε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που έχετε λάβει. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Πηγή τροφοδοσίας  D.C. 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος. 

� Αµπερόµετρα. 

� Βολτόµετρα. 

� Αγωγοί µετρήσεων. 

� Βαττόµετρο. 
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Άσκηση 3: Μονοφασικός µη ελεγχόµενος ανορθωτής µισού κύµατος 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

+

−

D

R

+

−

Ru

Ri

u

+ −
Du

 
Σχήµα 1. Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Για τις διάφορες τιµές της ωµικής αντίστασης του φορτίου, συµπληρώστε τις στήλες του παρακάτω 

πίνακα, µε βάση τις ενδείξεις των οργάνων και τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές. 

� Για τους διάφορους συνδυασµούς των ωµικών φορτίων, παίρνουµε τις κυµατοµορφές της τάσης και 

της έντασης από τον παλµογράφο. 

 

Πίνακας 1 

α/α R (Ω)
 

ΧL (Ω)
  

UR,dc (V) 
 

IR,dc (A)
  

PR (W)
  

1  0    

2  0    

 3  0    

4  0    

 

Πίνακας 1 (συνέχεια) 

α/α Um (V)
 

Im (A)
 

Pin (W)
 

Qin (W)
 

η (%)
 

1      

2      

3      

4      

 

 

Ο βαθµός απόδοσης δίνεται από τη σχέση: 

100
P

P
(%)η

in

R ⋅=     [1] 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος στα άκρα του φορτίου και στη είσοδο του 

κυκλώµατος. 

� Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 1, σχεδιάστε τις χαρακτηριστικές : 

 Pin = f (R)  και  η(%) = f (R) 
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� Εξηγήστε κατά πόσο το µέγεθος Pdc, όπως προκύπτει από το γινόµενο των ενδείξεων των οργάνων 

(από την πλευρά του συνεχούς), αντιπροσωπεύει την πραγµατική καταναλισκόµενη ισχύ στην ωµική 

αντίσταση ή µήπως υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Μία δίοδος µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500 V και µέσο ρεύµα 10 A 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW / 300V 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V και 0-10 A, 

αντίστοιχα 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης 

� Καλώδια για τις συνδέσεις 
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Άσκηση 4:  ∆ιπλή ανόρθωση µε δύο διόδους και Μ/Σ µε µεσαία λήψη 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 
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V
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�
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Σχήµα 1. Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

� Στην είσοδο της διάταξης, τοποθετείστε κατάλληλο βαττόµετρο µε επιπλέον δυνατότητα µέτρησης 

της άεργης ισχύος. 

� Για τις διάφορες τιµές της ωµικής αντίστασης του φορτίου, συµπληρώστε τις στήλες του παρακάτω 

πίνακα, µε βάση τις ενδείξεις των οργάνων και τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές. 

� Για τους διάφορους συνδυασµούς των ωµικών φορτίων, παίρνουµε τις κυµατοµορφές της τάσης και 

της έντασης από τον παλµογράφο. 

 

Πίνακας 1 

α/α R (Ω)
 

ΧL (Ω)
  

UR,dc (V) 
 

IR,dc (A)
  

PR (W)
  

1  0    

2  0    

3  0    

4  0    

 

Πίνακας 1(συνέχεια) 

α/α Um (V)
 

Im (A)
 

Pin (W)
 

Qin (W)
 

η (%)
 

1      

2      

3      

4      

 

Ο βαθµός απόδοσης, δίνεται από τη σχέση: 

100
P

P
(%)η

in

R ⋅=     [1] 
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� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος στα άκρα του φορτίου και στη είσοδο του 

κυκλώµατος. 

� Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 1, σχεδιάστε τις χαρακτηριστικές : 

�  Pin = f (R)  και  η(%) = f (R)           

� Εξηγήστε κατά πόσο το µέγεθος Pdc, όπως προκύπτει από το γινόµενο των ενδείξεων των οργάνων 

(από την πλευρά του συνεχούς), αντιπροσωπεύει την πραγµατική καταναλισκόµενη ισχύ στην ωµική 

αντίσταση ή µήπως υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� ∆ύο δίοδοι µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500 V  και µέσο ρεύµα 10 A. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εξαλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Ένα µονοφασικό µετασχηµατιστή µε µεσαία λήψη 230V / 2x115V – 15A. 

�  Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση 5: Μονοφασική µη ελεγχόµενη γέφυρα 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Η  µονοφασική γέφυρα,  είναι γνωστή και ως διφασική γέφυρα ή γέφυρα δύο παλµών ( ανά περίοδο 

της εναλλασσόµενης τάσης του δικτύου) 
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Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε την συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Για διάφορους συνδυασµούς ωµικών φορτίων, θα πάρετε τις κυµατοµορφές της τάσης και της 

έντασης από τον παλµογράφο. 

Πίνακας 1 

α/α R (Ω)
 

ΧL (Ω)
  

UR,dc (V) 
 

IR,dc (A)
  

PR (W)
  

1  0    

2  0    

3  0    

4  0    

 

Πίνακας 1(συνέχεια) 

α/α Um (V)
 

Im (A)
 

Pin (W)
 

Qin (W)
 

η (%)
 

1      

2      

3      

4      

 

Ο βαθµός απόδοσης, δίνεται από τη σχέση: 

100
P

P
(%)η

in

R ⋅=     [1] 
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� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος στα άκρα του φορτίου και στη είσοδο του 

κυκλώµατος. 

� Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 1, σχεδιάστε τις χαρακτηριστικές : 

                                     Pin = f (R)  και  η(%) = f (R) 

� Εξηγήστε κατά πόσο το µέγεθος Pdc, όπως προκύπτει από το γινόµενο των ενδείξεων των οργάνων 

(από την πλευρά του συνεχούς), αντιπροσωπεύει την πραγµατική καταναλισκόµενη ισχύ στην ωµική 

αντίσταση ή µήπως υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τέσσερις δίοδοι (ή µια µονοφασική γέφυρα) µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500 V και µέσο ρεύµα 10 A. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εξαλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Ένα µονοφασικό µετασχηµατιστή µε µεσαία λήψη 230 V /  230 V  - 15 A. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση 6: Μη ελεγχόµενος τριφασικός µετατροπέας γέφυρας 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Το ηλεκτρικό κύκλωµα  του µη ελεγχόµενου τριφασικού  µετατροπέα παρουσιάζεται στο σχήµα 1, για 

συνδεσµολογία αστέρα – αστέρα (Y/Y) του µετασχηµατιστή.  
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Σχήµα 1. Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε την συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Για διάφορους συνδυασµούς ωµικών και επαγωγικών φορτίων, θα πάρετε τις κυµατοµορφές της 

τάσης και της έντασης από τον παλµογράφο. 

 

Πίνακας 1  

α/α R (Ω)
 

ΧL (Ω)
  

Z(Ω)  UR,dc (V) 
 

IR,dc (A)
  

Pdc (W)
  

1       

2       

3       

4       

 

Πίνακας 1 (συνέχεια) 

α/α Ums (V)
 

Ims (A)
 

Pin (W)
 

Qin (W)
 

η (%)
 

1      

2      

3      

4      

 

Ο βαθµός απόδοσης, δίνεται από τη σχέση: 

100
P

P
(%)η

in

R ⋅=     [1] 
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� Να γίνει  µέτρηση της αυτεπαγωγής, όπου θα αµελήσετε την ωµική αντίσταση, R << ωL. 

 

� Η σύνθετη αντίσταση Ζ , δηλαδή η αντίσταση που παρουσιάζεται στο κύκλωµα , όταν αυτό έχει σε 

σειρά τις αντιστάσεις R (ωµική) και  XL  (επαγωγική), έχει µέτρο: 

 
2
L

2 XRZ +=  

όπου  
Lfπ2LωXL ⋅⋅⋅=⋅=  

 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές τάσεων – εντάσεων των διαφόρων συνιστωσών 

� Σχεδιάστε τα χαρακτηριστικά : 

� Pin = f (R)  και  η(%) = f (R) 

� Εξηγήστε κατά πόσο το µέγεθος Pdc, όπως προκύπτει από το γινόµενο των ενδείξεων των οργάνων 

(από την πλευρά του συνεχούς), αντιπροσωπεύει την πραγµατική καταναλισκόµενη ισχύ στην ωµική 

αντίσταση ή µήπως υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Έξι δίοδοι ή µια τριφασική µη ελεγχόµενη γέφυρα, µε µέγιστη ανάστροφη τάση 1000 V και µέσο 

ρεύµα 10 Α.  

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-600V και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εξαλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση  7: Τριφασικός µη ελεγχόµενος µετατροπέας τριών παλµών 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Ο τριφασικός µη ελεγχόµενος µετατροπέας, θα µελετηθεί µόνο στην περίπτωση της λειτουργίας µε 

ωµικό – επαγωγικό φορτίο (R<<ωL) και στιγµιαία αγωγή. 
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Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. Για διάφορους συνδυασµούς ωµικών και 

επαγωγικών φορτίων, θα πάρετε τις κυµατοµορφές της τάσης και της έντασης από τον παλµογράφο.  

Από τις κυµατοµορφές αυτές και τις ενδείξεις των οργάνων, συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1 

α/α R (Ω)
 

ΧL (Ω)
  

Z(Ω)  UR,dc (V) 
 

IR,dc (A)
  

Pdc (W)
  

1       

2       

3       

4       

 

Πίνακας 1 (συνέχεια) 

α/α Ums (V)
 

Ims (A)
 

Pin (W)
 

Qin (W)
 

η (%)
 

1      

2      

3      

4      

 

Ο βαθµός απόδοσης, δίνεται από τη σχέση: 

100
P

P
(%)η

in

R ⋅=     [1] 
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Η µέτρηση της αυτεπαγωγής θα γίνει αµελώντας την ωµική συνιστώσα του πηνίου. 

Η σύνθετη αντίσταση  Ζ , δηλαδή η αντίσταση που παρουσιάζεται στο κύκλωµα , όταν αυτό έχει σε σειρά 

τις αντιστάσεις R (ωµική) και  XL  (επαγωγική) , έχει µέτρο: 

 
2
L

2 XRZ +=  

όπου  
Lfπ2LωXL ⋅⋅⋅=⋅=  

 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές τάσεων – εντάσεων των διαφόρων συνιστωσών. 

� Σχεδιάστε τα χαρακτηριστικά : 

� Pin = f (R)  και  η(%) = f (R) 

� Εξηγήστε κατά πόσο το µέγεθος Pdc, όπως προκύπτει από το γινόµενο των ενδείξεων των οργάνων 

(από την πλευρά του συνεχούς), αντιπροσωπεύει την πραγµατική καταναλισκόµενη ισχύ στην ωµική 

αντίσταση ή µήπως υπεισέρχεται κάποιο σφάλµα; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τρεις δίοδοι ή µια τριφασική µη ελεγχόµενη ηµιγέφυρα, µε µέγιστη ανάστροφη τάση 1000 V  και µέσο 

ρεύµα 10A. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-600 V και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση  8: Μονοφασική ηµιελεγχόµενη γέφυρα 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Γενικά µε τον όρο ¨ηµιελεγχόµενες διατάξεις¨, εννοούµε τις διατάξεις εκείνες που περιλαµβάνουν 

ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα διακοπτικά στοιχεία (π.χ. θυρίστορ και διόδους). ∆ηλαδή, οι ελεγχόµενες 

διατάξεις, είναι κάτι το ενδιάµεσο µεταξύ των πλήρως ελεγχόµενων και των απλών διατάξεων µε διόδους. 
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         Σχήµα 1. Πειραµατικό κύκλωµα  µονοφασικής συµµετρικής  ηµιελεγχόµενης γέφυρας µε ωµικό 

φορτίο. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε   τη συνδεσµολογία  του σχήµατος 1. Στη θέση του φορτίου χρησιµοποιείστε 

καθαρά ωµική αντίσταση. 

� Για 10 διαφορετικές τιµές της γωνίας έναυσης , διατηρώντας σταθερό το φορτίο, καταγράψτε τις 

ενδείξεις των οργάνων (βολτόµετρο και αµπερόµετρο) στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

α/α α(ο)
  Uοργ 

(V)
 

Ιοργ 

(A)
 

UL,αν 

(V)
 

ΙL,αν 

(A)
 

UL,γrms 

(V)
 

IL,γrms 

(A)
 Pοργ (W) 

 
P(W)

  
PL (W)

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές της τάσης στο φορτίο, για δύο τυχαίες γωνίες έναυσης. 

� Υπολογίστε τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές της µέσης , της ενεργής  τιµής της τάσης και της έντασης 

του ρεύµατος στο φορτίο. 
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� Υπολογίστε την καταναλισκόµενη ισχύ. 

� Σχεδιάστε τις εξής κυµατοµορφές : 
 )α(fU αν,L = ,  )α(fU ms,L =  και )α(fUοργ =  σε κοινούς άξονες και τις 

 )α(fIUP αν,Lαν,L =⋅= ,  )α(fIUP ms,Lms,LL =⋅=  και )α(fPοργ =  σε κοινούς άξονες. 

� Τι συµπεράσµατα εξάγετε ως προς τα πειραµατικά και υπολογιστικά αποτελέσµατα, όπως επίσης και 

ως προς τη µορφή των χαρακτηριστικών;        

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Μια ηµιελεγχόµενη γέφυρα ή δύο θυρίστορ και δύο διόδους, µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500 V και 

µέσο ρεύµα 10 Α. 

� Ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για την εντολοδότηση των θυρίστορ. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση  9:  Ελεγχόµενος µετατροπέας ( AC/DC )  µισού κύµατος 

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος περί των βασικών ανορθωτικών διατάξεων και ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις 

αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και 

να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Σκοπός των διατάξεων αυτών, είναι η µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης εισόδου, σε 

ελεγχόµενου µεγέθους συνεχή τάση, µεταβάλλοντας τη γωνία έναυσης “α”  ( γωνία αγωγής ) των 

διακοπτικών στοιχείων. 

 Σε όλους αυτούς τους µετατροπείς, η µεταγωγή, δηλαδή η µετάβαση του ρεύµατος από το ένα 

θυρίστορ στο επόµενο, επιτυγχάνεται πολύ εύκολα µε τη λεγόµενη φυσική µεταγωγή, οφειλόµενη στην 

εναλλασσόµενη τάση του δικτύου. Πράγµατι στην κατάλληλη χρονική στιγµή, η έναυση του ενός θυρίστορ 

προκαλεί την ανάστροφη πόλωση και τη σβέση του προηγούµενου, µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται η 

χρήση πρόσθετων κυκλωµάτων εξαναγκασµένης µεταγωγής 

Η ιδιότητα αυτή της φυσικής µεταγωγής, κάνει τους συγκεκριµένους µετατροπείς ιδιαίτερα απλούς και 

λιγότερο δαπανηρούς. Λόγω δε των σχετικά µικρών απωλειών των διακοπτικών στοιχείων, η απόδοσή 

τους είναι αρκετά µεγάλη της τάξης των 90% και άνω. 
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Σχήµα 1. Πειραµατικό κύκλωµα  ελεγχόµενου µετατροπέα µισού κύµατος, µε καθαρά ωµικό φορτίο. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε   τη συνδεσµολογία  του σχήµατος 1. Στη θέση του φορτίου χρησιµοποιείστε ένα 

µεταβαλλόµενο καθαρά ωµικό φορτίο. 

 

Πίνακας 1 

α/α α(ο)
  Uοργ 

(V)
 

Ιοργ 

(A)
 

UR,αν 

(V)
 

ΙR,αν 

(A)
 

UR,γrms 

(V)
 

IR,γrms 

(A) 
 

Pοργ 

(W) 
 P (W)

  PL 

(W)
  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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� Για 10 διαφορετικές τιµές της γωνίας έναυσης, διατηρώντας σταθερό το φορτίο, καταγράψτε τις 

ενδείξεις των οργάνων ( βολτόµετρο και αµπερόµετρο ), στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1. 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές της τάσης στο φορτίο, για δύο τυχούσες γωνίες έναυσης. 

� Υπολογίστε τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές της µέσης, της ενεργής  τιµής της τάσης και της έντασης 

του ρεύµατος στο φορτίο. 

� Υπολογίστε την καταναλισκόµενη ισχύ. 

� Σχεδιάστε τις εξής κυµατοµορφές : 
 )α(fU αν,R = ,  )α(fU ms,R =  και )α(fUοργ =  σε κοινούς άξονες. 

 )α(fIUP αν,Rαν,R =⋅= ,  )α(fIUP ms,Lms,LL =⋅=  και )α(fPοργ =  σε κοινούς άξονες. 

� Τι συµπεράσµατα εξάγετε, ως προς τα πειραµατικά και υπολογιστικά αποτελέσµατα, όπως  επίσης   

και  ως  προς  τη  µορφή   των χαρακτηριστικών; 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένα θυρίστορ µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500 V και µέσο ρεύµα 10 Α. 

� Ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για την εντολοδότηση του θυρίστορ. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες  0-300 V  και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 
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Άσκηση  10: Πλήρως ελεγχόµενη µονοφασική γέφυρα 

Σκοπός της άσκησης είναι να γνωρίσει ο συντηρητής ηλεκτρολόγος τις βασικές ανορθωτικές 

διατάξεις, να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί 

µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα 

Η πλήρως ελεγχόµενη µονοφασική γέφυρα αποτελεί την πληρέστερη διάταξη µονοφασικής 

ανόρθωσης. Η χρήση µετασχηµατιστή στην είσοδο της διάταξης είναι προαιρετική, συνίσταται όµως για 

λόγους προστασίας ( γαλβανική αποµόνωση του φορτίου). 
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Σχήµα 1. Πειραµατικό κύκλωµα πλήρως ελεγχόµενης µονοφασικής γέφυρας µε ωµικό και ωµικό - 

επαγωγικό  φορτίο. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιείστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. Στη θέση του φορτίου χρησιµοποιείστε καθαρά 

ωµική αντίσταση. 

� Για 10 διαφορετικές τιµές της γωνίας έναυσης, διατηρώντας σταθερό το φορτίο, καταγράψτε τις 

ενδείξεις των οργάνων (βολτόµετρο και αµπερόµετρο) στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

α/α α(ο)
  Uοργ 

(V)
 

Ιοργ 

(A)
 

UL,αν 

(V)
 

ΙL,αν 

(A)
 

UL,rms 

(V)
 

IL,rms 

(A) 
 

Pοργ 

(W) 
 P (W)

  
PL (W)

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

� Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές της τάσης στο φορτίο για δύο τυχαίες γωνίες έναυσης. 

� Υπολογίστε τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές της µέσης , της ενεργής  τιµής της τάσης και της έντασης 

του ρεύµατος στο φορτίο. 

� Υπολογίστε την καταναλισκόµενη ισχύ. 
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� Σχεδιάστε τις εξής κυµατοµορφές : 
 )α(fU αν,L = ,  )α(fU ms,L =  και )α(fUοργ =  σε κοινούς άξονες. 

 )α(fIUP αν,Lαν,L =⋅= ,  )α(fIUP ms,Lms,LL =⋅=  και )α(fPοργ =  σε κοινούς άξονες. 

� Τι συµπεράσµατα εξάγετε ως προς τα πειραµατικά και υπολογιστικά αποτελέσµατα, όπως επίσης και 

ως προς τη µορφή των χαρακτηριστικών; 

                    

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Μια πλήρως ελεγχόµενη γέφυρα, ή τέσσερα θυρίστορ, µε µέγιστη ανάστροφη τάση 500V και µέσο 

ρεύµα 10 A. 

� Ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για την εντολοδότηση των θυρίστορ. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3 kW / 300 V. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300 V  και 0-10 A, 

αντίστοιχα. 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Καλώδια για τις συνδέσεις. 

  

  

ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ /ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τρείς (3) ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Ενότητα 1: Μια (1) από τις ασκήσεις Νο1 και Νο2 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.  

Ενότητα 2: ∆ύο (2) από τις ασκήσεις Νο3 έως και Νο10 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση. 

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την 

λήψη της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία την µια (1) άσκηση της 

Ενότητας 1 και µια (1) από τις δύο (2) ασκήσεις της Ενότητας 2.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

ΤΗΣ ∆΄ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων ∆΄ ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό µέρος σε 

ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής. Τα προς εξέταση θέµατα επιλέγονται από τους ακόλουθους 

Πίνακες: 

 

Πίνακας Ε.1. Γενικά θέµατα εξετάσεων χαµηλής δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Σε τι διαφέρει η συνδεσµολογία του βολτοµέτρου από τη συνδεσµολογία του 

αµπεροµέτρου: 

  

α. ∆εν υπάρχει καµία διαφορά στην συνδεσµολογία του αµπεροµέτρου µε του 

βολτοµέτρου. Συνδέονται ανάλογα µε το είδος του κυκλώµατος και τον τρόπο 

σκέψης του µελετητή. 

  

β. Το βολτόµετρο συνδέεται σε σειρά στο ηλεκτρικό κύκλωµα, στο σηµείο που 

θέλουµε να µετρήσουµε .Το αµπερόµετρο παράλληλα (διακόπτουµε το κύκλωµα 

και το παρεµβάλουµε) στο ηλεκτρικό κύκλωµα στο σηµείο µέτρησης. 

  

1 

γ. Το βολτόµετρο συνδέεται παράλληλα στο ηλεκτρικό κύκλωµα, στο σηµείο που 

θέλουµε να µετρήσουµε .Το αµπερόµετρο σε σειρά (διακόπτουµε το κύκλωµα και 

το παρεµβάλουµε) στο ηλεκτρικό κύκλωµα στο σηµείο µέτρησης. 

Χ 

Πώς µπορούµε εµπειρικά να διαπιστώσουµε εάν κάποιοι καταναλωτές σε 

µια ηλεκτρική εγκατάσταση είναι συνδεδεµένοι σε σειρά ή παράλληλα; 

  

α. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση  (λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

Χ 

β. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να 

τροφοδοτούνται από τάση  (λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι  συνδεδεµένοι σε 

σειρά. 
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γ. Εάν αποσυνδέσουµε ένα καταναλωτή και οι υπόλοιποι σταµατήσουν να 

τροφοδοτούνται από τάση  (να λειτουργούν), σηµαίνει ότι είναι παράλληλα 

συνδεδεµένοι. 

  

Ένα σύρµα από χαλκό έχει σταθερή τη διατοµή και τη θερµοκρασία σε όλο 

το µήκος του. Εάν το σύρµα αυτό ήταν µεγαλύτερο σε µήκος, τότε η 

αντίστασή του θα ήταν:  

  

α. Μικρότερη.   

β. Μεγαλύτερη. Χ 

γ. Ίδια.   

δ. Μηδέν.   

3 

Αιτιολόγηση: Μεγαλύτερη, διότι η αντίσταση είναι ανάλογη µε το µήκος του 

σύρµατος, όταν η θερµοκρασία και η διατοµή είναι σταθερές. 

  

4 ∆ύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Αν η τιµή κάθε αντίστασης είναι R, 

η ισοδύναµη αντίσταση που προκύπτει είναι: 
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α. 4R.   

β. R/2. Χ 

γ. R.   

δ. 2R.   

Υπόδειξη:  Rισοδ = 1/R+1/R   

Ένα αµπερόµετρο συνδεδεµένο σε σειρά µε τον αντιστάτη ενός κυκλώµατος 

έχει ένδειξη  ίση µε: 

  

α. τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη.   

β. την ένταση ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. Χ 

γ. το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη.   

δ. τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη.   
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ε. την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη.   

Η αντίσταση ενός αγωγού :   

α. Αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Χ 

β. Μειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας.   

6 

γ. ∆εν επηρεάζεται από τη θερµοκρασία.   

Να βρείτε και να αντιστοιχίσετε στις προσόψεις α, β, γ τις ανάλογες κατόψεις 

1, 2, 3, και αριστερές πλάγιες όψεις 4, 5, 6, συµπληρώνοντας τους 

αντίστοιχους αριθµούς. 

 

  

α. Πρόσοψη α: 3 και 4, πρόσοψη β: 2 και 5,  πρόσοψη γ: 1 και 6.  Χ 

β. Πρόσοψη α: 1 και 4, πρόσοψη β: 2 και 6,  πρόσοψη γ: 3 και 5.    

7 

δ. Πρόσοψη α: 2 και 6, πρόσοψη β: 3 και 5,  πρόσοψη γ: 1 και 4.    

Τι εννοούµε µε τον όρο «αγωγός» στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ). 

  

α. Αγωγός ονοµάζεται κάθε µεταλλικό σύρµα γυµνό ή µονωµένο, που χρησιµεύει 

στη µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ). 

Χ 

β. Αγωγός ονοµάζεται κάθε σύρµα µονωµένο, που χρησιµεύει στη µεταφορά του 

ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ). 

  

8 

γ. Αγωγός ονοµάζεται κάθε µεταλλικό σύρµα µονωµένο, που χρησιµεύει στη 

µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

(ΕΗΕ). 
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Πώς υπολογίζεται η διατοµή σε µονόκλωνο αγωγό όταν S = διατοµή του 

πολύκλωνου αγωγού (mm 2) d=διάµετρος του ενός κλώνου (mm), π =3,14, 

ν=αριθµός των συρµατιδίων του πολύκλωνου αγωγού (κλώνων);  

  

α.  S = (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2). Χ 

β.  S =1,1 *  (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2).   
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γ.  S = 0,9 * (π x d2 ) / 4 = 0,785 x d2 (mm2).   

Πώς υπολογίζεται η διατοµή σε πολύκλωνο αγωγό όταν  S = διατοµή του 

πολύκλωνου αγωγού (mm 2) d=διάµετρος του ενός κλώνου (mm), π =3,14, 

ν=αριθµός των συρµατιδίων του πολύκλωνου αγωγού (κλώνων); 

  

α. S = {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ). Χ 

β. S =1,1 *  {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ).   

10 

γ. S = 0,9 * {(π x d2 ) / 4} x ν = 0,785 x d2 x ν (mm2 ).   

Τι εννοούµε µε τον όρο "καλώδιο" ;    

α. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο τριών τουλάχιστον µονωµένων αγωγών µέσα 

στο ίδιο περίβληµα. 

  

β. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο δύο τουλάχιστον συρµάτων µέσα στο ίδιο 

περίβληµα. 
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γ. Καλώδιο ονοµάζουµε το σύνολο δύο τουλάχιστον µονωµένων αγωγών µέσα στο 

ίδιο περίβληµα. 

Χ 

Ποια είναι η ελάχιστη διατοµή αγωγών για εγκαταστάσεις: i) Φωτισµού, ii) 

Κίνησης και  iii) Ασθενών Ρευµάτων;  

  

α. (i) 1,5 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 0,5 mm2. Χ 

β. (i) 1,0 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 0,5 mm2.   
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γ. (i) 1,5 mm2 (ii) 2,5 mm2 (iii) 1,0 mm2.   

Ποιες  είναι οι οκτώ (8) πρώτες τυποποιηµένες διατοµές αγωγών;    

α. 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 mm2.    

α. 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 10, 16 mm2.    

13 

γ. 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 mm2.  Χ 

Ποιος ο ρόλος του ηλεκτρικού πίνακα στις Ε.Η.Ε. ;   

α. Ο ηλεκτρικός πίνακας χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» µιας ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Στον ηλεκτρικό πίνακα καταλήγει το καλώδιο τροφοδότησης της 

ΕΗΕ και από εκεί ξεκινούν όλες οι γραµµές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών 

συσκευών και των φωτιστικών σηµείων. 

Χ 
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β. Ο ηλεκτρικός πίνακας χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» µιας ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Στον ηλεκτρικό πίνακα ξεκινάει το καλώδιο τροφοδότησης της ΕΗΕ 

και καταλήγει σε υποπίνακα ή υποπίνακες και από εκεί ξεκινούν όλες οι γραµµές 

για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και των φωτιστικών σηµείων. 

  

Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε τον σκοπό που εξυπηρετούν;  

  

α. Γενικοί Πίνακες. Χ 

β. Στεγανοί Πίνακες.   

15 

γ. Μερικοί Πίνακες. Χ 

Ποια είναι τα είδη  των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησης;  

  

α. Εντοιχισµένοι πίνακες.   

β. Εξωτερικοί Πίνακες (επίτοιχοι). Χ 

16 

γ. Χωνευτοί Πίνακες. Χ 
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Ποια είναι τα είδη των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε το υλικό κατασκευής ;  

  

α. Πλαστικοί Πίνακες. Χ 

β. Ανοξείδωτοι Πίνακες.   

17 

γ. Μεταλλικοί Πίνακες. Χ 

Ποια είναι τα είδη  των ηλεκτρικών πινάκων και πώς διακρίνονται µεταξύ 

τους ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης;  

  

α. Μονοφασικοί Πίνακες. Χ 

β. Τριφασικοί Πίνακες. Χ 

18 

γ. Πολυφασικοί Πίνακες.   

Ποια είναι τα κύρια µέρη των βιδωτών ασφαλειών τήξης;    

α. Πώµα. Χ 

β. Βολίδα   

γ. Φυσίγγι. Χ 

δ. Μήτρα. Χ 

ε. Ασφαλειοθήκη ή βάση. Χ 

19 

στ. ∆ιακόπτης επαφής   

Ποιες είναι οι οκτώ (8) πρώτες τυποποιηµένες τιµές ασφαλειών τήξεως 

(βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας;   
  

α. 6, 10,16, 20, 25, 35, 50, 63(Α). Χ 

β. 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80, 100 (Α).   
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γ. 10, 16, 20, 35, 50, 63, 80, 100 (Α).   

Ποιο είναι το χρώµα του φυσιγγίου για την κάθε µία από τις τυποποιηµένες 

τιµές ασφαλειών τήξεως (βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση οικίας; 

  

α. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (άσπρη), 50 (µαύρη), 63 

(χάλκινη). 

  

β. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

Χ 
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γ. 10 (µπλε),16 (γκρι), 20 (κόκκινη), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

  

Ποιο είναι το χρώµα της µήτρας για την κάθε µία από τις τυποποιηµένες 

τιµές ασφαλειών τήξεως (βιδωτές) που συναντάµε σε µια ηλεκτρική 

εγκατάσταση οικίας; 

  

α. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

Χ 

β. 10 (κόκκινη),16 (γκρι), 20 (µπλε), 25 (κίτρινη), 35 (άσπρη), 50 (µαύρη), 63 

(χάλκινη). 
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γ. 10 (µπλε),16 (γκρι), 20 (κόκκινη), 25 (κίτρινη), 35 (µαύρη), 50 (άσπρη), 63 

(χάλκινη). 

  

Να εξηγήσετε γιατί πρέπει να γίνεται ισοκατανοµή των µονοφασικών 

φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση. 

  

α. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση 

πρέπει να γίνεται ώστε να µην παρατηρείται υπερφόρτωση σε µια γραµµή, να 

περιορίζεται η ονοµαστική ένταση των µέσων προστασίας και να περιορίσουµε το 

ρεύµα στους αγωγούς του ουδετέρου και της γείωσης. 
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β. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση   
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πρέπει να γίνεται ώστε να γίνεται οικονοµία στην κατανάλωση από τη διόρθωση 

του συνηµίτονου της εγκατάστασης. 

γ. Η ισοκατανοµή των µονοφασικών φορτίων σε µια τριφασική εγκατάσταση 

πρέπει να γίνεται ώστε να µην παρατηρείται υπερφόρτωση σε µια γραµµή, να 

περιορίζεται η ονοµαστική ένταση των µέσων προστασίας και να περιορίσουµε το 

ρεύµα στον αγωγό του ουδετέρου. 

Χ 

Ποια από τις πιο κάτω τιµές είναι η µικρότερη:   

α. 0,03Α.   

β. 0,1A.   

γ. 20mA. Χ 
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δ. 300Ma.   

Μονοφασικό φορτίο µε ονοµαστική ισχύ 2346W και συντελεστή ισχύος 0,85 

που τροφοδοτείται από µονοφασική παροχή 230V, έχει ζήτηση ρεύµατος: 

  

α. 10,2 A.   

β. 8,7 A.   

γ. 12,5 A.   
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δ. 12 A. Χ 

Ποια από τις πιο κάτω τιµές είναι η µικρότερη;   

α. 0,1 ΚΩ.   

β. 150 Ω.   

γ. 0,0001 ΜΩ.   
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δ. 0,01 ΚΩ. Χ 

Οι χρωµατισµοί των αγωγών στα τριφασικά κυκλώµατα πρέπει να είναι:   

α. L1:Καφέ, L2:Μπλέ, L3:Κόκκινο, Ν:Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

β. L1:Καφέ, L2: Κόκκινο, L3:Μπλε, Ν:Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

γ. L1:Μαύρο, L2:Καφέ, L3: Κόκκινο, Ν:Μπλέ, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   
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δ. L1:Καφέ, L2:Μαύρο, L3: Μαύρο, Ν:Μπλέ, Ε: Πράσινο + κίτρινο. Χ 

Η τάση στην είσοδο ενός µετασχηµατιστή είναι 100 V και στην έξοδο 10 V.  

Αν η ένταση στην είσοδο είναι 6 Α, η ένταση στην έξοδο είναι: 

  

α. 0,6 Α.   

β. 36 Α.   

γ. 60 Α. Χ 
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δ. 10 Α.   

Οι ασφάλειες (αυτόµατες ή τήξεως) τοποθετούνται πάντοτε µετά από τους 

διακόπτες των ηλεκτρικών κυκλωµάτων 

  

α. Σωστό. Χ 

29 

β. Λάθος.   

Ο χαρακτηριστικός τύπος “D” ασφαλειών έχει µικρότερο χρόνο 

ενεργοποίησης από τον τύπο “C” και ο τύπος “C” από τον τύπο “Β”, για το 

ίδιο ρεύµα βραχυκύκλωσης 

  

α. Σωστό.   
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β. Λάθος. Χ 

Τριφασικό φορτίο µε ονοµαστική ισχύ 4122W και συντελεστή ισχύος 0,85, 

που τροφοδοτείται από τριφασική παροχή 400V, έχει ζήτηση ρεύµατος: 

  

α. 10,3 Α.   

β. 7 Α. Χ 
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γ. 6 Α.   
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δ. 21 Α.   

Τρία παρόµοια µονοφασικά φορτία, µε ονοµαστική ισχύ 1750W και 

συντελεστή ισχύος 1, τροφοδοτούνται από κοινό µονοφασικό κύκλωµα 

230V. Η ζήτηση ρεύµατος στο κύκλωµα που θα προέλθει από τα τρία φορτία, 

όταν εργάζονται ταυτόχρονα στο πλήρες φορτίο είναι:  

  

α. 22,8 Α. Χ 

β. 7,6 Α.   

γ. 15,2 Α.   

32 

δ. 23,8 Α.   

Τέσσερα παρόµοια µονοφασικά φορτία, µε ονοµαστική ισχύ 1585W το 

καθένα, τροφοδοτούνται από κοινό µονοφασικό κύκλωµα 230V. Αν ο 

µελετητής έχει υπολογίσει πως η µέγιστη ζήτηση σε σχέση µε το 

εγκατεστηµένο φορτίο (συντελεστής ετεροχρονισµού) για τα τέσσερα φορτία 

είναι 0,90, τότε η ζήτηση ρεύµατος του κυκλώµατος είναι: 

  

α. 26,8Α.   

β. 30,6Α.   

γ. 27,6Α.   

33 

δ. 24,8Α. Χ 

Τι ονοµάζουµε εγκατεστηµένη και τι απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύ; Ποια είναι µεγαλύτερη και γιατί; 

  

α. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις συσκευές που λειτουργούν 

ταυτόχρονα (αλλά όχι όλες). Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη διότι 

περιλαµβάνει το σύνολο της εγκατάστασης. 

Χ 

β. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια επί το συντελεστή συγχρονισµού, ενώ 

απορροφούµενη (ή ζητούµενη) ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις 

συσκευές όταν λειτουργούν ταυτόχρονα . Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη 

διότι περιλαµβάνει το σύνολο της εγκατάστασης. 

  

34 

γ. Εγκατεστηµένη ισχύς είναι το άθροισµα σε kW της ισχύος όλων των συσκευών 

που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ απορροφούµενη (ή ζητούµενη) 

ηλεκτρική ισχύς είναι αυτή η οποία ζητείται από τις συσκευές που λειτουργούν επί 

το συντελεστή συγχρονισµού . Η απορροφούµενη ισχύς είναι µεγαλύτερη διότι 

αντιστοιχεί στο χειρότερο σενάριο (worst case scenario). 

  

Τι είναι οι ηλεκτρικές απώλειες – χαλκού (Pcu) και µε ποιο τρόπο 

προσδιορίζονται; 

  

α. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 ·V1· Ιον  · 

cosφ.  

  

β. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 · Ιον
3.  
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γ. Οι ηλεκτρικές απώλειες χαλκού (Pcu) είναι η κατανάλωση ενέργειας στο τύλιγµα 

από χαλκό, λόγω της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει:  Pcu = R1 · Ιον
2.  

Χ 

Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός τερµατικού διακόπτη;   

α. Το µπουτόν ενεργοποίησης.   

36 

β. Το σώµα. Χ 
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γ. Το καπάκι προστασίας.   

δ. Η κεφαλή. Χ 

ε. Ο βραχίονας. Χ 

Ποιες είναι οι δύο βασικές χρονικές λειτουργίες των χρονοηλεκτρονόµων;   

α. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay on). Χ 

β. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay off).   

γ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

off). 

Χ 
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δ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

on). 

  

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κατηγορίες σφαλµάτων ανάλογα µε την 

προέλευση και την εκδήλωσή τους;   

α. Συστηµατικά σφάλµατα. Χ 

β. Σκόπιµα σφάλµατα.   

38 

γ. Τυχαία σφάλµατα. Χ 

Τι γνωρίζετε για τα συστηµατικά σφάλµατα;   

α. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – 

παράλλαξης, εξ απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή 

τους ίσως όχι. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.   

β. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.    
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γ. Τα συστηµατικά σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – 

παράλλαξης, εξ απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή 

τους ίσως όχι. Υπακούουν στους φυσικούς νόµους. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τα τυχαία σφάλµατα;   

α. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα οργάνων, προσωπικά – παράλλαξης, εξ 

απλοποιήσεων. Γενικά, το  αίτιό τους είναι γνωστό, ενώ η τιµή τους ίσως όχι. 

Υπακούουν στους φυσικούς νόµους.   

β. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. ∆εν υπακούουν στους φυσικούς νόµους.  

Χ 
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γ. Τα τυχαία σφάλµατα είναι σφάλµατα κρίσης – ανάγνωσης κλίµακας, λόγω 

κυµαινόµενων συνθηκών, διαταραχών, ορισµού ή παρανοήσεων. Γενικά , το αίτιο 

και η τιµή τους είναι άγνωστα. Υπακούουν στους φυσικούς νόµους.    

Αναφέρατε τρόπους µέτρησης µιας άγνωστης ωµικής αντίστασης:   

α. Με βολτόµετρο και αµπερόµετρο. Χ 

β. Με συγκριτικές µεθόδους. Χ 

γ.  Με βαττόµετρο.   

δ. Με ωµόµετρο. Χ 

ε. Με γέφυρες αντιστάσεων. Χ 
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ζ. Με γέφυρα στασίµων υπό προϋποθέσεις.   

Ποια από τα παρακάτω αντιστοιχούν σε µονάδες ηλεκτρικών µεγεθών.   

α. Ένταση ρεύµατος:  A (Ampere) Χ 

β. Ένταση ρεύµατος:  Cb (Coulomb)   

γ. ∆ιαφορά δυναµικού (Τάση):  V (Volt) Χ 

42 

δ. Ισχύς: Newton (N)   
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δ. Ισχύς: W (Watt) Χ 

Από τι αποτελείται µία διάταξη γείωσης;   

α. Από το ηλεκτρόδιο γείωσης.  Χ 

β. Από τον αγωγό γείωσης. Χ 

γ. Από την πλάκα γείωσης.   

43 

δ. Από τον ακροδέκτη ή το ζυγό γείωσης. Χ 

Από ποια στοιχεία αποτελείται ένα βαττόµετρο και σε ποια κατηγορία 

οργάνων ανήκει; 

  

α. Το στοιχείο (πηνίο) ισχύος.   

β. Το στοιχείο (πηνίο) τάσης. Χ 

γ. Το στοιχείο (πηνίο) έντασης. Χ 

δ. Ανήκει στην κατηγορία των οργάνων ανεξάρτητων πηνίων.   

44 

ε. Ανήκει στην κατηγορία των οργάνων διασταυρωµένων πηνίων. Χ 

Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µηχανικού µετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας; 

  

α. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kW. 

  

β. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/kWh. 

Χ 
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γ. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

στροφές/Wh. 

  

Σε ποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες διακρίνονται οι µετασχηµατιστές 

µετρήσεων; 

  

α. Μετασχηµατιστές έντασης. Χ 

β. Μετασχηµατιστές τάσης. Χ 

46 

γ. Μετασχηµατιστές ισχύος.   
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Πίνακας Ε.2. Γενικά θέµατα εξετάσεων µεσαίας δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Αντιστάτης µε αντίσταση R καταναλώνει ισχύ P όταν η τάση στα άκρα του 

είναι V. Αν η τάση στα άκρα του  διπλασιασθεί, η ισχύς που καταναλώνει ο 

αντιστάτης γίνεται:   

α. 2P.   

β. 4P. Χ 

γ. P/4.   

δ. P/2.   

1 

Υπόδειξη: P1=V1
2/R,  P2=V2

2/R,  V2=2·V1,  P2= 4·P1.   

Μια ηλεκτρική συσκευή µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας 1KW, 240V 

λειτουργεί κανονικά για µια ώρα. Η ηλεκτρική ενέργεια που µετατρέπεται σε 

θερµότητα είναι : 

  

α. 60.000 J.   

β. 14.400.000 J.   

γ. 1000 J.   

δ. 240.000 J.   

2 

ε. 3.600.000 J. Χ 

∆ύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1 και R2 αντίστοιχα . Αποτελούνται από 

το ίδιο µέταλλο, αλλά ό αντιστάτης R1 έχει µήκος 2ℓ και εµβαδόν διατοµής  A 

και ο αντιστάτης R2 έχει µήκος ℓ και εµβαδόν 2A. Εάν διαρρέονται από το 

ίδιο ρεύµα έντασης I, ισχύει: 

  

α. VR1 = VR2   

β. PR1 = 2·PR2   

γ. R1 = R2   

δ. R1 = 4·R2 Χ 

ε. VR1 = 4·VR2 Χ 

3 

στ. PR1 = 4·PR2 Χ 

Ποια είναι η σταθερά χρόνου (σε s) ενός πηνίου που έχει συντελεστή 

αυτεπαγωγής L = 1 H και αντίσταση R = 4 Ω; 

  

α. 0,2 s.   

β. 0,25 s. Χ 

γ. 0,3 s.   

4 

Υπόδειξη:  τ = L / R.   

5 Στη συνδεσµολογία του σχήµατος C1 = 6 µF και C2 = 14 µF. Το φορτίο στον 

πυκνωτή C1 µετρήθηκε και βρέθηκε Q1 = 1 mCb. Να βρεθεί η τάση U στα 

άκρα της πηγής και οι τάσεις U1 και U2 στα άκρα των πυκνωτών. 
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α. 238 Volt Χ 

β. 230 Volt   

γ. 220 Volt   

Υπόδειξη: Q1=Q2, U=Q/C και  U=U1+U2.   

Τι ακριβώς ονοµάζουµε φάση της αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης και τι 

µονάδες έχει; 

  

α. Φάση της αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης ονοµάζεται η γωνία (ω · t), το 

συνηµίτονο της οποίας εµφανίζεται στην χρονική συνάρτηση του µεγέθους αυτού. 

Η φάση µετριέται σε rad. 

  

β. Φάση της αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης ονοµάζεται η γωνία (ω · t), η οποία 

εµφανίζεται στην χρονική συνάρτηση του µεγέθους αυτού. Η φάση µετριέται σε 

rad. 

  

6 

γ. Φάση της αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης ονοµάζεται η γωνία (ω · t), το 

ηµίτονο της οποίας εµφανίζεται στην χρονική συνάρτηση του µεγέθους αυτού. Η 

φάση µετριέται σε rad. 

Χ 

Η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύµατος δίνεται από τη σχέση:   

α. E = I2 · R          

β. E = U · I · t  Χ 

γ. E = P/t          

7 

δ. E = U · I   

Ο βαθµός απόδοσης µιας συσκευής ή µηχανής περιγράφεται από τη σχέση:   

α.   
απωφ

ωφ

PP

P
η

−
=  

  

β.   
αππρ

πρ

PP

P
η

−
=  

  

8 

γ.   
απωφ

ωφ

PP

P
η

+
=  Χ 

Η ηµιπερίοδος στο δίκτυο της ∆ΕΗ, είναι:   

α. 5 ms          

β. 10 ms       Χ 

γ. 20 ms   

9 

δ. 50 ms   

∆ύο αγωγοί (Α) και (Β) είναι κατασκευασµένοι από το ίδιο υλικό, έχουν ίδιο 

µήκος και οι αντιστάσεις τους είναι RA και RΒ. Ο αγωγός Α έχει διπλάσια 

διατοµή από τον αγωγό Β. Να συγκριθούν οι αντιστάσεις RA και RΒ. 

  

α.  RA = RΒ   

β.  RA = 2 RΒ   

γ.  RA = RΒ/2 Χ 

10 

δ.  ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε µε αυτά τα δεδοµένα.   

11 Αντιστοιχείστε τα παρακάτω µεγέθη, µε τα σύµβολα και τις µονάδες: 
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α. Μαγνητική επαγωγή (Φ) σε (Τ), Μαγνητική ροή (Β) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Η) σε (Α-ε), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Θ) σε (Α/m), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

  

β. Μαγνητική επαγωγή (Β) σε (Τ), Μαγνητική ροή (Φ) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Θ) σε (Α-ε), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σε (Α/m), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

Χ 

γ. Μαγνητική επαγωγή (Θ) σε (A/m), Μαγνητική ροή (Φ) σε Wb, Μαγνητεγερτική 

δύναµη (ΜΕ∆) (Β) σε (Τ), Ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σε (Α-ε), Μαγνητική 

διαπερατότητα (µ) σε (H/m).  

  

Η µέγιστη τιµή της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου κτιριακών εγκαταστάσεων 

είναι: 

  

α.  325 V                

β.  230 V            Χ 

12 

γ.  110 V   

Οι ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε δύο 

παράλληλους ρευµαροφόρους αγωγούς µεγάλου µήκους, είναι: 

  

α. Ελκτικές.   

β. Απωστικές.   

γ. Ελκτικές αν τα ρεύµατα είναι αντίρροπα.   

13 

δ. Ελκτικές αν τα ρεύµατα είναι οµόρροπα και απωστικές αν τα ρεύµατα είναι 

αντίρροπα. 

Χ 

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου είναι αντιστρόφως ανάλογος:   

α.  Με την διατοµή του πηνίου   

β.  Με το µήκος του πηνίου Χ 

γ.  Με τον αριθµό των σπειρών του πηνίου   

14 

δ.  ∆εν έχει σχέση µε αυτά τα µεγέθη   

Η ολική αυτεπαγωγή ενός κυκλώµατος που περιλαµβάνει δύο πηνία των 

500 µΗ και 1 mH συνδεδεµένα σε σειρά είναι: 

  

α. 501 µΗ   

β. 1500 mH   

γ. 1500 µΗ Χ 

15 

δ. 499 µΗ   

Η πραγµατική ισχύς (P) ενός τριφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος δίνεται 

από τη σχέση:  

  

α. ΦηµIU3P ⋅⋅⋅=    

β. ΦσυνIU3P ⋅⋅⋅=  Χ 

γ. IU2P ⋅⋅=    

16 

δ. ΦσυνIUP ⋅⋅=    

Να εξηγήσετε τι σηµαίνει η ένδειξη Ι∆Ν = 500 mA  που αναγράφεται πάνω σε 

ένα αυτόµατο (ρελέ) διαρροής. 

  

α. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής ενεργοποιείται και διακόπτει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή) κάτω από   500 mA (ευαισθησία). 

  

β. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής απενεργοποιείται και επαναφέρει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή) κάτω από   500 mA (ευαισθησία). 

  

17 

γ. Ένδειξη  Ι∆Ν = 500 mA : Το ρελέ διαρροής ενεργοποιείται και διακόπτει την Χ 
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παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σίγουρα, όταν στο κύκλωµα παρουσιάζεται  απώλεια 

(διαρροή)  500 mA (ευαισθησία). 

Ποιες οι διαφορές των ασφαλειών τήξης και των µικροαυτόµατων 

διακοπτών;  

  

α. Οι ασφάλειες τήξης είναι µόνο όργανα διακοπής ενώ οι µικροαυτόµατοι είναι 

ταυτόχρονα και όργανα προστασίας.  

  

β. Οι ασφάλειες τήξης είναι µόνο όργανα προστασίας ενώ οι µικροαυτόµατοι είναι 

ταυτόχρονα και όργανα διακοπής.  

Χ 

γ. Οι µικροαυτόµατοι είναι βραδύτεροι από τις τήξεως οπότε η γενική ασφάλεια 

είναι τήξεως.  

  

δ. Οι µικροαυτόµατοι είναι ταχύτεροι από τις τήξεως οπότε η γενική ασφάλεια είναι 

τήξεως.  

Χ 

ε. Οι µικροαυτόµατοι επανοπλίζονται µετά από βλάβη ενώ οι ασφάλειες τήξης 

αντικαθίστανται.  

Χ 

στ. Οι µικροαυτόµατοι επανοπλίζονται µετά από βλάβη ενώ οι ασφάλειες τήξης 

επιδιορθώνονται.  

  

ζ. Οι µικροαυτόµατοι παρέχουν προστασία από υπερφόρτιση ενώ οι τήξης µόνο 

από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώµατα. 

  

18 

η. Οι µικροαυτόµατοι παρέχουν προστασία από υπερφόρτιση και 

βραχυκυκλώµατα, ενώ οι τήξης µόνο από βραχυκυκλώµατα. 

Χ 

Ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή µιας 

ασφάλειας;  

Χ 

α. Η ισχύς του πίνακα όπου θα τοποθετηθεί η ασφάλεια.   

β. Η ονοµαστική τάση (π.χ 500 V). Χ 

γ. Η ονοµαστική ένταση: είναι η µέγιστη τιµή του ρεύµατος για να µη καταπονηθεί η 

µόνωση του αγωγού. 

Χ 

δ. Οι διαστάσεις της ράγας.   

ε. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες χρόνου τήξεως-έντασης από τις οποίες 

προκύπτουν οι χρόνοι στους οποίους επέρχεται η τήξη του τηκτού για διάφορες 

τιµές υπερέντασης.  

Χ 

19 

στ. Η ικανότητα διακοπής, δηλαδή το µέγιστο ρεύµα [kA] που µπορούν να 

διακόψουν υπό ορισµένη τάση χωρίς βλάβη.  

Χ 

Πώς επηρεάζει η διάρκεια επαφής ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας; Ποια τα 

όρια τάσης ασφαλείας στο AC και DC; 

  

α. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος 

αυξάνεται γρήγορα. Λόγω της αύξησης της αντίστασης έχουµε, βάσει του νόµου 

του ΟΗΜ, µείωση της έντασης του ρεύµατος, δηλαδή αύξηση των κινδύνων από 

την ηλεκτροπληξία.  

  

β. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος 

µειώνεται γρήγορα. Λόγω της µείωσης της αντίστασης έχουµε, βάσει του νόµου 

του ΟΗΜ, αύξηση της έντασης του ρεύµατος, δηλαδή αύξηση των κινδύνων από 

την ηλεκτροπληξία.  

Χ 

20 

γ. Όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι από την 

ηλεκτροπληξία λόγω της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας που διαπερνά το 

ανθρώπινο σώµα. 

  

Ποιος ο σκοπός της µήτρας σε µια ασφάλεια τήξης;   21 

α. Να εµποδίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µικρότερου ονοµαστικού ρεύµατος σε   
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βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

β. Να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερου ονοµαστικού ρεύµατος 

σε βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

  

γ. Να εµποδίζεται η τοποθέτηση φυσιγγίου µεγαλύτερου ονοµαστικού ρεύµατος σε 

βάση που προορίζεται για µικρότερο ρεύµα.  

Χ 

Σε µια τριφασική εγκατάσταση η τάση µεταξύ δύο φάσεων, είναι 173V.  Η 

τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου είναι: 

  

α. 299,29 V.   

β. 173 V.   

γ. 100 V. Χ 

22 

δ. 230 V.   

Το κοµβίο ελέγχου (test button) που είναι ενσωµατωµένο σε έναν διακόπτη 

διαρροής έντασης (ρελέ διαρροής) χρησιµοποιείται για επιβεβαίωση: 

  

α. Της συνέχειας του κυρίως αγωγού γείωσης.   

β. Της αποτελεσµατικότητας του ηλεκτροδίου γείωσης.   

γ. Της συνέχειας του προστατευτικού αγωγού των κυκλωµάτων.   

23 

δ. Της λειτουργικότητας του εσωτερικού µηχανισµού του διακόπτη. Χ 

Οι χρωµατισµοί των καλωδίων µονοφασικού κυκλώµατος εναλλασσόµενου 

ρεύµατος είναι: 

  

α. L: Κόκκινο, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

β. L: Καφέ, Ν: Μαύρο, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

γ. L: Κόκκινο, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο.   

24 

δ. L: Καφέ, Ν: Μπλε, Ε: Πράσινο + κίτρινο. Χ 

Η προστασία έναντι άµεσης επαφής επιτυγχάνεται µε:   

α. Τον περιορισµό του ρεύµατος που µπορεί να περάσει µέσα από το σώµα. Χ 

β. Την επιβεβαίωση ότι όλα τα αγώγιµα µέρη, ξένων µε την ηλεκτρική 

εγκατάσταση. αντικειµένων είναι στο ίδιο δυναµικό τάσης. 

  

γ. Την αυτόµατη διακοπή της παροχής και τη διάρκεια συνθηκών σφάλµατος προς 

τη γη. 

  

25 

δ. Τη χρήση αποµονωτικού µετασχηµατιστή (isolation transformer) για τον 

διαχωρισµό της παροχής µε το φορτίο. 

  

Ηλεκτροπληξία µπορεί να προκληθεί µέσω έµµεσης και άµεσης επαφής.  

Ποια από τις πιο κάτω περιγραφές καθορίζει τη διαφορά µεταξύ των 

συνθηκών που προκαλείται ηλεκτροπληξία;  

  

α. Άµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε µεταλλικό µέρος, που έγινε ρευµατοφόρο µετά 

από βλάβη, ενώ έµµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε ρευµατοφόρα µέρη 

  

β. Άµεση επαφή είναι το άγγιγµα σε ρευµατοφόρα µέρη, ενώ έµµεση επαφή είναι 

το άγγιγµα σε µεταλλικό µέρος, που έγινε ρευµατοφόρο µετά από βλάβη  

Χ 

26 

γ. Καµία από τις παραπάνω.   

Η ελάχιστη αποδεκτή αντίσταση µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης όταν 

µετρηθεί µε όργανο που λειτουργεί σε τάση ελέγχου 500V D.C., είναι: 

  

α. 0,5ΜΩ. Χ 

β. 50000Ω.   

γ. 10000ΚΩ.   

27 

δ. 1ΜΩ.   

28 Όταν ολοκληρωθεί µια ηλεκτρική εγκατάσταση, διενεργείται µεταξύ άλλων 

ελέγχων και ο έλεγχος πολικότητας για να επιβεβαιωθεί ότι: 
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α. ∆εν υπάρχει απώλεια µεταξύ αγωγών φάσης και γείωσης.   

β. ∆εν υπάρχει απώλεια µεταξύ αγωγών φάσης και ουδετέρου.   

γ. Υπάρχει συνέχεια γειώσεων.   

δ. Οι αγωγοί φάσης, ουδετέρου και γείωσης είναι συνδεδεµένοι στα σηµεία που 

καθορίζονται στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό για κάθε αγωγό. 

Χ 

Η πολύ χαµηλή τάση (ELV) δεν ξεπερνά σε εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) και 

συνεχές ρεύµα (DC) τα: 

  

α. 24V AC και 120 V DC.   

β. 50V AC και 75 V DC.   

γ. 12V AC και 150 V DC.   

29 

δ. 50V AC και 120 V DC. Χ 

Αν µεταλλικό αντικείµενο φέρει σε επαφή ενεργούς (ρευµατοφόρους) 

αγωγούς παροχής ρεύµατος σε ηλεκτρικό κινητήρα, τότε θα προκληθεί: 

  

α. Επιτάχυνση του κινητήρα.   

β. Επιβράδυνση του κινητήρα.   

γ. Βραχυκύκλωµα. Χ 

30 

δ. Βλάβη προς τη γη.   

Κατά τη διάρκεια µίας βλάβης που προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα µεταξύ 

φάσης και ουδέτερου, διαπιστώνετε ότι ένας µικροαυτόµατος (MCB), έχει 

καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι ο µικροαυτόµατος: 

  

α. Έχει χαµηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (A).   

β. Είναι λανθασµένου τύπου (MCB type).   

γ. Έχει χαµηλή διακοπτική ικανότητα (ΚΑ). Χ 

31 

δ. Έχει ψηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (Α).   

Η µόνωση του εργαλείου κλάσης ΙΙ (class II):   

α. Προσφέρει προστασία έναντι έµµεσης επαφής µόνο.   

β. Προσφέρει προστασία έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής.   

γ. ∆εν προσφέρει προστασία έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής.   

32 

δ. Προσφέρει προστασία έναντι άµεσης επαφής µόνο. Χ 

Οι ασφάλειες βραδείας τήξης χρησιµοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις 

κίνησης και στις κεντρικές διακλαδώσεις 

  

α. Σωστό. Χ 

33 

β. Λάθος.   

Σε µια ασφάλεια τήξης ο «εισερχόµενος» αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε, 

για λόγους ασφάλειας, στη µήτρα της ασφάλειας, ενώ ο «εξερχόµενος» 

αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε στο πώµα της ασφάλειας. 

  

α. Σωστό. Χ 

34 

β. Λάθος.   

Οι ασφαλειοδιακόπτες είναι διατάξεις ασφαλειών που δεν µπορούν να 

διακόψουν το κύκλωµα που προστατεύουν υπό φορτίο στην κανονική του 

λειτουργία. 

  

α. Σωστό.   

35 

β. Λάθος. Χ 

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος και η οµαδοποίηση καλωδίων είναι 

συντελεστές: 

  

α. που δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου.   

36 

β. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και   
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του µέσου προστασίας. 

γ. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου. Χ 

δ. που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διατοµής του καλωδίου σε 

µεγάλα φορτία. 

  

Το ρεύµα βραχυκυκλώµατος ορίζεται, ως η υπερένταση που δηµιουργείται 

σε κύκλωµα όταν: 

  

α. Υπάρχουν πολύ ψηλά ρεύµατα υπερφόρτωσης.   

β. Καεί η ασφάλεια προστασίας του κυκλώµατος.   

γ. Υπάρξει σφάλµα αµελητέας αντίστασης µεταξύ ενεργών αγωγών. Χ 

37 

δ. Υπάρξει σφάλµα µεταξύ φάσης και προστατευτικού αγωγού κυκλώµατος.   

Η κατηγορία ρελέ ή επαφών (contactors) AC- 4 είναι κατάλληλη για:   

α. Ωµικά φορτία.   

β. Επαγωγικά φορτία.   

γ. Ωµικά και ελαφρά επαγωγικά φορτία.   

38 

δ. Επαγωγικά φορτία για πολλά ξεκινήµατα/σταµατήµατα. Χ 

Για να παρέχεται προστασία από ηλεκτροπληξία, ο εξοπλισµός κλάσης ΙΙ 

(class II), βασίζεται στη βασική µόνωση και  

  

α. Στη γεφύρωση.   

β. Στη σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών στο προστατευτικό αγωγό.   

γ. Στα µέτρα προστασίας της µόνιµης συρµάτωσης της εγκατάστασης.   

39 

δ. Στη συµπληρωµατική µόνωση. Χ 

Τι αποτέλεσµα έχει ο περιορισµός του ρεύµατος που επιτυγχάνουν οι 

ασφάλειες υψηλής ικανότητας διακοπής στον εξοπλισµό; 

  

α. Ο εξοπλισµός θα καταπονηθεί περισσότερο θερµικά και δυναµικά.   

β. Ο εξοπλισµός θα καταπονηθεί πολύ λιγότερο θερµικά και δυναµικά. Χ 

40 

γ. ∆εν έχει αποτέλεσµα ως προς την καταπόνηση του εξοπλισµού.   

Οι διακόπτες φορτίου µπορούν να λειτουργήσουν ως αποζεύκτες; Εξηγήστε.   

α. Όχι δεν µπορούν διότι οι διακόπτες διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ διαρρέεται το 

κύκλωµα µε ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες  

αποµονώνουν ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

  

β. Ναι µπορούν, αφού διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ διαρρέεται το κύκλωµα µε 

ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες απλά αποµονώνουν 

ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

Χ 

41 

γ. Ναι µπορούν, αφού διακόπτουν µε ασφάλεια ενώ το κύκλωµα δεν διαρρέεται µε 

ρεύµα µέχρι το ονοµαστικό λειτουργίας, ενώ οι αποζεύκτες απλά αποµονώνουν 

ηλεκτρικά το κύκλωµα. 

  

Γιατί απαιτείται η αντιστάθµιση άεργης ισχύος (διόρθωση του συντελεστή 

ισχύος) σε επαγωγικούς καταναλωτές; 

  

α. Η ύπαρξη χαµηλού συντελεστή ισχύος προκαλεί την αύξηση των θερµικών 

φορτίων σε όλα τα καλώδια των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και αύξηση της 

πτώσης τάσης µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική τροφοδοσία των 

καταναλώσεων λόγω της µειωµένης απόδοσης των εγκαταστάσεων. 

Χ 

42 

β. Η ύπαρξη υψηλού συντελεστή ισχύος προκαλεί την αύξηση των θερµικών 

φορτίων σε όλα τα καλώδια των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και 

ελαχιστοποίηση της πτώσης τάσης µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική 

τροφοδοσία των καταναλώσεων λόγω της µειωµένης απόδοσης των 

εγκαταστάσεων. 
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Τι προσφέρει συνοπτικά η διόρθωση του συντελεστή ισχύος;   

α. Απρόσκοπτη  οικονοµική λειτουργία.   

β. Μειωµένες απώλειες µεταφοράς ισχύος. Χ 

γ. Βέλτιστη διαστασιολόγηση καλωδίων. Χ 

δ. Βελτιωµένο συντελεστή λάµδα.   

43 

ε. Βελτιωµένη ποιότητα τάσης. Χ 

Από τι εξαρτάται το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που 

διαρρέεται από ρεύµα και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο; 

  

α. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την αντίσταση του αγωγού 

και το µήκος του, καθώς και από τη µαγνητική επαγωγή του µαγνητικού πεδίου. 

  

β. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος 

που διαρρέει τον αγωγό, από το µήκος του αγωγού και από τη µαγνητική επαγωγή 

του µαγνητικού πεδίου. 

Χ 

44 

γ. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, εξαρτάται από την τάση του ρεύµατος που 

διαρρέει τον αγωγό, από το µήκος του αγωγού και από τη αντίστασή του. 

  

Στο κύκλωµα του απλού αυτοµάτου οι επαφές των µπουτόν STOP 

συνδέονται παράλληλα. 

  

α.  Σωστό.   

45 

β.  Λάθος. Χ 

Συνδέοντας το θερµικό στο κύκλωµα ισχύος ενός κινητήρα ασύγχρονου 

βραχυκυκλωµένου δροµέα προστατεύω τη γραµµή τροφοδοσίας του 

κινητήρα από βραχυκύκλωµα. 

  

α.  Σωστό.   

46 

β.  Λάθος. Χ 

Οι ασφάλειες (τήξεως ή µικροαυτόµατοι) προστατεύουν τις γραµµές της 

εγκατάστασης από βραχυκυκλώµατα. 

  

α. Σωστό. Χ 

47 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα του απλού αυτοµάτου η επαφή της αυτοσυγκράτησης 

συνδέεται παράλληλα µε την επαφή του µπουτόν START. 

  

α. Σωστό. Χ 

48 

β. Λάθος.   

Στους ηλεκτροπνευµατικούς χρονοηλεκτρονόµους η λειτουργία 

επιτυγχάνεται µε την χρησιµοποίηση ενός αεροθαλάµου µε ελεγχόµενη 

έξοδο του αέρα. 

  

α. Σωστό. Χ 

49 

β. Λάθος.   

Η µηχανική µανδάλωση 2 ηλεκτρονόµων πραγµατοποιείται µε τη 

χρησιµοποίηση του κατάλληλου εξαρτήµατος µηχανικής µανδάλωσης. 

  

α. Σωστό. Χ 

50 

β. Λάθος.   

Στον απλό αυτόµατο διακόπτη χρησιµοποιείται για STOP µπουτόν µε 

κλειστή επαφή. 

  51 

α. Σωστό. Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



β. Λάθος.   

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν, όταν δίνεται η παραγγελία 

ενός ηλεκτρονόµου ισχύος; 

  

α. Η ονοµαστική τάση του δικτύου τροφοδοσίας του κυκλώµατος ισχύος. Χ 

β. Η κατηγορία χρήσης του ηλεκτρονόµου. Χ 

γ. Η ένταση διαρροής του πηνίου.   

δ. Η ονοµαστική ισχύς. Χ 

ε. Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του πηνίου (µορφή, µέγεθος, συχνότητα). Χ 

στ. Το είδος και το πλήθος των βοηθητικών επαφών. Χ 

52 

ζ. Η κλάση ενεργειακής κατανάλωσης.   

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ηλεκτρικών επαφών ενός ηλεκτρονόµου 

ισχύος;  

  

α. Επαφές ισχύος (κύριες επαφές) που συνδέουν τα φορτία στην εγκατάσταση. Χ 

β. Επαφές ισχύος (κύριες επαφές) που συνδέουν τα φορτία στο κύκλωµα ελέγχου.   

γ. Βοηθητικές επαφές που συνδέονται στην εγκατάσταση.   

53 

δ. Βοηθητικές επαφές που συνδέονται στο κύκλωµα ελέγχου. Χ 

Σε τι διαφέρει ένας ηλεκτρονόµος από έναν αυτόµατο διακόπτη;    

α. Ο ηλεκτρονόµος είναι πρωτογενές υλικό. Αποτελεί από µόνος του ένα στοιχείο. 

Ο αυτόµατος διακόπτης είναι συνδυασµός στοιχείων (µπουτόν, θερµικού) 

κατάλληλα συνδεσµολογηµένων που µου δίνουν ένα αποτέλεσµα. 

Χ 

β. Ο ηλεκτρονόµος και αυτόµατος διακόπτης είναι µεν πρωτογενή υλικά αλλά 

διαφέρουν στο ότι ο αυτόµατος διακόπτης είναι έχει σύνθετη λειτουργία, ενώ ο 

ηλεκτρονόµος έχει απλή λειτουργία υπό τον έλεγχο ενός άλλου κυκλώµατος. 

  

54 

γ. Ο ηλεκτρονόµος διαφέρει από τον αυτόµατο διακόπτη στο ότι ανοίγει και κλείνει 

µια επαφή ενώ ο αυτόµατος διακόπτης µόνο ανοίγει µια επαφή. 

  

∆ύο παράλληλοι αγωγοί µήκους ℓ διαρρέονται από ρεύµατα I1 και I2 

αντίστοιχα και η µεταξύ τους απόσταση είναι r. Εάν διπλασιάσουµε τις τιµές 

των ρευµάτων, η δύναµη µεταξύ των αγωγών: 

  

α. υποδιπλασιάζεται.   

β. τετραπλασιάζεται. Χ 

γ. υποτετραπλασιάζεται.   
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δ. διπλασιάζεται.   

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, η ισοδύναµη αντίσταση ως προς 

τους ακροδέκτες A - B είναι: 

 

  

α. RAB = R.  Χ 

β. RAB = 2R.    

γ. RAB = 2R/3.    

56 

δ. RAB = 5R/3.    

Τι γνωρίζετε για τις µετρήσεις µεγάλης ακριβείας;   57 

α. Οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται σε Ιδιωτικά Εργαστήρια Προτύπων. Σ’ αυτές   
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λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τον περιορισµό των σφαλµάτων, στο ελάχιστο, και 

λαµβάνονται υπ’ όψη οι απαιτούµενες δαπάνες. Τα σχετικά σφάλµατα των 

µετρήσεων αυτών είναι µικρότερα από το 1/105. 

β. Οι µετρήσεις αυτές διεξάγονται στα Εθνικά Εργαστήρια Προτύπων. Σ’ αυτές 

λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τον περιορισµό των σφαλµάτων, στο ελάχιστο, 

χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψη οι απαιτούµενες δαπάνες. Τα σχετικά σφάλµατα 

των µετρήσεων αυτών είναι µικρότερα από το 1/105. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές µετρήσεις ακριβείας;   

α. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/1000 και 1/105, 

ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 

  

β. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/1000 και 1/106, 

ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 
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γ. Το σχετικό σφάλµα των µετρήσεων αυτών κυµαίνεται µεταξύ 1/100 και 1/105, 

ενώ υπολογίζεται µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τα σφάλµατα διατάξεως µετρήσεως;   

α. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται στα στοιχεία της διατάξεως µετρήσεως (όργανα, 

πρότυπα, κ.τ.λ.) και στην επίδραση του περιβάλλοντος.  

Χ 

β. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται στα στοιχεία της διατάξεως µετρήσεως (όργανα, 

πρότυπα, κ.τ.λ.) στην επίδραση του περιβάλλοντος και στον ανθρώπινο 

παράγοντα.  
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γ. Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται αποκλειστικά στα στοιχεία της διατάξεως 

µετρήσεως (όργανα, πρότυπα, κ.τ.λ.) 

  

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Έστω V1=500V και V2=100V οι ενεργές τιµές  της τάσης στο 

πρωτεύον και στο δευτερεύον τύλιγµα αντίστοιχα. Η ισχύς που 

καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση RL του φορτίου είναι 1000W. Το 

ενεργός τιµή του ρεύµατος I1 στο πρωτεύον τύλιγµα, είναι : 

 

  

α. 0,2Α.   

β. 2Α.   

γ. 20Α.  Χ 

60 

δ. 50Α.   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι : 

 

  61 

α. 100.   

1 / 1 0 0
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β. 200.   

γ. 50. Χ 

δ. 400.   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I1 στο πρωτεύον 

τύλιγµα, είναι 300V και  5A αντίστοιχα Έστω α=Ν1/Ν2 = 6, ο λόγος 

µετασχηµατισµού. Η ωµική αντίσταση RL του φορτίου, είναι : 

 

  

α. 5/3Ω Χ 

β. 5Ω   

γ. 15Ω   
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δ. 3Ω   

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 και του ρεύµατος I2, είναι 400V και 

50A αντίστοιχα. Έστω Ν1=200 σπείρες,  ο αριθµός Ν2 των σπειρών του 

δευτερεύοντος τυλίγµατος είναι : 

 

  

α. 1000W.    

β. 500W.    

γ. 250W.    
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δ. 125W.  Χ 

∆ίνεται το κύκλωµα του µονοφασικού µετασχηµατιστή του παρακάτω 

σχήµατος. Έστω α=Ν1/Ν2, ο λόγος µετασχηµατισµού. Η αντίσταση του 

φορτίου ανηγµένη στο πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή, είναι : 

 

  

α. α2·RL. Χ 

β. RL/α
2.   

γ. α·RL.   
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δ. RL/α.    
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Πίνακας Ε.3. Γενικά θέµατα εξετάσεων υψηλής δυσκολίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Σε ένα κύκλωµα η ένταση του ρεύµατος  διπλασιάζεται . Πόσος χρόνος 

χρειάζεται τώρα για να περάσουν από τη διατοµή του κυκλώµατος όσα 

φορτία περνούσαν πριν από ένα λεπτό  

  

α. 10 sec.   

β. 20 sec.   

γ. 30 sec. Χ 

1 

Υπόδειξη:   
I
Q

t =      sec30
2
t

t ==′      
I2

Q
t

⋅
=′    

Από ένα αγωγό διέρχεται µε σταθερό ρυθµό ηλεκτρικό φορτίο Q1=4 Cb σε 

χρόνο t1=2s. Σε έναν άλλο αγωγό, διέρχεται επίσης µε σταθερό ρυθµό 

ηλεκτρικό φορτίο Q2=50 Cb σε χρόνο t2=50s. Σε ποιόν αγωγό το ρεύµα έχει 

µεγαλύτερη ένταση; 

  

α. Στον πρώτο αγωγό (1). Χ 

β. Στον δεύτερο αγωγό (2).   

γ. Σε κανέναν. Και στους δύο αγωγούς η ένταση του ρεύµατος είναι ίδια.   

2 

Υπόδειξη: I=Q/t και Ι1=2Ι2.   

Σε έναν αγωγό, η πυκνότητα ρεύµατος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 

4A/mm 2. Με τον αγωγό αυτό θα τροφοδοτήσουµε έναν καταναλωτή o οποίος 

απαιτεί ρεύµα έντασης 12 Α. Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη τυποποιηµένη 

διατοµή του αγωγού, ώστε να µην παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη 

ρευµατοδότηση του καταναλωτή;  

Γ 

α. ελάχιστη τυποποιηµένη 2mm2.   

β. ελάχιστη τυποποιηµένη 3mm2.   

γ. ελάχιστη τυποποιηµένη 4mm2. Χ 

3 

Υπόδειξη:  Smin=I/Jmax = 12A / 4 (A/mm2) = 3mm2,  άρα ελάχιστη τυποποιηµένη 

διατοµή 4mm2. 

  

Αν κόψουµε ένα µεταλλικό σύρµα στη µέση πόση θα είναι η αντίσταση του 

κάθε κοµµατιού που θα προκύψει σε σχέση µε την αντίσταση του αρχικού 

σύρµατος; 

  

α. ∆ιπλάσια η αντίσταση σε σχέση µε την αρχική.   

β. Παραµένει η ίδια τιµή αντίσταστης.   

γ. Υποδιπλασιάζεται η αντίσταση σε σχέση µε την αρχική. Χ 

4 

Υπόδειξη: Rαρχ =  ρ · ℓαρχ / s   και Rτελ =  ρ · ℓτελ / 2 / s = 0,5 · ρ · ℓαρχ / s =  Rαρχ / 2.   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:   

α. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα ένα τµήµα του αντιστάτη, ενώ στο 

ποτενσιόµετρο όλος ο αντιστάτης αλλά όχι από το ίδιο ρεύµα. 

Χ 

β. Στον ροοστάτη διαρρέεται από ρεύµα όλος ο  αντιστάτης, ενώ στο 

ποτενσιόµετρο ένα τµήµα του αντιστάτη αλλά όχι από το ίδιο ρεύµα. 

  

γ. Ο Μεταβλητός αντιστάτης  χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε την τάση ενός 

κυκλώµατος ή να παίρνουµε σε ένα δευτερεύον κύκλωµα επιθυµητές  εντάσεις. 

  

δ. Ο Μεταβλητός αντιστάτης  χρησιµοποιείται για να ρυθµίζουµε το ρεύµα ενός 

κυκλώµατος ή να παίρνουµε σε ένα δευτερεύον κύκλωµα επιθυµητές  τάσεις. 

Χ 

5 

ε. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα Χ 
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στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε την τάση σε ένα δευτερεύον κύκλωµα. 

στ. Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός αντιστάτης που συνδέεται κατάλληλα 

στο κύκλωµα, ώστε να ρυθµίζουµε την ισχύ σε ένα δευτερεύον κύκλωµα. 

  

Έχουµε δύο κυκλώµατα. Το ένα αποτελείται από δύο αντιστάσεις R1 και R2 

σε σειρά συνδεδεµένες σε πηγή τάσης V και στο δεύτερο συνδέουµε 

παράλληλα αντιστάσεις R3 και R4 σε πηγή τάσης V. Ποιές από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές στην περίπτωση όπου R1=R2=R3=R4; 

  

i. PR1=PR2 Χ 

ii. PR2=PR3   

6 

iii. PR3=4PR1 Χ 

Έχουµε δύο κυκλώµατα. Το ένα αποτελείται από δύο αντιστάσεις R1 και R2 

σε σειρά συνδεδεµένες σε πηγή τάσης V και στο δεύτερο συνδέουµε 

παράλληλα αντιστάσεις R3 και R4 σε πηγή τάσης V. Ποιές από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές στην περίπτωση όπου R1=R3, R2=R4 και R1>R2; 

  

i. PR1=PR2   

ii. PR2<PR4   

7 

iii. PR1=PR3 Χ 

Εάν σ’ ένα κύκλωµα η άεργος ισχύς είναι θετική (Q>0), τότε:   

α. Το κύκλωµα έχει επαγωγική συµπεριφορά.  Χ 

β. Το κύκλωµα έχει χωρητική συµπεριφορά.   

γ. Το κύκλωµα έχει ωµική συµπεριφορά.   

8 

δ. Το ρεύµα προπορεύεται της τάσης.   

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Β µε τα στοιχεία της στήλης Α 

 

  

α. Οι αντιστοιχίες είναι: 1 (α), 2 (ε), 3(δ), 4(στ) και 5 (γ).    

β. Οι αντιστοιχίες είναι: 1 (στ), 2 (ε), 3(δ), 4(α) και 5 (γ). Χ 

9 

γ. Οι αντιστοιχίες είναι: 1 (α), 2 (ε), 3(στ), 4(δ) και 5 (γ).    

Αν διπλασιάσουµε τον αριθµό των σπειρών ανά µονάδα µήκους ενός 

σωληνοειδούς, τότε η αυτεπαγωγή του: 

  

α. τετραπλασιάζεται.  Χ 

β. υποδιπλασιάζεται.   

γ. διπλασιάζεται.    

10 

δ.  παραµένει η ίδια.   

11 Η ισοδύναµη αντίσταση από τους ακροδέκτες AB στο παρακάτω κύκλωµα 

έχει την τιµή: 
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α. RAB = 10Ω.   

β. RAB = 1,6Ω.  Χ 

γ. RAB = 5Ω.   

δ. RAB = 2,3Ω.   

∆ύο παράλληλοι αγωγοί µήκους ℓ διαρρέονται από ρεύµατα I1 και I2 

αντίστοιχα και η µεταξύ τους απόσταση είναι r. Εάν διπλασιάσουµε τις τιµές 

των ρευµάτων, η δύναµη µεταξύ των αγωγών: 

  

α. υποδιπλασιάζεται.   

β. τετραπλασιάζεται. Χ 

γ. υποτετραπλασιάζεται.   

12 

δ. διπλασιάζεται.   

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, η ισοδύναµη αντίσταση ως προς 

τους ακροδέκτες A - B είναι: 

 

  

α.  RAB = R. Χ 

β.  RAB = 2R.   

γ.  RAB = 2R/3.   

13 

δ.  RAB = 5R/3   

Κατά τη διάρκεια µίας βλάβης που προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα µεταξύ 

φάσης και ουδέτερου, διαπιστώνεται ότι ένας µικροαυτόµατος (MCB), έχει 

καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι ο µικροαυτόµατος: 

  

α. Έχει χαµηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (A).   

β. Είναι λανθασµένου τύπου (MCB type).   

γ. Έχει χαµηλή διακοπτική ικανότητα (ΚΑ). Χ 

14 

δ. Έχει ψηλή ονοµαστική τιµή έντασης ρεύµατος (Α).   

Ποιος από τους πιο κάτω ελέγχους δεν µπορεί να διενεργηθεί µε 

συνδεδεµένη την παροχή ρεύµατος; 

  

α. Αναµενόµενο ρεύµα σφάλµατος.   

β. Σύνθετη αντίσταση του βρόγχου βλάβης προς τη γη.   

γ. Λειτουργία αρ– σι – ντί (RCD).   

15 

δ. Αντίσταση µόνωσης. Χ 

16 Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός µικροαυτόµατου (MCB) µε 

χαρακτηριστικά 10Α/230V/3KA ο οποίος καταστράφηκε µετά από 

βραχυκύκλωµα, ποια από τις παρακάτω διαθέσιµες επιλογές είναι η 

σωστότερη να επιλεγεί; 
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α. 10Α/230V/3KA.   

β. 16Α/230V/3KA.   

γ. 20Α/230V/6KA.   

δ. 10Α/230V/6KA. Χ 

Όταν καεί µια ασφάλεια, εφόσον φτάσουµε γρήγορα και το πώµα ακόµη 

είναι πολύ ζεστό, τότε συµπεραίνουµε ότι το κάψιµο της ασφάλειας προήλθε 

από: 

  

α. Υπερφόρτιση. Χ 

β. Βραχυκύκλωµα.   

17 

γ. Τίποτα από τα παραπάνω   

Υπό ποιες προϋποθέσεις µπορούν η γείωση προστασίας λειτουργίας και 

αντικεραυνικής προστασίας να έχουν κοινό γειωτή; 

  

α. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1kΩ. 

  

β. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1Ω. 

Χ 

18 

γ. Αν το άθροισµα των γειώσεων προστασίας χαµηλής, προστασίας µέσης, 

λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας έχουν τιµή µικρότερη ή ίση από 1MΩ. 

  

Πόσα βολτ πρέπει να υπερβεί η βηµατική τάση ή τάση επαφής και για πόσο 

χρόνο ώστε άνθρωπος να κινδυνεύσει από ηλεκτροπληξία; 

  

α. 50V - για χρόνο µεγαλύτερο από 2 sec   

β. 50V - για χρόνο µεγαλύτερο από 0,2 sec  Χ 

19 

γ. 150V - για χρόνο µεγαλύτερο από 0,1 sec    

Γιατί η τάση επαφής είναι πιο επικίνδυνη από τη βηµατική;   

α. ∆ιότι το ρεύµα στην διαδροµή του από το πόδι  στο χέρι περνά από το 

πάγκρεας του ανθρώπου. 

  

β. ∆ιότι το ρεύµα στην διαδροµή του από το χέρι στο πόδι περνά από το θώρακα 

του ανθρώπου. 

Χ 

20 

γ. ∆ιότι το ρεύµα στην διαδροµή του από το χέρι στο πόδι περνά από τη 

σπονδυλική στήλη του ανθρώπου. 

  

Ποιες λειτουργίες συνδυάζει ο αγωγός PEΝ;   

α. Αγωγός PEN είναι ο ουδέτερος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του 

αγωγού προστασίας µε γείωση και του ουδέτερου αγωγού.  

  

β. Αγωγός PEN είναι ο  αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού 

προστασίας και του τριφασικού αγωγού.  

  

21 

γ. Αγωγός PEN είναι ο γειωµένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του 

αγωγού προστασίας και του ουδέτερου αγωγού.  

Χ 

Τι ορίζεται ισοδυναµική σύνδεση;   

α. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που προφυλάσσει τα ξένα 

αγώγιµα στοιχεία από πολύ µεγάλες διαφορές δυναµικού. 

  

β. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που διατηρεί στο ίδιο ή 

περίπου στο ίδιο δυναµικό τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα 

στοιχεία. 

Χ 

22 

γ. Ισοδυναµική σύνδεση είναι η ηλεκτρική σύνδεση που διατηρεί ακριβώς στο ίδιο 

δυναµικό τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη και τα ξένα αγώγιµα στοιχεία. 

  

23 Αντιστοιχίστε τα σύµβολα των παρακάτω επαφών (α, β, γ, δ, ε και στ) µε τις 

σωστούς ορισµούς 1 έως 6. 
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1. Επαφή µε ικανότητα διακοπής του ονοµαστικού ρεύµατος (In). 

2. Επαφή µε ικανότητα διακοπής του ονοµαστικού ρεύµατος (In) και του 

ρεύµατος βραχυκυκλώµατος (Ik). 

3. Ανοιχτή επαφή. 

4. Χειροκίνητος διακόπτης φορτίου-αποµόνωσης.  

5. Επαφή µε ικανότητα αποµόνωσης και διακοπής του ονοµαστικού 

ρεύµατος (In). 

6. Επαφή µε ικανότητα αποµόνωσης. 

 
α. α2, β6, γ1, δ5, ε3, στ4   

β. α3, β1, γ6, δ2, ε5, στ4   

γ. α3, β6, γ1, δ5, ε2, στ4 Χ 

Ποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά (1, 2, 3, 4 και 5) του πίνακα, 

αντιστοιχούν στον κάθε τύπο (Α, Β, Γ και ∆) διακόπτη. 

 

  

α. Α:1,5, Β:1,2,3,4, Γ:1,4,5 ∆:1,5.   

β. Α:4,5, Β:1,2,3,4, Γ:1,4,5, ∆:1,4,5.   

24 

γ. Α:4,5, Β:1,2,3,5, Γ:1,4,5, ∆:1,4,5. Χ 

25 Ποια ονοµασία διακόπτη (1, 2, 3 και 4) του πίνακα, αντιστοιχεί σε κάθε τύπο 

(Α, Β, Γ και ∆) διακόπτη. 
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α. Α:4, Β:2, Γ:3, ∆:1. Χ 

β. Α:2, Β:3, Γ:4, ∆:1.   

γ. Α:1, Β:2, Γ:3, ∆:4.   

Με τον όρο επιλογική προστασία ή επιλεκτική συνεργασία εννοούµε ότι:   

α. το όργανο προστασίας που είναι πλησιέστερο στο σφάλµα πρέπει και µόνο 

αυτό να διακόπτει . 

  

β. το όργανο προστασίας που είναι πλησιέστερο στο σφάλµα πρέπει να διακόπτει 

πρώτο. 

Χ 

γ. σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να διακόψει το αµέσως επόµενο όργανο 

προστασίας κ.ο.κ. 

Χ 

26 

δ. σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να διακόψει µόνο το αµέσως επόµενο 

όργανο προστασίας. 

  

Για να λειτουργήσει ένα µέσο προστασίας γρηγορότερα από ένα άλλο όταν 

και τα δυο διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, πρέπει ο χρόνος αντίδρασης του 

πρώτου να είναι µικρότερος από ότι ο χρόνος του δεύτερου κατά 

τουλάχιστον. 

  

α. 0,1sec.   

β. 0,2sec.   

γ. 0,3sec.   

δ. 0,4sec. Χ 

ε. 0,5sec.   

27 

στ. 0,01sec.   

Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης, ο εξοπλισµός θα αντέχει υψηλότερη 

ή χαµηλότερη τάση; 

  

α. Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης τόσο µειώνεται το ύψος της τάσης 

καταπόνησης, που µπορεί να αντέξει ο εξοπλισµός. 

  

β. Όσο µικραίνει ο χρόνος καταπόνησης τόσο αυξάνει το ύψος της τάσης 

καταπόνησης, που µπορεί να αντέξει ο εξοπλισµός. 

Χ 

28 

γ. ∆εν υπάρχει συσχέτιση χρόνου µε τάση.   

Τι επιτυγχάνεται µε τις αλληλοδεσµεύσεις στις µανδαλώσεις;   

α. η εκπαίδευση των ανθρώπων που χειρίζονται και συντηρούν τον υποσταθµό.   

β. η προστασία των ανθρώπων που χειρίζονται και συντηρούν τον υποσταθµό. Χ 

γ. η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισµού του υποσταθµού. Χ 

29 

δ. η λειτουργία του εξοπλισµού του υποσταθµού ακόµα και αν γίνει λάθος σειρά 

στους χειρισµούς. 

  

Τι µπορεί να συµβεί, αν δύο µεταλλικά σηµεία είναι µη ισοδυναµικά;   30 

α. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία δεν είναι επικίνδυνα υψηλή.   
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β. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία µπορεί να είναι επικίνδυνα υψηλή. Χ 

γ. Θα αναπτυχτεί διαφορά δυναµικού η οποία πρέπει να εξουδετερωθεί το 

συντοµότερο. 

  

∆ίπλα στον αριθµό του οργάνου της πρώτης στήλης (1 έως 4) να προστεθεί 

το γράµµα (α έως η) από την ένδειξη της δεύτερης στήλης που ταιριάζει 

περισσότερο: 

 

  

α. 1η, 2δ, 3γ, 4ε.   

β. 1δ, 2η, 3γ, 4ε. Χ 

31 

γ. 1δ, 2γ, 3η, 4ε.   

Τι ονοµάζουµε σφάλµα ενδείξεως του οργάνου και πώς ορίζεται;   

α. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέγιστου 

συνολικού δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)max προς τη µέγιστη τιµή της 

περιοχής µέτρησης του οργάνου Xe, δηλαδή: Fo=(∆Χ)max/Xe. 

Χ 

β. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέσου συνολικού 

δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)m προς τη µέση τιµή της περιοχής µέτρησης του 

οργάνου Xm, δηλαδή: Fo=(∆Χ)m/Xm. 

  

32 

γ. Το σφάλµα ενδείξεως του οργάνου ορίζεται ως το πηλίκο του µέγιστου 

συνολικού δηµιουργούµενου σφάλµατος (∆Χ)max προς τη µέση τιµή της περιοχής 

µέτρησης του οργάνου Xm, δηλαδή: Fo=(∆Χ)max/Xm. 

  

To σφάλµα ενδείξεως ενός οργάνου εξαρτάται από τις µηχανικές ιδιότητες 

των οργάνων όπως: 

  

α. Η ταχύτητα µέτρησης.   

β. Ο τρόπος εδράσεως του κινητού συστήµατος. Χ 

γ. Το βάρος. Χ 

δ. Η ποιότητα κατασκευής. Χ 

ε. Η ένταση στην παρατήρηση του χειριστή προς τις ενδείξεις του οργάνου.   

33 

στ. Ο τρόπος βαθµονόµησης της κλίµακας Χ 

Ποιες από τις παρακάτω είναι κατηγορίες σφαλµάτων που προέρχονται από 

την επίδραση του περιβάλλοντος; 

  

α. Σφάλµατα από την µεταβολή της θερµοκρασίας. Χ 

β. Σφάλµατα από την µεταβολή της πίεσης του αέρα.   

γ. Σφάλµατα από την επίδραση των µαγνητικών πεδίων. Χ 

δ. Σφάλµατα από την επίδραση ηλεκτρικών πεδίων. Χ 

34 

ε. Σφάλµατα από την επίδραση πεδίων που αναπτύσσονται λόγω της τρύπας του 

όζοντος. 

  

Ποια όργανα χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα;   

α. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα αµπερόµετρα.   

β. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα συχνόµετρα. Χ 

35 

γ. Τα όργανα που χρησιµοποιούν παλλόµενα ελάσµατα είναι τα βολτόµετρα.  
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Πώς µπορούµε να κάνουµε επέκταση της περιοχής µέτρησης 

αµπεροµέτρου; 

  

α. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου γίνεται µε την 

παράλληλη σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

Χ 

β. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου γίνεται µε την εν σειρά 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

  

36 

γ. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός αµπεροµέτρου δεν είναι εφικτή παρά 

µόνο µε εργοστασιακή παρέµβαση. 

  

Πώς µπορούµε να κάνουµε επέκταση της περιοχής µέτρησης βολτοµέτρου;   

α. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου δεν είναι εφικτή παρά 

µόνο µε εργοστασιακή παρέµβαση. 

  

β. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου γίνεται µε την παράλληλη 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης προς αυτό. 

  

37 

γ. Η επέκταση της περιοχής µέτρησης ενός βολτοµέτρου γίνεται µε την εν σειρά 

σύνδεση µιας ωµικής αντίστασης σ’ αυτό. 

Χ 

∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω V1=100V η ενεργός τιµή της τάσης στην είσοδο του κυκλώµατος, 

α1=Ν1/Ν2=5 και α2=Ν3/Ν4=2. Η ισχύς που καταναλίσκεται στο φορτίο, είναι: 

 

  

α. 100W.   

β. 10W.  Χ 

γ. 1W.    
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δ. 1000W.   

∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω α1=Ν1/Ν2=4 και α2=Ν3/Ν4=0,5. Οι ενεργές τιµές της τάσης VL και του 

ρεύµατος IL στο φορτίο, είναι 100V και 5A αντίστοιχα. Η ενεργός τιµή της 

τάσης V1 στο πρωτεύον τύλιγµα είναι: 

 

  

α. 200V. Χ 

β. 100V.    

γ. 50V.   
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δ. 500V.   

40 ∆ίνεται το κύκλωµα των δύο µετασχηµατιστών του παρακάτω σχήµατος. 

Έστω IL=5A η ενεργός τιµή του ρεύµατος στο φορτίο, α1=Ν1/Ν2=5 και 

α2=Ν3/Ν4=2. Η ενεργός τιµή της τάσης V1 στην είσοδο του κυκλώµατος, είναι: 
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α. 100V.   

β. 500V. Χ 

γ. 50V.   

δ. 400V.   
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Πίνακας Ε.4. Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά συστήµατα. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Αν µια δίοδος µετρηθεί µε αναλογικό ωµόµετρο και παρουσιάσει µηδενική 

αντίσταση κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά, τι συµβαίνει; 

  

α. Η δίοδος είναι ανοιχτοκυκλωµένη.   

β. Η δίοδος είναι βραχυκυκλωµένη. Χ 

1 

γ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Πότε µια δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη;   

α. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µεγαλύτερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

  

β. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι µικρότερο από το δυναµικό 

στον ακροδέκτη της καθόδου. 

Χ 

2 

γ. Όταν το δυναµικό στο ακροδέκτη της ανόδου είναι ίσο µε το δυναµικό στον 

ακροδέκτη της καθόδου. 

  

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω σχήµατος 

(αριστερά), η δίοδος θεωρείται ιδανική. Για Vi =Vm x ηµ(ωt), η κυµατοµορφή 

της τάσης VL στο φορτίο απεικονίζεται στο αντίστοιχο σχήµα (δεξιά). 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

3 

β. Λάθος.   

Έστω το κύκλωµα διπλής ανόρθωσης του παρακάτω σχήµατος ή οποία 

αντιστοιχεί στην πιο κάτω κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο. 

 

  4 

Η κυµατοµορφή της τάσης στο φορτίο, είναι:   
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης AND  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1 Χ 

5 

γ. 0-1-1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης OR  του παρακάτω σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-0-0-1   

6 

γ. 0-1-1-1 Χ 

Ποιες επαφές του ηλεκτρονόµου χαρακτηρίζονται ως επαφές εργασίας;   

α. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι κλειστές.   

β. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι ανοιχτές. Χ 

7 

γ. Οι επαφές εκείνες που σε κατάσταση ηρεµίας είναι είτε ανοιχτές είτε κλειστές   

Ποιες είναι οι βασικές βαθµίδες ενός ηλεκτρονόµου ηµιαγωγών;   

α. Το κύκλωµα εισόδου. Χ 

β. Το κύκλωµα σκανδάλης.   

8 

γ. Το κύκλωµα εξόδου.   

Έστω ο ηλεκτρονόµος ισχύος του παρακάτω σχήµατος. Ποια από τα 

παρακάτω ισχύουν για τις κύριες και τις βοηθητικές επαφές; 

 

  

α. Οι κύριες επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22.   

9 

β. Οι κύριες επαφές, είναι οι επαφές  1-2, 3-4, 5-6 ή L1-T1, L2-T2, και L3-T3 

αντίστοιχα. 

Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



γ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι δύο επαφές 13-14 και 21-22. Χ 

δ. Οι βοηθητικές επαφές, είναι οι επαφές 2, 4, 6 και 14 µε 1, 3, 5, 13 αντίστοιχα.   

Ποιο από τα δύο µπουτόν του παρακάτω σχήµατος, χαρακτηρίζεται ως 

µπουτόν START και ποιό ως µπουτόν  STOP; 

 

  

α. Το (α) ως µπουτόν START και το (β) ως µπουτόν STOP. Χ 

β. Το (α) ως µπουτόν  STOP και το (β) ως µπουτόν START.   

10 

γ. Κανένα από τα δυο.   

∆υο ηλεκτρονόµοι χαρακτηρίζονται µανδαλωµένοι όταν:   

α. Έχουν την δυνατότητα να είναι ενεργοποιηµένοι ταυτόχρονα.   

β. ∆εν µπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Χ 

11 

γ. Υπάρχει περιορισµός στη σειρά ενεργοποίησης τους.   

Τι είναι οι χρονοδιακόπτες;   

α. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

ορισµένα χρονικά διαστήµατα που εµείς καθορίζουµε. 

Χ 

β. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα 

συστήµατα αυτοµατισµού. Ανιχνεύουν την παρουσία ή την απουσία ενός 

αντικειµένου σε συγκεκριµένο χρόνο και δίνουν εντολή σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 

  

12 

γ. Οι χρονοδιακόπτες είναι συσκευές ελέγχου, που δίνουν εντολή να 

αποκατασταθεί ή να διακοπεί η τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος σε 

χρονικά διαστήµατα  που ανιχνεύεται κάποιο γεγονός. 

  

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOT  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 
 

  

α. 1-0 Χ 

β. 0-0   

13 

γ. 1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NAND  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 0-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

14 

γ. 1-1-1-0 Χ 
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Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης NOR  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-0 Χ 

β. 0-0-0-1   

15 

γ. 0-1-1-1   

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XOR  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 
 

  

α. 1-0-0-1   

β. 0-1-1-1   

16 

γ. 0-1-1-0 Χ 

Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της πύλης XNOR  του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  

α. 1-0-0-1 Χ 

β. 0-1-1-1   

17 

γ. 0-1-1-0   

Η απλοποιηµένη ισοδύναµη έκφραση της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=(X+X΄)+(Y·Y΄)+Z είναι; 

  

α. F(X,Y,Z) = (X·Y)    

β. F(X,Y,Z) = 1 Χ 

γ. F(X,Y,Z) = Y+Z   

18 

δ. F(X,Y,Z) = X    
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Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης AND: 

 

  

α. Σωστό. Χ 

19 

β. Λάθος.   

Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης ΟR: 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

20 

β. Λάθος.   

Το σχέδιο (δεξιά) που ακολουθεί αφορά το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης 

της λογικής πράξης NOT: 

 

  

α. Σωστό. Χ 

21 

β. Λάθος.   

Ποιος είναι ο ρόλος της κανονικά κλειστής επαφής, σε ένα θερµικό 

υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία; 

  22 

α. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός και µόνο 

ηλεκτρονόµου ισχύος, µέσω του οποίου διακόπτεται η τροφοδοσία του κινητήρα, 

όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 
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β. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει εν παραλλήλω στο κύκλωµα ελέγχου ενός και 

µόνο ηλεκτρονόµου ισχύος, µέσω του οποίου διακόπτεται η τροφοδοσία του 

κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 

  

γ. Η κλειστή αυτή επαφή, µετέχει σε σειρά στο κύκλωµα ελέγχου ενός ή 

περισσοτέρων ηλεκτρονόµων ισχύος, µέσω των οποίων διακόπτεται η τροφοδοσία 

του κινητήρα, όταν ενεργοποιηθεί το θερµικό υπερφόρτισης. 

Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος της κανονικά ανοιχτής επαφής, σε ένα θερµικό 

υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία; 

  

α. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση του 

εφεδρικού κυκλώµατος σήµανσης της υπορφόρτισης του κινητήρα. 

  

β. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την απενεργοποίηση του 

κυκλώµατος σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα. 

  

23 

γ. Η ανοιχτή αυτή επαφή, χρησιµοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση ενός 

κυκλώµατος σήµανσης της υπερφόρτισης του κινητήρα. 

Χ 

Πως πραγµατοποιείται η µηχανική µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων;   

α. Με κατάλληλο εξάρτηµα ή µηχανισµό µε βραχίονα, το οποίο συνδέει µηχανικά 

το κινητό µέρος του µαγνητικού κυκλώµατος (τον οπλισµό) των δύο 

ηλεκτρονόµων. 

Χ 

β. Η µηχανική µανδάλωση γίνεται µε ζεύκτη των οπλισµών µε µηχανισµό 

εκκέντρου. 

  

24 

γ. Με κατάλληλο εξάρτηµα ή µηχανισµό µε βραχίονα, το οποίο συνδέει σε ένα 

κοινό κέντρο τα σηµεία περιστροφής των δύο ηλεκτρονόµων. 

  

Πώς πραγµατοποιείται η ηλεκτρική µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων;   

α. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά ανοιχτής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε σειρά 

µε το πηνίο του άλλου. 

  

β. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά κλειστής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε 

απόσταση εν παραλλήλω µε το πηνίο του άλλου. 

  

25 

γ. Με τη σύνδεση µιας ”κανονικά κλειστής” επαφής κάθε ηλεκτρονόµου, σε σειρά 

µε το πηνίο του άλλου. 

Χ 

Ποιες είναι οι δύο βασικές χρονικές λειτουργίες των χρονοηλεκτρονόµων;   

α. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay on). Χ 

β. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της επαφής (delay off).   

γ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

off). 

Χ 

26 

δ. Λειτουργία χρονικής καθυστέρησης στην απενεργοποίηση της επαφής (delay 

on). 

  

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν οι ηλεκτρικές επαφές ενός 

χρονοηλεκτρονόµου; 

  

α. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία (χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ή 

στην απενεργοποίηση). 

Χ 

β. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την ενεργοποίηση τους   

γ. Στις επαφές µε χρονική λειτουργία µόνο κατά την απενεργοποίηση τους   

27 

δ. Στις επαφές χωρίς χρονική λειτουργία (άµεση λειτουργία). Χ 
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Το ακόλουθο σχήµα αφορά λογικό κύκλωµα της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z΄+YZ. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

28 

β. Λάθος.   

Η απλοποιηµένη ισοδύναµη έκφραση της λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY(Ζ+Z΄)+Y είναι: 

  

α. F (W, X, Y, Z) = XY.   

β. F (W, X, Y, Z) = Υ. Χ 

γ. F (W, X, Y, Z) = Υ+ Ζ.    

29 

δ. F (W, X, Y, Z) = X.    

Έστω λογικό κύκλωµα δύο εισόδων A, B και µιας εξόδου F. Η έξοδος γίνεται 

λογικό "1" στην περίπτωση που A ≥ B, σε αντίθετη περίπτωση γίνεται 

λογικό "0". Η λογική συνάρτηση της εξόδου είναι: 

  

α. F(A, B) = A΄ B΄ + Α΄ Β   

β. F(A, B) = Α΄ Β΄ + Α Β΄ + A B Χ 

γ. F(A, B) = Α΄ Β + Α Β΄   

30 

δ. F(A, B) = A B΄   

Έστω λογικό κύκλωµα τεσσάρων εισόδων A, B, C, D και µιας εξόδου F. Η 

έξοδος F δίνει λογικό “1” όταν, είτε όταν οι είσοδοι A, B  και C είναι σε 

λογικό “1” είτε όταν οι είσοδοι C και D είναι σε λογικό “1”. Η λογική 

συνάρτηση του ως άνω κυκλώµατος είναι: 

  

α. F(A,B,C,D) = (A+B)+(C+D)   

β. F(A,B,C,D) = (ABC)+(CD) Χ 

γ. F(A,B,C,D) = (A+BC)+(CD)   

31 

δ. F(A,B,C,D) = (AB)+(CD)   

Η µανδάλωση δύο ηλεκτρονόµων µπορεί να γίνει;   

α. Με ηλεκτρικά µέσα ή και µε µηχανικά µέσα. Χ 

β. Με ηλεκτρικά µόνο µέσα.   

γ. Με µηχανικά µόνο µέσα.   

32 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Η αρχή λειτουργίας ενός φωτοκύτταρου διαµορφωµένης πηγής φωτός είναι 

η εξής: Η δίοδος φωτοεκποµπής (LED), εκπέµπει µια διαµορφωµένη δέσµη 

φωτός µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού ταλαντωτή. Το φωτοτρανζίστορ 

(δέκτης) χρησιµοποιεί ένα κύκλωµα που συντονίζεται στη συχνότητα 

ταλάντωσης της δέσµης φωτός της φωτοδιόδου εκποµπής (LED). 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   
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Ποιά µέρη αποτελούν ένα φωτοκύτταρο διαµορφωµένης πηγής φωτός και 

πώς χρησιµοποιούνται; 

  

α. ∆ίοδος φωτοεκποµπής (LED) που χρησιµοποιείται ως πηγή φωτός. Χ 

β. Ένα φωτοτρανζίστορ που χρησιµοποιείται ως δέκτης ακτινοβολίας. Χ 

γ. Ένας ανακλαστήρας.   

34 

δ. Ένα κύκλωµα ελέγχου που οδηγείται από το φωτοτρανζίστορ. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις βασικές κατηγορίες φωτοκύτταρων, 

ανάλογα µε τη µέθοδο ανίχνευσης που χρησιµοποιούν; 

  

α. Χωριστού ποµπού-δέκτη ή φράγµατος. Χ 

β. Με αισθητήρα επαφής.   

γ. Με ανακλαστήρα. Χ 

δ. Με ποµπό - δέκτη λέιζερ.   

35 

ε. Με ανάκλαση φωτός στο προς ανίχνευση αντικείµενο. Χ 

Σε ποιες από τις ακόλουθες εφαρµογές ενδείκνυται η χρησιµοποίηση 

φωτοκύτταρων χωριστού ποµπού-δέκτη; 

  

α. Ανίχνευση διαφανών αντικειµένων, καθώς και για ακριβείς ευθυγραµµίσεις.   

β. Ανίχνευση αντικειµένων που απορροφούν ή ανακλούν τη φωτεινή δέσµη. Χ 

γ. Λειτουργία σε βρώµικο ή βεβαρηµένο περιβάλλον. Χ 

36 

δ. Για ακριβή έλεγχο θέσης και ανίχνευσης αντικειµένων. Χ 
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Πίνακας Ε.5. Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά συστήµατα. Υψηλής δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Η δίοδος του παρακάτω σχήµατος είναι ιδανική. Να βρεθούν: α. Το ρεύµα 

που διαρρέει το κύκλωµα. β. Η ισχύς της πηγής. 

 

  

α. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 mA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12mW. 

Χ 

β. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 A και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12W. 

  

1 

γ. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική, ισχύει ότι: VD=0, Vi=VL. Το ρεύµα του 

κυκλώµατος είναι: 12 kA και η παραγόµενη ισχύς από την πηγή είναι: 12kW. 

  

Έστω η µη ιδανική δίοδος του παρακάτω σχήµατος, για την οποία:  Vγ=0,7V 

και RF=200Ω. Να βρεθεί το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα και η πτώση 

τάσης στα άκρα της διόδου. 

 

  

α. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,84V   

β. Το ρεύµα είναι 15,7 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V   

γ. Το ρεύµα είναι 14,3 mA και η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι 3,56V Χ 

2 

Υπόδειξη: Η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου είναι: 

mA3,14
Ωk1

V)7,015(
RR

VV
I

LF

γi
=

−
=

+

−
=

 
V56,314,3mAΩk2,0V7,0IRVV FγD =×+=⋅+=

 
 

  

Να βρεθεί το ρεύµα ΙΖ στο παρακάτω κύκλωµα: 

 
 

  3 

Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το   
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ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-12)V / 8kΩ= 1mA.  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω 

σχήµατος, η δίοδος θεωρείται ιδανική. Εάν Vm η µέγιστη τιµή της τάσης 

εισόδου, η συνεχής συνιστώσα της ηµιανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη 

σχέση: 

 

  

α. Vdc=Vm/π.  Χ 

β. Vdc=Vm/2π.    

γ. Vdc=Vm/4π.    

4 

δ. Vdc=Vm.    

Στο κύκλωµα απλής ανόρθωσης (ή ηµιανόρθωσης) του παρακάτω 

σχήµατος, η δίοδος θεωρείται ιδανική. Εάν Im η µέγιστη τιµή του 

ηµιανορθωµένου ρεύµατος, η συνεχής συνιστώσα του ηµιανορθωµένου 

ρεύµατος, δίνεται από τη σχέση: 

 

  

α. Idc=Im/π. Χ 

β. Idc=Im/2π.   

γ. Idc=Im/4π.   

5 

δ. Idc=Im.   

Το ακόλουθο σχήµα αφορά κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική 

γέφυρα διόδων. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

6 

β. Λάθος.   

7 Στα ακόλουθα σχήµατα απεικονίζονται το κύκλωµα ψαλιδιστή, όπου: 

Vi=15ηµ(ωt) και VA=5V και οι κυµατοµορφές Vi και VL. Η δίοδος άγει στα 

διαστήµατα που είναι ορθά πολωµένη, δηλαδή όταν Vi > VA, στην 

περίπτωση αυτή VL=VA=5V. Στα χρονικά διαστήµατα µη αγωγής της διόδου 

Vi < VA είναι VL > Vi. Οι κυµατοµορφές Vi και VL έχουν τη µορφή: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο κύκλωµα πλήρους ανόρθωσης µε µονοφασική γέφυρα διόδων του 

παρακάτω σχήµατος, οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές. Εάν Vm η µέγιστη τιµή 

της εναλλασσόµενης τάσης Vi στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή, η 

συνεχής συνιστώσα της ανορθωµένης τάσης, δίνεται από τη σχέση: 

 

  

α. Vdc=Vm/π.    

β. Vdc=2Vm/π.  Χ 

γ. Vdc=Vm/4π.    

8 

δ. Vdc=3Vm.    

9 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 
Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και 

το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο, δίνεται από τη σχέση:  Ι = [5-(-5)]V / 10 kΩ 

= 1mA.   

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της 

θεωρείται µηδενική. Εποµένως: V=-5V. 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

Η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και 

το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο είναι µηδενικό, I=0. Σε κατάσταση αγωγής, η 

πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µηδενική. Εποµένως, V=+5V. 

  

α. Σωστό.   

10 

β. Λάθος. Χ 

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

α. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = 5V / 10 kΩ = 0,5mΑ. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

  

β. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = (-5+-5)V / 10kΩ = 0Α. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

  

11 

γ. Η δίοδος D είναι ορθά πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση αγωγής και το 

ρεύµα I που τη διαρρέει δίνεται από τη σχέση: Ι = [5-(-5)]V / 10 kΩ = 1mA. Σε 

κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+5V 

Χ 

12 Συµπληρώστε τον πίνακα αλήθειας της παρακάτω λογικής συνάρτησης 

F(X,Y,Z)=XY+Z 
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α. 0-1-0-1-1-1-1-1   

β. 0-1-0-1-0-1-1-1 Χ 

γ. 0-0-0-1-1-1-0-1   

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα, µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες Χ, Υ, Ζ και W. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y + Z) W. Χ 

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Z) W.   

γ. F (W, X, Y, Z) = (X + Ζ) + (Υ+ W).    

13 

δ. F (W, X, Y, Z) = (X · Y · Z) +W.    

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα,  µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες A, B, C και D. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό "1" τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (A, B, C, D) = (A + B) (C + D). Χ 

β. F (A, B, C, D) = (AB) + (C + D).   

γ. F (A, B, C, D) = (AB) + (CD).    

14 

δ. F (A, B, C, D) = (A + B) + (CD).    
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Να συµπληρωθεί ο πίνακας αλήθειας της πύλης XOR τριών εισόδων και 

µιας εξόδου του παρακάτω σχήµατος ; 

 

  

α. 0-1-1-0-1-0-0-1 Χ 

β. 0-1-1-1-1-0-1-1   

15 

γ. 0-1-1-1-1-1-1-1   

Να συµπληρωθεί ο πίνακας αλήθειας της πύλης XNOR τριών εισόδων και 

µιας εξόδου του παρακάτω σχήµατος; 

 

  

α. 0-1-1-0-1-0-0-1   

β. 0-1-1-1-1-0-1-1   

16 

γ. 1-0-0-1-0-1-1-0 Χ 

Έστω το ηλεκτρικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος. Η αναλυτική 

έκφραση της ευθείας φόρτου είναι: 

 

  

α. Vi=VD+2·VL.    

β. Vi=I·RL.    

γ. VD =Vi - I·RL. Χ 

17 

δ. Vi=VD.    

Μια δίοδος διαρρέεται από ρεύµα 5µΑ όταν είναι ανάστροφα πολωµένη µε 

τάση 50V. Να υπολογιστεί η αντίσταση ανάστροφης φοράς της διόδου. 

  

α. 10 kΩ.   

β. 10 MΩ. Χ 

γ. 10 Ω.   

18 

Υπόδειξη: RR=VR/IR = 50V/5µΑ = 10 ΜΩ   

19 Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης: Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα στο φορτίο. 
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α. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=VZ /2 = 3V. 

Εποµένως IL =  1,5mA. 

  

β. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=VZ= 6V. 

Εποµένως IL =  3mA. 

Χ 

γ. Για λειτουργία της διόδου zener στην περιοχή διάσπασης ισχύει: VL=2 ·VZ= 12V. 

Εποµένως IL =  6mA. 

  

Έστω το παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή τάσης. Η δίοδος zener 

λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Να υπολογισθεί το ρεύµα της διόδου 

zener IZ. 

 

  

α. Το ρεύµα IL=VL/RL = 10V/20Ω = 0,5A. 

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,5A = 

1,5A. 

Χ 

β. Το ρεύµα IL=VD/RL = 5V/20Ω = 0,25A.   

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 0,25A 

= 1,75A. 

  

20 

γ. Το ρεύµα IL=VL/R = 10V/5Ω = 2A.    

Το ρεύµα της πηγής (I) είναι: Ι = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5Ω= 2A.  

Άρα το ρεύµα της zener µε βάση το νόµο του Kirchhoff είναι: IZ = I - IL = 2A - 2A = 

0A. 

  

Να βρεθεί η διαφορά δυναµικού VA, στο παρακάτω κύκλωµα: 

 
Επειδή Vi < VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής.  

Εποµένως IZ =0 και VA = VΖ = 20V. 

  

α. Σωστό.   

21 

β. Λάθος. Χ 

22 Να βρεθεί η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R στο   
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παρακάτω κύκλωµα. 

 
α. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA. 

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 

= 20mW.  

Χ 

β. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA. 

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 

= 20ΜW.  

  

γ. Επειδή Vi >VZ, η δίοδος zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Οπότε το 

ρεύµα είναι:  

ΙΖ = (Vi-Vz) / R = (20-10)V / 5kΩ= 2mA. 

Η ισχύς που καταναλίσκεται στην ωµική αντίσταση R είναι: PR = VR ·IR = 10V ·2mA 

= 2W.  

  

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V και το ρεύµα I 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

Η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωµένη. Εποµένως είναι σε κατάσταση µη αγωγής 

και το ρεύµα I που διαρρέει τη δίοδο είναι µηδενικό: I=0. Σε κατάσταση µη αγωγής, 

η πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µηδενική. Εποµένως: V=-5V 

  

α. Σωστό. Χ 

23 

β. Λάθος.   

24 Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα: 
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α. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η θετική ηµιγέφυρα. Σε κάθε χρονική 

στιγµή θα άγει µια µόνο από τις δύο από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο 

ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε το µεγαλύτερο δυναµικό στην άνοδο). Στην 

περίπτωση του σχήµατος, η δίοδος D1 είναι περισσότερο ορθά πολωµένη από τη 

δίοδο D2, κατά συνέπεια η D2 θα είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως το 

ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [1-(-5)]V / 1 kΩ = 6 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+1V. 

Χ 

β. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η θετική ηµιγέφυρα. Σε κάθε χρονική 

στιγµή θα άγει µια µόνο από τις δύο από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο 

ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε το µεγαλύτερο δυναµικό στην άνοδο). Στην 

περίπτωση του σχήµατος, η δίοδος D1 είναι περισσότερο ορθά πολωµένη από τη 

δίοδο D2, κατά συνέπεια η D2 θα είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως το 

ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [-5+1]V / 1 kΩ = 4 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως: V=+1V. 

  

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

α. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η αρνητική ηµιγέφυρα. Το δυναµικό 

στις ανόδους είναι κοινό και σε κάθε χρονική στιγµή θα άγει  µια µόνο από τις δύο 

από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε 

το µικρότερο δυναµικό στην κάθοδο). Στην περίπτωση του σχήµατος, η  δίοδος D2 

είναι περισσότερο ορθά  πολωµένη από τη δίοδο D1, κατά συνέπεια η D2 θα είναι 

σε κατάσταση αγωγής. Εποµένως  το ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [-3+5)]V / 1 

kΩ = 2 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως : V=-3V. 

  

25 

β. Η συνδεσµολογία των διόδων D1, D2 είναι η αρνητική ηµιγέφυρα. Το δυναµικό Χ 
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στις ανόδους είναι κοινό και σε κάθε χρονική στιγµή θα άγει  µια µόνο από τις δύο 

από τις διόδους, εκείνη που είναι περισσότερο ορθά πολωµένη (δηλαδή εκείνη µε 

το µικρότερο δυναµικό στην κάθοδο). Στην περίπτωση του σχήµατος, η  δίοδος D2 

είναι περισσότερο ορθά  πολωµένη από τη δίοδο D1, κατά συνέπεια η D2 θα είναι 

σε κατάσταση αγωγής. Εποµένως  το ρεύµα Ι δίνεται από τη σχέση: Ι = [5-(-3)]V / 

1 kΩ = 8 mA. 

Σε κατάσταση αγωγής για ιδανική δίοδο, η πτώση τάσης στα άκρα της θεωρείται 

µηδενική. Εποµένως : V=-3V. 

Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα Ι στο παρακάτω κύκλωµα: 

  
Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε κατάσταση αγωγής, ισχύει ότι:  

I2= [0-(-10)] V / 10kΩ = 1mA,     Ι = (10-0) / 5kΩ= 2mA     και  I1 = I - I2 = 2Am - 

1mA = 1mA. 

Εποµένως επαληθεύεται αρχική µας υπόθεση ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε 

κατάσταση αγωγής και ως εκ τούτου: V=0V. 

  

α. Σωστό. Χ 

26 

β. Λάθος.   

27 Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι ιδανικές, ποια είναι η τάση V και το 

ρεύµα I στο παρακάτω κύκλωµα: 

  
Υποθέτοντας ότι οι δίοδοι D1, D2 είναι σε κατάσταση αγωγής, ισχύει ότι:  

I2= [0-(-10)] V / 5kΩ = 2mA,     Ι = (10-0) / 10kΩ= 1mA     και  I1 = I - I2 = 1Am - 

2mA = -1mA. 

Το ρεύµα στη δίοδο D1 δεν µπορεί να είναι αρνητικό και αυτό σηµαίνει ότι η 
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δίοδος D1 είναι σε κατάσταση αποκοπής. Εποµένως : I1=0A και  

V = -10V + I2 (mA) · 5kΩ = -10V + (20V/15kΩ) · 5kΩ = - 10/3 V.  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποιο είναι το ρεύµα I στο 

παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αγωγής.  

Εποµένως: Ι = 0,5 ·(15V/20kΩ) = 2/8mA = 0,375mΑ. 

  

28 

β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αγωγής.  

Εποµένως: Ι = 15V / 20kΩ = 3/4mA = 0,75mΑ. 

Χ 

Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποιο είναι το ρεύµα I και η τάση V 

στο παρακάτω κύκλωµα: 

 

  

α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 10 V/2 - 15V/2 = -2,5V.  

Χ 

β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 10 V - 15V = -5V.  

  

29 

γ. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής. 

Εποµένως: I=0A και V = 15 V/2 - 10V/2 = 2,5V.  

  

30 Υποθέτοντας ότι η δίοδος D είναι ιδανική, ποια είναι η τάση V στο παρακάτω 

κύκλωµα: 
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α. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 20kΩ / 15kV = 20V. 

  

β. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 5kΩ / 15kV = 5V. 

Χ 

γ. Με βάση το παραπάνω κύκλωµα η δίοδος D είναι σε κατάσταση αποκοπής.  

Εποµένως : V = 15V · 15kΩ / 5kV = 45V. 

  

Η λογική συνάρτηση που περιγράφει τη λειτουργία του παρακάτω λογικού 

κυκλώµατος, είναι; 

 

  

α. F (W, X, Y, Z) = (X + Y) (X + Z).   

β. F (W, X, Y, Z) = (X + Y΄) (Χ + Ζ).   

γ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ)΄ Ζ + ΥΖ.  Χ 

31 

δ. F (W, X, Y, Z) = (XΥ) + (Χ + Ζ)’.    

Ηλεκτρικός λαµπτήρας, τροφοδοτείται από πηγή τάσης µέσω τριών 

διακοπτών A,B,C. Ο λαµπτήρας ανάβει όταν, είτε ο διακόπτης A είναι 

κλειστός, είτε ο διακόπτης B είναι κλειστός, είτε ο διακόπτης C είναι 

κλειστός, είτε και οι τρεις διακόπτες A,B,C είναι κλειστοί. Η λογική 

συνάρτηση που περιγράφει την παραπάνω λειτουργία, µπορεί να 

υλοποιηθεί µε: 

  

α. Μια πύλη AND τριών εισόδων και µια εξόδου.   

β. Μια πύλη ΝAND τριών εισόδων και µια εξόδου.   

γ. Μια πύλη ΧOR τριών εισόδων και µια εξόδου. Χ 

32 

δ. Μια πύλη NOR τριών εισόδων και µια εξόδου.   

33 Η λογική συνάρτηση F(X,Y,Z) ορίζεται από τον πίνακα αλήθειας του 

παρακάτω σχήµατος. Στην περίπτωση που εκφραστεί ως άθροισµα 

ελαχιστόρων, παίρνει τη µορφή: 
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α. F(X,Y,Z) = X΄ Y΄ Z+ X΄ Y Z+ X Y΄ Z΄+X Y Z  Χ 

β. F(X,Y,Z) = X΄ Y΄ Z+ X΄ Y Z+ X Y΄ Z΄ + X΄ Y΄ Z΄    

γ. F(X,Y,Z) = X Y Z+ X΄ Y Z΄   

δ. F(X,Y,Z) = X΄ Y΄ Z+ X΄ Y Z+ X Y Z΄    

Η λογική συνάρτηση F(X,Y,Z) περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του 

παρακάτω σχήµατος. Η απλοποιηµένη αναλυτική έκφρασή της είναι; 

 

  

α. F(X, Y, Z) = X΄ Y+ X΄Z   

β. F(X, Y, Z) = X΄ Y΄+ X΄ Y + X Y΄ Z΄   

γ. F(X, Y, Z) = X Y+ Y Z΄   

34 

δ. F(X, Y, Z) = X Y΄+ Y Z Χ 

Η λογική συνάρτηση F(X,Y,Z) περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του 

παρακάτω σχήµατος. Η απλοποιηµένη αναλυτική έκφρασή της είναι; 

 

  

α. F(X, Y, Z) = X΄ Y   

β. F(X, Y, Z) = X΄ + Z΄   

γ. F(X, Y, Z) = Y΄   

35 

δ. F(X, Y, Z) = Z΄ Χ 

Να σχεδιαστεί το λογικό κύκλωµα της απλοποιηµένης έκφρασης της λογικής 

συνάρτησης F, που περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του παρακάτω 

σχήµατος: 

 

  36 

Απάντηση:   
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Στο παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα,  µεταξύ του λαµπτήρα F και της πηγής,  

παρεµβάλλονται οι διακόπτες A, B, C, D και E. Η λογική συνάρτηση που 

περιγράφει τη λειτουργία του κυκλώµατος, θεωρώντας ως λογικό ‘1’ τα 

ενδεχόµενα, ο διακόπτης είναι κλειστός  και  ο λαµπτήρας είναι υπό τάση, 

δίνεται από τη σχέση. 

 

  

α. F (A, B, C, D) = ΑΒ (C + D) + Ε. Χ 

β. F (A, B, C, D) = (ABCD) + E.   

γ. F (A, B, C, D) = (A + B) + (CD) + E’.    

37 

δ. F (A, B, C, D) = (ABC) + (C + D) + AE.    

Η λογική συνάρτηση F(W,X,Y,Z) περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του 

παρακάτω σχήµατος. Η απλοποιηµένη αναλυτική έκφρασή της είναι; 

 

  

α. F(X, Y, Z) = X΄ Y+ X Y Z   

β. F(X, Y, Z) = W΄ X+ W΄ Z Χ 

γ. F(X, Y, Z) = W Y+ X Y   

38 

δ. F(X, Y, Z) = X΄ Z+ W΄ Y   

39 Η λογική συνάρτηση F(W,X,Y,Z) περιγράφεται από τον πίνακα Karnaugh του 

παρακάτω σχήµατος. Το λογικό κύκλωµα για την απλοποιηµένη αναλυτική 

έκφρασή της είναι: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος (αριστερά) µπορεί να 

απεικονιστεί αποκλειστικά και µόνο µε πύλες ΝΑΝD (δεξί σχήµα). 

 

 
 

  

α. Σωστό. Χ 

40 

β. Λάθος.   

41 Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος (αριστερά) µπορεί να 

απεικονιστεί αποκλειστικά και µόνο µε πύλες ΝOR (δεξί σχήµα). 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Η αναλυτική έκφραση της λογικής συνάρτησης του λογικού κυκλώµατος του 

παρακάτω σχήµατος, είναι: 

 

  

α. F(X, Y, Z) = X΄ Y+ Y Z   

β. F(X, Y, Z) = X΄ Z+ Y Z΄ Χ 

γ. F(X, Y, Z) = Y΄   

42 

δ. F(X, Y, Z) = (X + Y) (Y Z)   

43 Το ακόλουθο σχήµα αφορά λογικό κύκλωµα µε τρεις εισόδους A, B, C και 

µια έξοδο F, το οποίο να δίνει στην έξοδο λογικό "1", όταν ο αντίστοιχος 

δεκαδικός αριθµός των τριών µπίτ της εισόδου είναι µεγαλύτερος του 5. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα δίνει στην έξοδο λογικό "0" .  
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Το ακόλουθο σχέδιο αφορά λογικό κύκλωµα µε δύο εισόδους A, B και τρεις 

εξόδους F1, F2 και F3. Η έξοδος F1 θα δίνει λογικό "1" όταν A>B, η έξοδος F2 

θα δίνει λογικό "1" όταν A=B και τέλος η έξοδος F3 θα δίνει λογικό "1" όταν 

A<B. 

  

  

α. Σωστό. Χ 

44 

β. Λάθος.   

Το λογικό κύκλωµα που απεικονίζεται παρακάτω, έχει δύο εισόδους A, B και 

δύο εξόδους F1 και F2. Η έξοδος F1 δίνει το άθροισµα των δύο µπίτ των 

εισόδων Α και Β και η  έξοδος F2 το κρατούµενο που ενδεχοµένως θα 

προκύψει από την άθροιση. 
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α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Έστω λογικό κύκλωµα µε τρεις εισόδους A, B, C και µια έξοδο F. Η έξοδος F 

θα δίνει λογικό "1" στην έξοδο της όταν το πλήθος των άσσων στις τρεις 

εισόδους του κυκλώµατος είναι άρτιος αριθµός, σε αντίθετη περίπτωση θα 

δίνει λογικό "0". Το µηδέν, να θεωρηθεί άρτιος αριθµός. Επιλέξτε τον πίνακα 

µε τις ορθές εξόδους. 

  

        Α.                     Β.                       Γ. 

          

  

α. Πίνακας Α.  Χ 

β. Πίνακας Β.   

46 

γ. Πίνακας Γ.   

Το λογικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος έχει µετατραπεί σε κύκλωµα µε 

ηλεκτρονόµους. 

 

  

α. Σωστό. Χ 

47 

β. Λάθος.   

48 Έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης της λογικής πράξης 

ΝΑΝD, χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του De Morgan ως εξής: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό κύκλωµα υλοποίησης της λογικής πράξης 

ΝOR, χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του De Morgan ως εξής: 

 

 

  

α. Σωστό. Χ 

49 

β. Λάθος.   

50 Το ηλεκτρικό κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος έχει µετατραπεί σε λογικό 

κύκλωµα µε πύλες: 
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α. Σωστό.   

β. Λάθος. Χ 

Η κανονικά ανοιχτή επαφή K1M του παρακάτω σχήµατος είναι γνωστή ως 

επαφή αυτοσυγκράτησης. Πατώντας στιγµιαία το µπουτόν START, οπλίζει 

το ρελαί και κλείνει η κανονικά ανοιχτή επαφή K1M. Όταν αφεθεί το µπουτόν 

START και επιστρέψει σε κατάσταση ηρεµίας, η επαφή του 13-14 ανοίγει. 

Όµως το πηνίο του ηλεκτρονόµου εξακολουθεί να είναι διεγερµένο, καθόσον 

τροφοδοτείται µε τάση µέσω της επαφής K1M (επαφή αυτοσυγκράτησης) η 

οποία εξακολουθεί και είναι κλειστή. Η κατάσταση αυτή παραµένει, µέχρι να 

πατηθεί το µπουτόν STOP, οπότε απενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος και το 

κύκλωµα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση 

ηρεµίας.  

 

  

α. Σωστό. Χ 

51 

β. Λάθος.   
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Πίνακας Ε.6. Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το έργο που δαπανήθηκε από τη δύναµη F για την ανύψωση του βάρους B 

του σχήµατος, είναι ίσο µε: 

 

  

α. B·ℓ    

β. B·h Χ 

γ. F·h   

1 

δ. F·B   

Αντιστοιχίστε στις παρακάτω µονάδες µε τα µεγέθη τα οποία µετρούν: 

 

  

α. Ροπή : N,  ∆ύναµη : daN/m, Τάση : daN/cm2.   

β. Ροπή : daN/cm2,  ∆ύναµη : Ν, Τάση : daN/m.   

2 

γ. Ροπή : daN/m,  ∆ύναµη : Ν, Τάση : daN/cm2. Χ 

Αντιστοιχίστε σε κάθε ένα από τα παρακάτω είδη στηρίξεων το όνοµα του: 

 

  

α. Κύλιση: 2,  Πάκτωση: 3,  Άρθρωση: 1. Χ 

β. Κύλιση: 1,  Πάκτωση: 3,  Άρθρωση: 2.   

3 

γ. Κύλιση: 1,  Πάκτωση: 2,  Άρθρωση: 3.   

Η συνισταµένη δυο δυνάµεων F1 = 3daN και F2 = 4daN οι οποίες είναι κάθετες 

µεταξύ τους, έχει µέτρο: 

  

α. 7 daN   

β. 1 daN   

γ. 5 daN Χ 

4 

δ. 12 daN   

Η συνισταµένη ενός ζεύγους δυνάµεων  F = F’ = 30daN, έχει µέτρο:   

α. 0 daN Χ 

5 

β. 30 daN   
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γ. 60 daN   

Το κεντροειδές ενός τριγώνου, βρίσκεται:   

α. στο σηµείο τοµής των διχοτόµων του.   

β. στο σηµείο τοµής των διαµέσων του. Χ 

6 

γ. στο µέσο της µεγαλύτερης πλευράς του.   

Για να σφίξουµε τους κοχλίες της κεφαλής µας µηχανής απαιτείται ροπή 

M=400daN·cm. Η δύναµη που θα ασκηθεί σε γερµανικό κλειδί µήκους 

ℓ=25cm θα είναι: 

  

α. 16 daN Χ 

β. 20 daN    

γ. 100 daN   

7 

δ. 20N   

Η συνιστάµενη δυο ίσων και αντίρροπων δυνάµεων έχει µέτρο:   

α. Ίσο µε το άθροισµα των δυνάµεων.   

β. Ίσο µε το γινόµενο των δυνάµεων.   

8 

γ. Ίσο µε το αλγεβρικό άθροισµα των δυνάµεων. Χ 

Οι δυνάµεις F1 και F2 του σχήµατος είναι: 

 
 

  

α. Συγραµµικές    

β. Συντρέχουσες Χ 

γ. Ίσες   

9 

δ. Οµόφορες   

Για τη συνισταµένη δύναµη F των δυνάµεων των δυνάµεων F1 και F2 του 

σχήµατος ισχύει η σχέση: 

 

  

α. 21 FFF +=    

β. φεφFF2FFF 21
2
2

2
1 ⋅⋅⋅++=    

γ. φσυνFF2FFF 21
2
2

2
1 ⋅⋅⋅++=  Χ 

10 

δ. φηµFF2FFF 2121 ⋅⋅⋅++=    

Σε ποιες περιπτώσεις, η ροπή µιας δύναµης ως προς σηµείο είναι µηδενική;   

α.  Σε καµία περίπτωση.   

β. Η ροπή µιας δύναµης ως προς σηµείο είναι µηδενική, όταν η δύναµη είναι 

µηδενική ή απόσταση του σηµείου από το φορέα της δύναµης είναι µηδενική 

(δηλαδή όταν ο φορέας της δύναµης διέρχεται από το σηµείο). 

Χ 

11 

γ. Η ροπή µιας δύναµης ως προς σηµείο είναι µηδενική, όταν η δύναµη είναι 

µηδενική ή απόσταση του σηµείου από το φορέα της δύναµης είναι µηδενική 
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(δηλαδή όταν ο φορέας της δύναµης διέρχεται από το σηµείο). 

Η συνισταµένη ροπή ως προς το σηµείο A, των δυνάµεων του σχήµατος 

είναι: 

 

  

α. 18Nm   

β. 8Nm   

γ. 14N   

12 

δ. 14Nm Χ 

Αναφέρατε τις συνθήκες ισορροπίας ενός στερεού σώµατος;   

α. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει συνισταµένη όλων των δυνάµεων (ΣF) και η συνισταµένη 

των ροπών (ΣΜ), να είναι ίσες µε µηδέν. 

Χ 

β. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει η συνισταµένη όλων των δυνάµεων (ΣF) να είναι ίση µε 

µηδέν. 

  

13 

γ. Για να ισορροπήσει ένα στερεό σώµα στο οποίο επενεργούν πολλές δυνάµεις, 

F1, F2, …..,  θα πρέπει η συνισταµένη των ροπών (ΣΜ) να είναι ίση µε µηδέν. 

  

Σε ποια περίπτωση η ισορροπία στερεού σώµατος, χαρακτηρίζεται ως 

ευσταθής; 

  

α. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν δεν µετακινηθεί 

από την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης.  

  

β. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν µετακινηθεί από 

την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σχεδόν σε 

αυτή, έστω και µε ελάχιστη µετακίνηση του.  

  

14 

γ. Η ισορροπία ενός σώµατος χαρακτηρίζεται ως ευσταθής, όταν µετακινηθεί από 

την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας δύναµης και επανέλθει σε αυτή, όταν 

παύσει να ενεργεί η δύναµη που προκάλεσε τη µετακίνηση του.  

Χ 

Ο χάλυβας και το µπετόν σαν υλικά χαρακτηρίζονται αντίστοιχα:   

α. Όλκιµο και ψαθυρό. Χ 

β. Ψαθυρό και όλκιµο.   

γ. Όλκιµο και όλκιµο.   

15 

δ. Ψαθυρό και ψαθυρό.   

Τι γνωρίζετε για το νόµο του Hooke;   

α. Ο νόµος του Hooke λέει ότι: Για όλα τα όλκιµα υλικά, οι παραµορφώσεις που 

υφίστανται τα φορτισµένα σώµατα είναι ανάλογες µε τα αντίστοιχα φορτία που τις 

προκάλεσαν. 

  

16 

β. Ο νόµος του Hooke λέει ότι: Αν δεν ξεπεραστεί ένα συγκεκριµένο όριο, που 

ονοµάζεται όριο αναλογίας, οι παραµορφώσεις που υφίστανται τα φορτισµένα 

σώµατα είναι ανάλογες µε τα αντίστοιχα φορτία που τις προκάλεσαν. 

Χ 
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Βαρούλκο ακτίνας 0,5 m, περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα 4rad/s, 

ανυψώνοντας βάρος 1000N. Η καταβαλλόµενη ισχύς είναι: 

  

α. 2000W Χ 

β. 1000W   

γ. 500W   

17 

δ. 5000W   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Όλκιµα ονοµάζονται τα υλικά που δέχονται µεγάλη παραµόρφωση πριν τη 

θραύση τους. 

Χ 

β. Η επιτρεπόµενη τάση ενός υλικού είναι µικρότερη µε την τάση θραύσης του. Χ 

γ. Η καταπόνηση που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται θλίψη.  

 

  

δ. Η στήριξη που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται άρθρωση. 

  

  

18 

ε. Σύµφωνα µε το νόµο του Hooke η επιµήκυνση ∆L ενός σώµατος που εφελκύεται 

είναι ανάλογη του αρχικού µήκους του. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. ∆ύο δυνάµεις που οι διευθύνσεις τους σχηµατίζουν γωνία 45" είναι συγραµµικές.   

β. Η µονάδα N·m είναι µονάδα µέτρησης ροπής. Χ 

γ. Η καταπόνηση που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται διάτµηση. 

 

Χ 

δ. Μία δύναµη F1 = 20 daN είναι µικρότερη από µια δύναµη F2=100N.   

19 

ε. Η ισορροπία που παριστάνει το σχήµα ονοµάζεται αδιάφορη.  Χ 

Τι καλείται ακτίνα αδρανείας µιας διατοµής ως προς άξονα;   

α. Η ακτίνα αδρανείας µιας διατοµής ως προς άξονα, είναι ίση µε τετράγωνο της 

ροπής αδράνειας της διατοµής διά της επιφάνειας της διατοµής. 

  

β. Η ακτίνα αδρανείας µιας διατοµής ως προς άξονα, είναι ίση µε την ροπή 

αδράνειας της διατοµής διά της επιφάνειας της διατοµής. 

  

20 

γ. Η ακτίνα αδρανείας µιας διατοµής ως προς άξονα, είναι ίση µε την τετραγωνική 

ρίζα της ροπής αδράνειας της διατοµής διά της επιφάνειας της διατοµής. 

Χ 

Ηλεκτρικός κινητήρας για την ανύψωση βάρους, αποδίδει στον άξονα του 

µηχανική ισχύ 10kW. Εάν ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα είναι 80%, η 

απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς στην είσοδο του κινητήρα, είναι: 

  

α. 10 kW.   

β. 8 kW.   

γ. 12,5kW. Χ 

21 

δ. 15kW.   

Ο άξονας ηλεκτρικού κινητήρα, περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω 

(rad/s). Οι στροφές ανά λεπτό  του άξονα του κινητήρα n (ΣΑΛ), δίνονται από 

τη σχέση: 

  

α. n=60ω/(2π). Χ 

22 

β. n=60ω/π.   
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γ. n=30ω/(2π).   

δ. n=ω/(2π).   

Σε βαρούλκο, ο στρόφαλος έχει µήκος 50cm και ο κύλινδρος ακτίνα 5cm. Για 

την ανύψωση βάρους 100N µε σταθερή ταχύτητα, η απαιτούµενη δύναµη 

στο άκρο του στροφάλου είναι: 

  

α. 10Ν. Χ 

β. 100Ν.   

γ. 5Ν.   

23 

δ. 50Ν.   

Η ανύψωση βάρους 100Ν σε ύψος 40cm, έγινε σε χρονικό διάστηµα 10s. Η 

ισχύς που δαπανήθηκε είναι ίση µε: 

  

α. 1000W.   

β. 400W. Χ 

γ. 4000W.   

24 

δ. 10W.   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:   

α. Όλκιµα ονοµάζονται τα υλικά που δέχονται µικρή παραµόρφωση πριν τη 

θραύση τους. 

  

β. Το κέντρο βάρους ενός τριγώνου βρίσκεται στο σηµείο τοµής των διαµέσων του. Χ 

γ. Η επιτρεπόµενη τάση ενός υλικού είναι ίση µε την τάση θραύσης του.   

δ. Σύµφωνα µε το νόµο του Hooke η επιµήκυνση ∆L ενός σώµατος που 

εφελκύεται είναι ανάλογη του αρχικού µήκους του. 

Χ 

25 

ε.  Οι δυνάµεις του σχήµατος αποτελούν ζεύγος δυνάµεων. 
  

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Οι ηλώσεις δεν αντέχουν σε κρουστικά φορτία.   

β. Οι συγκολλήσεις παρουσιάζουν δυσκολία στη συναρµολόγηση δικτυωµάτων. Χ 

γ. ∆υο συνεργαζόµενοι τροχοί διαφορετικής διαµέτρου έχουν και διαφορετική 

περιφερειακή ταχύτητα. 

  

δ. Στις ετερογενείς συγκολλήσεις τα κοµµάτια θερµαίνονται σε θερµοκρασία 

µικρότερη του  σηµείου τήξης τους. 

Χ 

26 

ε. Η µετωπική ραφή συγκόλλησης µπορεί να δεχτεί περισσότερα φορτία απ' τη 

γωνιακή. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Οι ηλώσεις µας δίνουν κατασκευές πιο βαριές απ’ ότι οι συγκολλήσεις. Χ 

β. Στην ιµαντοκίνηση η µεγάλη απόσταση των ατράκτων αυξάνει το τόξο επαφής 

του ιµάντα στη µικρή τροχαλία. 

Χ 

γ. Οι περαστοί κοχλίες λέγονται και µπουζόνια.   

δ. Τα λεπτά σπειρώµατα (f) του ISO είναι για γενική χρήση.   

27 

ε. Τα πολύσφηνα µεταφέρουν µικρότερες ροπές από τις σφήνες οδηγούς.   

28 Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω είδη σφηνών µε τα χαρακτηριστικά τους. 
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α. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(γ), 2 (δ), 3 (β) και 4 (α). Χ 

β. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(α), 2 (δ), 3 (β) και 4 (γ).   

γ. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(β), 2 (γ), 3 (δ) και 4 (α).   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Οι πείροι ανήκουν στην κατηγορία των εγκάρσιων σφηνών. Χ 

β. Οι άτρακτοι καταπονούνται σε κάµψη και στρέψη. Χ 

γ. Έδρανο κύλισης µε κωδικό αριθµό 61315 είναι κατάλληλο για άτρακτο  

διαµέτρου 15 mm. 

  

δ. Τα κωνικά έδρανα κύλισης µπορούν να αναλάβουν µόνο αξονικά φορτία.   

29 

ε. Το τραπεζοειδές σπείρωµα είναι κατάλληλο για χρήση στους κοχλίες κίνησης. Χ 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. 

 

  

α. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(γ), 2 (α) και 3 (β).   

β. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(δ), 2 (β) και 3 (α). Χ 

30 

γ. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(β), 2 (γ) και 3 (α).   

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. 

 

  

α. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(γ), 2 (α) και 3 (β).   

β. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(δ), 2 (β) και 3 (α).   

31 

γ. Οι αντιστοιχίες είναι: 1(γ), 2 (α) και 3 (δ).   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Για να συνεργάζονται δυο γρανάζια πρέπει να έχουν το ίδιο διαµετρικό βήµα 

(modul). 

Χ 

β. Σε ρουλεµάν µε κωδικό 61812 η διάµετρος του εσωτερικού δακτυλίου είναι 60 

mm. 

Χ 

γ. Οι άτρακτοι περιστρέφονται και µεταφέρουν ροπή ενώ οι άξονες στηρίζουν άλλα 

στοιχεία και δεν περιστρέφονται. 

Χ 

δ. Τα γρανάζια µε ελικοειδή δόντια έχουν µικρότερο βαθµό επικάλυψης από τα 

γρανάζια µε ίσια δόντια. 

  

32 

ε. Οι οδοντώσεις είναι κατάλληλες στις περιπτώσεις µετάδοσης κίνησης µε 

σταθερή σχέση µετάδοσης. 

Χ 

Όταν ένα σώµα µετακινηθεί από την αρχική του θέση υπό την επίδραση µιας 

δύναµης και επανέλθει σ’ αυτή όταν παύσει να ενεργεί η δύναµη που 

προκάλεσε τη µετακίνηση του, τότε η ισορροπία του σώµατος 

χαρακτηρίζεται: 

  

α. αδιάφορη.   

33 

β. ασταθής.   
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γ. ευσταθής. Χ 

Μια ροπή Μ=10daN·m είναι ίση µε:   

α. 1000 (daN·cm).    

β. 1000 (N·m).   

34 

γ. 1000 (N.cm).   

Τα υλικά που παρουσιάζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους ονοµάζονται: 

  

α. ψαθυρά.   

β. ελαστικά.   

35 

γ. όλκιµα. Χ 

Η τάση εφελκυσµού σε ράβδο τετραγωνικής διατοµής µε πλευρά 5 cm, η 

οποία αναλαµβάνει φορτίο 300 daN είναι: 

  

α. 25 (daN/cm2).    

β. 10 (daN/cm2).   

γ. 12 (daN/cm2). Χ 

36 

δ. 60 (daN/cm2).   

Για τον υπολογισµού της επιµήκυνσης µιας ράβδου που εφελκύεται, ο 

κατάλληλος τύπος είναι: 

  

α. ∆ℓ = (Α · Ε ) / (F · ℓ)    

β. ∆ℓ = (F · Ε ) / (A · ℓ)    

γ.  ∆ℓ = (F · ℓ)  / (Α · Ε )  Χ 

37 

δ.  ∆ℓ = (F · Α ) / (Ε · ℓ)    

Η απαιτούµενη διάµετρος συρµατόσχοινου από υλικό µε σεπ=10daN/mm 2, 

έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την ανύψωση φορτίου 3140daN, είναι: 

  

α. 314 mm.   

β. 10 mm.   

γ. 20 mm. Χ 

38 

δ. 31,4 mm.   

Το µέγιστο φορτίο που µπορεί να ανυψώσει συρµατόσχοινο µε τάση 

θραύσης σθρ=36daN/mm 2, αν η διατοµή του είναι 314mm 2 και λάβουµε 

συντελεστή ασφάλειας v=6 θα είναι: 

  

α. 2000 daN.   

β. 1500 daN.   

γ. 3140 daN.   

39 

δ. 1884 daN. Χ 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Πίνακας Ε.7. Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Υψηλής δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Η απόσταση x του φορέα της συνισταµένης δύναµης F των δυνάµεων F1 και 

F2 του σχήµατος, από το σηµείο A είναι; 

 

  

α. 4m   

β. 3m Χ 

γ. 5m   

δ. 1m   

1 

Υπόδειξη: 6N·x =  4N·5m - 2N·1m=> x = 3m   

Το µέτρο  της συνισταµένης δύναµης F των δύο παράλληλων και οµόφορων 

δυνάµεων F1 και F2 του σχήµατος και η απόσταση x του φορέα της από το 

σηµείο A, είναι; 

 

  

α. 5cm   

β. 4cm   

γ. 8cm   

δ. 2,5cm Χ 

2 

Υπόδειξη: F=F1+F2=40N και 40N·x = 10N·10cm => x = 2,5cm   

Ποια υλικά χαρακτηρίζονται ως όλκιµα και ποια ως ψαθυρά, αναφέρατε δύο 

τουλάχιστον υλικά από κάθε κατηγορία. 

  

α. Τα διάφορα υλικά δεν επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά όταν φορτίζονται. Τα 

υλικά εκείνα τα οποία εµφανίζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους χαρακτηρίζονται ως όλκιµα υλικά, ενώ εκείνα που εµφανίζουν 

παραµορφώσεις περιορισµένης έκτασης ως ψαθυρά.  

Όλκιµα υλικά: χαλκός, χάλυβας κ.τ.λ.    

Ψαθυρά υλικά: χυτοσίδηρος, γυαλί κ.τ.λ. 

Χ 

3 

β. Τα διάφορα υλικά δεν επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά όταν φορτίζονται. Τα   
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υλικά εκείνα τα οποία εµφανίζουν σηµαντικές παραµορφώσεις πριν επέλθει η 

θραύση τους χαρακτηρίζονται ως ψαθυρά υλικά, ενώ εκείνα που εµφανίζουν 

παραµορφώσεις περιορισµένης έκτασης ως όλκιµα.  

Όλκιµα υλικά: χαλκός, χάλυβας, χυτοσίδηρος κ.τ.λ.    

Ψαθυρά υλικά: γυαλί κ.τ.λ. 

Η ράβδος τετραγωνικής διατοµής του σχήµατος,  µε πλευρά  5cm, 

εφελκύεται µε φορτίο 200N. Η αναπτυσσόµενη εφελκυστική τάση, είναι ίση 

µε: 

 
 

  

α. 4 N/cm2.    

β. 8 N/cm2.  Χ 

γ. 100 cm2.    

4 

δ. 8 N/m2.    

Μια ράβδος µε ορθογωνική διατοµή 4cm x 5cm, εφελκύεται από φορτίο 

2000dαN. Η αναπτυσσόµενη τάση είναι: 

  

α. 24dan/cm2.   

β. 240daN/cm2   

γ. 100daN/mm2 Χ 

5 

δ. 100daN/cm2    

Το φορτίο θραύσης του υλικού µιας εφελκυόµενης ράβδου, είναι ίσο µε 

1500dαN. Αν η ράβδος έχει διατοµή ίση µε 3cm 2 και ο συντελεστής 

ασφάλειας είναι ίσος µε 5, η επιτρεπόµενη τάση είναι: 

  

α. 500 dαN/cm2.    

β. 100 dαN/cm2.  Χ 

γ. 5 dαN/cm2.    

6 

δ. 300dαN/cm2.    

Ράβδος τετραγωνικής διατοµής πλευράς 1cm και µήκους 30cm, δέχεται στα 

δύο άκρα της θλιπτικές δυνάµεις 20 dαN. Η αναπτυσσόµενη τάση σε µια 

τυχαία διατοµή της ράβδου είναι ίση µε: 

  

α. 20dαN.    

β. 20 dαN/cm2.  Χ 

γ. 5 dαN/cm2.    

7 

δ. 20 dαN/cm.    

H ροπή στο σηµείο Γ στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  8 

α. 0 dαNm. Χ 
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β. 40 dαNm.   

γ. 100 dαNm.   

δ. 10 dαN.   

Υπόδειξη: Μγ = 40daN·4m - 50daN·2m - 60daN·1m   

Το παραγόµενο µηχανικό έργο από τη δύναµη F, κατά τη µετατόπιση του 

σώµατος του παρακάτω σχήµατος, είναι: 

 

  

α. 10Νm.   

β. 100Nm. Χ 

γ. 100daNm.   

9 

δ. 0Nm.   

Η γραµµική ταχύτητα του σηµείου A του δίσκου του σχήµατος, δίνεται από 

τη σχέση: 

 

  

α.  v = ω · R Χ 

β. ν = ω / R   

γ.  ν = R / ω   

10 

δ. v = ω2 · R    

Η δύναµη F2, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία του στερεού 

σώµατος του σχήµατος είναι; 

 
 

  

α. 2,5Ν. Χ 

β. 2,5kN.   

γ. 10N.   

11 

δ. 100N.   

12 Η συνισταµένη δύναµη  στο στερεό σώµα του σχήµατος, έχει µέτρο:   
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α. 9N.   

β. 0N.   

γ. 7N. Χ 

δ. 2N.   

Μια λάµα διατοµής 40mmx5mm και µήκους 30cm, καταπονείται σε 

εφελκυσµό από φορτίο 2000daN. Η λάµα επιµηκύνεται κατά 0,1mm και 

θραύεται υπό φορτίο 5000daN. Η τάση θραύσης  της λάµας είναι: 

  

α. 10daN/mm2.    

β. 20daN/mm2.    

γ. 25daN/mm2.    

13 

δ. 5daN/mm2.    

Η ροπή αδράνειας της επιφάνειας του σχήµατος, ως προς το άξονα y’- y 

είναι: 

 
 

  

α. 20 cm2.    

β. 20 cm4.    

γ. 720 cm4.  Χ 

14 

δ. 200 cm4.    

15 H ακτίνα αδράνειας της επιφάνειας του σχήµατος, ως προς το άξονα y’- y 

είναι : 
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α. iy =  6cm. Χ 

β. iy = 4cm.   

γ. iy = 8cm.   

δ. iy = 6cm2.   

H αντίδραση By στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  

α. 40daN   

β. 60daN. Χ 

γ. 120daN.    

16 

δ. 100daN.   

H αντίδραση Ay στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  

α. 600daN   

β. 100daN   

γ. 60daN Χ 

δ. 40daN   

17 

Υπόδειξη: Αy=100daN-By  και Βy=100daN·4m/10m   

18 Έστω Ix, η ροπή αδράνειας διατοµής  µε εµβαδόν επιφάνειας F ως προς 

άξονα x -x ΄,  ο οποίος διέρχεται από το κέντρο βάρους του σώµατος. Η ροπή 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



αδράνειας Iy της διατοµής ως προς τον άξονα y - y΄ ο οποίος είναι 

παράλληλος του άξονα x -x ΄ και απέχει από αυτόν απόσταση Α, σύµφωνα 

µε το θεώρηµα του Steiner είναι:  

α.  Iy =Ix + A F   

β.  Iy =Ix + A2 F   Χ 

γ.  Iy =Ix + A F2     

δ.  Iy =Ix + A2 F2     

Το παραγόµενο µηχανικό έργο από τη δύναµη F, κατά τη µετατόπιση του 

σώµατος του παρακάτω σχήµατος, είναι: 

 

  

α. 0Nm.   

β. 10Nm.   

γ. 400daNm.   

19 

δ. 100Nm. Χ 

Το παραγόµενο µηχανικό έργο από τη δύναµη F, κατά τη µετατόπιση του 

σώµατος του παρακάτω σχήµατος, είναι: 

  

  

α. 20 Nm.   

β. 10 Nm.   

γ. 0 Nm. Χ 

20 

δ. 100 Nm.   

Η αντίδραση Αx στην αµφιέρειστη δοκό του σχήµατος είναι: 

 

  

α. 10daN.   

β. 5daN. Χ 

21 

γ. 15daN.   
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δ. -5danN.   

Η απαιτούµενη ροπή στον άξονα του κινητήρα στον ανυψωτικό µηχανισµό 

του σχήµατος, είναι: 

  

  

α. 100Nm.   

β. 150Nm. Χ 

γ. 350Nm.   

22 

δ. 250Nm.   

Η ροπή αδρανείας των µαζών m1 και m2, ως προς τον άξονα περιστροφής 

του  κινητήρα στον ανυψωτικό µηχανισµό του σχήµατος,  είναι: 

 
 

  

α. 500kgm2.    

β. 300kgm2.   

γ. 150kgm2. Χ 

23 

δ. 50kgm2.   

Οι αντιδράσεις στα σηµεία στήριξης του παρακάτω φορέα είναι: 

 

  

α. Ay = By = 600 daN.   

24 

β. Ay = 800 daN, By = 400 daN.   Χ 
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γ. Ay = 400 daN, By = 800 daN.     

δ. Ay = 1000 daN, By = 200 daN.    

Η απαιτούµενη δύναµη κοπής λαµαρίνας πάχους 10 mm και πλάτους 60 mm 

αν γνωρίζουµε για το υλικό της την τάση θραύσης τθρ=30daN/mm 2, θα είναι: 

  

α. 180 ΚΝ. Χ 

β. 1800 daN.   

25 

γ. 1800 N.   

Η µέγιστη τάση κάµψης σε µια αµφιέρειστη δοκό µήκους 2 m, ορθογωνικής 

διατοµής 4 x 6 (b x h), που δέχεται στο µέσο της κάθετο φορτίο 48 daN είναι: 

  

α. 200 daN/cm2. Χ 

β. 300 daN/cm2.   

γ. 400 daN/cm2.   

26 

δ. 500 daN/cm2.   

Μια άτρακτος που µεταφέρει ροπή Mt = 40000daN·cm και είναι 

κατασκευασµένη από υλικό µε τεπ=200daN/cm 2 πρέπει να έχει διάµετρο: 

  

α. d=5 cm.   

β. d=100 mm. Χ 

γ. d=200 mm.   

27 

δ. d=15 cm.   
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Πίνακας Ε.8. Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αλλαγή της φοράς περιστροφής σε ένα 

τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα; 

  

α. Με την αντιµετάθεση ενός οποιονδήποτε εκ των τριών φάσεων τροφοδοσίας του 

από το δίκτυο. 

Χ 

β. Με τη χρήση δύο πυκνωτών.   

1 

γ. Με την αντιµετάθεση δύο οποιονδήποτε εκ των τριών φάσεων τροφοδοσίας του 

από το δίκτυο. 

  

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά είδη µηχανών συνεχούς 

ρεύµατος, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των 

τυλιγµάτων διέγερσης και τον τρόπο που αυτά είναι συνδεδεµένα; 

  

α. Μηχανές ξένης διέγερσης Χ 

β. Μηχανές µεικτής διέγερσης   

γ. Μηχανές παράλληλης διέγερσης Χ 

δ. Μηχανές διέγερσης σειράς Χ 

ε. Μηχανές επιλεκτικής διέγερσης   

2 

στ. Μηχανές σύνθετης διέγερσης Χ 

Γιατί το ρεύµα εκκίνησης σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, είναι 

πολλαπλάσιο του ονοµαστικού του ρεύµατος;   

α. ∆ιότι κατά τη στιγµή της εκκίνησης, οι στροφές του κινητήρα είναι µηδενικές και 

κατά συνέπεια η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου 

είναι µηδενική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η τάση τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου να εφαρµόζεται κατά την αρχική στιγµή της εκκίνησης αποκλειστικά και 

µόνο στην ωµική αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα το αρχικό ρεύµα κατά την εκκίνηση να είναι πολλαπλάσιο του 

ονοµαστικού ρεύµατος του κινητήρα. 

Χ 

3 

β. ∆ιότι κατά τη στιγµή της εκκίνησης, οι στροφές του κινητήρα είναι µηδενικές και 

κατά συνέπεια η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου 

είναι η µέγιστη δυνατή Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η τάση τροφοδοσίας του 

τυλίγµατος τυµπάνου να εφαρµόζεται κατά την αρχική στιγµή της εκκίνησης στην 

ωµική και επαγωγική αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα το αρχικό ρεύµα κατά την εκκίνηση να είναι πολλαπλάσιο του 

ονοµαστικού ρεύµατος του κινητήρα.   

Ποια είναι η κατασκευαστική διαφορά µεταξύ των τυλιγµάτων παράλληλης 

διέγερσης και διέγερσης σειράς, σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

σύνθετης διέγερσης;    

α. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µικρό αριθµό σπειρών µικρής διατοµής, 

σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µεγάλο αριθµό 

σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης.   

4 

β. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µεγάλο αριθµό σπειρών µικρής 

διατοµής, σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µικρό 

αριθµό σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης. 

Χ 
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γ. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης έχει µικρό αριθµό σπειρών µεγάλης 

διατοµής, σε αντίθεση µε το τύλιγµα διέγερσης σειράς το οποίο διαθέτει µεγάλο 

αριθµό σπειρών µεγαλύτερης διατοµής σε σχέση µε το τύλιγµα της παράλληλης 

διέγερσης.   

Αναφέρατε ποιος από ακόλουθους τρόπους µεταβολής της ταχύτητας 

περιστροφής των κινητήρων Σ.Ρ., είναι ο αποτελεσµατικότερος;    

α. Με ρύθµιση της αντίστασης διέγερσης.   

β. Με ρύθµιση της τάσης στα άκρα του οπλισµού (τύλιγµα τυµπάνου). Χ 

γ. Με ρύθµιση της αντίστασης του οπλισµού.   

5 

Η αποτελεσµατικότερη από αυτές τις τεχνικές, είναι η ρύθµιση της τάσης στα άκρα 

του οπλισµού του κινητήρα, µε την οποία επιτυγχάνεται µεγάλο εύρος ταχυτήτων 

χωρίς να επηρεάζεται η µέγιστη ροπή του κινητήρα.   

Με την αύξηση της συχνότητας της τάσης τροφοδοσίας σε ένα ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Μείωση της σύγχρονης ταχύτητας .   

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας Χ 

6 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω   

Στην πινακίδα ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέα, αναγράφεται τάση 230/400V. Τι σηµαίνει αυτό; 

  

α. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ  για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

230V.  

Χ 

β. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ  για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

400V.  

  

7 

γ. Σηµαίνει ότι η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 400V. Εποµένως, για 

δίκτυο πολικής τάσης 230V ο κινητήρας µπορεί να συνδεθεί συνδεσµολογία 

τριγώνου, ενώ για δίκτυο πολικής τάσης 400V, ο κινητήρας πρέπει να συνδεθεί 

συνδεσµολογία αστέρα, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται στα τυλίγµατα του 

400V.  

  

Οι βοηθητικοί πόλοι, είναι µικροί µαγνητικοί πόλοι που τοποθετούνται στο 

στάτη και στις ουδέτερες ζώνες των µηχανών συνεχούς ρεύµατος. Τα 

τυλίγµατά τους συνδέονται σε σειρά µε το τύλιγµα τυµπάνου και για το λόγο 

αυτό αποτελούνται από λίγες σπείρες µονωµένου σύρµατος µεγάλης 

διατοµής.    

α. Σωστό. Χ 

8 

β. Λάθος.   

Σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε διέγερση σειράς, όταν το ρεύµα 

φόρτισης αυξάνει, οι στροφές:  

  

α. Αυξάνονται.   

β. Μειώνονται. Χ 

9 

γ. Παραµένουν σταθερές.   
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Όταν ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος λειτουργεί σε κενό φορτίο, τότε η 

ένταση που απορροφά από την πηγή είναι:  

  

α. Πολύ µεγάλη.   

β. Μηδενική.   

γ. Πολύ µικρή. Χ 

10 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Τι είναι οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος και που χρησιµοποιούνται;    

α. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε υψηλή ροπή και υψηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν υψηλή ροπή και µικρής κλίµακα ταχύτητας. 

  

β. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε υψηλή ροπή και χαµηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν υψηλή ροπή και µεγάλη κλίµακα ταχύτητας. 

Χ 

11 

γ. Οι σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος, είναι ειδικά σχεδιασµένες µηχανές 

συνεχούς ρεύµατος, µε µικρή ροπή και χαµηλή αδράνεια. Χρησιµοποιούνται σε 

συστήµατα που απαιτούν µικρή ροπή και µεγάλη κλίµακα ταχύτητας. 

  

Από ποια µεγέθη εξαρτάται η σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα;    

α. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=60·f/P. 

Χ 

β. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=P/(60·f). 

  

12 

γ. Η σύγχρονη ταχύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των ζευγών των µαγνητικών 

πόλων καθώς και από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του τυλίγµατος 

τυµπάνου, σύµφωνα µε τη σχέση: ns=P·60/f. 

  

Τι εκφράζει η  ολίσθηση σε έναν ασύγχρονο κινητήρα και από ποια σχέση 

δίνεται; 

  

α. Η διαφορά µεταξύ της σύγχρονης ταχύτητας ns και της ταχύτητας του κινητήρα n 

προς τη σύγχρονη ταχύτητα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s = 

(ns-n) / ns.  

Χ 

β. Η διαφορά µεταξύ της ταχύτητας του κινητήρα n και της σύγχρονης ταχύτητας ns 

προς τη σύγχρονη ταχύτητα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s = 

(n-ns) / ns.  

  

13 

γ. Η διαφορά µεταξύ της ταχύτητας του κινητήρα n και της σύγχρονης ταχύτητας ns 

προς τη ταχύτητα του κινητήρα, ονοµάζεται ολίσθηση s και δίνεται από τη σχέση: s 

= (n-ns) / n.  

  

Σε ένα ηλεκτρικό κινητήρα, η διαφορά µεταξύ της ροπής του κινητήρα και 

του φορτίου λέγεται; 

  

α. Ροπή εκκίνησης.   

β. Ροπή επιτάχυνσης. Χ 

γ. Ροπή ανατροπής.   

14 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω.   

Πόσες φορές µειώνεται το ρεύµα εκκίνησης τριφασικού ασύγχρονου 

κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα σε συνδεσµολογία αστέρα, σε σχέση µε 

τη συνδεσµολογία τριγώνου; 

  15 

α. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα   
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βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται δύο (2) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο ρεύµα 

εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

β. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται τρεις (3) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο 

ρεύµα εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

Χ 

γ. Σε συνδεσµολογία αστέρα το ρεύµα του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, µειώνεται έξι (6) φορές σε σχέση µε αντίστοιχο ρεύµα 

εκκίνησης σε συνδεσµολογία τριγώνου. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις βασικές µεθόδους εκκίνησης ενός 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

  

α. Με απευθείας εκκίνηση (εφαρµογή σε κινητήρες µικρής ισχύος). Χ 

β. Με διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Χ 

γ. Με χωρικές αντιστάσεις.   

δ. Με αντιστάσεις στο στάτη. Χ 

ε. Με αυτοµετασχηµατιστή. Χ 

16 

στ. Με ηλεκτρονικό εκκινητή.   

Με την αύξηση του µεγέθους της τάσης τροφοδοσίας σε ένα ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας.   

γ. Μείωση της µέγιστης ροπής.   

17 

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής. Χ 

Με την παρεµβολή αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα σε ένα 

δακτυλιοφόρο ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Αύξηση της ροπής εκκίνησης. Χ 

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας.   

18 

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής.   

Η αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας σε ένα τριφασικό ασύγχρονο κινητήρα, 

επιτυγχάνεται: 

  

α. Με την αύξηση του αριθµού των πόλων. Χ 

β. Με τη µείωση της συχνότητας της τάσης τροφοδοσίας.   

γ. Με την αύξηση του φορτίου.   

19 

δ. Με την αύξηση του µεγέθους της τάσης τροφοδοσίας.   

Παρεµβάλλοντας ωµική αντίσταση στο τύλιγµα του δροµέα σε ασύγχρονο 

τριφασικό δακτυλιοφόρο κινητήρα: 

  

α. Η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε χαµηλότερες στροφές. Χ 

β. Η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε υψηλότερες στροφές.   

γ. Μειώνεται η µέγιστη ροπή.   

20 

δ. Μειώνεται ο αριθµός των πόλων.   

Σε έναν ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα διπλού κλωβού, σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο κινητήρα απλού κλωβού: 

  

α. Υπάρχει αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Η ροπή εκκίνησης είναι αυξηµένη. Χ 

γ. Η ροπή εκκίνησης είναι µειωµένη.   

21 

δ. Η σύγχρονη ταχύτητα είναι διπλάσια.   

22 Στην περίπτωση των πολύ συχνών εκκινήσεων ενός ηλεκτροκινητήρα, δεν 
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συνιστάται η χρήση θερµικού υπερφόρτισης µε διµεταλλικά στοιχεία, καθώς 

τα διµεταλλικά στοιχεία του θερµικού δεν προλαβαίνουν να επανέλθουν σε 

κανονική κατάσταση στα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των εκκινήσεων, µε 

αποτέλεσµα να ενεργοποιείται ο µηχανισµός του θερµικού χωρίς ουσιαστικό 

λόγο και να σταµατά η λειτουργία του κινητήρα. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Σε ποια ένταση ρεύµατος ρυθµίζεται το θερµικό υπερφόρτισης ενός απλού 

αυτόµατου διακόπτη τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέα; 

  

α. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στη 

διπλάσια τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος λειτουργίας του κινητήρα γιατί το 

κύκλωµα ισχύος του θερµικού διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

  

β. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στην 

υποδιπλάσια τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος λειτουργίας του κινητήρα γιατί το 

κύκλωµα ισχύος του θερµικού διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

  

23 

γ. Το θερµικό υπερφόρτισης του απλού αυτόµατου διακόπτη ρυθµίζεται στο 

ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα γιατί το κύκλωµα ισχύος του θερµικού 

διαρρέεται από το ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα. 

Χ 

Σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται υπερφόρτιση σε ένα ηλεκτροκινητήρα;   

α. όταν η ισχύς του φορτίου του κινητήρα, είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική 

του ισχύ. 

Χ 

β. όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται σε δύο µόνο από τις τρεις φάσεις (για τριφασικό 

κινητήρα). 

Χ 

γ. όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας, είναι µικρότερη από την ονοµαστική τάση 

του κινητήρα. 

Χ 

δ. όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας, είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική 

τάση του κινητήρα. 

  

24 

ε. όταν µπλοκάρει ο άξονας του κινητήρα. Χ 

Για να αλλάξει η φορά περιστροφής ενός µονοφασικού κινητήρα 

βραχυκυκλωµένου δροµέα, πρέπει να γίνει αντιµετάθεση των αγωγών της 

τάσης τροφοδοσίας σε ένα µόνο από τα δύο τυλίγµατα του κινητήρα 

(δηλαδή στο κύριο ή στο βοηθητικό τύλιγµα). 

  

α. Σωστό. Χ 

25 

β. Λάθος.   

Τι αποτέλεσµα στη λειτουργία ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

παράλληλης διέγερσης, θα έχει η διακοπή της συνέχειας του τυλίγµατος της 

παράλληλης διέγερσης (δηλαδή ο µηδενισµός του ρεύµατος διέγερσης);  

  

α. Θα προκαλέσει µείωση των στροφών του κινητήρα.   

β. Θα προκαλέσει αύξηση των στροφών του κινητήρα. Χ 

26 

γ. ∆εν θα έχει καµία επίδραση.    

Οι σερβοκινητήρες έχουν:    

α. Χαµηλή τάση.   

β. Υψηλή αδράνεια.   

27 

γ. Υψηλή ροπή. Χ 

28 Για να λειτουργεί στην ευσταθή περιοχή λειτουργίας ένας ασύγχρονος 

κινητήρας, πρέπει να εργάζεται; 
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α. Με µηδενική ροπή.   

β. Στη µέγιστη ροπή του.   

γ. Στο τµήµα της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών µετά τη µέγιστη ροπή. Χ 

δ. Στο τµήµα της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών πριν τη µέγιστη ροπή.   

Αναφέρατε πλεονεκτήµατα από τη χρήση ηλεκτρονικού ρυθµιστή στροφών 

για την τροφοδότηση ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 

  

α. Οµαλή εκκίνηση (ρυθµιζόµενη µε µικρό ρεύµα εκκίνησης). Χ 

β. Οµαλή πέδηση. Χ 

γ. Αύξηση της ροπής εκκίνησης. Χ 

δ. Εξοικονόµηση ενέργειας. Χ 

ε. ∆υνατότητα αλλαγής της φοράς περιστροφής (χωρίς πρόσθετο εξοπλισµό). Χ 

29 

στ. Αύξηση της προστασίας του κινητήρα. Χ 

Με την αύξηση της συχνότητας της τάσης τροφοδοσίας σε ένα ασύγχρονο 

τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Μείωση της σύγχρονης ταχύτητας .   

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας Χ 

30 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω   

Με την παρεµβολή αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα σε ένα 

δακτυλιοφόρο ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, επιτυγχάνεται: 

  

α. Αύξηση του αριθµού των πόλων.   

β. Αύξηση της ροπής εκκίνησης. Χ 

γ. Αύξηση της σύγχρονης ταχύτητας.   

31 

δ. Αύξηση της µέγιστης ροπής.   

Έστω f1 η συχνότητα των τάσεων τροφοδοσίας του τυλίγµατος τυµπάνου 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί µε ολίσθηση 

s, η συχνότητα των ρευµάτων που επάγονται στο τύλιγµα του δροµέα, είναι: 

  

α. f2=s·f1. Χ 

β. f2=f1.   

γ. f2=s/f1.   

32 

δ. f2=f1/s.    

Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας σε συνδεσµολογία τριγώνου, απορροφά 
από το δίκτυο ρεύµα γραµµής A320 . Το ρεύµα στις τρεις φάσεις του 

τυλίγµατος τυµπάνου  είναι:  

  

α. 20 Α Χ 

β. A3/20    

33 

γ. 60 Α.   

Η παραγωγή ροπής σε ένα ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα, είναι 

αποτέλεσµα: 

  

α. Του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του στάτη.   

β. Του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του δροµέα.   

γ. Της αλληλεπίδρασης των µαγνητικών πεδίων των τυλιγµάτων στάτη και δροµέα.   

34 

δ. Τίποτε από τα παραπάνω. Χ 

Σε ένα ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα διπλού κλωβού, σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο κινητήρα απλού κλωβού: 

  

α. Υπάρχει αύξηση του αριθµού των πόλων.   

35 

β. Η ροπή εκκίνησης είναι αυξηµένη. Χ 
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γ. Η ροπή εκκίνησης είναι µειωµένη.   

δ. Η σύγχρονη ταχύτητα είναι διπλάσια.   

Στην πινακίδα ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου 

δροµέα, αναγράφεται τάση 230/400V. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για 

την εκκίνηση του, διακόπτης αστέρα-τρίγωνο από το δίκτυο χαµηλής τάσης 

της ∆ΕΗ; 

  

α. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο 

από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα 

τυλίγµατα θα δεχθούν τάση 230V. 

  

β. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 230V. Εποµένως, δεν είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο από το δίκτυο 

χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα τυλίγµατα θα 

δεχθούν τάση 400V, η οποία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους 

τάσης των 230V.  

Χ 

36 

γ. Η ονοµαστική τάση των τυλιγµάτων είναι 400V. Εποµένως, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση του διακόπτης αστέρα-τρίγωνο 

από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ, διότι στη συνδεσµολογία τριγώνου τα 

τυλίγµατα θα δεχθούν τάση 400V. 

  

Γιατί στη λειτουργία χωρίς φορτίο ενός τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, 

ενώ η ένταση που απορροφά από το  δίκτυο είναι σηµαντικό ποσοστό της 

ονοµαστικής του έντασης, η πραγµατική ισχύς είναι πολύ µικρότερο 

ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος;   

α. Λόγω µειωµένης µαγνητικής αντίστασης του σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος η 

οποία οφείλεται στο διάκενο αέρα, το ρεύµα κενού φορτίου είναι αρκετά αυξηµένο. 

Η αύξηση αυτή του ρεύµατος κατά την χωρίς φορτίο λειτουργία συνοδεύεται από 

ανάλογη µείωση της άεργης ισχύος και για το λόγο αυτό η πραγµατική ισχύς είναι 

πολύ µικρότερο ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος.   

37 

β. Λόγω αυξηµένης µαγνητικής αντίστασης του σιδηροµαγνητικού κυκλώµατος η 

οποία οφείλεται στο διάκενο αέρα, το ρεύµα κενού φορτίου είναι αρκετά αυξηµένο. 

Η αύξηση αυτή του ρεύµατος κατά την χωρίς φορτίο λειτουργία συνοδεύεται από 

ανάλογη αύξηση της άεργης ισχύος και για το λόγο αυτό η πραγµατική ισχύς είναι 

πολύ µικρότερο ποσοστό της αντίστοιχης ονοµαστικής πραγµατικής ισχύος. 

Χ 
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Πίνακας Ε.9. Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές. Υψηλής δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Να βρεθεί το ρεύµα εκκίνησης, σε κινητήρα συνεχούς ρεύµατος παράλληλης 

διέγερσης. Ο κινητήρας τροφοδοτείται µε τάση V=200V και η αντίσταση του 

τυλίγµατος τυµπάνου είναι RT=0,5Ω. Το Ρεύµα τυλίγµατος τυµπάνου δίνεται 

από τη σχέση: Iτ = (V - Ea) / Rτ., όπου Εa είναι επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη. 

  

α. Κατά τη στιγµή της εκκίνησης, η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη είναι 

µηδενική. Εποµένως το αρχικό ρεύµα τυµπάνου κατά την εκκίνηση, θα είναι: Ιεκ = 

200 A.   

β. Κατά τη στιγµή της εκκίνησης, η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη είναι 

µηδενική. Εποµένως το αρχικό ρεύµα τυµπάνου κατά την εκκίνηση, θα είναι: Ιεκ = 

400 A. 

Χ 

1 

γ. Κατά τη στιγµή της εκκίνησης, η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη είναι 

µηδενική. Εποµένως το αρχικό ρεύµα τυµπάνου κατά την εκκίνηση, είναι: Ιεκ = 500 

A.   

Τι αποτέλεσµα στη µεταβολή των στροφών για συγκεκριµένες συνθήκες 

φόρτισης, θα έχει η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα 

διέγερσης, σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης;    

α. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη αύξηση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

αύξηση της µαγνητικής ροής. Η αύξηση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των στροφών.   

β. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

µείωση της µαγνητικής ροής. Η µείωση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των στροφών. 

Χ 

γ. Η παρεµβολή ωµικής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα διέγερσης, έχει σαν 

αποτέλεσµα τη αύξηση του ρεύµατος στο τύλιγµα διέγερσης και κατά συνέπεια τη 

µείωση της µαγνητικής ροής. Η µείωση της µαγνητικής ροής σύµφωνα µε την 

παραπάνω σχέση, θα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των στροφών.   

2 

Υπόδειξη: Οι στροφές (ανά λεπτό) του κινητήρα δίνονται από τη σχέση: n = 

Eα/(K·Φ). 

Όπου Εα = επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου, 

 Φ = µαγνητική ροή του τυλίγµατος διέγερσης, 

 Κ = κατασκευαστική σταθερά.   

Πόση είναι η ισχύς στην είσοδο του κινητήρα συνεχούς ρεύµατος διέγερσης 

σειράς, 10Hp, 200V, όταν λειτουργεί υπό ονοµαστικό φορτίο, υπό 

ονοµαστική τάση, σε ονοµαστικές στροφές και έχει βαθµό απόδοσης 0,9. 

∆ίνεται ότι 1Hp=746W.   

α. 8289 W Χ 

β. 7289 W   

γ. 5289 W   

3 

Υπόδειξη: Η ισχύς στην είσοδο του κινητήρα είναι:  Pεισ = (10HP x 746W) / 0,9 = 

8289 W.   
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Ασύγχρονος τριφασικός τετραπολικός κινητήρας λειτουργεί υπό φορτίο µε 

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ω=120 rad/sec  και  απορροφά από το 

δίκτυο ηλεκτρική ισχύ Pηλ=8000W. Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα είναι 

n=0,9 (εκφράζει το λόγο της µηχανικής ισχύος που αποδίδεται στο φορτίο 

Pφ προς την ηλεκτρική ισχύ στην είσοδο του κινητήρα Pηλ. ∆ηλαδή: 

n=Pφ/Pηλ). Να βρεθεί η ροπή Τ που αναπτύσσει στον άξονά του: 

  

α. Τ=20 Νm   

β. Τ=60 Nm  Χ 

γ. Τ=120 Νm   

4 

Υπόδειξη: Τ = Pφ/ω = 7200 W /120 rad/sec = 60N.m   

Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας 230/400V, 50Hz, λειτουργεί υπό φορτίο 

στις 1450στροφές/λεπτό. Ο αριθµός των  πόλων του κινητήρα είναι: 

  

α.   P=2   

β.   P=4 Χ 

γ.   P=6   

5 

δ.   P=8   

Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης, τροφοδοτείται µε 

τάση V=300V. Οι ωµικές αντιστάσεις των τυλιγµάτων τυµπάνου και 

διέγερσης, είναι 0,5Ω και 300Ω αντίστοιχα. Η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου είναι Εα=290V. Οι διάφορες µηχανικές και 

µαγνητικές απώλειες είναι 50W. Η ωφέλιµη µηχανική ισχύς στον άξονα του 

κινητήρα, είναι: 

  

α. 5750W Χ 

β. 500W   

γ. 5000W   

6 

δ. 50W   

Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας 380V, απορροφά ρεύµα από το δίκτυο 

20A µε συντελεστή ισχύος 0,8 επαγωγικό. Η άεργη ισχύς που απορροφά 

από το δίκτυο είναι: 

  

α. 7600VAr   

β. 7898VAr Χ 

γ. 1316VAr   

7 

δ. 10530VAr   

Κινητήρας ανυψώνει φορτίο 2000N µε γραµµική ταχύτητα 0,5m/s, µέσω 

µειωτήρα στροφών µε σχέση µετάδοσης 1/10. Η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του άξονα του φορτίου είναι ω=10 rad/s. Ο µειωτήρας 

θεωρείται ιδανικός. Η απαιτούµενη ροπή στον άξονα του κινητήρα είναι; 

  

α. 10Nm Χ 

β. 100Nm   

γ. 1Nm   

8 

δ. 1000Nm   

Να βρεθεί η τιµή της εξωτερικής αντίστασης εκκίνησης (Rεκ) που πρέπει να 

προστεθεί σε σειρά µε το τύλιγµα τυµπάνου σε κινητήρα συνεχούς ρεύµατος 

παράλληλης διέγερσης, ώστε το µέγιστο ρεύµα κατά την εκκίνηση (Ιεκ) να 

µη ξεπεράσει τα 50A. Ο κινητήρας τροφοδοτείται µε τάση V=180V και η  

αντίσταση του τυλίγµατος τυµπάνου είναι Rτ=0,6 Ω. 

  9 

α. 3Ω Χ 
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β. 3,6Ω   

γ. 4,2Ω   

Υπόδειξη: Παρεµβάλλοντας την εξωτερική αντίσταση εκκίνησης σε σειρά µε το 

τύλιγµα τυµπάνου σε κινητήρα, το αρχικό ρεύµα του τυλίγµατος τυµπάνου κατά 

την εκκίνηση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική δύναµη 

είναι µηδενική, δίνεται από τη σχέση: Iεκ = V / (Rτ+Rεκ).  Η τιµή της εξωτερικής 

αντίστασης εκκίνησης (Rεκ) δίνεται από τη σχέση:  Rεκ = (V / Iεκ) - Rτ. 

Χ 

Στο παρακάτω σχήµα, δείχνεται η χαρακτηριστική ροπής-στροφών ενός 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα Τκ και οι χαρακτηριστικές ροπής-στροφών 

δύο φορτίων ΤΦ1 και ΤΦ2 αντίστοιχα. Ποιο από τα δύο φορτία µπορεί να 

τροφοδοτήσει ο συγκεκριµένος κινητήρας; 

   

α. Κανένα από τα δύο φορτία ΤΦ1 και ΤΦ2, διότι η ροπή τους σε µεγάλο αριθµό 

στροφών τους είναι µικρότερη από την αντίστοιχη ροπή του κινητήρα.   

β. Προφανώς το φορτίο ΤΦ2, διότι η ροπή εκκίνησης του είναι µικρότερη από την 

αντίστοιχη ροπή εκκίνησης του κινητήρα. 

Χ 

10 

γ. Προφανώς το φορτίο ΤΦ1, διότι η µέση τιµή ροπής του είναι πλησιέστερη στην 

αντίστοιχη µέγιστη ροπή του κινητήρα.   

Ασύγχρονος τριφασικός τετραπολικός κινητήρας, συνδέεται σε δίκτυο 

συχνότητας 50Hz. Ποια είναι η σύγχρονη ταχύτητα ns; 

  

α. 1500 rpm Χ 

β. 1450 rpm   

γ. 1425 rpm   

11 

Υπόδειξη: ns = (60 x f)/ P = (60 x 50)/2 = 1500 rpm.   

Τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας ισχύος Ρεξ=100HP τροφοδοτείται µε 

πολική τάση 600V. Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα είναι συνφ=0,8 

επαγωγικός και ο βαθµός απόδοσης η=0.9. Ποια η φαινόµενη ισχύς S του 

κινητήρα; (1ΗP=0,746KW και S=Pεισ/συνφ) 

  

α. 138,88 ΚVA.   

β. 103,61 KVA. Χ 

γ. 83,93 KVA.   

Υπόδειξη: Η πραγµατική ισχύς στην είσοδο του κινητήρα είναι: 

KW89.82
9.0

KW746.0100
η

P
P εξ
εισ =

×
==  

  

12 

Η φαινόµενη ισχύς είναι: KVA6.103KVA
8.0
89.82

υνφσ

P
S εισ ===    

13 Να υπολογισθεί η ισχύς που πρέπει να έχει ασύγχρονος τριφασικός   
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κινητήρας, για να ανυψώσει φορτίο βάρους Β=3930Ν (400Κg βάρους) µε 

ταχύτητα v=0,3 m/sec. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης του µηχανισµού 

κίνησης είναι η=0,8. 

α. Ρ=16375 W   

β. Ρ=10480 W   

γ. Ρ=1474 W Χ 

Υπόδειξη: Η απαιτούµενη ισχύς είναι: W1474
8.0

3.03930
η

Bv
P ≈

×
==    

Να υπολογιστεί ο βαθµός απόδοσης η (όπου η=Ρεξόδου/Ρεισόδου) 

ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα, ο οποίος απορροφά ρεύµα γραµµής 

I=10Α όταν τροφοδοτείται από δίκτυο πολικής τάσης V=380V και αποδίδει 

µηχανική ισχύ Pεξόδου=4,5kW µε συντελεστή ισχύος συνφ=0.8 επαγωγικό. 

  

α. η=0,812 Χ 

β. η=0,574   

γ. η=0,519   

Υπόδειξη: Η απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς είναι: 

W56,55428,0104003συνφIV3Pεισ =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

  

14 

Ο βαθµός απόδοσης είναι: 812,0
56,5542

4500
P

P
η

εσ

εξ ===  
  

Ασύγχρονος τριφασικός εξαπολικός κινητήρας 230/400, 50Hz, λειτουργεί 

υπό φορτίο στις 950 στροφές/λεπτό. Να βρεθεί η συχνότητα των ρευµάτων 

στα τυλίγµατα του δροµέα. 

  

α. Η ολίσθηση του κινητήρα είναι: s = (ns - nr) / ns = (1000 - 950 )/1000 = 0,05, 

H συχνότητα των ρευµάτων στα τυλίγµατα του δροµέα είναι: f2 = s·f1 = 0,05 · 50 Hz 

= 2,5 Hz. 

Χ 

15 

β. Η ολίσθηση του κινητήρα είναι: s = (ns - nr) / ns = (1000 - 950 )/1000 = 0,05, 

H συχνότητα των ρευµάτων στα τυλίγµατα του δροµέα είναι: f2 = s·f1 = 0,05 · 50 Hz 

= 5,5 Hz. 

  

Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης, τροφοδοτείται µε 

τάση V=300V. Οι ωµικές αντιστάσεις των τυλιγµάτων τυµπάνου και 

διέγερσης, είναι 0,5Ω και 300Ω αντίστοιχα. Η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου είναι Eα = 290V. Οι συνολικές απώλειες 

χαλκού στα δύο τυλίγµατα του κινητήρα, είναι: 

  

α. 100W.   

β. 500W. Χ 

γ. 150W.   

16 

δ. 1000W.   

Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης, τροφοδοτείται µε 

τάση V=300V. Οι ωµικές αντιστάσεις των τυλιγµάτων τυµπάνου και 

διέγερσης, είναι 0,5Ω και 300Ω αντίστοιχα. Η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου είναι Eα = 290V. Το συνολικό ρεύµα που 

απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο, είναι: 

  

α. 21 Α. Χ 

β. 10 Α.   

γ. 10,5 Α.   

17 

δ. 1 Α.   

18 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης, τροφοδοτείται µε   
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τάση V=300V. Οι ωµικές αντιστάσεις των τυλιγµάτων τυµπάνου και 

διέγερσης, είναι 0,5Ω και 300Ω αντίστοιχα. Η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου είναι Eα = 290V. Οι διάφορες µηχανικές και 

µαγνητικές απώλειες αµελούνται. Ο κινητήρας στρέφεται µε γωνιακή 

ταχύτητα ω=100 rad/s, η αναπτυσσόµενη ροπή στον άξονα του κινητήρα, 

είναι: 

α. 100Nm.   

β. 58Nm. Χ 

γ. 8Nm.   

δ. 50Nm.   

Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος παράλληλης διέγερσης, τροφοδοτείται µε 

τάση V=300V. Οι ωµικές αντιστάσεις των τυλιγµάτων τυµπάνου και 

διέγερσης, είναι 0,5Ω και 300Ω αντίστοιχα. Η επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική 

δύναµη στο τύλιγµα τυµπάνου είναι Eα = 290V. Οι διάφορες µηχανικές και 

µαγνητικές απώλειες αµελούνται. Η ισχύς που απορροφά ο κινητήρας από 

το δίκτυο, είναι: 

  

α. 5000W.   

β. 6300W. Χ 

γ. 6000W.   

19 

δ. 400W.   

Κινητήρας ανυψώνει φορτίο 2000N µε γραµµική ταχύτητα 0,5m/s. Η γωνιακή 

ταχύτητα περιστροφής του άξονα του κινητήρα είναι ω=20rad/s. Η 

απαιτούµενη ροπή στον άξονα του κινητήρα, είναι ; 

  

α. 50Nm. Χ 

β. 100Nm.   

γ. 5Nm.   

20 

δ. 500Nm.   

Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας ανυψώνει φορτίο 3000N µε γραµµική 

ταχύτητα 0,5m/s, µέσω µειωτήρα στροφών µε σχέση µετάδοσης 1/10. Η 

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του άξονα του φορτίου είναι ω=10rad/s. Ο 

µειωτήρας θεωρείται ιδανικός. Ο απαιτούµενος αριθµός των πόλων του 

κινητήρα, είναι: 

  

α. 2   

β. 4   

γ. 6 Χ 

21 

δ. 8   

Ασύγχρονος οκταπολικός τριφασικός κινητήρας ανυψώνει φορτίο 4000N µε 

γραµµική ταχύτητα 0,5 m/s, µέσω µειωτήρα στροφών µε σχέση µετάδοσης 

1/10. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του άξονα του φορτίου είναι 

ω=15rad/s. Ο µειωτήρας θεωρείται ιδανικός. Η ολίσθηση του κινητήρα, είναι: 

  

1. 0,001.   

2. 0,02.   

3. 0,045. Χ 

22 

4. 0,05.   

23 Ασύγχρονος τετραπολικός τριφασικός κινητήρας, ανυψώνει φορτίο 4000N 

µε γραµµική ταχύτητα 0,5m/s, µέσω µειωτήρα στροφών µε βαθµό απόδοσης 

90%. Εάν ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα είναι  80%, η απαιτούµενη 
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ηλεκτρική ισχύς στην είσοδο του κινητήρα, είναι: 

α. 2000W.   

β. 2778W. Χ 

γ. 3478W.   

δ. 4000W.   

Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω κυκλώµατα ελέγχου είναι το σωστό για τη 

συνδεσµολογία αυτοµάτου αναστροφής κινητήρα. 

 
 

Α-199 

∆ύσκολες 

α. Το σχήµα Α.  Χ 

24 

β. Το σχήµα Β.    
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Πίνακας Ε.10. Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Χαµηλής δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Οι ανελκυστήρες διακρίνονται σύµφωνα µε:   

α. Την αρχή λειτουργίας τους. Χ 

β. Τη χρήση τους. Χ 

γ. Την ποιότητα κατασκευής τους.   

δ. Τη δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητάς τους. Χ 

1 

ε. Τις διαστάσεις τους.   

Στους ανελκυστήρες απλής λειτουργίας προτεραιότητα στην κλήση έχει:   

α. Ο επιβάτης που βρίσκεται µέσα στο θάλαµο. Χ 

β. Ο επιβάτης που βρίσκεται στον όροφο.   

γ. Αυτός που πίεσε δεύτερος το µπουτόν κλήσης.   

2 

δ. Κανένα από τα παραπάνω.   

Μέσα στο µηχανοστάσιο τοποθετείται:   

α. Ο θάλαµος.   

β. Τα συρµατόσχοινα.   

γ. Ο ρυθµιστής ταχύτητας. Χ 

3 

δ. Τα αντίβαρα.   

Ο κινητήριος µηχανισµός ενός ανελκυστήρα περιλαµβάνει   

α. Τον κινητήρα. Χ 

β. Το βαρούλκο. Χ 

γ. Τον θάλαµο.   

4 

δ. Την τροχαλία τριβής. Χ 

Κριτήριο επιλογής κινητήρα για τη χρησιµοποίησή του σε εγκατάσταση 

ανελκυστήρων αποτελεί: 

  

α. Η τάση λειτουργίας του.   

β. Το ονοµαστικό του ρεύµα.   

γ. Η δυνατότητα πολλών εκκινήσεων. Χ 

5 

δ. Η προσαρµοστικότητά τους στο δίκτυο.   

Η µικρή ταχύτητα των κινητήρων εξασφαλίζει στους ανελκυστήρες:   

α. Οµαλό σταµάτηµα. Χ 

β. Ακριβέστερη ισοστάθµιση.   

6 

γ. Μικρότερη λειτουργία του φρένου.   

Τα αντίβαρα αντισταθµίζουν:   

α. Μέρος του ονοµαστικού φορτίου του ανελκυστήρα.   

β. Το απόβαρο του ανελκυστήρα.   

γ. Το ονοµαστικό φορτίο του ανελκυστήρα.   

7 

δ. Μέρος του ονοµαστικού φορτίου και του απόβαρου του ανελκυστήρα. Χ 

Στη µονάδα ισχύος υδραυλικού ανελκυστήρα ανήκει:   

α. O κύλινδρος.   

β. Το έµβολο.   

γ. O κινητήρας. Χ 

8 

δ. Η τροχαλία.   

Τι είναι οι ανελκυστήρες;   9 

α. Ανελκυστήρας είναι µια µόνιµη εγκατεστηµένη συσκευή ανύψωσης που Χ 
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εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα (ορόφους) και έχει θάλαµο προσβάσιµο στους 

χρήστες ο οποίος κινείται µεταξύ κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών µε κλίση 

µικρότερη από 15ο ως προς την κατακόρυφο. 

β. Ανελκυστήρας είναι µια µόνιµη εγκατεστηµένη συσκευή ανύψωσης που 

εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα (ορόφους) και έχει θάλαµο προσβάσιµο στους 

χρήστες ο οποίος κινείται µεταξύ οδηγών µε κλίση µικρότερη από 25ο ως προς την 

κατακόρυφο.  

  

Οι κατηγορίες ανελκυστήρων ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους είναι:   

α. Με τροχαλία τριβής, τύµπανο και αλυσίδα. Χ 

β. Υδραυλικοί. Χ 

10 

γ. Υβριδικοί.   

Οι κατηγορίες ανελκυστήρων ανάλογα µε τον χειρισµός κατά τη λειτουργία 

τους είναι: 

  

α. Απλός. Χ 

β. Αυτόµατος ανόδου – καθόδου. Χ 

γ. Αυτόµατος ανόδου.   

11 

δ. Αυτόµατος κατά µία κατεύθυνση. Χ 

Οι κατηγορίες ανελκυστήρων ανάλογα µε τη χρήση τους είναι:   

α. Οριζόντιας µεταφοράς.   

β. Ατόµων. Χ 

12 

γ. Φορτίων: εργοστασίων, γκαράζ, µικρών φορτίων, τροφίµων κ.τ.λ. Χ 

Οι κατηγορίες ανελκυστήρων ανάλογα µε τη δυνατότητα ρύθµισης της 

ταχύτητάς τους είναι: 

  

α. Μιας ταχύτητας. Χ 

β. ∆ύο ταχυτήτων. Χ 

γ. Τριών ταχυτήτων.   

13 

δ. Συνεχούς ρύθµισης ταχύτητας. Χ 

Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες αυτόµατων ανελκυστήρων:   

α. αυτόµατοι ανελκυστήρες ανόδου-καθόδου Χ 

β. αυτόµατοι ανελκυστήρες µιας κατεύθυνσης. Χ 

γ. αυτόµατοι ανελκυστήρες καθόδου.   

δ. αυτόµατοι ανελκυστήρες ανόδου.   

14 

ε. συνεργαζόµενοι ανελκυστήρες. Χ 

Υδραυλικός ανελκυστήρας, είναι ο ανελκυστήρας στον οποίο η αναγκαία για 

την ανύψωση του φορτίου ενέργεια εξασφαλίζεται από µια ηλεκτροκίνητη 

αντλία, η οποία µεταβιβάζει υδραυλικό ρευστό (λάδι), σε µια ανυψωτική 

µονάδα (έµβολο - κύλινδρος) που επενεργεί έµµεσα ή άµεσα στο θάλαµο. 

  

α. Σωστό. Χ 

15 

β. Λάθος.   

Τι περιλαµβάνει ο κινητήριος µηχανισµός των ανελκυστήρων τριβής;   

α. Τον ηλεκτρικό κινητήρα. Χ 

β. Το µειωτήρα στροφών (βαρούλκο). Χ 

γ. Το θάλαµο µεταφοράς φορτίου.   

δ. Την τροχαλία τριβής. Χ 

16 

ε. Την ηλεκτροµαγνητική πέδη (φρένο). Χ 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αυτόµατες θύρες των ανελκυστήρων;   17 

α. Πλευρικού ανοίγµατος (µονόφυλλες θύρες, τηλεσκοπικές). Χ 
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β. Κεντρικού ανοίγµατος (δύο φύλλων, τηλεσκοπικές). Χ 

γ. Μικτού ανοίγµατος (µονόφυλλες θύρες, δύο φύλλων, τηλεσκοπικές)..   

Ποιος είναι ο ρόλος της κλειδαριάς στις αυτόµατες πόρτες των 

ανελκυστήρων; 

  

α. Να κρατάει µηχανικά κλειδωµένη τη θύρα του φρεατίου. Χ 

β. Να σταθεροποιεί τη θύρα του φρεατίου κατά το κλείσιµο.   

γ. Να επεµβαίνει ηλεκτρικά στο κύκλωµα χειρισµού του ανελκυστήρα. Χ 

18 

δ. Να αποτελεί σηµείο σύµπλεξης θύρας θαλάµου και θύρας φρεατίου. Χ 

Από ποια µέρη αποτελούνται οι κλειδαριές στις αυτόµατες πόρτες των 

ανελκυστήρων; 

  

α. Το σταθερό µέρος. Χ 

β. Το κινητό µέρος. Χ 

19 

γ. Την ασφάλεια της κλειδαριάς.   

Ονοµατίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα του υδραυλικού κυκλώµατος του 

ανελκυστήρα που φαίνονται στο σχήµα. 

 

  

α. 1:∆οχείο λαδιού, 2:Αντλία, 3:Βαλβίδα αντεπιστροφής, 4:Κύλινδρος, 5: Έµβολο, 

6:Βαλβίδα υπερπίεσης, 7:Βαλβίδα καθόδου, 8:Βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου, 

9:Βαλβίδα bypass. 

Χ 

β. 1:∆οχείο λαδιού, 2:Αντλία, 3:Βαλβίδα αντεπιστροφής, 4:Κύλινδρος, 5: Έµβολο, 

6:Βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου, 7:Βαλβίδα bypass, 8:Βαλβίδα υπερπίεσης, 

9:Βαλβίδα ανόδου. 

Χ 

20 

γ. 1:Κύλινρδος, 2:Αντλία, 3:Βαλβίδα αντεπιστροφής, 4:∆οχείο λαδιού, 5: Έµβολο, 

6:Βαλβίδα µικρής ταχύτητας καθόδου, 7:Βαλβίδα bypass, 8:Βαλβίδα υπερπίεσης, 

9:Βαλβίδα ανόδου. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικότερα κυκλώµατα που 

διαµορφώνουν την ηλεκτρική εγκατάσταση στο µηχανοστάσιο ενός 

ανελκυστήρα. 

  

α. Το κύκλωµα ισχύος. Χ 

β. Το κύκλωµα πέδης. Χ 

γ. Το κύκλωµα ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων. Χ 

δ. Το κύκλωµα ηλεκτρολίπανσης.   

21 

ε. Η εγκατάσταση φωτισµού και ρευµατοδοτών. Χ 
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Ποια από τα ακόλουθα εργαλεία και µικροϋλικά πρέπει να έχει ένα κινητό 

συνεργείο συντήρησης; 

  

α. Εργαλειοφόρο. Χ 

β. Μια πλήρη σειρά κλειδιών (Γερµανικά, πολύγωνα Νο 6 - 26). Χ 

γ. Σφυρί, πένσα, κατσαβίδια διαφόρων µεγεθών και δοκιµαστικά. Χ 

δ. Φακό. Χ 

ε. Πολύµετρο  AC - DC (A, V, Ω). Χ 

στ. Σκαλωσιά.   

22 

ζ. Λάδι, γράσο, στουπί, λαστιχάκια θυρών, ανταλλακτικά ελαστικά για κινητήρες, 

κλειδαριές, ρυθµιστή ταχύτητας, κλέµµες, λαµπτήρες και λαµπάκια ενδείξεων. 

Χ 

Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές 

του ανελκυστήρα τριβής. 

 
 

  

α. 1: Ηλεκτρικός κινητήρας, 2:Ρυθµιστής ταχύτητας, 3:Συσκευή αρπάγης. Χ 

β. 1: Ηλεκτρικός κινητήρας, 2:Ρυθµιστής ταχύτητας, 3:Συσκευή λίπανσης.   

23 

γ. 1: Ηλεκτρικός κινητήρας, 2:Συσκευή αρπάγης, 3:Συσκευή λίπανσης.   

24 Από το παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - 

συσκευές του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 
 

α. 1: µονάδα ισχύος, 2: έµβολο, 3: σύστηµα λίπανσης.   

β. 1: µονάδα ισχύος, 2: έµβολο, 3: κύλινδρος.   

γ. 1: µονάδα ισχύος, 2: κύλινδρος, 3: έµβολο. Χ 

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη µονάδα ισχύος ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Η δεξαµενή λαδιού. Χ 

β. Το συγκρότηµα κινητήρα - αντλίας. Χ 

γ. Το µπλοκ των βαλβίδων. Χ 

δ. Το µανόµετρο. Χ 

ε. Η αρπάγη.   

25 

στ. Ο σιγαστήρας. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τον κύλινδρο υδραυλικού 

ανελκυστήρων; 

  

α. Κάθε κύλινδρος περιβάλλει το έµβολο.  Χ 

β. Ο κύλινδρος είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή. Χ 

γ. Ο κύλινδρος είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο πάχος, ώστε να αντέχει στην 

πίεση, καθώς και στις υπόλοιπες συνθήκες λειτουργίας  

Χ 

26 

δ. Η επιφάνεια κάτοψης του θαλάµου είναι τουλάχιστον διπλάσια από την 

επιφάνεια του κυλίνδρου.  

  

Πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά ελέγχου για τα πιο κάτω εξαρτήµατα:   

α. Αρπάγη ασφαλείας.   

β. Συρµατόσχοινα. Χ 

27 

γ. Προσκρουστήρες.   

Για την έκδοση της οριστικής άδεια λειτουργίας µεταξύ των άλλων 

απαιτείται: 

  

α. Ηλεκτρικό σχέδιο εις τριπλούν. Χ 

β. ∆ήλωση στοιχείων ανελκυστήρα. Χ 

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου εξαρτηµάτων. Χ 

28 

δ. Βεβαίωση ελέγχου λειτουργίας.   

"Λειτουργικά ανοίγµατα" στο µηχανοστάσιο καλούνται:   29 

α. Τα ανοίγµατα που περνούν τα συρµατόσχοινα. Χ 
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β. Τα ανοίγµατα αερισµού.   

γ. Οι θύρες εισόδου.   

Ο ηλεκτρικός κινητήρας που χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες πρέπει 

να διαθέτει: 

  

α.  Μεγάλο αριθµό µαγνητικών πόλων.   

β.  Μεγάλη ροπή εκκίνησης. Χ 

γ.  Μεγάλο µέγεθος.   

30 

δ.  Μεγάλο βάρος.   

Η καλή έδραση του άξονα του ατέρµονα και του οδοντωτού τροχού στο 

βαρούλκο, εξασφαλίζει: 

  

α. Τη διεύθυνση κίνησης του ανελκυστήρα.   

β. Τη φορά κίνησης του θαλάµου.   

γ. Το οµαλό σταµάτηµα του θαλάµου.   

31 

δ. Την αθόρυβη λειτουργία του µηχανισµού. Χ 

Χρησιµοποιούµε συρµατόσχοινα αντιστάθµισης όταν οι ανελκυστήρες:   

α. Είναι εγκατεστηµένοι σε ψηλά κτίρια. Χ 

β. Μεταφέρουν µεγάλα φορτία.   

γ. Κινούνται µε µεγάλες ταχύτητες.   

32 

δ. Χρησιµοποιούν τροχαλίες παρέκκλισης.   

Σε κάθε φρεάτιο επιτρέπονται τα παρακάτω ανοίγµατα:   

α. Εξαερισµού. Χ 

β. Λειτουργικά µεταξύ φρεατίου και µηχανοστασίου. Χ 

δ. Λίπανσης.   

33 

γ. Επιθεώρησης. Χ 

Οι επαφές της κλειδαριάς:   

α. Είναι συνδεδεµένες στη σειρά µε τις επαφές των θυρών και το κύκλωµα ελέγχου 

του ανελκυστήρα. 

Χ 

β. Είναι συνδεδεµένες παράλληλα µε το κύκλωµα ελέγχου για να έχουν ανεξάρτητη 

λειτουργία. 

  

γ. Αποτελούν ξεχωριστό και ιδιαίτερο κύκλωµα στον πίνακα χειρισµού.   

34 

δ. Αποτελούν διάταξη ασφαλείας του κινητήριου µηχανισµού.   

Το σύστηµα της αρπάγης λειτουργεί:   

α. Μόνο κατά τη κάθοδο του θαλάµου.   

β. Μόνο κατά την άνοδο του θαλάµου.   

γ. Και στην άνοδο και στη κάθοδο του θαλάµου. Χ 

35 

δ. Με ηλεκτρική εντολή µέσα από το θάλαµο.   

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες άµεσης ανάρτησης δεν υπάρχει:   

α. Αντίβαρο. Χ 

β. Κύλινδρος.   

γ. Συσκευή αρπάγης. Χ 

36 

δ. Συρµατόσχοινο. Χ 

Για µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο των υδραυλικών ανελκυστήρων έχουµε:   

α. Μικρότερα ύψη.   

β. Οικονοµικότερη λειτουργία.   

γ. Μεγαλύτερη ροπή κινητήρα Χ 

37 

δ. Μεγαλύτερη γεώτρηση.   

38 Η βαλβίδα υπερπίεσης:   
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α. Κρατά το έµβολο στη θέση που το έσπρωξε η αντλία.   

β. Επιστρέφει το λάδι στο ντεπόζιτο όταν η πίεση ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο 

όριο. 

Χ 

γ. Επιστρέφει το λάδι στο ντεπόζιτο για να κατέβει ο θάλαµος.   

δ. Επιστρέφει το λάδι στο ντεπόζιτο µέχρις ότου το έµβολο αποκτήσει την 

ονοµαστική του ταχύτητα 

  

Στην άµεση ανάρτηση:   

α. Η διαδροµή που διανύει ο θάλαµος είναι διπλάσια από τη διαδροµή του 

εµβόλου. 

  

β. Η διαδροµή που διανύει το έµβολο είναι ίση µε τη διαδροµή του θαλάµου. Χ 

γ.. Η ταχύτητα κίνησης του θαλάµου είναι διπλάσια από την ταχύτητα κίνησης του 

εµβόλου. 

  

39 

δ. Το φορτίο του εµβόλου είναι το µισό του ωφελίµου φορτίου και του βάρους του 

θαλάµου 

  

Οι οδηγοί στην έµµεση ανάρτηση υπολογίζονται σε:   

α. Εφελκυσµό   

β. Κάµψη και λυγισµό Χ 

40 

γ. Λυγισµό   

Όταν ένας υδραυλικός ανελκυστήρας χρησιµοποιείται σε κτίριο µε µεγάλη 

συχνότητα χρήσης, τότε τα υδραυλικά λάδια πρέπει να έχουν: 

  

α. Χαµηλό δείκτη ιξώδους.   

β. Υψηλό δείκτη ιξώδους. Χ 

41 

γ. Μέσο δείκτη ιξώδους.   

Οι αγωγοί που χρησιµοποιούνται για τις επαφές της πόρτας πρέπει να 

έχουν χρώµα: 

  

α. Πράσινο.   

β. Μπλε.   

γ. Καφέ.   

42 

δ. Κόκκινο. Χ 

Ένας πίνακας χειρισµού του ανελκυστήρα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει:   

α. Ενδεικτικά της θέσης του θαλάµου.   

β. Μπουτόν κινδύνου.   

43 

γ. Επιτηρητή τάσης. Χ 

Στη πλάγια έµµεση ανάρτηση υδραυλικού ανελκυστήρα χρησιµοποιείται:   

α. Τροχαλία. Χ 

β. Συρµατόσχοινο. Χ 

γ. Οδηγός. Χ 

44 

δ. Ατέρµωνας κοχλίας.   

Τα διαιρούµενα έµβολα υδραυλικού ανελκυστήρα χρησιµοποιούνται όταν:   

α. Η δυνατότητα γεώτρησης είναι µικρή.   

β. ∆εν υπάρχει καθόλου δυνατότητα γεώτρησης.   

γ. Το µήκος του εµβόλου είναι µεγάλο. Χ 

45 

δ. Κανένα από τα παραπάνω.   

Ελαστικούς σωλήνες επιλέγουµε ανάλογα µε:   

α. Την πίεση λειτουργίας. Χ 

β. Τις στρώσεις των χαλύβδινων πλεγµάτων τους. Χ 

46 

γ. Το µήκος τους.   
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δ. Το εξωτερικό υλικό. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα αποτελούν τµήµατα του θαλάµου ενός ανελκυστήρα;    

α. ο κυρίως θάλαµος (καµπίνα). Χ 

β. το πλαίσιό του (σασί). Χ 

47 

γ. οι οδηγοί στήριξης.   

Οι χειροκίνητες θύρες χρησιµοποιούνται κυρίως σε βιοµηχανικούς 

ανελκυστήρες. Ανοίγουν και κλείνουν µε το χέρι, µόνο όταν ο θάλαµος 

βρίσκεται πίσω απ’ αυτές και ειδικότερα µέσα σε ζώνη αποµανδάλωσης. 

  

α. Σωστό. Χ 

48 

β. Λάθος.   

Περιγράψτε τη λειτουργία των ανοιγόµενων θυρών ανελκυστήρα.   

α. Οι ανοιγόµενες θύρες ανοίγουν και κλείνουν µε το χέρι προς µία κατεύθυνση. 

Στηρίζονται µε τη βοήθεια ισχυρών µεντεσέδων έτσι ώστε ν’ αποφεύγεται το 

κρέµασµά τους. 

  

49 

β. Οι ανοιγόµενες θύρες ανοίγουν µε το χέρι και κλείνουν αυτόµατα µε τη βοήθεια 

ελατηρίων. Στηρίζονται µε τη βοήθεια ισχυρών µεντεσέδων έτσι ώστε ν’ 

αποφεύγεται το κρέµασµά τους. 

Χ 

Τα φωτοκύτταρα χρησιµοποιούνται σε µια από τις πλέον διαδεδοµένες 

διατάξεις αυτόµατης λειτουργίας των θυρών ανελκυστήρα. Όταν ο θάλαµος 

κληθεί και εφόσον η φωτεινή δέσµη δε διακόπτεται, κλείνει η θύρα και ο 

θάλαµος κινείται. Αν η δέσµη διακοπεί ο κινητήρας αναστρέφει την κίνησή 

του και η θύρα ανοίγει. 

  

α. Σωστό. Χ 

50 

β. Λάθος.   

Ποιοι από τους ακόλουθους ανήκουν στους τύπους των ρυθµιστών 

ταχύτητας; 

  

α. Ρυθµιστές ακαριαίας πέδησης. Χ 

β. Φυγοκεντρικούς ρυθµιστές ταχύτητας. Χ 

51 

γ. Αξονικούς ρυθµιστές ταχύτητας.   

Για την εξοµάλυνση της κίνησης κατά την εκκίνηση και τη στάθµευση, 

χρησιµοποιείται µια βαλβίδα bypass. O έλεγχος αυτής της βαλβίδας γίνεται 

µε τη χρήση βοηθητικών ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων. 

  

α. Σωστό. Χ 

52 

β. Λάθος.   

Όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία επικάλυψης των συρµατόσχοινων στην 

τροχαλία τριβής, τόσο: 

  

α. Μεγαλώνει η ταχύτητα ανύψωσης του θαλάµου.   

β. Μεγαλώνει η ικανότητα έλξης. Χ 

53 

γ. Μεγαλώνει ο συντελεστής τριβής.   

Οι οδηγοί ενός ανελκυστήρα τοποθετούνται:   

α. Στο µεσοδιάστηµα των πλευρών του φρεατίου.   

β. Στους άξονες που διέρχονται από τα κέντρα βαρών του θαλάµου και των 

αντιβάρων. 

Χ 

γ. Σε αποστάσεις που υπολογίζονται από πίνακες.   

54 

δ. Στα 2/3 του πλάτους του θαλάµου.   

55 Στην κάτω απόληξη του φρεατίου ανελκυστήρα και κοντά στη θύρα εισόδου 

πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει: 
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α. Ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης.   

β. ∆ιάταξη stop του ανελκυστήρα. Χ 

γ. Ο πίνακας χειρισµού του ανελκυστήρα.   

δ. Μπουτονιέρα χειρισµού του ανελκυστήρα.   

Για να χαρακτηρίσουµε έναν οδηγό ανελκυστήρα, ποια από τα ακόλουθα 

πρέπει να γνωρίζουµε: 

  

α. Το µήκος της πλάτης του οδηγού. Χ 

β. Το µήκος του νεύρου του οδηγού. Χ 

γ. Το πάχος του νεύρου του οδηγού. Χ 

56 

δ. Το ύψος του οδηγού.   

Όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα της αρπάγης ενός ανελκυστήρα, ο 

διακόπτης της επεµβαίνει και διακόπτει: 

  

α. Το κύκλωµα χειρισµού.   

β. Το κύκλωµα ισχύος.   

γ. Το κύκλωµα τροφοδοσίας του κινητήρα. Χ 

57 

δ. Κανένα από τα παραπάνω κυκλώµατα.   

Το συρµατόσχοινο που χρησιµοποιεί ο ρυθµιστής ταχύτητας πρέπει:   

α. Να είναι ξεχωριστό και µάλιστα συγκεκριµένης διατοµής. Χ 

β. Να είναι οπωσδήποτε αυτό από το οποίο αναρτάται ο θάλαµος.   

γ. Ο εγκαταστάτης επιλέγει αν θα χρησιµοποιήσει το συρµατόσχοινο ανάρτησης ή 

διαφορετικό. 

  

58 

δ. Εξαρτάται από το κόστος.   

O διακόπτης που υπάρχει στον ρυθµιστή ταχύτητας διακόπτει:   

α. Το κύκλωµα χειρισµού όταν ακινητοποιηθεί ο ρυθµιστής.   

β. Το κύκλωµα χειρισµού όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα της αρπάγης.   

γ. Το κύκλωµα τροφοδοσίας όταν ακινητοποιηθεί ο θάλαµος.   

59 

δ. Το κύκλωµα τροφοδοσίας του κινητήρα όταν ενεργοποιηθεί ο ρυθµιστής. Χ 

Πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης των υδραυλικών ανελκυστήρων 

αποτελεί: 

  

α. Η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.   

β. Η αθόρυβη λειτουργία. Χ 

γ. Η χρησιµοποίηση µεγαλύτερης ισχύος κινητήρα.   

60 

δ. Η µικρή συχνότητα εκκινήσεων.   

Ποια από τα ακόλουθα εξαρτήµατα µπορούν να ενσωµατωθούν στο µπλοκ 

των βαλβίδων ενός υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Χειροκίνητη βαλβίδα καθόδου. Χ 

β. Μανόµετρο. Χ 

γ. Υγρόµετρο.   

61 

δ. Χειραντλία για µετακίνηση προς τα πάνω του εµβόλου. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα χρησιµοποιούµε υποχρεωτικά στην πλάγια έµµεση 

ανάρτηση µε δύο έµβολα: 

  

α. Ρυθµιστή ταχύτητας. Χ 

β. Συσκευή αρπάγης. Χ 

γ. Ρυθµιστή φορτίου.   

62 

δ. Οδηγούς. Χ 

63 Οι πολλές επιφάνειες και αναδιπλώσεις στη δεξαµενή λαδιού ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα βοηθούν στην: 
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α. Αύξηση της πίεσης.   

β. Μείωση της θερµότητας. Χ 

γ. Μείωση του θορύβου.   

δ. Αύξηση της ταχύτητας.   

Ποια από τα ακόλουθα τοποθετούνται πάνω στη δεξαµενή λαδιού ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα: 

  

α. Ο διακόπτης χαµηλής πίεσης. Χ 

β. Ο διακόπτης υψηλής ταχύτητας   

γ. Ο διακόπτης υψηλής πίεσης. Χ 

64 

δ. Το µανόµετρο. Χ 

O σιγαστήρας στηρίζει τη λειτουργία του:   

α. Στην απότοµη αλλαγή των συνθηκών ροής του λαδιού. Χ 

β. Στον τρόπο τροφοδότησής του µε ηλεκτρικό ρεύµα.   

γ. Σε ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις.   

65 

δ. Κανένα από τα παραπάνω.   

Η χρησιµοποίηση συγκροτήµατος ψύξης λαδιού επιβάλλεται όταν:   

α. Ο ανελκυστήρας λειτουργεί σε πολύ θερµό περιβάλλον.   

β. Ο ανελκυστήρας υποχρεώνεται σε πολλές ζεύξεις την ώρα. Χ 

66 

γ. Ο ανελκυστήρας λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο.   

Ο γενικός διακόπτης του µηχανοστασίου διακόπτει:   

α. Το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Χ 

β. Το κύκλωµα φωτισµού φρεατίου και θαλάµου.   

67 

γ. Τα κυκλώµατα σήµανσης.   

Ποια από τα ακόλουθα ηλεκτρικά σφάλµατα πρέπει ν’ αντιµετωπίζονται 

στον ηλεκτρικό εξοπλισµό του ανελκυστήρα; 

  

α.  Αύξηση έντασης ρεύµατος δικτύου.   

β. Βραχυκύκλωµα σε κάποια αντίσταση ή πυκνωτή. Χ 

γ. Αναστροφή φάσεων. Χ 

68 

δ. Πτώση τάσης. Χ 

Ένα από τα κυκλώµατα ασφαλείας στους ανελκυστήρες, είναι το κύκλωµα:   

α. Επαφών των θυρών. Χ 

β. Κλήσεων.   

γ. Οροφοένδειξης.   

69 

δ. Ισοστάθµισης.   

Οι κινητήρες που χρησιµοποιούνται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες 

παρουσιάζουν ροπή εκκίνησης: 

  

α. ∆ιπλάσια της ονοµαστικής. Χ 

β. Τριπλάσια της ονοµαστικής.   

γ. Ίση µε την ονοµαστική.   

70 

δ. Το µισό της ονοµαστικής.   

Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται:   

α. Στο µέσον της διαδροµής του εµβόλου.   

β. Στο επάνω µέρος του κυλίνδρου.   

γ. Στο κάτω µέρος του κυλίνδρου.   

71 

δ. Στο σηµείο τροφοδοσίας µε λάδι του κυλίνδρου. Χ 

Ο διακόπτης ορόφων είναι:   72 

α. Μηχανικός. Χ 
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β. Ηλεκτροµηχανικός.   

γ. Ηλεκτρονικός.   

δ. Κανένα από τα παραπάνω.   

Η κυκλοφοριακή µελέτη ενός κτιρίου για την εγκατάσταση ανελκυστήρα έχει 

ως σκοπό να προσδιορίσει:  

  

α. το µέγεθος των ανελκυστήρων. Χ 

β. την ταχύτητα των ανελκυστήρων. Χ 

γ. την συχνότητα χρήσης των ανελκυστήρων.   

δ. τον αριθµό των ανελκυστήρων.  Χ 

73 

ε. το σύστηµα λειτουργίας των ανελκυστήρων. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα δεδοµένα είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της 

κυκλοφοριακής µελέτης εγκατάστασης ανελκυστήρα; 

  

α. Το είδος του κτιρίου (γραφεία, κατοικίες, ξενοδοχείο κ.τ.λ.) καθώς και ο αριθµός 

των ορόφων και η επιφάνειά τους. 

Χ 

β. Η θέση εγκατάστασης του κλιµακοστασίου σε σχέση µε την είσοδο του κτιρίου.    

γ. Ο θεωρητικός πληθυσµός του κτιρίου, οι ώρες άφιξης και αναχώρησης των 

ενοίκων και οι ώρες συσσώρευσης των επισκεπτών στο κτίριο. 

Χ 

74 

δ. Η ανάγκη εγκατάστασης ανελκυστήρα φορτίων ή γκαράζ ή νοσοκοµειακού 

ανελκυστήρα. 

Χ 

Αναγνωρίστε και περιγράψτε συνοπτικά τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - 

συσκευές του ανελκυστήρα τριβής. 

 
 

  

α. 1: Πίνακας παροχής, 2: Τροχαλία τριβής, 3: Πίνακας χειρισµού. Χ 

β. 1: Πίνακας χειρισµού, 2: Τροχαλία τριβής, 3: Πίνακας παροχής.   

75 

γ. 1: Πίνακας παροχής, 2: Αντλία λαδιού, 3: Πίνακας χειρισµού.   

76 Αναγνωρίστε και περιγράψτε συνοπτικά τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - 

συσκευές του ανελκυστήρα τριβής. 
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α. 1: Θάλαµος ανελκυστήρα, 2: Αντίβαρο, 3: Αντλία λαδιού.   

β. 1: Θάλαµος ανελκυστήρα, 2: Αντίβαρο, 3: Κινητήριος µηχανισµός. Χ 

γ. 1: Θάλαµος ανελκυστήρα, 2: Έµβολο, 3: Κινητήριος µηχανισµός.   

Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε και περιγράψτε συνοπτικά τα 

αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 
 

  

α. 1: Οδηγοί,  2: Στήριξη εµβόλου,  3: Θάλαµος ανελκυστήρα.   

β. 1: Συρµατόσχοινα,  2: Σωλήνες προσαγωγής και απαγωγής λαδιού,  3: 

Θάλαµος ανελκυστήρα. 

  

77 

γ. 1: Οδηγοί,  2: Σωλήνες προσαγωγής και απαγωγής λαδιού,  3: Θάλαµος 

ανελκυστήρα. 

Χ 

78 Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε και περιγράψτε συνοπτικά τα   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 
 

α. 1: ∆ιακόπτης ορόφων, 2: Συρµατόσχοινα.   

β. 1: ∆ιακόπτης ορόφων, 2: Κάµα (χωνί) διακόπτη ορόφων. Χ 

γ. 1: ∆ιακόπτης ορόφων, 2: Χειρολαβή.   

Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε και περιγράψτε συνοπτικά τα 

αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 

  

α. 1: Έµβολο, 2: Κύλινδρος, 3: Μπλοκ βαλβίδων. Χ 

β. 1: Οδηγός, 2: Κύλινδρος, 3: Μπλοκ βαλβίδων.   

79 

γ. 1: Έµβολο, 2: Οδηγός, 3: Μπλοκ βαλβίδων.   

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Πίνακας Ε.11. Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν για τους ανελκυστήρες;   

α. Τα αντίβαρα τοποθετούνται µέσα στο µηχανοστάσιο.   

β. Ο ηλεκτρικός κινητήρας που χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες πρέπει να 

διαθέτει µεγάλο αριθµό µαγνητικών πόλων. 

  

γ. Ένας τερταπολικός κινητήρας περιστρέφεται µε  1500 στρ/min. Χ 

δ. Ο µειωτήρας στροφών µειώνει τις στροφές του κινητήρα. Χ 

ε. Το βάρος του αντίβαρου πρέπει να είναι το 1/2 του ωφέλιµου φορτίου.   

1 

στ. Όσο µικρότερη είναι η γωνία επικάλυψης των συρµατόσχοινων στην τροχαλία 

τριβής (γωνία α<160), τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα έλξης. 

  

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Ο ρυθµιστής ταχύτητας τοποθετείται µέσα στο µηχανοστάσιο. Χ 

β. Ο ηλεκτρικός κινητήρας που χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες πρέπει να 

διαθέτει µεγάλη ροπή εκκίνησης. 

Χ 

γ. Ένας διπολικός κινητήρας περιστρέφεται µε 1500 στρ/min.   

δ. Ο µειωτήρας στροφών µειώνει τις στροφές της τροχαλίας τριβής.   

ε. Η αντιδρούσα δύναµης πρέπει να είναι το 1/2 του ωφέλιµου φορτίου. Χ 

2 

στ. Όσο µικρότερη είναι η τριβή ανάµεσα στην τροχαλία κίνησης και στο 

συρµατόσχοινο, τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα έλξης.  

  

Αναφέρατε την αρχή λειτουργίας των ανελκυστήρων µε τροχαλία τριβής.   

α. Ανελκυστήρας µε τροχαλία τριβής, είναι αυτός στον οποίο η κίνηση οφείλεται 

στην τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ των συρµατόσχοινων ανάρτησης και των 

αυλακών της τροχαλίας του κινητήριου µηχανισµού. 

Χ 

3 

β. Ανελκυστήρας µε τροχαλία τριβής, είναι αυτός στον οποίο η κίνηση οφείλεται 

στην τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ των συρµατόσχοινων ανάρτησης και των 

αυλακών του θαλάµου. 

  

Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για να επιλεγεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στον κινητήριο µηχανισµό ενός 

ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Μεγάλη ροπή εκκίνησης. Χ 

β. ∆υνατότητα πολλών ζεύξεων (εκκινήσεων). Χ 

γ. Η ηλεκτρική συχνότητα λειτουργίας.   

4 

δ. Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτούµενες ταχύτητες (0,50 m/s έως 2,50 m/s) 

χωρίς αύξηση του κόστους ή του όγκου του κινητήριου µηχανισµού. 

Χ 

Που και πως είναι εγκατεστηµένος ο κινητήριος µηχανισµός των 

ανελκυστήρων τριβής;  

  

α. Ο κινητήριος µηχανισµός των ανελκυστήρων τριβής εγκαθίσταται πάντα στον 

χώρο του µηχανοστασίου. Τοποθετείται πάνω σε βάση από µπετόν µε παρεµβολή 

αντιδονητικού υλικού, για να αποφεύγονται κατά την λειτουργία του ανελκυστήρα, 

οι µεταδόσεις κραδασµών στη βάση. 

  

5 

β. Ο κινητήριος µηχανισµός των ανελκυστήρων τριβής εγκαθίσταται πάντα στον 

χώρο του µηχανοστασίου. Τοποθετείται πάνω σε µεταλλική βάση και όλο αυτό το 

συγκρότηµα, πάνω σε κατάλληλη βάση από µπετόν µε παρεµβολή αντιδονητικού 

υλικού, για να αποφεύγονται κατά την λειτουργία του ανελκυστήρα, οι µεταδόσεις 

Χ 
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κραδασµών στο κτίριο. 

Από ποια µέρη αποτελείται ένας µειωτήρας στροφών και από ποιο στοιχείο 

χαρακτηρίζεται; 

  

α. ατέρµονα κοχλία από κατεργασµένο χάλυβα που συνδέεται µε τον άξονα του 

κινητήρα. 

Χ 

β. στεφάνη από ελικοειδή οδοντωτό τροχό (κορώνα) που δέχεται την κίνηση του 

κινητήρα. 

Χ 

γ. στεφάνη από οδοντωτό τροχό που δέχεται την κίνηση του κινητήρα.   

6 

γ. στεγανό κάλυµµα από χυτοσίδηρο. Χ 

Από ποιο στοιχείο χαρακτηρίζεται ένας µειωτήρας στροφών ;   

α. Ο µειωτήρας στροφών χαρακτηρίζεται από το λόγο µείωσης των στροφών, που 

δείχνει πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (nκιν) 

σε σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας (nτρ). ∆ηλαδή: Κ=nκιν/nτρ. 

  

γ. Ο µειωτήρας στροφών χαρακτηρίζεται από το λόγο µείωσης των στροφών, που 

δείχνει πόσες φορές µειώνεται η ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας (nτρ) σε 

σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (nκιν). ∆ηλαδή: Κ=nτρ/nκιν. 

  

7 

γ. Ο µειωτήρας στροφών χαρακτηρίζεται από το λόγο µείωσης των στροφών, που 

δείχνει πόσες φορές µειώνεται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (nκιν) σε 

σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας (nτρ). ∆ηλαδή: Κ=nκιν/nτρ. 

Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος των συρµατόσχοινων σε έναν ανελκυστήρα τριβής;   

α. Τα συρµατόσχοινα στους ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται για την ανάρτηση του 

θαλάµου και του αντίβαρου. 

Χ 

β. Τα συρµατόσχοινα στους ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται µόνο για την 

ανάρτηση του θαλάµου. 

  

8 

γ. Τα συρµατόσχοινα στους ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται µόνο για την 

ανάρτηση του αντίβαρου. 

  

Ποια από τα ακόλουθα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία των συρµατόσχοινων 

σε έναν ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Το είδος της πλέξης τους (σταυρωτή ή κατά µήκος πλέξη). Χ 

β. Η τεχνοτροπία κατασκευής τους (Seale, Warrington, Draco κ.τ.λ.) και αναφορά 

στον αριθµό δεσµών και των συρµατιδιών κάθε δέσµης. 

Χ 

γ. Η διάµετρος τους. Χ 

δ. Το µήκος τους.   

9 

ε. Αν είναι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα (ανάλογα µε τη φορά στροφής των 

δεσµών). 

Χ 

Ποιος ο ρόλος του φέροντος πλαισίου (σασί) σ’ έναν ανελκυστήρα τριβής;   

α. Το φέρον πλαίσιο είναι µια µεταλλική κατασκευή η οποία και µεταφέρει τον 

θάλαµο κατά την κίνησή του. Κινείται κατακόρυφα µέσα από πέδιλα ολίσθησης ή 

κύλισης πάνω στους οδηγούς. 

Χ 

10 

β. Το φέρον πλαίσιο είναι µια µεταλλική κατασκευή µέσα στην οποία κινείται ο 

θάλαµος. Είναι σταθερό και αναπτύσεται κατακόρυφα από το άνω σηµείο έως το 

κάτω σηµείο του φρεατίου. 

  

Πώς είναι κατασκευασµένο το αντίβαρο σε ένα ανελκυστήρα τριβής;    

α. Το αντίβαρο αποτελείται από πολλά τεµάχια (µέχρι 10) κατασκευασµένα από 

χυτοσίδηρο ή σκυρόδεµα, τοποθετηµένα σε µεταλλικό πλαίσιο πλάτους 1,0 m 

µέχρι 2,00 m. 

  

11 

β. Το αντίβαρο αποτελείται από πολλά τεµάχια (µέχρι 25) κατασκευασµένα από Χ 
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χυτοσίδηρο ή σκυρόδεµα, τοποθετηµένα σε µεταλλικό πλαίσιο πλάτους 0,60 m 

µέχρι 1,00 m. 

γ. Το αντίβαρο αποτελείται από πολλά τεµάχια (µέχρι 45) κατασκευασµένα από 

χυτοσίδηρο ή σκυρόδεµα, τοποθετηµένα σε µεταλλικό πλαίσιο πλάτους 0,60 m 

µέχρι 1,50 m. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες περιγραφές για τη λειτουργία των αυτόµατων 

θυρών ανελκυστήρων είναι σωστές; 

  

α. Μονόφυλλες θύρες πλευρικού ανοίγµατος: Αποτελούνται από ένα φύλλο, το 

οποίο σύρεται µε τη βοήθεια κατάλληλου µηχανισµού προς τη µία πλευρά, 

δηµιουργώντας πλευρικό άνοιγµα. 

Χ 

β. Μονόφυλλες ανοιγόµενες θύρες πλευρικού ανοίγµατος: Αποτελούνται από ένα 

φύλλο, το οποίο ανοίγει προς τα έξω αυτόµατα µε φωτοκύτταρο όταν σταµατήσει ο 

θάλαµος, δηµιουργώντας πλευρικό άνοιγµα. 

  

γ. Τηλεσκοπικές πλευρικού ανοίγµατος: Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 

φύλλα τα οποία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Η ταχύτητα κίνησης του ενός 

φύλλου είναι διπλάσια της ταχύτητας του άλλου, έτσι ώστε και τα δύο φύλλα να 

φθάνουν συγχρόνως στο τέλος της διαδροµής. 

  

δ. ∆υο φύλλων κεντρικού ανοίγµατος: Αποτελούνται από δύο φύλλα τα οποία 

κινούνται αντίθετα δηµιουργώντας έτσι άνοιγµα στο κέντρο 

Χ 

12 

ε. Τηλεσκοπικές θύρες κεντρικού ανοίγµατος: Αποτελούνται από περισσότερα από 

δύο φύλλα τα οποία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση δηµιουργώντας έτσι 

ένα άνοιγµα στο κέντρο. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα συστήµατα ασφαλείας που 

εφαρµόζονται στους ανελκυστήρες τριβής; 

  

α. Η συσκευή αρπάγης. Χ 

β. Ο ρυθµιστής ταχύτητας. Χ 

γ. Οι προσκρουστήρες. Χ 

δ. Οι κλειδαριές. Χ 

ε. Ο φωτισµός φρεατίου.   

στ. Το σύστηµα µηχανικού εξαερισµού.   

ζ. Η βαλβίδα ασφαλείας των υδραυλικών ανελκυστήρων. Χ 

13 

η. Ηλεκτρονικά κυκλώµατα στον πίνακα χειρισµού που συµµετέχουν στη διόρθωση 

της ισοστάθµισης. 

Χ 

Συγκρίνετε τον ανελκυστήρα τριβής µε τον υδραυλικό ανελκυστήρα ως προς 

την κατανάλωση ενέργειας: 

∆ες 

ερώτηση 
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α. Η κίνηση του υδραυλικού ανελκυστήρα για το ίδιο φορτίο γίνεται µε κινητήρα 

µεγαλύτερης ισχύος και κατά συνέπεια η η κατανάλωση ενέργειας του είναι 

µεγαλύτερη. Έχει παρατηρηθεί ότι µακροπρόθεσµα η κατανάλωση ενέργειας είναι 

αυξηµένη έως και 30% στους υδραυλικούς ανελκυστήρες. 

  

14 

β. Η κίνηση του υδραυλικού ανελκυστήρα κατά την κάθοδο, γίνεται µε την πίεση 

που αναπτύσσεται από το ωφέλιµο φορτίο και το απόβαρο στην επιφάνεια του 

εµβόλου, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας. Εποµένως, ο κινητήρας λειτουργεί µόνο 

κατά την άνοδο. Έχει παρατηρηθεί ότι µακροπρόθεσµα η κατανάλωση ενέργειας 

είναι µειωµένη έως και 10% στους υδραυλικούς ανελκυστήρες. 

Χ 

15 Συγκρίνετε τον ανελκυστήρα τριβής µε τον υδραυλικό ανελκυστήρα ως προς 

τις συνθήκες κίνησής τους.  
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α. Η παρουσία του µπλοκ βαλβίδων, επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα κίνησης 

στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, σε σχέση βέβαια µε τους ανελκυστήρες τριβής 

δύο ταχυτήτων. Επίσης, η παρουσία της βαλβίδας απεγκλωβισµού, εξασφαλίζει 

τον αυτόµατο απεγκλωβισµό σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, χωρίς την 

παρουσία πρόσθετου εξοπλισµού. 

Χ 

β. Η παρουσία του µπλοκ βαλβίδων, επιδρά αρνητικά στην ποιότητα κίνησης 

στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, σε σχέση βέβαια µε τους ανελκυστήρες τριβής 

δύο ταχυτήτων. Επίσης, η παρουσία της βαλβίδας απεγκλωβισµού στους 

ανελκυστήρες τριβής, εξασφαλίζει τον αυτόµατο απεγκλωβισµό σε περίπτωση 

διακοπής ρεύµατος, χωρίς την παρουσία πρόσθετου εξοπλισµού. 

  

Συγκρίνετε τον ανελκυστήρα τριβής µε τον υδραυλικό ανελκυστήρα ως προς 

τη συντήρηση τους.  

  

α. O κινητήριος µηχανισµός του ανελκυστήρα τριβής, λόγω της ύπαρξης του 

µειωτήρα στροφών και της τροχαλίας τριβής, µειώνει τις υψηλές απαιτήσεις 

συντήρησης και παρουσιάζει µικρότερες φθορές. Αντίθετα, το ζεύγος κινητήρα - 

αντλίας βρίσκεται µέσα στο λάδι στη δεξαµενή λαδιού και απαιτεί ιδιαίτερα 

λεπτοµερή συντήρηση. 

  

16 

β. O κινητήριος µηχανισµός του ανελκυστήρα τριβής, λόγω της ύπαρξης του 

µειωτήρα στροφών και της τροχαλίας τριβής, απαιτεί προσεκτική συντήρηση και 

παρουσιάζει λόγω τριβής πολύ µεγαλύτερες φθορές. Αντίθετα, το ζεύγος κινητήρα 

- αντλίας βρίσκεται µέσα στο λάδι στη δεξαµενή λαδιού. 

Χ 

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των υδραυλικών ανελκυστήρων σε σχέση µε 

τους ανελκυστήρες τριβής; 

  

α. δεν απαιτούν χώρο µηχανοστασίου ή τροχαλιοστασίου. Χ 

β. παρέχουν τη δυνατότητα της οµαλής αναχώρησης και στάθµευσης του 

θαλάµου, καθώς επίσης και της ακριβούς ισοστάθµισής τους. 

Χ 

γ. απαιτούν µικρό χώρο φρεατίου, δεδοµένου πως δεν υπάρχει αντίβαρο. Χ 

δ. έχουν αθόρυβη λειτουργία. Χ 

ε. έχουν µικρό κόστος εγκατάστασης.   

στ. δεν απαιτούν τακτική συντήρηση, γιατί τα κυριότερα µέρη τους αυτολιπαίνονται 

και ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί µόνο κατά την άνοδο. Μικρότερο κόστος 

συντήρησης. 

Χ 

ζ. παρέχουν τη δυνατότητα σταµατήµατος του θαλάµου, στο οποιοδήποτε ύψος 

της διαδροµής του φρεατίου - αυτό είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό στις εφαρµογές των 

φορτηγών ανελκυστήρων. 

Χ 

η. µειώνουν τη στατική και δυναµική καταπόνηση του κτιρίου, επειδή µεταφέρουν 

τη δύναµη των φορτίων κυρίως στο πυθµένα του φρεατίου. 

Χ 

θ. µειώνουν τη στατική και δυναµική καταπόνηση του κτιρίου, επειδή µεταφέρουν 

τη δύναµη των φορτίων κυρίως στα πλευρικά του φρεατίου. 

  

ι. δυνατότητα τοποθέτησης του µηχανοστασίου σε οποιαδήποτε θέση. Χ 

17 

ια. παρέχουν δυνατότητα ταχείας και ευχερούς εγκατάστασης. Χ 

Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των υδραυλικών ανελκυστήρων σε σχέση µε 

τους ανελκυστήρες τριβής; 

∆ες 

ερώτηση 

77 

α. καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύµα περίπου κατά 10% µεγαλύτερο από αυτό των 

ανελκυστήρων έλξης. 

Χ 

18 

β. ο υπολογισµός της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα τους, πραγµατοποιείται για την Χ 
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ανύψωση του βάρους του θαλάµου και του πλήρους φορτίου τους. 

γ. δεν έχουν µεγάλη αντοχή σε πολύ συχνές εκκινήσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί 

υπερθερµαίνεται ο µεγάλης ισχύος κινητήρας τους και λόγω της θερµότητας που 

αποκτά το λάδι αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του. Για το λόγο αυτό απαιτείται 

πρόβλεψη για ψύξη του λαδιού. 

Χ 

δ. απαιτούν τακτική συντήρηση, γιατί τα κυριότερα µέρη τους αυτολιπαίνονται και 

είναι πολύπλοκα. Μεγαλύτερο κόστος συντήρησης. 

  

ε. έχουν µεγάλο κόστος εγκατάστασης. Χ 

Τι είναι η συντήρηση του ανελκυστήρα και ποιος ο σκοπός της;   

α. Συντήρηση των ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, είναι 

η περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος των ανελκυστήρων που συνοδεύεται από 

συγκεκριµένες εργασίες, µε σκοπό τη διατήρηση σε καλή κατάσταση τµηµάτων και 

εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 

Χ 

19 

β. Συντήρηση των ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, είναι 

η επιθεώρηση και έλεγχος των ανελκυστήρων σε περίπτωση βλάβης που 

συνοδεύεται από συγκεκριµένες εργασίες ανάλογα µε τη βλάβη, µε σκοπό τη 

αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

  

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας πρέπει να λαµβάνονται κατά τη 

διαδικασία συντήρησης ενός ανελκυστήρα; 

  

α. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή επισκευής βλάβης πρέπει να τηρούνται όλοι 

οι κανόνες ασφαλείας, ούτως ώστε να προστατεύεται και ο ίδιος ο συντηρητής 

αλλά και οι χρήστες του ανελκυστήρα. 

Χ 

β. Το συνεργείο συντήρησης (τουλάχιστον δύο άτοµα), πρέπει να διαθέτουν ειδικές 

φόρµες και κράνος καθώς και λαστιχένια παπούτσια µε χονδρές σόλες. 

Χ 

γ. Στο χώρο συντήρησης πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισµός για της 

αναθυµιάσεις χηµικών που εκλύονται.  

  

20 

δ. Στο χώρο συντήρησης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες σκαλωσιές σύµφωνα µε 

τους κανόνες ασφαλείας και φαρµακείο για τις πρώτες βοήθειες.  

Χ 

Με ποιόν τρόπο πραγµατοποιείται η µέτρηση της δοκιµή συνέχειας του 

προστατευτικού κυκλώµατος των ανελκυστήρων. 

  

α. Η µέτρηση για τη συνέχεια του προστατευτικού κυκλώµατος των ανελκυστήρων 

πραγµατοποιείται µε ωµόµετρο µεταξύ του ακροδέκτη γείωσης και ενός 

οποιουδήποτε µεταλλικού σηµείου. Η τιµή της αντίστασης πρέπει να είναι 

µικρότερη από 2,5 Ω. 

  

21 

β. Η µέτρηση για τη συνέχεια του προστατευτικού κυκλώµατος των ανελκυστήρων 

πραγµατοποιείται µε ωµόµετρο µεταξύ του ακροδέκτη γείωσης και του πιο 

µακρινού προσιτού µεταλλικού σηµείου. Η τιµή της αντίστασης πρέπει να είναι 

µικρότερη από 0,5 Ω. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τις συσκευές αρπάγης ενός ανελκυστήρα 

τριβής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1; 

  

α. Είναι µια διάταξη που σκοπό έχει να σταµατήσει και να διατηρήσει 

ακινητοποιηµένο στους οδηγούς το θάλαµο µε το ονοµαστικό του φορτίο ακόµα και 

στην περίπτωση της θραύσης των οργάνων ανάρτησης. 

Χ 

β. Η συσκευή αρπάγης ενεργοποιείται από το ρυθµιστή ταχύτητας του 

ανελκυστήρα όταν η ταχύτητα του θαλάµου υπερβεί το 15% της ονοµαστικής του 

ταχύτητας. 

Χ 

22 

γ. Η συσκευή αρπάγης ενεργοποιείται από το ρυθµιστή ταχύτητας του   
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ανελκυστήρα όταν η ταχύτητα του θαλάµου υπερβεί το 35% της ονοµαστικής του 

ταχύτητας. 

δ. Η συσκευή αρπάγης τοποθετείται συνήθως στο κατώτερο τµήµα του πλαισίου 

του θαλάµου του ανελκυστήρα και θεωρείται εξάρτηµα ασφαλείας. Ενεργοποιείται 

είτε κατά την κάθοδο, είτε κατά την άνοδο του θαλάµου, εφόσον δεν υπάρχει 

αρπαγή στο αντίβαρο. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τον ρυθµιστή ταχύτητας ενός 

ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταχύτητα του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που 

αυτή υπερβεί για οποιοδήποτε λόγο το καθορισµένο όριο, τότε επεµβαίνει και 

αφενός διακόπτει την τροφοδοσία του κινητήρα µέσω ενός διακόπτη και αφετέρου 

ενεργοποιεί τη συσκευή αρπάγης. 

Χ 

β. Τοποθετείται στο µηχανοστάσιο και συνδέεται µε το θάλαµο και τη συσκευή 

αρπάγης µε συρµατόσχοινο ελάχιστης διαµέτρου 2mm. 

  

23 

γ. Πάνω στο ρυθµιστή ταχύτητας υπάρχει ένας διακόπτης που διακόπτει το 

κύκλωµα χειρισµού όταν ακινητοποιηθεί ο ρυθµιστής. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τα έµβολα των υδραυλικών 

ανελκυστήρων; 

  

α. Το έµβολο, που βρίσκεται στο εσωτερικό µέρος του κυλίνδρου κατασκευάζεται 

από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή µε ενισχυµένο τοίχωµα ή σπάνια από άξονες 

massif για µεγαλύτερες αντοχές και µικρότερες διατοµές. 

Χ 

β. Η επιφάνεια του εµβόλου υπολογίζεται σε καταπονήσεις από λυγισµό, καθώς 

επίσης και στην πίεση του λαδιού.  

Χ 

γ. Η ταχύτητα του θαλάµου είναι 5 φορές µεγαλύτερη από την ταχύτητα του 

εµβόλου.  

  

24 

δ. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι λεία για τη σωστή λειτουργία των 

στεγανοποιητικών στοιχείων και των διατάξεων έδρασης (κουζινέτων).  

Χ 

Τι από τα ακόλουθα περιλαµβάνονται στο κύκλωµα σήµανσης κινδύνου σε 

έναν ανελκυστήρα; 

  

α. το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας ή τηλέφωνο στο θάλαµο, πάνω από το θάλαµο 

και στο φρεάτιο.  

Χ 

β. το ηχητικό σήµα κινδύνου.  Χ 

γ. την ενεργοποίηση µηχανικού συστήµατος αερισµού του θαλάµου.   

25 

δ. την ηλεκτρική τροφοδοσία στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος, µέσω 

µπαταρία. 

Χ 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   

α. Στους ανελκυστήρες απλής λειτουργίας προτεραιότητα στην κλήση έχει ο 

επιβάτης που βρίσκεται µέσα στον θάλαµο.  

Χ 

β. Οι απλοί ανελκυστήρες συνιστώνται για µεγάλες ταχύτητες.   

γ. Στους αυτόµατους ανελκυστήρες ανόδου – καθόδου η καταγραφή γίνεται µε 

βάση την προτεραιότητα των κλήσεων. 

  

δ. ∆ιαλέγουµε την ταχύτητα του ανελκυστήρα ανάλογα µε τον προσανατολισµό του 

κτηρίου. 

  

ε. Το µηχανοστάσιο πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φρεάτιο.   

26 

στ. Ο βαθµός απόδοσης ενός κινητήριου συστήµατος είναι ίσος µε το γινόµενο 

όλων των επιµέρους βαθµών απόδοσης. 

Χ 

27 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;   
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α. Στους ανελκυστήρες απλής λειτουργίας, προτεραιότητα στην κλήση, έχει ο 

επιβάτης που βρίσκεται στον όροφο. 

  

β. Οι απλοί ανελκυστήρες συνιστώνται για µικρές ταχύτητες. Χ 

γ. Στους αυτόµατους ανελκυστήρες ανόδου – καθόδου η καταγραφή γίνεται µε 

βάση την κατεύθυνση του θαλάµου και τη σειρά των ορόφων. 

Χ 

δ. ∆ιαλέγουµε την ταχύτητα του ανελκυστήρα ανάλογα µε το ύψος του κτηρίου. Χ 

ε. Στους ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται κυρίως κινητήρες ΣΡ.   

στ. Ο βαθµός απόδοσης ενός κινητήριου συστήµατος είναι ίσος µε το άθροισµα 

όλων των επιµέρους βαθµών απόδοσης.                              

  

Στην έµµεση ανάρτηση υδραυλικού ανελκυστήρα:    

α. Η διαδροµή που διανύει ο θάλαµος είναι διπλάσια από τη διαδροµή του 

εµβόλου. 

Χ 

β. Η διαδροµή που διανύει το έµβολο είναι ίση µε τη διαδροµή του θαλάµου.   

28 

γ. Το φορτίο του εµβόλου είναι το άθροισµα του ωφελίµου φορτίου και του βάρους 

του θαλάµου. 

  

Στη πλάγια έµµεση ανάρτηση υδραυλικού ανελκυστήρα το µήκος του 

εµβόλου: 

  

α. Είναι ίσο µε το µισό της διαδροµής του θαλάµου. Χ 

β. Είναι ίσο µε το διπλάσιο της διαδροµής του θαλάµου.   

γ. Είναι ίσο µε το µισό της διαδροµής του θαλάµου προσαυξηµένο κατά 1 m.   

29 

δ. Είναι ίσο µε το µισό της διαδροµής του θαλάµου µειωµένο κατά 1m.   

Στο µπλοκ των βαλβίδων υδραυλικού ανελκυστήρα περιέχονται:   

α. Βαλβίδες για την άνοδο. Χ 

β. Βαλβίδες για την κάθοδο. Χ 

γ. Βαλβίδες αερισµού.   

δ. Ηλεκτροµαγνήτες ελέγχου των βαλβίδων. Χ 

30 

ε. Βαλβίδες ψύξης.   

Ποιες από τις ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για την εγκατάσταση 

ανελκυστήρων σε ιδιωτικά και σε δηµόσια κτίρια σύµφωνα µε τον 

κτιριοδοµικό κανονισµό; 

  

α. Σε κάθε ιδιωτικό κτίριο που κατασκευάζεται και έχει ισόγειο ή πυλωτή και τρεις 

ορόφους ή το ύψος του από το δάπεδο του ισογείου µέχρι το δάπεδο του 

τελευταίου ορόφου είναι µεγαλύτερο από εννέα (9) µέτρα, είναι υποχρεωτική η 

εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα ωφελίµου φορτίου 600 κιλών ή οκτώ 

ατόµων. 

Χ 

β. Σε κάθε ιδιωτικό κτίριο που κατασκευάζεται και έχει ισόγειο ή πυλωτή και τρεις 

ορόφους ή το ύψος του από το δάπεδο του ισογείου µέχρι το δάπεδο του 

τελευταίου ορόφου είναι µεγαλύτερο από δώδεκα (12) µέτρα, είναι υποχρεωτική η 

εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα ωφελίµου φορτίου 600 κιλών ή οκτώ 

ατόµων. 

  

γ. Σε κάθε δηµόσιο κτίριο που κατασκευάζεται και έχει έστω και έναν όροφο, είναι 

υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα ωφελίµου φορτίου 

600 κιλών ή οκτώ ατόµων.  

Χ 

31 

δ. Σε κάθε δηµόσιο κτίριο που κατασκευάζεται και έχει έστω και έναν όροφο, είναι 

υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα ωφελίµου φορτίου 

1000 κιλών ή δώδεκα ατόµων.  

  

32 Στις συνηθισµένες κατασκευές κατοικιών σήµερα, όπου επιβάλλεται η   
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εγκατάσταση ανελκυστήρων, επιλέγεται ανελκυστήρας τριβής, δύο 

ταχυτήτων, απλός ή αυτόµατος, ή ανελκυστήρας υδραυλικός, ονοµαστικής 

ταχύτητας 0,65 m/s. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Τι είναι η ικανότητα έλξης της τροχαλία τριβής ανελκυστήρα;   

α. Ικανότητα έλξης του φορτίου είναι η ιδιότητα της ταυτόχρονης κίνησης των 

συρµατόσχοινων µε την τροχαλία τριβής. 

Χ 

β. Ικανότητα έλξης του φορτίου είναι η µέγιστη τιµή φορτίου που µπορεί να έλξει 

ένα συρµατόσχοινο. 

  

33 

γ. Ικανότητα έλξης του φορτίου είναι η ιδιότητα των συρµατόσχοινων να έλκουν 

κάποιο φορτίο. 

  

Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες διαµορφώνουν την ικανότητα έλξης 

της τροχαλία τριβής ενός ανελκυστήρα;  

  

α. Από τη γωνία επικάλυψης των συρµατόσχοινων στην τροχαλία τριβής. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η γωνία αυτή, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ικανότητα έλξης (γωνία 

α>160ο). 

Χ 

β. Από τη γωνία επικάλυψης των συρµατόσχοινων στην τροχαλία τριβής. Όσο 

µικρότερη είναι η γωνία αυτή, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ικανότητα έλξης (γωνία 

α<120ο). 

  

34 

γ. Από την τριβή ανάµεσα στην τροχαλία κίνησης και στο συρµατόσχοινο, δηλαδή 

όσο µεγαλύτερη είναι η τριβή τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα έλξης. 

Χ 

Πότε χρειάζεται να κατασκευαστεί τροχαλιοστάσιο σε έναν ανελκυστήρα 

τριβής; 

  

α. Όταν το µηχανοστάσιο κατασκευαστεί στο πάνω µέρος του φρεατίου και δίπλα 

απ’ αυτό, επειδή χρειάζεται η αλλαγή διεύθυνσης των συρµατόσχοινων, 

απαιτούνται δύο συγκροτήµατα τροχαλιοστασίων, ένα στο µηχανοστάσιο και ένα 

σε ειδικό χώρο δίπλα στο κάτω µέρος του φρεατίου (τροχαλιοστάσιο). 
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β. Όταν το µηχανοστάσιο κατασκευαστεί στο κάτω µέρος του φρεατίου και δίπλα 

απ’ αυτό, επειδή χρειάζεται η αλλαγή διεύθυνσης των συρµατόσχοινων, 

απαιτούνται δύο συγκροτήµατα τροχαλιοστασίων, ένα στο µηχανοστάσιο και ένα 

σε ειδικό χώρο πάνω από το φρεάτιο (τροχαλιοστάσιο). 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις προδιαγραφές κατασκευής ενός 

τροχαλιοστασίου σε έναν ανελκυστήρα τριβής;  

  

α. Οι διαστάσεις του τροχαλιοστασίου συµπίπτουν µε τις εξωτερικές διαστάσεις του 

φρεατίου και έχει ελάχιστο ύψος 2,50m.  

  

β. Η θύρα εισόδου στο τροχαλιοστάσιο είναι µεταλλική, ελαχίστων διαστάσεων 

0,60m x 1,40m και ανοίγει προς τα έξω. 

Χ 

γ. Ο φωτισµός στο τροχαλιοστάσιο πρέπει να παρέχει φωτεινή ένταση στο 

επίπεδο του δαπέδου 100 Lux. 

Χ 

36 

 

δ. Μέσα στο τροχαλιοστάσιο πρέπει να υπάρχει επίσης γειωµένη πρίζα, καθώς 

επίσης και µπουτονιέρα επιθεώρησης. 

Χ 

Στην άµεση ανάρτηση (1:1) από τη µια µεριά της τροχαλίας τριβής αναρτάµε 

το θάλαµο και από την άλλη τα αντίβαρα. Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα 

των συρµατόσχοινων είναι διπλάσια µε την ταχύτητα του θαλάµου. 

  

α. Σωστό.   

37 

β. Λάθος. Χ 

×

×
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Ποιος από τους ακόλουθους τύπου άµεσης ανάρτησης ανελκυστήρα τριβής 

παρουσιάζει τον µεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης; 

 

  

α. Για γωνία περιέλιξης 180ο χωρίς τροχαλία (σχήµα α). Χ 

β. Για γωνία περιέλιξης < 180ο χωρίς τροχαλία παρέκκλισης (σχήµα β).   

38 

γ. Με τροχαλία παρέκκλισης, η γωνία περιέλιξης πρέπει να είναι οπωσδήποτε 

µεγαλύτερη από 160ο για να µην έχουµε ολίσθηση των συρµατόσχοινων (σχήµα 

γ). 

  

Στην έµµεση ανάρτηση (2:1) τα βάρη (θάλαµος και αντίβαρα) αναρτώνται 

µέσω τροχαλιών που βρίσκονται στο επάνω µέρος του θαλάµου και του 

αντίβαρου και µέσω τροχαλιών παρέκκλισης. Χρησιµοποιείται για ανύψωση 

µεγάλων φορτίων και η ταχύτητα του θαλάµου είναι το µισό της ταχύτητας 

των συρµατόσχοινων. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Ποιος από τους ακόλουθους τύπου έµµεσης ανάρτησης ανελκυστήρα τριβής 

παρουσιάζει τον µεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης; 

 

  

α. Για διπλή περιέλιξη από τη µεριά του αντίβαρου (σχήµα α).   

40 

β. Για διπλή περιέλιξη από τη µεριά του θαλάµου (σχήµα β). Χ 

Που κυµαίνεται και πως υπολογίζεται ο βαθµός απόδοσης των 

ανελκυστήρων τριβής;  

  

α. Οι τιµές του βαθµού απόδοσης των ανελκυστήρων τριβής κυµαίνονται από 0,3 

έως 0,6 και υπολογίζονται από τον τύπο:  ηολ = η1 · η2 · η3, 

όπου:  η1 είναι ο βαθµός απόδοσης του ηλεκτρικού κινητήρα, η2 είναι ο βαθµό 

απόδοσης του µειωτήρα και η3 είναι ο βαθµό απόδοσης που εξαρτάται από την 

εγκατάσταση και τις τροχαλίες. 

Χ 

41 

β. Οι τιµές του βαθµού απόδοσης των ανελκυστήρων τριβής κυµαίνονται από 0,5 

έως 0,8 και υπολογίζονται από τον τύπο:  ηολ = η1 · η2 / η3, 
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όπου:  η1 είναι ο βαθµός απόδοσης του ηλεκτρικού κινητήρα, η2 είναι ο βαθµό 

απόδοσης του µειωτήρα και η3 είναι ο βαθµό απόδοσης που εξαρτάται από την 

εγκατάσταση και τις τροχαλίες. 

Ποιες από τις ακόλουθες παραµέτρους επηρεάζουν το βαθµό απόδοσης των 

ανελκυστήρων τριβής;  

  

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές του κινητήρα. Χ 

β. Οι τεχνικές προδιαγραφές του µειωτήρα στροφών. Χ 

γ. Η γεωµετρία του θαλάµου.   

δ. Η ποιότητα της εγκατάστασης. Χ 

ε. Το είδος της ανάρτησης ( άµεση ή έµµεση).  Χ 

στ. Οι διαστάσεις του φρεατίου.   

42 

δ. Ο αριθµός των τροχαλιών παρέκκλισης και οι απώλειες στην τροχαλία τριβής. Χ 

Ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτροµαγνητική πέδη η 

οποία επιβάλλεται να ενεργοποιείται αυτόµατα και χωρίς καθυστέρηση, σε 

περίπτωση: 

  

α. διακοπής ρεύµατος του δικτύου. Χ 

β. διακοπών τάσης χειρισµού του ανελκυστήρα. Χ 

γ. όταν ο θάλαµος έχει φορτίο µεγαλύτερο κατά 25% του ονοµαστικού του. Χ 

43 

δ. όταν ο θάλαµος έχει φορτίο µεγαλύτερο κατά 45% του ονοµαστικού του.   

Η ηλεκτροµαγνητική πέδη του ανελκυστήρα αποτελείται από:    

α. ηλεκτροµαγνήτη, που περιλαµβάνει πηνίο µε δυο πυρήνες και τροφοδοτείται µε 

τάση (DC) 110 V. 

Χ 

β. ηλεκτροµαγνήτη, που περιλαµβάνει πηνίο µε δυο πυρήνες και τροφοδοτείται µε 

τάση (DC) 40 V. 

  

γ. δύο σιαγώνες (µπράτσα) επενδυµένα εσωτερικά µε ειδικό υλικό (όπως τα 

φερµουΐτ). 

Χ 

44 

δ. ένα σύστηµα µοχλών και ελατηρίων. Χ 

Τι είναι η τροχαλία τριβής σε έναν ανελκυστήρα τριβής;   

α. Η τροχαλία τριβής κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο σε ειδικά διαµορφωµένα 

καλούπια και είναι ο αποδέκτης της µεταφερόµενης µηχανικής ισχύος του 

κινητήρα. Περιστρέφεται µαζί µε την κορώνα και παρασύρει λόγω τριβής τα 

συρµατόσχοινα (χωρίς να γλιστρούν) και κινεί το θάλαµο. 

  

45 

β. Η τροχαλία τριβής κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο σε ειδικά διαµορφωµένα 

καλούπια και είναι ο αποδέκτης της µεταφερόµενης µηχανικής ισχύος του 

κινητήρα. Περιστρέφεται µαζί µε την κορώνα και παρασύρει λόγω τριβής τα 

συρµατόσχοινα (χωρίς να γλιστρούν) και κινεί το θάλαµο. 

Χ 

Από τι αποτελείται η τροχαλία τριβής σε έναν ανελκυστήρα τριβής και ποια 

είναι η χαρακτηριστική της διάσταση; 

  

α. Η τροχαλία τριβής αποτελείται από το κύριο σώµα και τα αυλάκια που είναι 

διαµορφωµένα στην περιφέρειά της, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα για 

την περίπτωση των ανελκυστήρων µικρών διαστάσεων. Η τροχαλία τριβής 

χαρακτηρίζεται από την εσωτερική της διάµετρο D σε [mm]. 

  

46 

β. Η τροχαλία τριβής αποτελείται από το κύριο σώµα και τα αυλάκια που είναι 

διαµορφωµένα στην περιφέρειά της, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 

τέσσερα για την περίπτωση των ανελκυστήρων µικρών διαστάσεων. Η τροχαλία 

τριβής χαρακτηρίζεται από την εξωτερική της διάµετρο D σε [mm]. 

Χ 

47 Ποιος είναι ο ρόλος των συρµατόσχοινων αντιστάθµισης στους   
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ανελκυστήρες τριβής; 

α. Σε περιπτώσεις ανελκυστήρων µε διαδροµή φρεατίου πάνω από 30 m, και 

συγκεκριµένα όταν ο θάλαµος ή το αντίβαρο βρίσκονται στις ακραίες θέσεις 

(επάνω ή κάτω), το βάρος των συρµατόσχοινων ανάρτησης είναι µεγάλο µε 

αποτέλεσµα να προστίθεται στο βάρος του θαλάµου ή του αντίβαρου και να 

δηµιουργεί πρόσθετα και µεταβαλλόµενα φορτία στον κινητήρα. Για να 

αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιούνται τα συρµατόσχοινα 

αντιστάθµισης τα οποία συνδέουν το κάτω µέρος του θαλάµου µε το κάτω µέρος 

των αντίβαρων µέσω σταθερής τροχαλίας που είναι τοποθετηµένη στο κάτω µέρος 

του φρεατίου. 

Χ 

β. Είναι εφεδρικά συρµατόσχοινα που ενεργοποιούνται όταν παρουσιαστεί βλάβη 

στα υφιστάµενα σε λειτουργία βασικά συρµατόσχοινα. 

  

Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες λύσεις για την εγκατάσταση του µηχανοστασίου 

σε ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Στο µηχανικό ανελκυστήρα οι επιλογές για την εγκατάσταση του µηχανισµού 

είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένες αφού η κινητήριος µηχανή συνδέεται µε τον 

κινούµενο θάλαµο µέσω συρµατόσχοινων. Η τοποθέτηση του στο πάνω µέρος του 

κτηρίου πάντως αποτελεί την ενδεικνυόµενη επιλογή, αφού αποφεύγονται οι 

πολλές τροχαλίες παρέκκλισης, οι οποίες µειώνουν την απόδοση του συστήµατος, 

καθώς και το κόστος. 

Χ 
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β. Στο µηχανικό ανελκυστήρα οι επιλογές για την εγκατάσταση του µηχανισµού 

είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένες αφού η κινητήριος µηχανή συνδέεται µε τον 

κινούµενο θάλαµο µέσω συρµατόσχοινων. Η τοποθέτηση του στο πάνω µέρος του 

κτηρίου αποτελεί την ενδεικνυόµενη επιλογή, καθώς παρεµβάλλονται επιπλέον 

τροχαλίες οι οποίες αυξάνουν την απόδοση του συστήµατος. 

  

Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες λύσεις για την εγκατάσταση του µηχανοστασίου 

σε υδραυλικό ανελκυστήρα; 

  

α. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, δεδοµένου ότι η µόνη µηχανική σύνδεση 

µεταξύ µηχανοστασίου και φρεατίου είναι απλά οι υδραυλικές σωληνώσεις για τη 

µεταφορά του λαδιού, η τοποθέτηση του µηχανοστασίου µπορεί να γίνει χωρίς 

ιδιαίτερους περιορισµούς ενώ συνήθως προτιµάται για πρακτικούς λόγους και 

οικονοµία το πάνω µέρος του κτηρίου. 
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β. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, δεδοµένου ότι η µόνη µηχανική σύνδεση 

µεταξύ µηχανοστασίου και φρεατίου είναι απλά οι υδραυλικές σωληνώσεις για τη 

µεταφορά του λαδιού, η τοποθέτηση του µηχανοστασίου µπορεί να γίνει χωρίς 

ιδιαίτερους περιορισµούς ενώ συνήθως προτιµάται για ευκολία (αποφυγή 

ανύψωσης µηχανισµού) αλλά και οικονοµία (τα χαµηλότερα τµήµατα του κτηρίου 

είναι και οικονοµικότερα) το κάτω µέρος του κτηρίου. 

Χ 

Πως πρέπει να κατασκευάζονται τα τοιχώµατα ενός θαλάµου ανελκυστήρα;    

α. Τα τοιχώµατα του θαλάµου κατασκευάζονται από λαµαρίνα πάχους συνήθως 

1,5mm. 

Χ 

β. Τα τοιχώµατα του θαλάµου κατασκευάζονται από λαµαρίνα πάχους συνήθως 

1,0mm. 

  

50 

γ. Τα τοιχώµατα του θαλάµου κατασκευάζονται από λαµαρίνα πάχους συνήθως 

0,8mm. 

  

Ποια είναι τα επιτρεπόµενα ανοίγµατα στο θάλαµο ενός ανελκυστήρα 

σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και 81-2;  

  51 

α. καταπακτή και θύρες έκτακτης ανάγκης. Χ 
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β. τα ανοίγµατα εξαερισµού. Χ 

γ. τα ανοίγµατα λίπανσης.   

δ. οι είσοδοι για κανονική πρόσβαση των χρηστών. Χ 

Ποιες είναι οι ελάχιστες διαστάσεις του καθαρού εσωτερικού ύψους του 

θαλάµου και των εισόδων θαλάµου ενός ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ 81-1 και 81-2;  

  

α. το καθαρό ύψος θαλάµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8m και το ελάχιστο 

ύψος της εισόδου του θαλάµου πρέπει να είναι 2m.  

  

β. το καθαρό ύψος θαλάµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 m και το ελάχιστο 

ύψος της εισόδου του θαλάµου πρέπει να είναι 1,8 m.  
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γ. το καθαρό ύψος θαλάµου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 m και οµοίως το 

ελάχιστο ύψος της εισόδου του θαλάµου επίσης πρέπει να είναι 2,0 m.  

Χ 

Τι από τα ακόλουθα ισχύει για την κατασκευή των τµηµάτων ενός θαλάµου 

ανελκυστήρα;  

  

α. Ο θάλαµος εσωτερικά επενδύεται µε πλαστικά µονωτικά υλικά.   

β. Ο θάλαµος εσωτερικά επενδύεται µε διάφορα υλικά (αλουµίνιο, φορµάικα κ.τ.λ.). 

Η εσωτερική επένδυση του θαλάµου έχει σχέση µόνο µε την αισθητική του. 

Χ 

γ. Το δε δάπεδο του θαλάµου επενδύεται µε διάφορα υλικά (πλαστικό τάπητα, 

πλακάκι κ.τ.λ.). 

Χ 

δ. Η οροφή του θαλάµου κατασκευάζεται από ενισχυµένη λαµαρίνα πάχους 2mm 

έτσι ώστε ν’ αντέχει το βάρος δύο τεχνικών συντήρησης που θα εργάζονται πάνω 

από το θάλαµο.  

Χ 
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ε. Η οροφή του θαλάµου κατασκευάζεται από ενισχυµένη λαµαρίνα πάχους 1mm.    

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1, η ωφέλιµη επιφάνεια του θαλάµου 

καθορίζεται αυστηρά από: 

  

α. το ονοµαστικό φορτίο (Q) του ανελκυστήρα ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση 

της υπερφόρτωσης του. 

Χ 

β. το διαθέσιµο άνοιγµα του φρεατίου.   

54 

γ. τον αριθµό ορόφων του κτηρίου.   

Ποιές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές για το σύστηµα φωτισµού του 

θαλάµου ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και 81-2; 

  

α. Ο θάλαµος των ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική γραµµή φωτισµού, 

η οποία να εξασφαλίζει ελάχιστη ένταση φωτισµού, στο  επίπεδο του δαπέδου 

και στα όργανα χειρισµού, 100 lux. Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής 

αυτής γραµµής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αυτόµατη ενεργοποίηση 

διάταξης παροχής φωτισµού έκτακτης ανάγκης µε δυνατότητα να τροφοδοτεί ένα 

λαµπτήρα ισχύος 5W για µια ώρα. 
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β. Ο θάλαµος των ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική γραµµή φωτισµού, 

η οποία να εξασφαλίζει ελάχιστη ένταση φωτισµού, στο  επίπεδο του δαπέδου 

και στα όργανα χειρισµού, 50 lux. Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής 

αυτής γραµµής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αυτόµατη ενεργοποίηση 

διάταξης παροχής φωτισµού έκτακτης ανάγκης µε δυνατότητα να τροφοδοτεί ένα 

λαµπτήρα ισχύος 1W για µια ώρα. 

Χ 

56 Στην πράξη συνιστάται τα τοιχώµατα του φρεατίου ή τουλάχιστον αυτά στα 

οποία γίνεται η στήριξη των οδηγών να κατασκευάζονται από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και να σοβαντίζονται. Επίσης, από οπλισµένο σκυρόδεµα 

πρέπει να κατασκευάζονται η οροφή και ο πυθµένας του φρεατίου: 
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α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Ποια είναι τα επιτρεπόµενα ανοίγµατα στο φρεάτιο ενός ανελκυστήρα 

σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και 81-2;  

  

α. ανοίγµατα θυρών φρεατίου. Χ 

β. ανοίγµατα θυρών επίσκεψης, επιθεώρησης και έκτακτης ανάγκης. Χ 

γ. ανοίγµατα εξαερισµού για διαφυγή αερίων και καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χ 

δ. ανοίγµατα εξαερισµού. Χ 

ε. ανοίγµατα λίπανσης.   
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στ. ανοίγµατα αναγκαία για τη λειτουργία του ανελκυστήρα µεταξύ του φρέατος και 

του µηχανοστασίου ή του τροχαλιοστασίου. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τα ανοίγµατα του φρεατίου ενός 

ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και 81-2;  

  

α. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θυρών έκτακτης ανάγκης είναι: ύψος 1,8m και το 

πλάτος 0,35m. 

Χ 

β. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θυρών επιθεώρησης είναι: ύψος 1,4m και το 

πλάτος 0,6m. 

Χ 

γ. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θυρών εξαερισµού είναι: ύψος 2,4m και το πλάτος 

0,7m. 
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δ. Η ελάχιστη διατοµή της θυρίδας αερισµού στο πάνω µέρος του φρεατίου 

συνίσταται να είναι µεγαλύτερη από το 1% της οριζόντιας διατοµής του φρεατίου. 

Χ 

Πως λειτουργούν και που χρησιµοποιούνται οι αυτόµατες θύρες 

ανελκυστήρων; 

  

α. Οι αυτόµατες θύρες χρησιµοποιούνται σε κτίρια µε µεγάλη χρήση του 

ανελκυστήρα, γιατί µειώνουν δραστικά το χρόνο αποβίβασης και επιβίβασης των 

επιβατών. Έχουν µεγάλο κόστος και συνήθως δεν χρησιµοποιούνται σε κοινά 

κτίρια κατοικιών. Η θύρα του θαλάµου φέρει κινητήριο µηχανισµό, ο οποίος 

τοποθετείται στην οροφή του θαλάµου και σύρει µηχανικά τη θύρα του φρεατίου. 

Στις σύγχρονες κατασκευές ο κινητήριος µηχανισµός φέρει σύστηµα ρύθµισης της 

ταχύτητας, έτσι ώστε το κλείσιµο της θύρας να είναι οµαλό και αθόρυβο. 

Χ 
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β. Οι αυτόµατες θύρες χρησιµοποιούνται σε κτίρια µε χαµηλή χρήση του 

ανελκυστήρα, γιατί αυξάνουν δραστικά το χρόνο αποβίβασης και επιβίβασης των 

επιβατών. Έχουν χαµηλό κόστος και συνήθως χρησιµοποιούνται σε κτίρια 

γραφείων. Η θύρα του θαλάµου φέρει κινητήριο µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται 

στην οροφή ή στο δάπεδο του θαλάµου και σύρει µηχανικά τη θύρα του φρεατίου. 

Στις σύγχρονες κατασκευές ο κινητήριος µηχανισµός φέρει σύστηµα ρύθµισης της 

ταχύτητας, έτσι ώστε το κλείσιµο της θύρας να είναι οµαλό και αθόρυβο. 

  

Με ποιους από τους ακόλουθους τρόπους ασφαλίζονται ηλεκτροµηχανικά οι 

κλειστές θύρες των ανελκυστήρων; 

  

α. Μ’ ένα σύστηµα φωτοκύτταρου (έλεγχος κίνησης) στα φύλλα των θυρών, τα 

οποία όταν ο θάλαµος κινείται οι θύρες είναι κλειστές και εφάπτονται µεταξύ τους, 

αποτελώντας το κύκλωµα ασφαλείας επαφών θυρών ανελκυστήρα. 

  

β. Μ’ ένα σύστηµα ακροδεκτών (επαφές θυρών) στις κάσες και τα φύλλα των 

θυρών, οι οποίοι όταν οι θύρες είναι κλειστές εφάπτονται µεταξύ τους, 

αποτελώντας το κύκλωµα ασφαλείας επαφών θυρών ανελκυστήρα. 

Χ 
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γ. Με διάταξη µανδάλωσης (κλειδαριά) η οποία ασφαλίζει µηχανικά και ηλεκτρικά 

τις θύρες του φρεατίου. Η ηλεκτρική µανδάλωση των θυρών φρεατίου αποτελεί το 

Χ 
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κύκλωµα ασφαλείας µανδάλωσης (κλειδαριών) ανελκυστήρα. 

Με ποιον τρόπο γίνεται η µανδάλωση στις αυτόµατες πόρτες των 

ανελκυστήρων; 

  

α. Η µανδάλωση της αυτόµατης θύρας ενός ανελκυστήρα γίνεται µε κατάλληλο 

µηχανισµό ο οποίος ανήκει στο σύστηµα ασφαλείας του ανελκυστήρα. ∆ιαθέτει ένα 

σύστηµα φωτοκυττάρου, το κύκλωµα του οποίου ελέγχει το κύκλωµα χειρισµού 

του ανελκυστήρα. Ταυτόχρονα στην κλειστή τους θέση ασφαλίζουν µηχανικά τις 

θύρες. 
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β. Η µανδάλωση της αυτόµατης θύρας ενός ανελκυστήρα γίνεται µε κατάλληλο 

µηχανισµό ο οποίος ανήκει στο σύστηµα ασφαλείας του ανελκυστήρα. ∆ιαθέτει κι 

αυτή ένα σύστηµα επαφών, το κύκλωµα των οποίων ελέγχει το κύκλωµα χειρισµού 

του ανελκυστήρα. Ταυτόχρονα στην κλειστή τους θέση ασφαλίζουν µηχανικά τις 

θύρες. 

Χ 

Ποια είναι η λειτουργία των φωτοκυττάρων στους ανελκυστήρες;   

α. Η αυτόµατη λειτουργία των θυρών εξασφαλίζεται µέσα από µηχανισµό ο οποίος 

λειτουργεί µε τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτός ο κινητήρας αναστρέφει την 

κίνησή του (εποµένως και τη φορά κίνησης των θυρών) κάθε φορά που 

παρεµβάλλεται κάποιο εµπόδιο στην κίνησή τους. Αυτό το εµπόδιο το ελέγχει το 

φωτοκύτταρο. Στη µία πλευρά της θύρας υπάρχει µια λάµπα και στην απέναντι 

πλευρά τοποθετείται ένα φωτοκύτταρο. 

Χ 
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β. Η αυτόµατη λειτουργία των θυρών εξασφαλίζεται µέσα από µηχανισµό ο οποίος 

λειτουργεί µε τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτός ο κινητήρας µπαίνει σε 

λειτουργία µέσω ενός φωτοκύτταρου όταν αυτό ανιχνεύει κάποιο εµπόδιο. Στη µία 

πλευρά της θύρας υπάρχει µια λάµπα και στην απέναντι πλευρά τοποθετείται ένα 

φωτοκύτταρο. 

  

Ποιοι οι τύποι των συσκευών αρπάγης και πότε χρησιµοποιείται ο κάθε 

τύπος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1; 

  

α. Αρπάγη ακαριαίας πέδησης, χρησιµοποιείται για ονοµαστική ταχύτητα του 

ανελκυστήρα µέχρι 0,63 m/s. 

Χ 

β. Αρπάγη ακαριαίας πέδησης µε αναστροφή, χρησιµοποιείται όταν η ονοµαστική 

ταχύτητα του ανελκυστήρα είναι µέχρι 0,8m/s. 

  

γ. Αρπάγη ακαριαίας πέδησης µε απόσβεση, χρησιµοποιείται όταν η ονοµαστική 

ταχύτητα του ανελκυστήρα είναι µέχρι 1m/s. 

Χ 
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δ. Αρπάγη προοδευτικής πέδησης, χρησιµοποιείται όταν η ονοµαστική ταχύτητα 

του ανελκυστήρα υπερβαίνει το 1m/s. 

Χ 

Επειδή το συρµατόσχοινο του ρυθµιστή (περιοριστήρα) ταχύτητας πρέπει 

να είναι τεντωµένο, στο κάτω µέρος του φρεατίου τοποθετείται τροχαλία 

µέσα από την οποία διέρχεται το συρµατόσχοινο του ρυθµιστή ταχύτητας η 

οποία φέρει κατάλληλα βάρη. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1, η σχέση 

µεταξύ της διαµέτρου (Dτρ) της τροχαλίας τριβής και της διαµέτρου (dρυθµ.ταχ.) 

του ρυθµιστή ταχύτητας είναι: 

  

α. Dτρ ≥ 30 · dρυθµ. ταχ. Χ 

β. Dτρ ≥ 22 · dρυθµ. ταχ.   
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γ. Dτρ ≥ 15 · dρυθµ. ταχ.   

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα συρµατόσχοινα του ρυθµιστή 

(περιοριστήρα) ταχύτητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1; 

  65 

α. Ο ρυθµιστής ταχύτητας τοποθετείται στο µηχανοστάσιο και συνδέεται µε το   
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θάλαµο και τη συσκευή αρπάγης µε συρµατόσχοινο ελάχιστης διαµέτρου 4 mm και 

συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 6. 

β. Ο ρυθµιστής ταχύτητας τοποθετείται στο µηχανοστάσιο και συνδέεται µε το 

θάλαµο και τη συσκευή αρπάγης µε συρµατόσχοινο ελάχιστης διαµέτρου 6 mm και 

συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 8. 

Χ 

γ. Ο ρυθµιστής ταχύτητας τοποθετείται στο µηχανοστάσιο και συνδέεται µε το 

θάλαµο και τη συσκευή αρπάγης µε συρµατόσχοινο ελάχιστης διαµέτρου 8 mm και 

συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 6. 

  

Τι είναι ο προσκρουστήρας και ποια η λειτουργία του σε έναν ανελκυστήρα;   

α. Προσκρουστήρας ονοµάζεται το ελαστικά συµπιεζόµενο στοιχείο που 

τοποθετείται στο τέλος της διαδροµής ενός ανελκυστήρα και περιλαµβάνει 

σύστηµα πέδησης που ενεργοποιείται από την αρπάγη.  

  

β. Προσκρουστήρας ονοµάζεται το ελαστικά συµπιεζόµενο στοιχείο που 

τοποθετείται στο τέλος της διαδροµής ενός ανελκυστήρα και περιλαµβάνει 

σύστηµα πέδησης µε υγρό, ελατήριο ή ελαστικό υλικό.  

Χ 
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γ. Προσκρουστήρας ονοµάζεται το στοιχείο που τοποθετείται στο τέλος της 

διαδροµής ενός ανελκυστήρα και απορροφά µέσω της θραύσης του, την ενέργεια 

από την πιθανή πτώση του θαλάµου ή του αντίβαρου. 

  

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά είδη προσκρουστήρων 

ανελκυστήρων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1; 

  

α. Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενέργειας για ταχύτητες µέχρι 1m/s. Χ 

β. Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενέργειας µε επιβράδυνση επαναφοράς για 

ταχύτητες µέχρι 1,6m/s. 

Χ 

γ. Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενέργειας µε γρήγορη επαναφορά για 

ταχύτητες µέχρι 2,0m/s. 
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δ. Προσκρουστήρες σκέδασης ενέργειας για όλες τις ταχύτητες. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στους βασικούς τύπους προσκρουστήρων 

ανελκυστήρων ανάλογα µε το µέσο το οποίο χρησιµοποιούν; 

  

α. Προσκρουστήρες λαδιού. Χ 

β. Προσκρουστήρες νερού.   

γ. Προσκρουστήρες ελατηρίου. Χ 

68 

δ. Προσκρουστήρες ελαστικοί. Χ 

69 Ποιος είναι ο τύπο ανάρτησης του υδραυλικού ανελκυστήρα που 

απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα; 
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α. Κεντρική έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο.   

β. Μετωπική άµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο.   

γ. Πλάγια άµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο. Χ 

Που εφαρµόζεται η πλάγια άµεση ανάρτηση και γιατί;   

α. Για ανύψωση φορτίων έως 1500 Kg σε µικρές διαδροµές µέχρι 12 m. Το βάθος 

της γεώτρησης σ’ αυτή τη περίπτωση είναι περίπου 3 m µικρότερο από αυτό της 

ανάρτησης µε κεντρικό έµβολο. Εάν χρησιµοποιηθεί τηλεσκοπικό έµβολο, τότε για 

µικρές διαδροµές δεν απαιτείται γεώτρηση. 

Χ 
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β. Για ανύψωση φορτίων έως 2500 Kg σε µέσες διαδροµές µέχρι 24 m. Το βάθος 

της γεώτρησης σ’ αυτή τη περίπτωση είναι περίπου 2 m µικρότερο από αυτό της 

ανάρτησης µε κεντρικό έµβολο. Εάν χρησιµοποιηθεί τηλεσκοπικό έµβολο, τότε για 

µικρές διαδροµές δεν απαιτείται γεώτρηση. 

  

Ποιος ο ρόλος των οδηγών στους ανελκυστήρες µε πλάγια άµεση 

ανάρτηση; 

  

α. Οι δυο οδηγοί, που είναι συγκριτικά µικρότερης διατοµής απ’ ότι στην άµεση 

ανάρτηση µε κεντρικό έµβολο, οδηγούν το φέρον πλαίσιο που µε τη σειρά του 

οδηγεί το έµβολο. 
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β. Οι δυο οδηγοί, που είναι συγκριτικά µεγαλύτερης διατοµής απ’ ότι στην άµεση 

ανάρτηση µε κεντρικό έµβολο, οδηγούν το φέρον πλαίσιο που µε τη σειρά του 

οδηγεί το έµβολο. 

Χ 

Στην περίπτωση υδραυλικού ανελκυστήρα µε πλάγια άµεση ανάρτηση, 

εφαρµόζεται αρπάγη ασφαλείας και ρυθµιστής ταχύτητας;  

  

α. ∆εν εφαρµόζεται αρπάγη ασφαλείας και ρυθµιστής ταχύτητας διότι δεν 

υπάρχουν συρµατόσχοινα, αλλά υπάρχει σαν ασφαλιστική διάταξη η βαλβίδα 

ασφαλείας που στην πράξη ονοµάζεται υδραυλική αρπάγη. 

Χ 
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β. Εφαρµόζεται αρπάγη ασφαλείας και ρυθµιστής ταχύτητας διότι υπάρχουν 

συρµατόσχοινα, ενώ παράλληλα υπάρχει επίσης ως ασφαλιστική διάταξη και η 

βαλβίδα ασφαλείας που στην πράξη ονοµάζεται υδραυλική αρπάγη. 

  

Σε ποιους τύπου διακρίνονται οι αναρτήσεις των υδραυλικών 

ανελκυστήρων; 

  

α. Στην άµεση (απευθείας) ανάρτηση (1:1), στην έµµεση ανάρτηση (2:1) και στην 

υβριδική ανάρτηση (1:2). 
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β. Στην άµεση (απευθείας) ανάρτηση (1:1), στην έµµεση ανάρτηση (2:1) και στην   
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κεντρική ανάρτηση (1:2). 

γ. Στην άµεση (απευθείας) ανάρτηση (1:1) και στην έµµεση ανάρτηση (2:1). Χ 

Ποια τα χαρακτηριστικά της άµεσης ανάρτησης των υδραυλικών 

ανελκυστήρων; 

  

α. Άµεση ανάρτηση είναι αυτή κατά την οποία το έµβολο επενεργεί απευθείας στο 

θάλαµο µέσα από το φέρον πλαίσιο. Το φορτίο στο έµβολο είναι το άθροισµα του 

ωφελίµου φορτίου και του βάρους του θαλάµου µαζί µε το φέρον πλαίσιο. Η 

ταχύτητα κίνησης του εµβόλου είναι ίση µε την ταχύτητα του θαλάµου. 

Χ 
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β. Άµεση ανάρτηση είναι αυτή κατά την οποία το έµβολο επενεργεί κάθετα στο 

θάλαµο µέσα από το φέρον πλαίσιο. Το φορτίο στο έµβολο είναι το άθροισµα του 

ωφελίµου φορτίου και του βάρους του θαλάµου µαζί µε το φέρον πλαίσιο. Η 

ταχύτητα κίνησης του εµβόλου είναι διπλάσια από την ταχύτητα του θαλάµου. 

  

Ποια τα χαρακτηριστικά της έµµεσης ανάρτησης των υδραυλικών 

ανελκυστήρων; 

  

α. Έµµεση ανάρτηση είναι αυτή στην οποία το έµβολο επενεργεί πλάγια στο 

θάλαµο, µε τη βοήθεια των µέσων ανάρτησης (τροχαλία παρέκκλισης, 

συρµατόσχοινα) από τα οποία αναρτάται το φέρον πλαίσιο. Το έµβολο δέχεται 

φορτίο ίσο µε το άθροισµα του ωφελίµου φορτίου, του βάρους του θαλάµου µαζί 

και µε το βάρος του φέροντος πλαισίου. 

  

75 

β. Έµµεση ανάρτηση είναι αυτή στην οποία το έµβολο επενεργεί έµµεσα στο 

θάλαµο, µε τη βοήθεια των µέσων ανάρτησης (τροχαλία παρέκκλισης, 

συρµατόσχοινα) από τα οποία αναρτάται το φέρον πλαίσιο. Το έµβολο δέχεται 

φορτίο ίσο µε το διπλάσιο του αθροίσµατος του ωφελίµου φορτίου, του βάρους του 

θαλάµου µαζί µε το βάρος του φέροντος πλαισίου, στο οποίο προστίθεται και το 

βάρος των µέσων ανάρτησης. 

Χ 

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ανάρτησης είναι συνάρτηση:   

α. της διαδροµής του θαλάµου,  Χ 

β. των απολήξεων του φρεατίου,  Χ 

γ. της δυνατότητας γεώτρησης στο πυθµένα του φρεατίου. Χ 
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δ. του τύπου φορτίου (ατόµων, εµπορεύµατα).   

Το πλήθος των εµβόλων που θα χρησιµοποιηθούν έχει άµεση σχέση µε το 

ωφέλιµο φορτίο του ανελκυστήρα και τις διαστάσεις του θαλάµου και 

αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο στο τύπο ανάρτησης. Στην πράξη 

χρησιµοποιούνται συνήθως µέχρι:  

  

α. τέσσερα έµβολα.   

β. τρία έµβολα.   

77 

γ. δύο έµβολα. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα ονοµαστικά µέρη από τα οποία 

αποτελείται ο υδραυλικός ανελκυστήρας; 

  

α. Μονάδα ισχύος Χ 

β. Σωλήνες προσαγωγής και απαγωγής λαδιού. Χ 

γ. Συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου. Χ 

δ. Θάλαµος και φέρον πλαίσιο µε τα µέσα ανάρτησης. Χ 

ε. Οδηγοί. Χ 

στ. Συµπιεστής αέρα.   

ζ. Θύρες φρεατίου και θαλάµου. Χ 

78 

η. Εξαρτήµατα ασφαλείας. Χ 
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θ. Ηλεκτρικό µέρος ανελκυστήρα. Χ 

ι. Ηλεκτρονική ανάρτηση ανελκυστήρα.   

Ποια είναι η ονοµασία των αριθµηµένων εξαρτηµάτων του υδραυλικού 

κυκλώµατος του ανελκυστήρα που φαίνονται στο σχήµα. 

 

  

α. 1: Βαλβίδα απεγκλωβισµού, 2: Μανόµετρο για την ένδειξη της πίεσης του 

κυκλώµατος, 3: Βάνα αποµόνωσης της µονάδας ισχύος από το έµβολο, 4: 

Βαλβίδα χειροκίνητης καθόδου, 5: Βαλβίδα καθόδου, 6: Βαλβίδα Bypass. 

Χ 

β. 1: Βαλβίδα χειροκίνητης καθόδου, 2: Μανόµετρο για την ένδειξη της πίεσης του 

κυκλώµατος, 3: Βάνα αποµόνωσης της µονάδας ισχύος από το έµβολο, 4: 

Βαλβίδα απεγκλωβισµού, 5: Βαλβίδα καθόδου, 6: Βαλβίδα Bypass. 
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γ. 1: Βαλβίδα χειροκίνητης καθόδου, 2: Μανόµετρο για την ένδειξη της πίεσης του 

κυκλώµατος, 3: Βάνα αποµόνωσης της µονάδας ισχύος από το έµβολο, 4: 

Βαλβίδα απεγκλωβισµού, 5: Βαλβίδα Bypass, 6: Βαλβίδα καθόδου. 

  

Ποια τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται η µονάδα ισχύος ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Η δεξαµενή λαδιού. Χ 

β. Το συγκρότηµα κινητήρα - αντλίας. Χ 

γ. Το µπλοκ των βαλβίδων. Χ 

δ. Το θερµόµετρο.   

ε. Το µανόµετρο. Χ 

στ. Το παροχόµετρο.   

80 

ζ. Ο σιγαστήρας. Χ 

Τι είναι η µονάδα ισχύος ενός υδραυλικού ανελκυστήρα και ποιος ο ρόλος 

της; 

  

α. Η µονάδα ισχύος, είναι το σύνολο των στοιχείων που εξασφαλίζουν την παροχή 

πίεσης στο συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου. Θα πρέπει η µονάδα ισχύος να 

παρέχει την απαραίτητη ισχύ, διατηρώντας σε χαµηλά επίπεδα τη στάθµη 

θορύβου.  

Χ 
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β. Η µονάδα ισχύος, είναι το σύνολο των στοιχείων που εξασφαλίζουν την παροχή 

λαδιού στο συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου. Θα πρέπει η µονάδα ισχύος να 

παρέχει τουλάχιστον το διπλάσιο της απαραίτητης ισχύος, διατηρώντας σε χαµηλά 

επίπεδα τη στάθµη θορύβου.  
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Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά µέρη του συγκροτήµατος 

εµβόλου – κυλίνδρου στους υδραυλικούς ανελκυστήρες. 

  

α. Η κεφαλή του κυλίνδρου. Χ 

β. Ο σωλήνας του εµβόλου.  Χ 

γ. Η άρθρωση του κυλίνδρου.   

δ. Ο σωλήνας του κυλίνδρου. Χ 

ε. Η βάση (µούφα) της κεφαλής  Χ 

στ. Η βάση του εµβόλου  Χ 

ζ. Η βάση του κυλίνδρου. Χ 

η. Το έδρανο κύλισης.   

θ. Εξαεριστήρας  Χ 

ι. Λεκάνη περισυλλογής του λαδιού  Χ 

82 

ια. Βαλβίδα ασφαλείας (υδραυλική αρπάγη) Χ 

Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιµοποιούνται στους υδραυλικούς 

ανελκυστήρες, είναι σωλήνες προσαγωγής και απαγωγής του λαδιού από 

το δοχείο διαστολής προς το έµβολο, αποτελούνται από ένα εύκαµπτο 

µέρος, το οποίο στα άκρα τους διαθέτει ρακόρ προσαρµογής. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Οι ελαστικοί σωλήνες, που χρησιµοποιούνται στους υδραυλικούς 

ανελκυστήρες, διακρίνονται ανάλογα µε:  

  

α. την πίεση λειτουργίας (υψηλή - χαµηλή). Χ 

β. τις στρώσεις των χαλύβδινων πλεγµάτων (1, 2, 4).  Χ 

γ. την ελαστικότητα τους και την αντοχή τους σε κάµψη.   

84 

δ. το εξωτερικό υλικό (ελαστικό, συνθετικό κ.τ.λ.). Χ 

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα πρότυπα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2 και οι 

οποίες αναφέρονται στην εγκατάσταση και στα κυρίως εξαρτήµατα του 

ηλεκτρικού εξοπλισµού ισχύουν για: 

  

α. το γενικό διακόπτη του κυκλώµατος ισχύος ενέργειας και των εξαρτώµενων από 

αυτόν κυκλωµάτων. 

Χ 

β. το διακόπτη του κυκλώµατος φωτισµού του θαλάµου και των εξαρτώµενων από 

αυτόν κυκλωµάτων. 

Χ 
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γ. το διακόπτη του κυκλώµατος µηχανικού αερισµού του φρεατίου και των 

εξαρτώµενων από αυτόν κυκλωµάτων. 

  

Τι πρέπει να περιλαµβάνει το ηλεκτρικό µέρος των ανελκυστήρων, 

σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2. 

  

α. Όλους τους απαραίτητους αγωγούς και καλωδιώσεις για τη µεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας και τη διεξαγωγή των αυτοµατισµών. 

Χ 

β. Τους µεταλλικούς ή πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες ή τα κανάλια µέσα 

στα οποία τοποθετούνται οι αγωγοί και οι καλωδιώσεις. 

Χ 

γ. Μετρητές παροχής και κατανάλωσης ρεύµατος, απορροφούµενης ισχύος κ.τ.λ.   

86 

δ. Τα διάφορα εξαρτήµατα, διατάξεις, συσκευές και µηχανήµατα τα οποία 

τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική ενέργεια. 

Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος του γενικού διακόπτη στο µηχανοστάσιο ενός 

ανελκυστήρα; Τι πρέπει να απενεργοποιεί; 

  87 

α. Στο χώρο του µηχανοστασίου πρέπει να υπάρχει ένας γενικός διακόπτης που 

να απενεργοποιεί την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα, ακόµη και όταν αυτός 
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λειτουργεί στο πλήρες φορτίο του. Ο διακόπτης αυτός επενεργεί σε όλους τους 

ενεργούς αγωγούς της τροφοδοσίας του ανελκυστήρα. 

β. Στο χώρο του µηχανοστασίου πρέπει να υπάρχει ένας γενικός διακόπτης που 

να απενεργοποιεί την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα, ακόµη και όταν αυτός 

λειτουργεί στο πλήρες φορτίο του. Ο διακόπτης αυτός επενεργεί σε όλους τους 

ενεργούς αγωγούς της τροφοδοσίας του ανελκυστήρα. 

Χ 

Ποια ηλεκτρικά κυκλώµατα δεν πρέπει να απενεργοποιεί ο γενικός 

διακόπτης στο µηχανοστάσιο ενός ανελκυστήρα, σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2; 

  

α. του φωτισµού ή του εξαερισµού (αν υπάρχει) του θαλάµου, Χ 

β. του ρευµατοδότη στη θέση του θαλάµου, Χ 

γ. των αυτοµατισµών ασφαλείας του κινητήρα.   

δ. του φωτισµού του µηχανοστασίου (τροχαλιοστασίου), Χ 

ε. του ρευµατοδότη στο µηχανοστάσιο, στο τροχαλιοστάσιο και στην κάτω 

απόληξη του φρεατίου, 

Χ 

στ. του φωτισµό του φρεατίου του ανελκυστήρα, Χ 
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ζ. των διατάξεων κλήσης εκτάκτου ανάγκης. Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος των διακοπτών ορόφων και σε ποια είδη διακρίνονται;   

α. Ο ρόλος των  διακοπτών ορόφων είναι να δίνουν πληροφορίες για τη θέση του 

θαλάµου και προετοιµάζουν τη στάθµευσή του. ∆ιακρίνονται σε διακόπτες: µιας 

επαφής µε επαναφορά, οι οποίοι έχουν έναν ακροδέκτη και δύο επαφών µε δύο 

ακροδέκτες. Όταν συµµετέχουν στην ένδειξη των ορόφων διαθέτουν µία επιπλέον 

επαφή. 
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β. Ο ρόλος των  διακοπτών ορόφων είναι να δίνουν πληροφορίες για τη θέση του 

θαλάµου και προετοιµάζουν τη στάθµευσή του. ∆ιακρίνονται σε διακόπτες: µιας 

επαφής µε επαναφορά, οι οποίοι έχουν δύο ακροδέκτες και δύο επαφών µε τρεις 

ακροδέκτες. Όταν συµµετέχουν στην ένδειξη των ορόφων διαθέτουν µία επιπλέον 

επαφή. 

Χ 

Στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, οι διακόπτες ορόφων µίας επαφής 

χρησιµοποιούνται είτε σαν τερµατικοί διακόπτες ασφαλείας, είτε σαν 

προτερµατικοί διακόπτες (τοποθετούνται µόνο στις ακραίες στάσεις) στην 

ηλεκτρονική επιλογή ορόφων. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, οι διακόπτες δύο επαφών 

χρησιµοποιούνται στο κλασσικό τρόπο επιλογής ορόφων. Τοποθετούνται 

ένας σε κάθε όροφο και είτε σταµατούν το θάλαµο σε κάθε όροφο 

(ανελκυστήρας µίας ταχύτητας), είτε προετοιµάζουν τη στάθµευσή του 

δίνοντας εντολή για τη µικρή ταχύτητα (ανελκυστήρας δύο ταχυτήτων ή 

Υδραυλικοί ανελκυστήρες). 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Τι ονοµάζεται ισοστάθµιση ενός θαλάµου σε έναν υδραυλικό ανελκυστήρα;   92 

α. Ισοστάθµιση θαλάµου ονοµάζεται η διαδικασία ακριβούς στάθµευσης του 

θαλάµου στο επίπεδο της στάσης. Η ακρίβεια της ισοστάθµισης στους σύγχρονους 

ανελκυστήρες είναι µεγάλη. Η χρήση ανελκυστήρων δύο ταχυτήτων ή συνεχούς 

ρύθµισης των στροφών επιτρέπει ακρίβεια ισοστάθµισης χιλιοστών. 

Χ 
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β. Ισοστάθµιση θαλάµου ονοµάζεται η διαδικασία ακριβούς στάθµευσης του 

θαλάµου στο επίπεδο της στάσης. Η ακρίβεια της ισοστάθµισης στους σύγχρονους 

ανελκυστήρες είναι µεγάλη. Η χρήση ανελκυστήρων πολλών ταχυτήτων επιτρέπει 

ακρίβεια ισοστάθµισης εκατοστών. 

  

Τι είναι η διόρθωση της ισοστάθµισης του θαλάµου και πως γίνεται 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς; 

  

α. ∆ιόρθωση της ισοστάθµισης ονοµάζεται η διαδικασία επανισοστάθµισης του 

θαλάµου προς τα επάνω ή προς τα κάτω, όταν η ισοστάθµισή του δεν είναι σωστή 

ή έχει διαταραχθεί από άλλους παράγοντες. Σήµερα ως επί το πλείστον στους 

ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται χωρητικά συστήµατα ισοστάθµισης και 

διόρθωσης ή ηλεκτρονικοί διακόπτες.  
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β. ∆ιόρθωση της ισοστάθµισης ονοµάζεται η διαδικασία επανισοστάθµισης του 

θαλάµου προς τα επάνω ή προς τα κάτω, όταν η ισοστάθµισή του δεν είναι σωστή 

ή έχει διαταραχθεί από άλλους παράγοντες. Σήµερα ως επί το πλείστον στους 

ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται επαγωγικά συστήµατα ισοστάθµισης και 

διόρθωσης ή µαγνητικοί διακόπτες.  

Χ 

Από τι αποτελείται ο µειωτήρα στροφών των ανελκυστήρων τριβής και πως 

προστατεύεται; 

  

α. Ο µειωτήρας στροφών αποτελείται από τον ατέρµονα κοχλία και τον οδοντωτό 

τροχό (κορώνα), που βρίσκονται τοποθετηµένα σε χυτοσιδηρό κιβώτιο και µέσα σε 

λάδι. 

Χ 
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β. Ο µειωτήρας στροφών αποτελείται από κωνικό οδοντωτό τροχό, που βρίσκεται 

τοποθετηµένος σε µεταλλικό κιβώτιο και µέσα σε λάδι. 

  

Αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές της µονάδας ισχύος του 

υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 

  

α. 1: ∆εξαµενή λαδιού, 2: Έµβολο, 3: Ζεύγος αντλίας - κινητήρα.    

β. 1: Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, 2: Μπλοκ βαλβίδων, 3: Ζεύγος αντλίας - 

κινητήρα.  
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γ. 1: ∆εξαµενή λαδιού, 2: Μπλοκ βαλβίδων, 3: Ζεύγος αντλίας - κινητήρα.  Χ 

Όταν επιλέγουµε συρµατόσχοινα για ανελκυστήρα τριβής θα πρέπει:   

α. Να έχουν ονοµαστική διάµετρο τουλάχιστον 8 mm. Χ 

β. Να αντέχουν σε εφελκυσµό για εσωτερικά συρµατίδια 1570 N/mm2.   
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γ. Να έχουν συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 12.   

Στην άµεση ανάρτηση µε τροχαλία παρέκκλισης η γωνία περιέλιξης πρέπει 

να είναι: 
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α. Μικρότερη από 140ο.   
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β. Μεγαλύτερη από 140ο. Χ 

γ. Ακριβώς 140ο.   

Υπερδιαδροµή ανελκυστήρα ονοµάζεται:   

α. Η κατακόρυφη απόσταση στο φρεάτιο από το πρώτο µέχρι το τελευταίο επίπεδο 

στάσης του θαλάµου. 

  

β. Το τµήµα του φρεατίου πάνω από το τελευταίο επίπεδο στάθµευσης του 

ανελκυστήρα. 

  

γ. Η µέγιστη απόσταση που διανύει ο θάλαµος έξω από τα ακραία όριά του µέχρι 

να κόψουν οι τερµατοδιακόπτες. 

Χ 
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δ. Το τµήµα του φρεατίου κάτω από το πρώτο επίπεδο στάθµευσης του 

ανελκυστήρα. 

  

Για ανελκυστήρες µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 1,6 m/s χρησιµοποιούνται:   

α. Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενέργειας.   

β. Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενέργειας µε επιβράδυνση επαναφοράς. Χ 

γ. Προσκρουστήρες σκέδασης ενέργειας.   

99 

δ. Όλοι οι παραπάνω τύποι προσκρουστήρων.   

Στην άµεση ανάρτηση υδραυλικού ανελκυστήρα µε ένα κεντρικό έµβολο 

χρειάζεται γεώτρηση: 

  

α. Όση και η διαδροµή του θαλάµου.   

β. Όση και η διαδροµή του θαλάµου προσαυξηµένη κατά 1 m. Χ 

γ. Μικρότερη κατά 3 m από τη διαδροµή του θαλάµου.   
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δ. Όση και η διαδροµή του θαλάµου προσαυξηµένη κατά 3 m.   

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υδραυλικής αρπάγης:   

α. Σταµατά η ροή του λαδιού από τη µονάδα ισχύος προς το συγκρότηµα εµβόλου 

- κυλίνδρου. 

  

β. Σταµατά η ροή του λαδιού από το συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου προς τη 

µονάδα ισχύος. 

Χ 

γ. Φρενάρει ο θάλαµος πάνω στους οδηγούς.   
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δ. Θέτει "εκτός" τη βαλβίδα αντεπιστροφής.   

Στα τηλεσκοπικά έµβολα των υδραυλικών ανελκυστήρων :   

α. η ταχύτητα των εµβόλων είναι ισοταχής. Χ 

β. η ταχύτητα του εµβόλου α’ βαθµίδας είναι µεγαλύτερη από τη ταχύτητα του 

εµβόλου β΄ βαθµίδας. 

  

γ. η ταχύτητα του εµβόλου α’ βαθµίδας είναι µικρότερη από τη ταχύτητα του  

εµβόλου β΄ βαθµίδας. 
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δ. η ταχύτητα του εµβόλου εξαρτάται από το µήκος του.   

Στα κυκλώµατα χειρισµού των υδραυλικών ανελκυστήρων, χρησιµοποιούµε 

αγωγούς: 

  

α. 1,5 mm2. Χ 

β. 0,8 mm2.   

γ. 2,5 mm2.   
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δ. 4 mm2.   

Για να λειτουργήσει το φρένο στους ανελκυστήρες πρέπει:   

α. Να τροφοδοτηθεί µε ξεχωριστή γραµµή από τον πίνακα. Χ 

β. Να τροφοδοτηθεί από το κύκλωµα χειρισµού.   

γ. Να τροφοδοτηθεί από το κύκλωµα κλήσεων.   
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δ. Λειτουργεί όταν κοπεί η τροφοδότηση του κινητήρα.   
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Στο κύκλωµα του αυτόµατου διακόπτη, ο οποίος ελέγχει την παροχή τάσης 

του πίνακα χειρισµού του ανελκυστήρα, συνδέεται σε σειρά µε το πηνίο του, 

η επαφή: 

  

α. Του µαγνήτη.   

β. Του θερµικού. Χ 

γ. Ανόδου ή καθόδου.   

105 

δ. Του ρελέ φωτισµού.   

Το κύκλωµα απεγκλωβισµού στους υδραυλικούς ανελκυστήρες 

τροφοδοτείται: 

  

α. Με 12 V από ανορθωτή στον πίνακα χειρισµού.   

β. Με 12 V από µπαταρία. Χ 

γ. Με 48V από ανορθωτή στον πίνακα χειρισµού.   

106 

δ. Με 60V από ανορθωτή στον πίνακα χειρισµού.   

Στο κάτω µέρος του εµβόλου α' βαθµίδας υπάρχει:   

α. Βαλβίδα ασφαλείας   

β. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Χ 

γ. Βαλβίδα by-pass.   

107 

δ. Βαλβίδα Blain.   

Ποια από τα ακόλουθα απαιτούνται για να ενεργοποιηθεί µια κλήση σ' έναν 

ανελκυστήρα; Απαιτείται το κύκλωµα: 

  

α. Των stop να είναι κλειστό. Χ 

β. Των επαφών των θυρών να είναι κλειστό. Χ 

γ. Των επαφών των θυρών να είναι ανοιχτό.   

δ. Των κλειδαριών να είναι κλειστό. Χ 
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ε. Των κλειδαριών να είναι ανοιχτό.   

Πως υπολογίζεται η ισχύς σε kW ενός ηλεκτρικού κινητήρα που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί στον κινητήριο µηχανισµό ενός ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων των ανελκυστήρων, για την ευθύγραµµη κίνηση 

που εκτελούν, δίδεται από τον τύπο: P = (F· u)/ (102· ηολ) (kW). 

όπου F είναι η αντιδρώσα δύναµη (kp), u είναι η ταχύτητα του κινητήρα (m/s) και 

ηολ ο βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης. 

Χ 
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β. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων των ανελκυστήρων, για την ευθύγραµµη κίνηση 

που εκτελούν, δίδεται από τον τύπο: P = (F·ηολ)/(102·u) (kW). 

όπου F είναι η αντιδρώσα δύναµη (kp), u είναι η ταχύτητα του κινητήρα (m/s) και 

ηολ ο βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης. 

  

Πως υπολογίζεται το ωφέλιµο φορτίο (Q) σε kg ενός ανελκυστήρα τριβής;   

α. Το ωφέλιµο φορτίο (Q) είναι ο αριθµός των ατόµων x 75 kg, δηλαδή: Q = v ·75 

(kg). 

Χ 
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β. Το ωφέλιµο φορτίο (Q) είναι ο πηλίκο των 75 kg προς τον αριθµό των ατόµων, 

δηλαδή: Q = 75/ν  (kg). 

  

Πως υπολογίζεται η αντιδρώσα δύναµη F (kp) που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό της ισχύος ενός ηλεκτρικού κινητήρα που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί στον κινητήριο µηχανισµό ενός ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Η αντιδρώσα δύναµη F δίνεται από την σχέση : F = Βθ + Q + BA (kp). 

όπου Βθ είναι το βάρος του θαλάµου (kp), ΒΑ είναι το βάρος του αντίβαρου (kp) και 

Q το ωφέλιµο φορτίο σε (kp). 
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β. Η αντιδρώσα δύναµη F δίνεται από την σχέση : F = Βθ + Q - BA (kp). Χ 
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όπου Βθ είναι το βάρος του θαλάµου (kp), ΒΑ είναι το βάρος του αντίβαρου (kp) και 

Q το ωφέλιµο φορτίο σε (kp). 

Κινητήρας ανελκυστήρα τριβής λειτουργεί µε 1400 στρ/min. Αν ο λόγος 

µείωσης στροφών είναι 1/40, να υπολογιστεί η ταχύτητα περιστροφής της 

τροχαλίας τριβής του µηχανισµού. 

  

α. 3,5 rpm.   

β. 35 rpm. Χ 

γ. 350 rpm.   
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Υπόδειξη: Η ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας δίνεται από τη σχέση: ητρ = n / K 

= 1400 rpm / (40/1) = 35 rpm. 

  

Κινητήρας ανελκυστήρα τριβής λειτουργεί µε 1400 στρ/min. Αν ο λόγος 

µείωσης στροφών είναι 1/40, η ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας τριβής 

του µηχανισµού είναι 35 rpm. Αν η διάµετρος της τροχαλίας είναι D=690 mm, 

να υπολογιστεί η γραµµική ταχύτητα του  θαλάµου. 

  

α. 0,126 m/sec.   

β. 1,26 m/sec. Χ 

α. 12,6 m/sec.   
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Υπόδειξη: Η ταχύτητα που κινείται ο θάλαµος του ανελκυστήρα δίνεται από τη 

σχέση: u = (π· ητρ) · D / 60 = 3,14 ·35 ·0,69 m / 60 sec = 1,26 m/sec. 

  

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για το ρόλο των οδηγών σε έναν 

ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Να εξασφαλίζουν την οδήγηση του πλαισίου του θαλάµου και του αντίβαρου σε 

κατακόρυφη διεύθυνση.  

Χ 

β. Ο περιορισµός παρεκκλίσεων ώστε να µην παρουσιάζουν ακούσια 

αποµανταλώµατα θυρών. 

Χ 

γ. Ο περιορισµός παρεκκλίσεων στην περίπτωση υπερφόρτωση του θαλάµου.   

δ. Ο περιορισµός παρεκκλίσεων ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία των 

διατάξεων ασφάλειας. 

Χ 
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ε. Ο περιορισµός παρεκκλίσεων ώστε να µη γίνεται δυνατή η σύγκρουση των 

κινούµενων µερών µε άλλα µέρη. 

Χ 

Ποιες είναι οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ηλεκτρονικού ελέγχου 

λειτουργίας αυτόµατων θυρών των ανελκυστήρων; 

  

α. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας αυτόµατων θυρών των ανελκυστήρων 

γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ανιχνευτή ο οποίος ελέγχει την είσοδο του θαλάµου σε 

ζώνη δύο διαστάσεων η οποία εκτείνεται κατά πλάτος της θύρας εισόδου και σε 

µικρή απόσταση µπροστά από τη θύρα του φρεατίου. Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής 

αποτελείται από µία µονάδα ανίχνευσης στερεωµένη στο κέντρο της ράχης των 

κινουµένων φύλλων. 
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β. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας αυτόµατων θυρών των ανελκυστήρων 

γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ανιχνευτή ο οποίος ελέγχει την είσοδο του θαλάµου σε 

ζώνη τριών διαστάσεων η οποία εκτείνεται κατά πλάτος και ύψος της θύρας 

εισόδου και σε µικρή απόσταση µπροστά από τη θύρα του φρεατίου. Ο 

ηλεκτρονικός ανιχνευτής αποτελείται από δύο ανεξάρτητες µονάδες ανίχνευσης 

στερεωµένες κατά µήκος της ράχης των κινουµένων φύλλων. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος 

κίνησης Ward – Leonard που χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες τριβής.  

  116 

α. η δυνατότητα της οµαλής εκκίνησης και του οµαλού σταµατήµατος του κινητήρα Χ 
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ξένης διέγερσης.  

β. η υψηλή απόδοση του συστήµατος, λόγω των ηλεκτρονικών συστηµάτων 

ελέγχου. 

  

γ. η ύπαρξη δυνατότητας αλλαγής φοράς περιστροφής του κινητήρα ξένης 

διέγερσης, µε τη χρησιµοποίηση της ρυθµιστικής αντίστασης στη διέγερση της 

γεννήτριας Σ.Ρ. ξένης διέγερσης. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα µειονεκτήµατα του συστήµατος κίνησης 

Ward – Leonard που χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες τριβής.  

  

α. το υψηλό κόστος του συστήµατος.  Χ 

β. η έλλειψη δυνατότητας οµαλής εκκίνησης του κινητήρα ξένης διέγερσης.    
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γ. ο µικρός βαθµός απόδοσης του συστήµατος, λόγω της ύπαρξης τριών 

τουλάχιστον ηλεκτρικών µηχανών. 

Χ 

Ποιος τύπος ανάρτησης υδραυλικού ανελκυστήρα απεικονίζεται στο 

ακόλουθο σχήµα; 

 

  

α. Έµµεση ανάρτηση µε δυο έµβολα. Χ 

β. Άµεση ανάρτηση µε δυο έµβολα.   
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γ. ∆ίδυµη ανάρτηση µε δυο έµβολα.   

Που εφαρµόζεται η έµµεση ανάρτηση µε δύο έµβολα σε υδραυλικούς 

ανελκυστήρες και γιατί; 

  

α. Για ανύψωση µικρών φορτίων σε συνδυασµό µε µικρούς θαλάµους για 

διαδροµές µεγαλύτερες των 5m. Το φορτίο που δέχεται κάθε έµβολο είναι το µισό 

από το συνολικό φορτίο. 

  

β. Για ανύψωση µεγάλων φορτίων σε συνδυασµό µε µικρούς θαλάµους για 

διαδροµές µικρότερες των 5m. Το φορτίο που δέχεται κάθε έµβολο είναι το µισό 

από το συνολικό φορτίο. 

  

119 

γ. Για ανύψωση µεγάλων φορτίων σε συνδυασµό µε µεγάλους θαλάµους για 

διαδροµές µεγαλύτερες των 5m. Το φορτίο που δέχεται κάθε έµβολο είναι το µισό 

από το συνολικό φορτίο. 

Χ 

120 Ποιος τύπος ανάρτησης υδραυλικού ανελκυστήρα απεικονίζεται στο 

ακόλουθο σχήµα; 
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α. Πλάγια έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο. Χ 

β. Πλάγια άµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο.   

γ. Άµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο.   

Ποιος ο ρόλος των οδηγών στην πλάγια έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο σε 

υδραυλικούς ανελκυστήρες; 

  

α. Οι δυο οδηγοί, των οποίων η διατοµή είναι µεγαλύτερη απ’ ότι στους άλλους 

τύπους ανάρτησης, οδηγούν το φέρον πλαίσιο που µε τη σειρά του οδηγεί το 

έµβολο. Οι οδηγοί αυτοί υπολογίζονται σε κάµψη και λυγισµό κατά την 

ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης. 

Χ 
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β. Οι δυο οδηγοί, των οποίων η διατοµή είναι µικρότερη απ’ ότι στους άλλους 

τύπους ανάρτησης, οδηγούν το φέρον πλαίσιο που µε τη σειρά του οδηγεί το 

έµβολο. Οι οδηγοί αυτοί υπολογίζονται σε θλίψη και λυγισµό κατά την 

ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης. 

  

Η δεξαµενή λαδιού ενός υδραυλικού ανελκυστήρα, κατασκευάζεται από 

χαλύβδινη λαµαρίνα µε ειδική συγκόλληση. Στο εσωτερικό της διαθέτει 

αναδιπλώσεις και πολλές επιφάνειες που βοηθούν στην απαγωγή της 

θερµότητας και τη µείωση των δονήσεων από την ιδιοσυχνότητα, όταν 

λειτουργεί ο κινητήρας. Ακόµη, η δεξαµενή λαδιού διαθέτει σύστηµα µε 

πολλαπλά καπάκια, µέσω των οποίων διευκολύνεται η διαδικασία της 

συντήρησης της. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Στο κάτω µέρος της δεξαµενής ενός υδραυλικού ανελκυστήρα υπάρχουν 

ελαστικά αντικραδασµικά τακάκια που περιορίζουν στο ελάχιστο τη 

µετάδοση παλµών από τη δεξαµενή στο κτίριο όταν λειτουργεί ο 

ανελκυστήρας. Μέσα στη δεξαµενή λαδιού βρίσκεται εµβαπτισµένο στο λάδι 

το συγκρότηµα κινητήρα - αντλίας. Το λάδι πέρα από την κύρια χρήση του 

λειτουργεί και σαν ψύκτης αλλά και σα ηχοµονωτικό στοιχείο. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

124 Στο εσωτερικό της δεξαµενής ενός υδραυλικού ανελκυστήρα και πάνω από   
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το συγκρότηµα του κινητήρα και της αντλίας βρίσκεται ένας σιγαστήρας. 

Αυτός συνδέεται µε το σωλήνα τροφοδοσίας του λαδιού και έχει ως σκοπό 

τον περιορισµό των παλµών που µεταδίδονται από τη λειτουργίας της 

αντλίας στο θάλαµο. 

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Οι κινητήρες πρέπει να προστατεύονται από υπερφορτίσεις µε τη 

χρησιµοποίηση αυτόµατων διακοπτών. Οι αυτόµατοι διακόπτες προκαλούν 

διακοπή σε όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδότησης του κινητήρα. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Ποια από τα ακόλουθα περιλαµβάνει η ηλεκτρική εγκατάσταση φρεατίου 

ενός ανελκυστήρα; 

  

α. Βοηθητικά κυκλώµατα ασφάλειας. Χ 

β. Κυκλώµατα χειρισµού (οροφοεπιλογέα, στάθµευσης και διόρθωσης 

στάθµευσης). 

Χ 

γ. Κυκλώµατα τερµατικών διακοπτών. Χ 

δ. Κυκλώµατα φωτισµού και ενδείξεων. Χ 

ε. Κυκλώµατα φωτισµού κλιµακοστασίου.   

στ. Κυκλώµατα κλήσεων θαλάµου και φρεατίου. Χ 

ζ. Κυκλώµατα σήµανσης κινδύνου. Χ 

126 

η. Κυκλώµατα λειτουργίας συστήµατος πέδησης.   

Στα ακραία όρια της διαδροµής του θαλάµου ενός ανελκυστήρα 

τοποθετούνται διακόπτες µιας κλειστής επαφής (προτερµατικοί διακόπτες). 

Οι διακόπτες αυτοί ορίζουν το τέρµα της διαδροµής του θαλάµου και 

προετοιµάζουν την αλλαγή της πορείας του. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Ποιος είναι ο ρόλος του ρελέ φωτισµού ενός ανελκυστήρα;   

α. Το ρελέ φωτισµού, είναι µια διάταξη του ανελκυστήρα η οποία είναι 

απενεργοποιηµένη (φως του θαλάµου αναµµένο), όταν ο ανελκυστήρας έχει κληθεί 

από το θάλαµο ή από τους ορόφους, όταν κάποιο από τα κυκλώµατα ασφαλείας 

(stop, επαφές θυρών) είναι ανοικτό, καθώς και όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία 

του πηνίου του ρελέ φωτισµού για οποιοδήποτε λόγο. 

Χ 

128 

β. Το ρελέ φωτισµού, είναι µια διάταξη του ανελκυστήρα η οποία είναι 

ενεργοποιηµένη (φως του θαλάµου αναµµένο), όταν ο ανελκυστήρας δεν έχει 

κληθεί από το θάλαµο ή από τους ορόφους, όταν κάποιο από τα κυκλώµατα 

ασφαλείας (stop, επαφές θυρών) είναι ανοικτό, καθώς και όταν έχει διακοπεί η 

τροφοδοσία του πηνίου του ρελέ φωτισµού για οποιοδήποτε λόγο. 

  

O ηλεκτρικός κινητήρας κινητήριων µηχανισµών, είτε πρόκειται για 

ηλεκτροµηχανικούς, είτε για υδραυλικούς ανελκυστήρες, πρέπει να 

προστατεύεται από: 

  

α. Βραχυκυκλώµατα. Χ 

β. Επιβαρύνσεις από µεγάλα φορτία.   

γ. Ασυνέχεια φάσεων ή έλλειψη φάσης. Χ 

δ. Υπερτάσεις και αυξήσεις της θερµοκρασίας. Χ 
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ε. Έλλειψη ή πτώση τάσης. Χ 
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Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις πιθανές βλάβες που εµφανίζονται στον 

κινητήρα ενός ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Ο κινητήρας θορυβεί υπερβολικά (έλλειψη φάσης). Χ 

β. Ο κινητήρας υπερθερµαίνεται (θερµικά ρελέ ή σένσορες). Χ 

γ. Ο απόδοση του κινητήρα µειώνεται λόγο λειτουργίας σε χαµηλά φορτία.   

δ. Η σταδιακή καταστροφή της µόνωσης των περιελίξεων του στάτη, που επιφέρει 

καταστροφή της περιέλιξης. 

Χ 
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ε. Η καταστροφή περιελίξεων από βραχυκυκλώµατα. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις αιτίες που προκαλούν πιθανές φθορές 

των συρµατόσχοινων; 

  

α. Αυξηµένο ποσοστό υγρασίας και µεγάλες θερµοκρασίες στο φρεάτιο και 

µηχανοστάσιο. 

Χ 

β. Μη οµοιόµορφη τάση στα συρµατόσχοινα. Χ 

γ. Μεγάλη διάµετρος τροχαλίας.   

δ. Κακή σφήνωση των συρµατόσχοινων στα αυλάκια της τροχαλίας τριβής. Χ 

131 

ε. Ελλιπής συντήρηση συρµατόσχοινων. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα βασικά σηµεία που πρέπει να 

ελέγξουµε στα συρµατόσχοινα; 

  

α. Κατάσταση εσωτερικής λίπανσης. Χ 

β. Κατάσταση εξωτερικής λίπανσης.   

γ. Βαθµός διάβρωσης. Χ 
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δ. Χαραγές και σπασίµατα στα συρµατίδια. Χ 

Η συντήρηση των συρµατόσχοινων, εφόσον διαπιστωθούν οι φθορές τους 

µετά από προσεκτικό έλεγχο, συνίσταται στα εξής: 

  

α. Λίπανση της εσωτερικής ινώδους µορφής τους (ψίχας). Αυτό γίνεται όταν 

διαπιστώνεται ότι το συρµατόσχοινο παρουσιάζει αυξηµένη σκληρότητα και 

γυαλάδα στην επιφάνειά του. 

Χ 

β. Επάλειψη µε λινέλαιο, όταν παρουσιάζονται αρχικά δείγµατα σκουριάς. Χ 

γ. Καθάρισµα του συρµατόσχοινου µε ειδική βούρτσα και πετρέλαιο, όταν 

διαπιστωθούν εκτεταµένες σκουριές στην επιφάνειά του. 

Χ 

δ. Επάλειψη µε ειδικό λάδι για την αύξηση της ελαστικότητας των επιφανειών τους.   

ε. Προστασία του περιβάλλοντος χώρου από την υγρασία. Χ 

στ. Τοπικές δοκιµές σε εφελκυσµό.   
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ζ. Αποµάκρυνση σπασµένων συρµατιδίων, όταν διαπιστωθούν, σε περιορισµένο 

όµως αριθµό.  

Χ 

Η αντικατάσταση των συρµατόσχοινων απαιτείται όταν µετά τον έλεγχο τους 

διαπιστωθεί ότι:  

  

α. Μεγάλος αριθµός συρµατιδίων έχει καταστραφεί. Χ 

β. ∆εν υπάρχει επαρκής λίπανση.   

γ. Παρουσιάζονται ισχυρές κάµψεις (τσακίσµατα). Χ 
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δ. Η ψίχα του συρµατόσχοινου έχει βγει έξω από αυτό. Χ 

Η Νοµοθεσία για τη συχνότητα συντήρησης των ανελκυστήρων, προβλέπει 

ότι είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση όλων των ανελκυστήρων µε 

αριθµό πλήρων διαδροµών α µέχρι 10.000 την εβδοµάδα, (µε α=σ·Η·η όπου 

σ ο αριθµός ζεύξεων ηλεκτροκινητήρα,  Η ο αριθµός ωρών λειτουργίας την 

εβδοµάδα και η =0,5 ο συντελεστής λειτουργίας) και πρέπει να γίνεται: 
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α. µια φορά ανά µήνα. Χ 
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β. δύο φορές ανά µήνα.    

γ. µια φορά ανά δίµηνο.   

δ. µια φορά ανά εξάµηνο.   

Η Νοµοθεσία για τη συχνότητα συντήρησης των ανελκυστήρων, προβλέπει 

ότι είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση όλων των ανελκυστήρων µε 

αριθµό πλήρων διαδροµών α µεγαλύτερο από 10.000 την εβδοµάδα ή για 

ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε κτίρια ειδικών χρήσεων όπως 

Νοσοκοµεία, κτίρια δηµόσιας χρήσης κ.τ.λ., (µε α=σ·Η·η όπου σ ο αριθµός 

ζεύξεων ηλεκτροκινητήρα,  Η ο αριθµός ωρών λειτουργίας την εβδοµάδα και 

η =0,5 ο συντελεστής λειτουργίας) και πρέπει να γίνεται: 

  

α. µια φορά ανά µήνα.   

β. δύο φορές ανά µήνα.  Χ 

γ. µια φορά ανά δίµηνο.   
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δ. µια φορά ανά εξάµηνο.   

Ανελκυστήρας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και 

πραγµατοποιεί σ=100 ζεύξεις/ώρα µε συντελεστή λειτουργίας n=0,5. 

Υπολογίστε τον µηνιαίο αριθµό πλήρων διαδροµών α. 

  

α. 16.800.   

β. 8.400. Χ 
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γ. 4.200.   

Ανελκυστήρας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και 

πραγµατοποιεί 150 ζεύξεις/ώρα µε συντελεστή λειτουργίας 0,5. Υπολογίστε 

τον µηνιαίο αριθµό πλήρων διαδροµών α. 

  

α. 12.600. Χ 

β. 6.300.   
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γ. 3.150.   

Ποιες εργασίες περιλαµβάνει η συντήρηση των ανελκυστήρων κατά τη 

διάρκεια του έτους;  

  

α. Τον έλεγχο και επιθεώρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων στον πίνακα 

χειρισµού, στο φρεάτιο και στο µηχανοστάσιο (κυκλώµατα παροχής ισχύος και 

φωτισµού, κυκλώµατα χειρισµού, ασφαλείας και ενδείξεων). 

Χ 

β. Τον έλεγχο και επιθεώρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού του ανελκυστήρα. Χ 

γ. Τον έλεγχο των δοµικών στοιχείων του φρεατίου του ανελκυστήρα. Χ 
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δ. Τον έλεγχο του συστήµατος φωτισµού στο φρεάτιο ανελκυστήρα και στο 

κλιµακοστάσιο του κτιρίου. 

  

Η λειτουργία του ανελκυστήρα µόνο στην άνοδο ή στην κάθοδο συµβαίνει 

όταν: είναι κολληµένο το ρελέ ανόδου ή καθόδου ή έχει διακοπεί το 

εύκαµπτο καλώδιο και για την αποκατάσταση πρέπει να ελεγχθούν τα ρελέ 

του ηλεκτρικού πίνακα και οι κλέµµες του εύκαµπτου καλωδίου. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Πότε σε υδραυλικό ανελκυστήρα ο θάλαµος σταµατά κάτω από την 

καθορισµένη στάθµη της στάση; 

  

α. Ο θάλαµος σταµατά κάτω από την καθορισµένη στάθµη της στάση, όταν 

υπάρχει µεγάλη επιβράδυνση χρόνου καθόδου ή υπάρχει αύξηση του χρόνου της 

µικρής ταχύτητας καθόδου. 

Χ 
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β. Ο θάλαµος σταµατά κάτω από την καθορισµένη στάθµη της στάση, όταν ο   
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θάλαµος µεταφέρει υπερδιπλάσιο φορτίο από το µέγιστο επιτρεπόµενο.  

γ. Ο θάλαµος σταµατά κάτω από την καθορισµένη στάθµη της στάση, σε 

περίπτωση που υπάρχει µείωση της τριβής των συρµατόσχοινων επί της 

τροχαλίας.  

  

Αναφέρατε πιθανές βλάβες σε εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα, όταν 

ο θάλαµος βυθίζεται από τη στάση του.  

  

α. Υπάρχει διαρροή σε µια από τις παρακάτω βαλβίδες: µικρής ταχύτητας 

καθόδου, αντεπιστροφής, καθόδου ή χειροκίνητου κατεβάσµατος ανάγκης. 

Χ 

β. Υπάρχει συστολή λαδιού λόγω ψύξης του σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας 

δεν λειτουργεί για σηµαντικό χρονικό διάστηµα.  
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γ. Υπάρχει συστολή λαδιού λόγω ψύξης του σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας 

δεν λειτουργεί για σηµαντικό χρονικό διάστηµα.  

Χ 

Στην περίπτωση που υπάρχει διαρροή σε µια από τις βαλβίδες ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα όπως µικρής ταχύτητας καθόδου, αντεπιστροφής, 

καθόδου ή χειροκίνητου κατεβάσµατος ανάγκης, προκαλείται βύθισµα του 

θαλάµου από τη στάση του. Για την διόρθωση της βλάβης απαιτείται αλλαγή 

στεγανοποιητικών στοιχείων.   

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί για σηµαντικό χρονικό 

διάστηµα, µπορεί να εµφανιστεί συστολή λαδιού λόγω ψύξης του. Αυτό 

µπορεί να προκαλέσει βύθισµα του θαλάµου από τη στάση του και για 

αντιµετωπιστεί απαιτείται τοποθέτηση νέου συστήµατος ψύξης λαδιού.  

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   
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Πίνακας Ε.12. Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Υψηλής δυσκολίας θέµατα. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Πως λειτουργούν οι ανελκυστήρες απλής λειτουργίας και σε ποιες 

περιπτώσεις βρίσκουν εφαρµογή; 

  

α. Κατά τη λειτουργία τους δεν υπάρχει αποµνηµόνευση των κλήσεων, είτε 

γίνονται από την µπουτονιέρα του θαλάµου, είτε από τις εξωτερικές µπουτονιέρες. 

Συνεπώς, προτεραιότητα στη χρήση του ανελκυστήρα έχει ο επιβάτης, ο οποίος 

πίεσε πρώτος το µπουτόν του αντίστοιχου ορόφου µέσα από το θάλαµο ή το 

µπουτόν κλήσης από τις εξωτερικές µπουτονιέρες. O τύπος αυτός του 

ανελκυστήρα είναι αντιοικονοµικός στη χρήση του (άσκοπες διαδροµές του 

θαλάµου) και δε συνιστάται σε κτίρια µε µεγάλη χρήση των ανελκυστήρων. 

Χ 
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β. Κατά τη λειτουργία τους δεν υπάρχει αποµνηµόνευση των κλήσεων, είτε 

γίνονται από την µπουτονιέρα του θαλάµου, είτε από τις εξωτερικές µπουτονιέρες. 

Συνεπώς, προτεραιότητα στη χρήση του ανελκυστήρα έχει ο επιβάτης, ο οποίος 

πίεσε πρώτος το µπουτόν του αντίστοιχου ορόφου µέσα από το θάλαµο ή το 

µπουτόν κλήσης από τις εξωτερικές µπουτονιέρες. O τύπος αυτός του 

ανελκυστήρα συνιστάται σε κτίρια µε µεγάλη χρήση των ανελκυστήρων. 

  

Πως λειτουργούν οι αυτόµατοι ανελκυστήρες ανόδου-καθόδου και σε ποιες 

περιπτώσεις βρίσκουν εφαρµογή; 

  

α. ∆εν διαθέτουν σύστηµα αποµνηµόνευσης των κλήσεων. Κατά τη λειτουργία 

τους η καταγραφή των κλήσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, γίνεται µε βάση την 

κατεύθυνση του θαλάµου και τη σειρά των ορόφων και όχι µε βάση την 

προτεραιότητα των κλήσεων. Αλλαγή στην κατεύθυνση της πορείας του θαλάµου 

θα γίνει µόνο όταν ικανοποιηθούν όλες οι κλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 

Αυτόµατοι ανελκυστήρες τοποθετούνται στα κτίρια µε µικρή χρήση των 

ανελκυστήρων.  

  

2 

β. ∆ιαθέτουν σύστηµα αποµνηµόνευσης των κλήσεων. Κατά τη λειτουργία τους η 

καταγραφή των κλήσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, γίνεται µε βάση την 

κατεύθυνση του θαλάµου και τη σειρά των ορόφων και όχι µε βάση την 

προτεραιότητα των κλήσεων. Αλλαγή στην κατεύθυνση της πορείας του θαλάµου 

θα γίνει µόνο όταν ικανοποιηθούν όλες οι κλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 

Αυτόµατοι ανελκυστήρες τοποθετούνται στα κτίρια µε συχνή χρήση των 

ανελκυστήρων. Με τον τρόπο αυτό του αυτοµατισµού αποφεύγονται οι άσκοπες 

διαδροµές του θαλάµου. 

Χ 

Αναλύστε συνοπτικά τους τρόπους ανάρτησης ενός ανελκυστήρα τριβής.   

α. Άµεση ανάρτηση (1:1), από τη µια µεριά της τροχαλίας τριβής αναρτάµε το 

θάλαµο και από την άλλη τα αντίβαρα. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα των 

συρµατόσχοινων είναι ίση µε την ταχύτητα του θαλάµου. 

Χ 

β. Άµεση ανάρτηση (1:2), από τη µια µεριά της τροχαλίας τριβής αναρτάµε το 

θάλαµο και από την άλλη τα αντίβαρα. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα των 

συρµατόσχοινων είναι διπλάσια από την ταχύτητα του θαλάµου. 

  

γ. Έµµεσης ανάρτηση (1:2), τα βάρη (θάλαµος και αντίβαρα) αναρτώνται µέσω 

τροχαλιών που βρίσκονται στο επάνω µέρος του θαλάµου και του αντίβαρου και 

µέσω τροχαλιών παρέκκλισης. Χρησιµοποιείται για ανύψωση µικρών φορτίων και 

η ταχύτητα του θαλάµου είναι η διπλάσια της ταχύτητας των συρµατόσχοινων. 

  

3 

δ. Έµµεσης ανάρτηση (2:1), τα βάρη (θάλαµος και αντίβαρα) αναρτώνται µέσω Χ 
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τροχαλιών που βρίσκονται στο επάνω µέρος του θαλάµου και του αντίβαρου και 

µέσω τροχαλιών παρέκκλισης. Χρησιµοποιείται για ανύψωση µεγάλων φορτίων 

και η ταχύτητα του θαλάµου είναι το µισό της ταχύτητας των συρµατόσχοινων. 

Ποιος τύπος από τους ανελκυστήρες τριβής (άµεσης ή έµµεσης ανάρτησης) 

παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση;  

  

α. Οι άµεσης ανάρτησης όπου για γωνία περιέλιξης 180ο, χωρίς τροχαλία 

παρέκκλισης, όπου ο συντελεστής απόδοσης είναι 0,81. 

Χ 

β. Οι άµεσης ανάρτησης για γωνία περιέλιξης < 180ο, χωρίς τροχαλία 

παρέκκλισης, όπου ο συντελεστής απόδοσης είναι 0,85. 

  

γ. Οι άµεσης ανάρτησης µε τροχαλία παρέκκλισης και γωνία περιέλιξης 

οπωσδήποτε µεγαλύτερη από 160ο για να µην έχουµε ολίσθηση των 

συρµατόσχοινων. Συντελεστής απόδοσης 0,82. 

  

δ. Οι έµµεσης ανάρτησης µε διπλή περιέλιξη από τη µεριά του αντίβαρου, ο 

συντελεστής απόδοσης είναι 0,89. 

  

4 

ε. Οι έµµεσης ανάρτησης µε διπλή περιέλιξη από τη µεριά του θαλάµου, όπου ο 

συντελεστής απόδοσης είναι 0,82. 

  

Τι από τα ακόλουθα ισχύει για την χρήση µειωτήρα στροφών σε 

ανελκυστήρες τριβής;  

  

α. Ο µειωτήρας στροφών, χρησιµοποιείται για να ελαττώνει την ταχύτητα του 

κινητήρα στην ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας τριβής και κατ’ επέκταση στην 

ταχύτητα του θαλάµου του ανελκυστήρα. 

Χ 

β. Ο µειωτήρας στροφών, χρησιµοποιείται για να ελαττώνει την ταχύτητα του 

κινητήρα στην ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας τριβής, αυξάνοντας 

παράλληλα την ταχύτητα του θαλάµου του ανελκυστήρα. 

  

γ. Η τροχαλία έλξης στους ανελκυστήρες περιστρέφεται µε µικρό αριθµό στροφών. 

Συνήθως για ταχύτητα ανελκυστήρα 1m/s η τροχαλία αυτή περιστρέφεται µε 25 

έως 50 στρ/min, ανάλογα µε τη διάµετρο της τροχαλίας και τον τύπο ανάρτησης 

του θαλάµου.  

Χ 

δ. Η τροχαλία έλξης στους ανελκυστήρες περιστρέφεται µε µικρό αριθµό στροφών. 

Συνήθως για ταχύτητα ανελκυστήρα 1m/s η τροχαλία αυτή περιστρέφεται µε 70 

έως 100 στρ/min, ανάλογα µε τη διάµετρο της τροχαλίας και τον τύπο ανάρτησης 

του θαλάµου.  

  

5 

ε. Για να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση µικρών και οικονοµικών κινητήρων, είναι 

απαραίτητο να παρεµβάλλεται µεταξύ κινητήρα και τροχαλίας ένας µειωτήρας 

στροφών. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τα κατασκευαστικά στοιχεία του 

φέροντος πλαισίου (σασί); 

  

α. Το φέρον πλαίσιο (σασί) αποτελείται από τέσσερεις (4) οριζόντιους 

σιδηροδοκούς (δύο για το κάτω και δύο για το πάνω µέρος) ή µεγαλύτερης 

διατοµής ανάλογα µε το ονοµαστικό φορτίο του ανελκυστήρα και τέσσερις 

κατακόρυφους σιδηροδοκούς, προφίλ γωνία.  

Χ 

β. Στο κάτω µέρος του φέροντος πλαισίου κάθεται το πλαίσιο του θαλάµου και 

ηλεκτροσυγκολλείται. Όταν κριθεί απαραίτητο, µεταξύ των δύο πλαισίων 

παρεµβάλλονται αντιδονητικά στηρίγµατα. 

Χ 

γ. Στο πάνω µέρος του φέροντος πλαισίου κρέµεται το πλαίσιο του θαλάµου και 

ηλεκτροσυγκολλείται.  
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β. Στο επάνω ή κάτω µέρος του φέροντος πλαισίου τοποθετείται και η συσκευή Χ 
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αρπάγης. Το φέρον πλαίσιο αναρτάται µε τα συρµατόσχοινα ανάρτησης µέσω 

κώνων (σφηνοσύνδεσµοι). 

Ποιος ο ρόλος του αντίβαρου σε ένας ανελκυστήρα τριβής;    

α. Ο ρόλος των αντίβαρων σε µια εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι να 

ισοσταθµίζουν ένα µέρος του ονοµαστικού φορτίου και του απόβαρου. Γι’ αυτό το 

λόγο το βάρος των αντίβαρων επιλέγεται έτσι ώστε να είναι:  G = F+ Q/2. 

όπου,  G είναι το βάρος των αντίβαρων, F είναι το βάρος θαλάµου και φέροντος 

πλαισίου και Q είναι το ωφέλιµο φορτίο. 

Χ 

β. Ο ρόλος των αντίβαρων σε µια εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι να 

ισοσταθµίζουν το ονοµαστικό φορτίο και το απόβαρο. Γι’ αυτό το λόγο το βάρος 

των αντίβαρων επιλέγεται έτσι ώστε να είναι:  G = F+ Q. 

όπου,  G είναι το βάρος των αντίβαρων, F είναι το βάρος θαλάµου και φέροντος 

πλαισίου και Q είναι το ωφέλιµο φορτίο. 
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γ. Ο ρόλος των αντίβαρων σε µια εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι να 

ισοσταθµίζουν το ονοµαστικό φορτίο και το απόβαρο µε συντελεστή ασφαλείας 2. 

Γι’ αυτό το λόγο το βάρος των αντίβαρων επιλέγεται έτσι ώστε να είναι:  G = 

2·(F+Q). 

όπου,  G είναι το βάρος των αντίβαρων, F είναι το βάρος θαλάµου και φέροντος 

πλαισίου και Q είναι το ωφέλιµο φορτίο. 

  

Συγκρίνετε τον ανελκυστήρα τριβής µε τον υδραυλικό ανελκυστήρα ως προς 

τα οικοδοµικά στοιχεία:  

  

α. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το µηχανοστάσιο δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται επάνω από το φρεάτιο ή σε επαφή µε το φρεάτιο. Όλες οι καταπονήσεις 

εφαρµόζονται στον πυθµένα ή στα πλευρικά στοιχεία του φρεατίου. 

Χ 

β. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το µηχανοστάσιο δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται επάνω από το φρεάτιο ή σε επαφή µε το φρεάτιο. Όλες οι καταπονήσεις 

εφαρµόζονται αποκλειστικά στον πυθµένα του φρεατίου. 
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γ. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, το µηχανοστάσιο δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται επάνω από το φρεάτιο ή σε επαφή µε το φρεάτιο. Όλες οι καταπονήσεις 

εφαρµόζονται αποκλειστικά στα πλευρικά του φρεατίου. 

  

Συγκρίνετε τον ανελκυστήρα τριβής µε τον υδραυλικό ανελκυστήρα ως προς 

το κόστος κατασκευής: 

  

α. Στην πλειοψηφία των εφαρµογών των Υδραυλικών ανελκυστήρων, δεν 

χρησιµοποιείται αντίβαρο ή οποιοδήποτε άλλο βάρος αντιστάθµισης του ωφέλιµου 

φορτίου και του απόβαρου. Γι’ αυτό το λόγο, οι κινητήρες που επιλέγονται είναι 

πολύ µεγαλύτερης ονοµαστικής ισχύος από τους ανελκυστήρες τριβής. Η επιλογή 

µεγαλύτερης µονάδας ισχύος καθώς επίσης και η µη ύπαρξη του ανυψωτικού 

συγκροτήµατος, µειώνει το κόστος κατασκευής του υδραυλικού ανελκυστήρα. Η 

διαφορά αυτή αυξάνεται όσο αυξάνει η διαδροµή και το ωφέλιµο φορτίο του 

ανελκυστήρα. 
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β. Στην πλειοψηφία των εφαρµογών των Υδραυλικών ανελκυστήρων, δεν 

χρησιµοποιείται αντίβαρο ή οποιοδήποτε άλλο βάρος αντιστάθµισης του ωφέλιµου 

φορτίου και του απόβαρου. Γι’ αυτό το λόγο, οι κινητήρες που επιλέγονται είναι 

πολύ µεγαλύτερης ονοµαστικής ισχύος από τους ανελκυστήρες τριβής. Η επιλογή 

µεγαλύτερης µονάδας ισχύος καθώς επίσης και η ύπαρξη του ανυψωτικού 

συγκροτήµατος, ανεβάζει το κόστος κατασκευής του υδραυλικού ανελκυστήρα. Η 

διαφορά αυτή µειώνεται όσο αυξάνει η διαδροµή και το ωφέλιµο φορτίο του 

ανελκυστήρα. 

Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τους ηλεκτρικούς κινητήρες ενός 

ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Οι κινητήρες τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα και στρέφουν την τροχαλία, 

η οποία προκαλεί την κίνηση του θαλάµου του ανελκυστήρα µέσω του αντίβαρου. 

Χ 

β. Η λειτουργία των ανελκυστήρων επιβάλλει ιδιαίτερες απαιτήσεις στους 

κινητήρες, όπως είναι η µεγάλη ροπή εκκίνησης. 

Χ 

γ. Η λειτουργία των ανελκυστήρων επιβάλλει ιδιαίτερες απαιτήσεις στους 

κινητήρες, όπως είναι η χαµηλή ροπή εκκίνησης. 

  

δ. Οι κινητήρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολλών ζεύξεων (εκκινήσεων). Χ 
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ε. Οι κινητήρες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτούµενες 

ταχύτητες (0,50 m/s έως 2,50 m/s) χωρίς αύξηση του κόστους ή του όγκου του 

κινητήριου µηχανισµού. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα είδη ανελκυστήρων τριβής µε βάση τη 

δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητάς (n) τους. Σε ποιες περιπτώσεις 

βρίσκουν εφαρµογή; 

  

α. Για ταχύτητα n<0,5 m/s. Οι ανελκυστήρες χρησιµοποιούν κινητήρες Ε.Ρ. µε ένα 

τύλιγµα (ένα ζεύγος πόλων) . Έτσι ο θάλαµος του ανελκυστήρα κινείται στην 

προβλεπόµενη διαδροµή του µε την ίδια ταχύτητα, η δε στάση σε κάποιον όροφο 

γίνεται µε τη βοήθεια του φρένου. 

Χ 

β. Για ταχύτητα 0,5 m/s<n<0,7 m/s. Οι ανελκυστήρες χρησιµοποιούν κινητήρες 

που διαθέτουν ένα τύλιγµα µε διπλάσιο αριθµό ζευγών πόλων και συνεπώς 

λιγότερες στροφές του δροµέα του κινητήρα.  

  

γ. Για ταχύτητα 0,5 m/s<n<0,9 m/s. Οι ανελκυστήρες χρησιµοποιούν κινητήρες 

που διαθέτουν και ένα δεύτερο τύλιγµα µε µεγαλύτερο αριθµό ζευγών πόλων και 

συνεπώς λιγότερες στροφές του δροµέα του κινητήρα.  

Χ 
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δ. Για ταχύτητα n>0,9 m/s. Οι ανελκυστήρες χρησιµοποιούν σύστηµα συνεχούς 

ρύθµισης ταχύτητας. Μέσω στατικών µετατροπέων, ελέγχεται κάθε στιγµή η 

ταχύτητα του ανελκυστήρα και προσαρµόζεται σε ένα πρότυπο διάγραµµα 

κίνησης. Κατά τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται προοδευτική αύξηση της ταχύτητας 

στο ξεκίνηµα και προοδευτική µείωσή της πριν τη στάση. Το φρένο 

χρησιµοποιείται µόνο για την ακινητοποίηση του κινητήρα, όταν ο θάλαµος 

σταθµεύσει. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα κριτήρια επιλογής των 

συρµατόσχοινων για ανελκυστήρα τριβής; 

  

α. Η ονοµαστική τους διάµετρος να είναι τουλάχιστον 8 mm. Χ 

β. Να αντέχουν σε εφελκυσµό 1570 N/mm2 για τα εξωτερικά συρµατίδια και 1770 

N/mm2 για τα εσωτερικά. 

Χ 

γ. Να αντέχουν σε εφελκυσµό 570 N/mm2 για τα εξωτερικά συρµατίδια και 1270 

N/mm2 για τα εσωτερικά. 

  

δ. Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 συρµατόσχοινα. Χ 

ε. Κάθε συρµατόσχοινο να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Χ 

στ. Ο συντελεστής ασφαλείας του συρµατόσχοινου ανάρτησης πρέπει να είναι το 

λιγότερο: 5 σε ανελκυστήρες µε τρία ή περισσότερα συρµατόσχοινα και 7 σε 

ανελκυστήρες µε 2 συρµατόσχοινα. 
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ζ. Ο συντελεστής ασφαλείας του συρµατόσχοινου ανάρτησης πρέπει να είναι το 

λιγότερο: 12 σε ανελκυστήρες µε τρία ή περισσότερα συρµατόσχοινα και 16 σε 

ανελκυστήρες µε 2 συρµατόσχοινα. 

Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Ποια από τα ακόλουθα µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την επίτευξη του 

µέγιστου βαθµού απόδοσης των ανελκυστήρων τριβής;  

  

α. Καλή ποιότητα κατασκευής, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη 

µείωση των απωλειών ισχύος.  

Χ 

β. Σωστή εγκατάσταση (ζύγισµα οδηγών, πλαισίου θαλάµου, αντίβαρου) για να 

µην δηµιουργούνται απώλειες λόγω τριβών στους οδηγούς. 

Χ 

γ. ∆εν πρέπει να παρεµβάλλονται πολλές τροχαλίες παρέκκλισης και να 

αποφεύγεται η τοποθέτηση του µηχανοστασίου στο κάτω µέρος του φρεατίου. 

Ιδανικότερος τρόπος ανάρτησης είναι η άµεση 1:1 

Χ 

δ. Να υπάρχουν στο θάλαµο σήµανση επιτρεπόµενου φορτίου ίση µε το ήµισυ του 

µέγιστου επιτρεπόµενου.  
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ε. Πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση της εγκατάστασης (λίπανση των οδηγών, 

εδράσεων τροχαλιών, κινητηρίου µηχανισµού κ.τ.λ.), έτσι ώστε να διατηρείται ο 

αρχικός βαθµός απόδοσης. 

Χ 

Πως λειτουργεί η ηλεκτροµαγνητική πέδη (φρένο) του ανελκυστήρα τριβής;   

α. Όταν ο ηλεκτροµαγνήτης δεν τροφοδοτείται, τότε οι σιαγώνες του (µπράτσα) 

εφαρµόζουν µια ροπή πέδησης στο τύµπανο του άξονα και ο ανελκυστήρας 

ακινητοποιείται. Αυτή η ροπή εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια δύο ελατηρίων και ενός 

περικοχλίου (παξιµάδι) ρύθµισης. Όταν ο ηλεκτροµαγνήτης τροφοδοτείται 

ανοίγουν τα µπράτσα και ελευθερώνεται το τύµπανο. Για µεγαλύτερη ασφάλεια οι 

επαφές που τροφοδοτούν τον ηλεκτροµαγνήτη του φρένου, βρίσκονται στο ρελέ 

ισχύος που τροφοδοτεί τον κινητήρα.  

Χ 
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β. Όταν ο ηλεκτροµαγνήτης δεν τροφοδοτείται, τότε οι σιαγώνες του (µπράτσα) 

εφαρµόζουν µια ροπή πέδησης στο τύµπανο του άξονα και ο ανελκυστήρας 

ακινητοποιείται. Αυτή η ροπή εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια δύο ελατηρίων και ενός 

περικοχλίου (παξιµάδι) ρύθµισης. Όταν ο ηλεκτροµαγνήτης τροφοδοτείται 

ανοίγουν τα µπράτσα και ελευθερώνεται ο ανελκυστήρας. Για µεγαλύτερη 

ασφάλεια οι επαφές που τροφοδοτούν τον ηλεκτροµαγνήτη του φρένου, 

βρίσκονται σε ξεχωριστό ρελέ ισχύος από αυτό που τροφοδοτεί τον κινητήρα.  

  

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις απαιτήσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2, για την κατασκευή ενός µηχανοστασίου για την 

διευκόλυνση της επιθεώρησης, επισκευής και συντήρησης του εξοπλισµού; 

  

α. Να υπάρχει ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια µπροστά από τον πίνακα χειρισµού 

και παροχής, µε βάθος τουλάχιστον 0,70m και πλάτος η µεγαλύτερη τιµή µεταξύ 

του 0,50m ή το συνολικό πλάτος του πίνακα χειρισµού και ζεύξης. 

Χ 

β. Να υπάρχει ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια τουλάχιστον 0,50m x 0,60m για τη 

συντήρηση και τον έλεγχο όλων των κινούµενων εξαρτηµάτων στα σηµεία που 

είναι αναγκαίο. 

Χ 

γ. Να υπάρχει ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια τουλάχιστον 0,50m x 0,40m για τη 

συντήρηση και τον έλεγχο όλων των κινούµενων εξαρτηµάτων στα σηµεία που 

είναι αναγκαίο. 

  

δ. Για την επαρκή προσπέλαση προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες που 

απαιτούνται µπροστά από τον εξοπλισµό, το πλάτος των οδών πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 0,50m. Η διάσταση αυτή µπορεί να µειωθεί σε 0,40m όπου δεν 

υπάρχουν κινούµενα εξαρτήµατα. 

Χ 

ε. Πάνω από κινούµενα εξαρτήµατα απαιτείται ελεύθερο ύψος τουλάχιστο 0,30m. Χ 
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στ. Πάνω από κινούµενα εξαρτήµατα απαιτείται ελεύθερο ύψος τουλάχιστο 0,20m.   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



ζ. Το καθαρό ύψος του µηχανοστασίου στις περιοχές εργασίας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,00 m. 

Χ 

Ποιες είναι οι ελάχιστες διαστάσεις που συνήθως κατασκευάζεται ένα 

µηχανοστάσιο ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-

2; 

  

α. Οι ελάχιστες διαστάσεις ενός µηχανοστασίου στις συνηθισµένες κατασκευές 

είναι 1,50m x 1,50m, µε ελάχιστό ύψος 2m. 

  

β. Οι ελάχιστες διαστάσεις ενός µηχανοστασίου στις συνηθισµένες κατασκευές 

είναι 2,00m x 2,00m µε ελάχιστο ύψος 2,00 m. 
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γ. Οι ελάχιστες διαστάσεις ενός µηχανοστασίου στις συνηθισµένες κατασκευές 

είναι 2,50m x 2,50m µε ελάχιστο ύψος 2,00 m. 

Χ 

Τι ονοµάζεται διαδροµή και υπερδιαδροµή ανελκυστήρα;   

α. ∆ιαδροµή ανελκυστήρα ονοµάζεται η κατακόρυφη απόσταση στο φρεάτιο, από 

το πρώτο µέχρι το τελευταίο επίπεδο στάθµευσης. Υπάρχουν περιπτώσεις 

(βλάβες) που ο θάλαµος του ανελκυστήρα συνεχίζει την κίνησή του έξω από τα 

ακραία όρια της προς τα πάνω ή προς τα κάτω διαδροµής του. Υπερδιαδροµή 

ονοµάζεται η µέγιστη αυτή απόσταση που θα διανύσει ο θάλαµος µέχρις ότου 

ακινητοποιηθεί από τα συστήµατα ασφαλείας του ανελκυστήρα. Το µήκος της 

υπερδιαδροµής κυµαίνεται από 0,300m µέχρι 0,450 m. 
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β. ∆ιαδροµή ανελκυστήρα ονοµάζεται η κατακόρυφη απόσταση στο φρεάτιο, από 

το πρώτο µέχρι το τελευταίο επίπεδο στάθµευσης. Υπάρχουν περιπτώσεις 

(βλάβες) που ο θάλαµος του ανελκυστήρα συνεχίζει την κίνησή του έξω από τα 

ακραία όρια της προς τα πάνω ή προς τα κάτω διαδροµής του. Υπερδιαδροµή 

ονοµάζεται η µέγιστη αυτή απόσταση που θα διανύσει ο θάλαµος µέχρις ότου 

ακινητοποιηθεί από τα συστήµατα ασφαλείας του ανελκυστήρα. Το µήκος της 

υπερδιαδροµής κυµαίνεται από 0,100m µέχρι 0,150 m. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για την άνω και την κάτω απόληξη του 

φρεατίου, όπως δίνεται στο ακόλουθο σκαρίφηµα. 

 

  

α. Κάτω απόληξη φρεατίου: Είναι το τµήµα του φρεατίου, κάτω από το πρώτο 

επίπεδο στάθµευσης του ανελκυστήρα µέχρι τον πυθµένα του. Η κάτω απόληξη 

πρέπει να έχει βάθος µεγαλύτερο από 1,10 m. Συνήθως κατασκευάζεται 1,40 m. 

Χ 

β. Κάτω απόληξη φρεατίου: Είναι το τµήµα του φρεατίου, κάτω από το πρώτο 

επίπεδο στάθµευσης του ανελκυστήρα µέχρι τον πυθµένα του. Η κάτω απόληξη 

πρέπει να έχει βάθος µεγαλύτερο από 1,50 m. Συνήθως κατασκευάζεται 2,20 m. 

  

18 

γ. Άνω απόληξη φρεατίου: Είναι το τµήµα εκείνο του φρεατίου που βρίσκεται πάνω 

από το τελευταίο επίπεδο στάθµευσης του ανελκυστήρα. Το ύψος της άνω 

απόληξης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,50 m. 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



δ. Άνω απόληξη φρεατίου: Είναι το τµήµα εκείνο του φρεατίου που βρίσκεται πάνω 

από το τελευταίο επίπεδο στάθµευσης του ανελκυστήρα. Το ύψος της άνω 

απόληξης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 3,50 m. 

Χ 

Εξηγήστε αν και κατά πόσο µπορεί να λειτουργήσει ένας ανελκυστήρας 

τριβής χωρίς αντίβαρα. 

  

α. Στη περίπτωση που ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς αντίβαρα, όπου το 

συρµατόσχοινο τυλίγεται και ξετυλίγεται πάνω σε ένα τύµπανο, ο κινητήρας αυτού 

θα υπολογίζονταν για να ανυψώνει ολόκληρο το βάρος του φορτίου, καθώς επίσης 

και το βάρος του θαλάµου. Επίσης η επίτευξη της επιθυµητής σχέσης τριβής 

(λόγος δυνάµεων πλευράς θαλάµου S2 προς πλευρά αντίβαρου S1) είναι 

ευκολότερη αφού ο λόγος S1/S2 µικραίνει. 
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β. Στη περίπτωση που ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς αντίβαρα, όπου το 

συρµατόσχοινο τυλίγεται και ξετυλίγεται πάνω σε ένα τύµπανο, ο κινητήρας αυτού 

θα υπολογίζονταν για να ανυψώνει ολόκληρο το βάρος του φορτίου, καθώς επίσης 

και το βάρος του θαλάµου. Επίσης η επίτευξη της επιθυµητής σχέσης τριβής 

(λόγος δυνάµεων πλευράς θαλάµου S2 προς πλευρά αντίβαρου S1) είναι 

δυσκολότερη αφού ο λόγος S1/S2 µεγαλώνει. 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες ανήκουν στις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

κατασκευή ενός φρέατος ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 81-1 και 

81-2; 

  

α. Το φρεάτιο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για την λειτουργία του ανελκυστήρα 

και να διαθέτει τοιχώµατα, δάπεδο και οροφή τα οποία διαχωρίζουν τον 

ανελκυστήρα από τον περιβάλλοντα χώρο.  

Χ 

β. Το φρεάτιο κατασκευάζεται ώστε να συµβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς 

µε αδιάτρητα τοιχώµατα, δάπεδο και οροφή.  

Χ 

γ. Το περίβληµα του φρέατος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από τα άκρα 

δαπέδων, σκαλοπατιών ή εξεδρών τουλάχιστον κατά 0,5m.  
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δ. Το φρεάτιο κατασκευάζεται ώστε να διαθέτει την απαραίτητη αντοχή για τις 

καταπονήσεις που δέχεται τόσο κατά την οµαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, όσο 

και στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. λειτουργία της συσκευής αρπάγης. 

Χ 

Ποια εξαρτήµατα παρεµβάλλονται στο υδραυλικό κύκλωµα κατά την άνοδο 

ενός υδραυλικού ανελκυστήρα και ποιος ο ρόλος τους. 

  

α. Κατά την άνοδο ενός υδραυλικού ανελκυστήρα ενεργοποιείται το ζεύγος 

κινητήρα - αντλίας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη πίεση η οποία µεταφέρεται 

µέσω του συµπιεσµένου αέρα στο συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου. Το έµβολο 

ενεργώντας έµµεσα στο φέρον πλαίσιο, κινεί το θάλαµο. 
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β. Κατά την άνοδο ενός υδραυλικού ανελκυστήρα ενεργοποιείται το ζεύγος 

κινητήρα - αντλίας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη πίεση η οποία µεταφέρεται 

µέσω του λαδιού στο συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου. Το έµβολο ενεργώντας 

άµεσα ή έµµεσα στο φέρον πλαίσιο, κινεί το θάλαµο. 

Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος της βαλβίδας αντεπιστροφής σε έναν υδραυλικό 

ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-2; 

  

α. Η βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει να εγκαθίστανται στο κύκλωµα το οποίο 

συνδέει την αντλία/αντλίες µε την στρόφιγγα αποµόνωσης. Επίσης πρέπει νε είναι 

ικανή να συγκρατεί σε οποιοδήποτε σηµείο τον θάλαµο του ανελκυστήρα µε το 

ονοµαστικό φορτίο του, όταν η πίεση παροχής πέσει κάτω από την ελάχιστη 

λειτουργική πίεση. 

Χ 
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β. Η βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει να εγκαθίστανται στο κύκλωµα το οποίο   
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συνδέει την αντλία/αντλίες µε την στρόφιγγα αποµόνωσης. Επίσης πρέπει νε είναι 

ικανή να συγκρατεί σε οποιοδήποτε σηµείο τον θάλαµο του ανελκυστήρα µε το 

ονοµαστικό φορτίο του, όταν η πίεση παροχής υπερβεί την ονοµαστική λειτουργική 

πίεση. 

Ποιος είναι ο ρόλος της βαλβίδας υπερπίεσης (περιοριστήρας πίεσης) σε 

έναν υδραυλικό ανελκυστήρα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-2; 

  

α. Η βαλβίδα υπερπίεσης πρέπει να εγκαθίστανται στο κύκλωµα για την 

προστασία του υδραυλικού κυκλώµατος από υπερπιέσεις που ενδεχοµένως να 

προκύψουν. Η βαλβίδα υπερπίεσης πρέπει να ρυθµίζεται ώστε να περιορίζει την 

πίεση στο 110% της µέση πίεση λειτουργίας. Όταν ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας, 

ανοίγει και το λάδι επιστρέφει στη δεξαµενή λαδιού. 
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β. Η βαλβίδα υπερπίεσης πρέπει να εγκαθίστανται στο κύκλωµα για την 

προστασία του υδραυλικού κυκλώµατος από υπερπιέσεις που ενδεχοµένως να 

προκύψουν. Η βαλβίδα υπερπίεσης πρέπει να ρυθµίζεται ώστε να περιορίζει την 

πίεση στο 140% της πίεσης πλήρους φορτίου. Όταν ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας, 

ανοίγει και το λάδι επιστρέφει στη δεξαµενή λαδιού. 

Χ 

Ποια εξαρτήµατα παρεµβάλλονται στο υδραυλικό κύκλωµα κατά την κάθοδο 

και ποιος ο ρόλος τους. 

  

α. Κατά την κάθοδο ενός υδραυλικού ανελκυστήρα δε λειτουργεί το ζεύγος 

κινητήρα - αντλίας. Η κάθοδος επιτυγχάνεται µε την πίεση που εφαρµόζεται στο 

έµβολο από τα αναρτηµένα εξαρτήµατα: φέρον πλαίσιο, θάλαµος, ωφέλιµο φορτίο, 

µέσα ανάρτησης, ίδιο βάρος του εµβόλου κ.τ.λ. Έτσι το λάδι επιστρέφει στη 

δεξαµενή µέσα από τη βαλβίδα καθόδου. Για την εξοµάλυνση της κίνησης 

παρεµβάλλονται βοηθητικές ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες που ρυθµίζουν το 

διατιθέµενο άνοιγµα στη βαλβίδα καθόδου. 

Χ 
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β. Κατά την κάθοδο ενός υδραυλικού ανελκυστήρα δε λειτουργεί το ζεύγος 

κινητήρα - αντλίας. Η κάθοδος επιτυγχάνεται µε την πίεση που ρυθµίζεται στο 

έµβολο µέσω βοηθητικών ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων καθόδου. 

  

Τι γνωρίζεται για το συγκρότηµα κινητήρα - αντλίας της µονάδας ισχύος 

ενός υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Το ζεύγος αντλίας - κινητήρα στηρίζεται πάνω σε ελαστικά αντικραδασµικά 

τακάκια που περιορίζουν στο ελάχιστο τη µετάδοση παλµών από τη δεξαµενή στο 

κτίριο όταν λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Στην είσοδο του σωλήνα παροχής λαδιού 

στην αντλία, παρεµβάλλεται ένας σιγαστήρας. Οι κινητήρες που χρησιµοποιούνται 

είναι σύγχρονοι τριφασικοί βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης 400V/50Hz, 

διπολικοί και ταχύτητας 1500 rpm. 
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β. Το ζεύγος αντλίας - κινητήρα στηρίζεται πάνω σε ελαστικά αντικραδασµικά 

τακάκια που περιορίζουν στο ελάχιστο τη µετάδοση παλµών από τη δεξαµενή στο 

κτίριο όταν λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Στην έξοδο δε του σωλήνα παροχής λαδιού 

στην αντλία, παρεµβάλλεται και ένας σιγαστήρας. Οι κινητήρες που 

χρησιµοποιούνται είναι ασύγχρονοι τριφασικοί βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης 

400V/50Hz, διπολικοί και ταχύτητας 2750 rpm. 

Χ 

Τι από τα ακόλουθα ισχύει για τον κινητήρα της µονάδας ισχύος ενός 

υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Η ισχύς εκκίνησης (Τεκ) είναι διπλάσια της ονοµαστικής ισχύος (Τον) του 

κινητήρα. 

Χ 
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β. Το ρεύµα εκκίνησης (Ιεκ) είναι περίπου 2,8 έως 3,2 φορές µεγαλύτερο από το 

ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας (Ιον) του κινητήρα. 

Χ 
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γ. Το ρεύµα εκκίνησης (Ιεκ) είναι περίπου 1,5 φορές µεγαλύτερο από το ονοµαστικό 

ρεύµα λειτουργίας (Ιον) του κινητήρα. 

  

δ. Για σύνδεση του κινητήρα σε τρίγωνο, η ισχύς εκκίνησης είναι µικρότερη σε 

σχέση µε την περίπτωση σύνδεσης µε διακόπτη αστέρα-τρίγωνο. 

Χ 

ε. Η περιέλιξη των τυλιγµάτων των κινητήρων αυτών διαθέτουν θερµίστορς, για να 

υπάρχει δυνατότητα έλεγχου της θερµοκρασίας του λαδιού, της οποίας το κρίσιµο 

όριο είναι 150 oC. 

  

στ. Η περιέλιξη των τυλιγµάτων των κινητήρων αυτών διαθέτουν θερµίστορς, για 

να υπάρχει δυνατότητα έλεγχου της θερµοκρασίας του λαδιού, της οποίας το 

κρίσιµο όριο είναι 100 oC. 

Χ 

ζ. Οι ηλεκτροκινητήρες των υδραυλικών ανελκυστήρων κατασκευάζονται µε 

δυνατότητα λειτουργίας σε υπερφόρτωση της ισχύος τους κατά 30% µεγαλύτερη 

της ονοµαστικής ισχύος τους. 

Χ 

Τι γνωρίζεται για την αντλία της µονάδας ισχύος ενός υδραυλικού 

ανελκυστήρα; 

  

α. Η αντλία που χρησιµοποιείται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι κοχλιωτή, 

δουλεύει µέσα στο λάδι και παράγει χαµηλούς παλµούς και χαµηλό θόρυβο. Η 

αντλία είναι σταθερά συνδεδεµένη στον κινητήρα µε φλάντζα. Η µετάδοση της 

κίνησης στους άξονες γίνεται µε σφηνωτό σύνδεσµο.  

Χ 
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β. Η αντλία που χρησιµοποιείται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι 

εµβολοφόρα δουλεύει µέσα στο λάδι και παράγει υψηλούς παλµούς και χαµηλό 

θόρυβο. Η αντλία είναι σταθερά συνδεδεµένη στον κινητήρα µε φλάντζα. Η 

µετάδοση της κίνησης στους άξονες γίνεται µε στροφαλοφόρο άξονα.  

  

Ποιος είναι ο ρόλος του σιγαστήρα σε έναν υδραυλικό ανελκυστήρα; Τι 

τύποι σιγαστήρων υπάρχουν; 

  

α. Ο ρόλος του σιγαστήρα είναι η µείωση των παλµών της αντλίας από το δοχείο 

προς το φρεάτιο (άρα στο έµβολο) µέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας του λαδιού. 

Υπάρχουν δύο τύποι σιγαστήρα, ο πνευµατικός σιγαστήρας και ο σιγαστήρας 

πίεσης (ο οποίος στηρίζει τη λειτουργία του στην απότοµη αλλαγή των συνθηκών 

πίεσης του λαδιού). 
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β. Ο ρόλος του σιγαστήρα είναι η απόσβεση των παλµών της αντλίας από το 

δοχείο προς το φρεάτιο (άρα στο θάλαµο) µέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας του 

λαδιού. Υπάρχουν δύο τύποι σιγαστήρα, ο πνευµατικός σιγαστήρας και ο 

σιγαστήρας ροής (ο οποίος στηρίζει τη λειτουργία του στην απότοµη αλλαγή των 

συνθηκών ροής του λαδιού). 

Χ 

Από ποια µέρη αποτελούνται οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιµοποιούνται 

στους υδραυλικούς ανελκυστήρες και ποια είναι η κατασκευαστική τους 

δοµή;  

  

α. Στο εσωτερικό τους µέρος αποτελούνται από ένα στεγανό ελαστικό σωλήνα µε 

κατάλληλη χηµική σύνθεση για χηµικά υγρά, υδραυλικά λάδια κ.τ.λ. Πάνω στον 

ελαστικό στεγανό σωλήνα υπάρχουν πλέγµατα (συνθετικά) για να τον 

προστατεύουν. Όλο το σύστηµα προστατεύεται από µηχανικές καταπονήσεις και 

χηµικές αλλοιώσεις µε µεταλλικό άκαµπτο περίβληµα. 
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β. Στο εσωτερικό τους µέρος αποτελούνται από ένα στεγανό ελαστικό σωλήνα µε 

κατάλληλη χηµική σύνθεση για χηµικά υγρά, υδραυλικά λάδια κ.τ.λ. Πάνω στον 

ελαστικό στεγανό σωλήνα υπάρχουν πλέγµατα (ατσάλινα ή συνθετικά) για να τον 

προστατεύουν. Όλο το σύστηµα προστατεύεται από µηχανικές καταπονήσεις και 

χηµικές αλλοιώσεις µε µεταλλικό, πλαστικό ή από συνθετικό καουτσούκ 

Χ 
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περίβληµα. 

Τι έλεγχος γίνεται στο µειωτήρα στροφών κατά την συντήρηση και µε ποιόν 

τρόπο γίνεται η αποκατάσταση των πιθανών βλαβών; 

  

α. Έλεγχος λιπαντικού µέσου σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Συµπλήρωση του 

λαδιού, όταν απαιτείται ή αντικατάστασή του όταν ξεπεράσει το όριο ζωής του που 

δίνεται από τον κατασκευαστή. 

Χ 

β. Έλεγχος για την αντοχή των οδόντων της κορώνας και του ατέρµονα κοχλία. Με 

τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχονται και εντοπίζονται τα εσωτερικά 

σηµεία καταπόνησης του υλικού.  
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γ. Έλεγχος για την εµφάνιση κενών µεταξύ των οδόντων της κορώνας και του 

ατέρµονα κοχλία. Θέτοντας "εκτός" τάσης το κινητήρα, ελευθερώνουµε το φρένο 

και περιστρέφουµε το βολάν. Η τροχαλία τριβής πρέπει να ακολουθεί ακριβώς τη 

περιστροφή του βολάν. Σε περίπτωση, κατά την εκκίνηση ή το σταµάτηµα της 

περιστροφής, που παρατηρήσουµε κενά µεγαλύτερα των 5 έως 7 mm απαιτείται 

άµεσα η επισκευή του µειωτήρα στροφών ή η αντικατάστασή του αν η φθορά είναι 

µεγαλύτερη. 

Χ 

Πως τροφοδοτείται και πως λειτουργεί το κύκλωµα των βαλβίδων κατά την 

πέδηση (φρένο) ενός υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Για να λειτουργήσει το φρένο χρειάζεται να τροφοδοτηθεί το πηνίο του 

ηλεκτροµαγνήτη µε ηλεκτρικό ρεύµα. Οι ηλεκτροµαγνήτες των βαλβίδων 

λειτουργούν µε συνεχές ρεύµα και τάση συνήθως 48 V. Όταν διαρρέονται από 

ρεύµα, το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που αναπτύσσεται έλκει ή απωθεί ένα κινητό 

στέλεχος, που αντίστοιχα ανοίγει ή κλείνει την οπή διέλευσης του λαδιού. O κάθε 

ηλεκτροµαγνήτης διαθέτει δύο ακροδέκτες για την ηλεκτρική τροφοδότησή του, ο 

δε µαγνήτης της βαλβίδας απεγκλωβισµού τροφοδοτείται από τη µπαταρία στον 

πίνακα χειρισµού (12V DC). 

Χ 

31 

β. Για να λειτουργήσει το φρένο χρειάζεται να τροφοδοτηθεί το πηνίο του 

ηλεκτροµαγνήτη µε ηλεκτρικό ρεύµα. Οι ηλεκτροµαγνήτες των βαλβίδων 

λειτουργούν µε εναλλασσόµενο ρεύµα και τάση συνήθως 48 V. Όταν διαρρέονται 

από ρεύµα, το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που αναπτύσσεται έλκει ή απωθεί ένα 

κινητό στέλεχος, που αντίστοιχα ανοίγει ή κλείνει την οπή διέλευσης του λαδιού. O 

κάθε ηλεκτροµαγνήτης διαθέτει τρεις ακροδέκτες για την ηλεκτρική τροφοδότησή 

του, ο δε µαγνήτης της βαλβίδας απεγκλωβισµού τροφοδοτείται από τη µπαταρία 

στον πίνακα χειρισµού (48V DC). 

  

Σε ποιες περιπτώσεις ανελκυστήρα τριβής δεν χρησιµοποιείται µειωτήρας 

στροφών και µε ποιόν τρόπο αντιµετωπίζονται; 

  

α. Σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων µικρών ταχυτήτων (κάτω από 2 m/s) δε 

χρησιµοποιείται µειωτήρας στροφών. Το πρόβληµα της µείωσης των στροφών 

αντιµετωπίζεται µε την επιλογή κινητήρα µε ονοµαστικές στροφές 1000 στρ/min 

(δηλαδή µε τρία ζεύγη πόλων)  που συνεργάζεται µε αντιστροφέα (inverter) για 

συνεχή ρύθµιση των στροφών του και τροχαλία ανάλογης διαµέτρου (πλανητικά 

συστήµατα). 
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β. Σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων µεγάλων ταχυτήτων (πάνω από 2 m/s) δε 

χρησιµοποιείται µειωτήρας στροφών. Το πρόβληµα της µείωσης των στροφών 

αντιµετωπίζεται µε την επιλογή κινητήρα µε ονοµαστικές στροφές 1000 στρ/min 

(δηλαδή µε τρία ζεύγη πόλων)  που συνεργάζεται µε αντιστροφέα (inverter) για 

συνεχή ρύθµιση των στροφών του και τροχαλία ανάλογης διαµέτρου (πλανητικά 

συστήµατα). 

Χ 
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Η σωστή λειτουργία των συρµατόσχοινων σε έναν ανελκυστήρα τριβής 

καθορίζεται από το συντελεστή ασφάλειας. Τι ονοµάζεται συντελεστής 

ασφάλειας ανελκυστήρα; Από ποια µαθηµατική σχέση υπολογίζεται και από 

τι εξαρτάται; 

  

α. Ο συντελεστής ασφάλειας είναι ο λόγος µεταξύ του ελάχιστου φορτίου θραύσης 

(Pθραύσης) ενός συρµατόσχοινου ανάρτησης προς τη µεγαλύτερη δύναµη (Pέλξης) 

που αναπτύσσεται σ’ αυτό όταν ο θάλαµος είναι φορτωµένος µε το ονοµαστικό του 

φορτίο και βρίσκεται στη κατώτερη στάση. ∆ίνεται από τη σχέση:  v = Pθραύσης / 

Pέλξης = (z·B) / (F+Q). 

F: το βάρος του θαλάµου  

Q: το ωφέλιµο φορτίο του ανελκυστήρα  

B: τη δύναµη θραύσης του συρµατόσχοινου σε Kg  

z: τον αριθµό των συρµατόσχοινων (z). 

Χ 

33 

β. Ο συντελεστής ασφάλειας είναι το γινόµενο µεταξύ του ελάχιστου φορτίου 

θραύσης (Pθραύσης) ενός συρµατόσχοινου ανάρτησης και της µεγαλύτερης δύναµη 

(Pέλξης) που αναπτύσσεται σ’ αυτό όταν ο θάλαµος είναι φορτωµένος µε το 

ονοµαστικό του φορτίο και βρίσκεται στη κατώτερη στάση. ∆ίνεται από τη σχέση:  v 

= Pθραύσης · Pέλξης = (z·B) / (F+Q). 

F: το βάρος του θαλάµου  

Q: το ωφέλιµο φορτίο του ανελκυστήρα  

B: τη δύναµη θραύσης του συρµατόσχοινου σε Kg  

z: τον αριθµό των συρµατόσχοινων (z). 

  

Πως στηρίζονται στο φρεάτιο οι οδηγοί σε έναν ανελκυστήρα τριβής.   

α. Στους ανελκυστήρες τριβής, οι οδηγοί συνήθως αναρτώνται από την οροφή του 

φρεατίου και στηρίζονται κατά διαστήµατα (1,50m έως 2,00 m) στα τοιχώµατα του 

φρεατίου µε τη βοήθεια µεταλλικών στηριγµάτων γωνιακού προφίλ. Ο 

συγκεκριµένος τύπος οδηγού που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και οι ακριβείς 

αποστάσεις στήριξής του, προκύπτουν από υπολογισµούς. 

Χ 
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β. Στους ανελκυστήρες τριβής, οι οδηγοί συνήθως αναρτώνται από την οροφή του 

φρεατίου και στηρίζονται κατά διαστήµατα (0,50m έως 1,00 m) στα τοιχώµατα του 

φρεατίου µε τη βοήθεια µεταλλικών στηριγµάτων γωνιακού προφίλ. Ο 

συγκεκριµένος τύπος οδηγού που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και οι ακριβείς 

αποστάσεις στήριξής του, προκύπτουν από υπολογισµούς. 

  

Εξηγήστε τι σηµαίνει ο συµβολισµός του οδηγού που απεικονίζεται στο 

ακόλουθο σχήµα και έχει κωδικό :Τ 70/70/9 ή Τ 50/50/5. 

 

  35 

α. Τ : είναι το προφίλ του οδηγού. Το πρώτο νούµερο αναφέρεται στο µήκος του 

νεύρου του οδηγού. Το δεύτερο νούµερο στο µήκος της πλάτης. Το τρίτο νούµερο 

είναι το πάχος του νεύρου.  
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β. Τ : είναι το προφίλ του οδηγού. Το πρώτο νούµερο αναφέρεται στο µήκος της 

πλάτης του οδηγού. Το δεύτερο νούµερο στο µήκος του νεύρου. Το τρίτο νούµερο 

είναι το πάχος του νεύρου.  

Χ 

γ. Τ : είναι το προφίλ του οδηγού. Το πρώτο νούµερο αναφέρεται στο µήκος της 

πλάτης του οδηγού. Το δεύτερο νούµερο στο πάχος του νεύρου. Το τρίτο νούµερο 

είναι το µήκος του νεύρου.  

  

Να περιγράψετε συνοπτικά την συσκευή αρπάγης ακαριαίας πέδησης η 

οποία απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. 

 

  

α. Αποτελείται από ένα δίσκο µε εγκοπές πάνω στη περιφέρεια του οποίου 

υπάρχει ένα µπράτσο. Όταν αναπτυχθεί ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή που είναι 

προκαθορισµένη, το ράουλο του µπράτσου εκτινάσσεται και η προεξοχή του 

µπαίνει στις εγκοπές του δίσκου ακινητοποιώντας το ρυθµιστή και κατά συνέπεια 

το συρµατόσχοινο, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης. 

Χ 
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β. Αποτελείται από ένα δίσκο µε εγκοπές πάνω στη περιφέρεια του οποίου 

υπάρχει ένα µπράτσο. Όταν αναπτυχθεί ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή που είναι 

προκαθορισµένη, το ράουλο του µπράτσου εκτινάσσεται και ενεργοποιεί το 

σύστηµα πέδησης, ακινητοποιώντας το ρυθµιστή και κατά συνέπεια το 

συρµατόσχοινο, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της συσκευής αρπάγης. 

  

Περιγράψτε το σύστηµα κίνησης Ward – Leonard που χρησιµοποιείται στους 

ανελκυστήρες και το οποίο απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. 
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α. Το σύστηµα Ward-Leonard αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ρύθµισης της 

ταχύτητας περιστροφής των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος ξένης διέγερσης και 

βασίζεται στην άµεση (απευθείας) µεταβολή της τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα 

Χ 
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του επαγωγικού του τύµπανου. 

β. Το σύστηµα Ward-Leonard αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ρύθµισης της 

ταχύτητας περιστροφής των κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος και βασίζεται 

στην άµεση µεταβολή της έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος που εφαρµόζεται στα 

άκρα του επαγωγικού του τύµπανου. 

  

Τι από τα ακόλουθα περιλαµβάνει το σύστηµα κίνησης Ward – Leonard που 

χρησιµοποιείται στους ανελκυστήρες;  

  

α. Κινητήρα συνεχούς ρεύµατος (ΣΡ) ξένης διέγερσης, ο οποίος συνδέεται µε 

κάποιο φορτίο στο οποίο πρέπει να µεταβάλλονται οι στροφές (π.χ. ο θάλαµος του 

ανελκυστήρα). 

Χ 

β. Γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος (ΣΡ) επίσης ξένης διέγερσης, η οποία τροφοδοτεί 

απευθείας µε τάση το επαγωγικό τύµπανο του κινητήρα ΣΡ (άµεση σύνδεση 

επαγωγικών τυµπάνων), 

Χ 

γ. Κινητήρια µηχανή σταθερών στροφών, συνήθως είναι ασύγχρονος τριφασικός 

κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα, που παρέχει κίνηση στη γεννήτρια συνεχούς 

ρεύµατος ξένης διέγερσης. 

Χ 

δ. Σύστηµα ελέγχου του ρεύµατος και της τάσης διέγερσης της γεννήτριας 

συνεχούς ρεύµατος, µέσω πυκνωτή. 
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ε. Ανορθωτικό σύστηµα, το οποίο δηµιουργεί δίκτυο συνεχούς ρεύµατος, µέσω του 

οποίου ηλεκτροδοτούνται τα τυλίγµατα διέγερσης του κινητήρα και της γεννήτριας 

συνεχούς ρεύµατος 

Χ 

Πως λειτουργεί το σύστηµα κίνησης Ward – Leonard που χρησιµοποιείται 

στους ανελκυστήρες.  

  

α. Η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του επαγωγικού τυµπάνου του κινητήρα Σ.Ρ. 

ξένης διέγερσης παράγεται από τη γεννήτρια Σ.Ρ. ξένης διέγερσης η οποία 

συνδέεται άµεσα µε αυτόν. Η τάση στον κινητήρα είναι σταθερή και ανεξάρτητη 

από τις µεταβολές της τάσης της γεννήτριας. Η µεταβολή της τάσης αυτής 

πετυχαίνεται µε τον έλεγχο της τιµής και της φοράς της έντασης του ρεύµατος που 

διαρρέει το τύλιγµα διέγερσης της γεννήτριας. Ο έλεγχος του ρεύµατος διέγερσης 

της γεννήτριας πραγµατοποιείται από ηλεκτρονικό σύστηµα. 
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β. Η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του επαγωγικού τυµπάνου του κινητήρα Σ.Ρ. 

ξένης διέγερσης παράγεται από τη γεννήτρια Σ.Ρ. ξένης διέγερσης η οποία 

συνδέεται άµεσα µε αυτόν. Η τάση στον κινητήρα ακολουθεί τις µεταβολές της 

τάσης της γεννήτριας. Η µεταβολή της τάσης αυτής επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο 

της τιµής και της φοράς της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το τύλιγµα 

διέγερσης της γεννήτριας. Ο έλεγχος του ρεύµατος διέγερσης της γεννήτριας 

πραγµατοποιείται από ειδική ρυθµιστική αντίσταση. 

Χ 

Ποιος ο ρόλος των οδηγών στην έµµεση ανάρτηση µε δύο έµβολα σε 

υδραυλικούς ανελκυστήρες; 

  

α. Σε αυτή την ανάρτηση τέσσερις οδηγοί µέσης διατοµής οδηγούν το φέρον 

πλαίσιο, τα δε έµβολα µε τις τροχαλίες οδηγούνται κι αυτά από ένας ζεύγος 

οδηγών µικρότερης διατοµής. Οι οδηγοί των εµβόλων ξεκινούν από την οροφή του 

φρεατίου και φτάνουν µέχρι το κάτω άκρο του. 

  

β. Σε αυτή την ανάρτηση δύο οδηγοί µεγάλης διατοµής οδηγούν το φέρον πλαίσιο, 

τα δε έµβολα µε τις τροχαλίες οδηγούνται κι αυτά από δύο ζεύγη οδηγών 

µικρότερης διατοµής. Οι οδηγοί των εµβόλων ξεκινούν από την οροφή του 

φρεατίου και φτάνουν µέχρι το µέσον του. 

Χ 
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γ. Σε αυτή την ανάρτηση ένας οδηγός µεγάλης διατοµής οδηγούν το φέρον   
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πλαίσιο, τα δε έµβολα µε τις τροχαλίες οδηγούνται κι αυτά από δύο ζεύγη οδηγών 

µικρότερης διατοµής. Οι οδηγοί των εµβόλων ξεκινούν από την δάπεδο του 

φρεατίου και φτάνουν µέχρι το µέσον του. 

Εφαρµόζεται αρπάγη ασφαλείας και ρυθµιστής ταχύτητας στην έµµεση 

ανάρτηση µε δύο έµβολα σε υδραυλικούς ανελκυστήρες; 

  

α. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, απαιτείται 

αρπάγη ασφαλείας και είναι υποχρεωτική πλέον η χρησιµοποίηση ρυθµιστή 

ταχύτητας. Επιπλέον στην είσοδο του λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα 

ασφαλείας. 

Χ 

β. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, δεν 

απαιτείται αρπάγη ασφαλείας, αλλά είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ρυθµιστή 

ταχύτητας. Επιπλέον στην είσοδο του λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα 

ασφαλείας. 
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γ. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, απαιτείται 

αρπάγη ασφαλείας και δεν είναι υποχρεωτική πάντα η χρησιµοποίηση ρυθµιστή 

ταχύτητας. Επιπλέον στην είσοδο του λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα 

ασφαλείας. 

  

Που εφαρµόζεται η πλάγια έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο σε υδραυλικούς 

ανελκυστήρες και γιατί; 

  

α. Για ανύψωση φορτίων άνω των 1500 Kg και για διαδροµές µεγαλύτερες των 

2m. Σε αυτή την ανάρτηση ο θάλαµος διανύει την ίδια απόσταση από την εκάστοτε 

διαδροµή του εµβόλου. Έτσι λοιπόν το απαραίτητο µήκος του εµβόλου είναι ίδιο µε 

αυτό της διαδροµής του θαλάµου και γι’ αυτό το λόγο ξεκινάει από ύψος 

χαµηλότερο του πυθµένα του φρεατίου µε συνέπεια να απαιτείται γεώτρηση στον 

πυθµένα του φρεατίου. 
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β. Για ανύψωση φορτίων έως και 1500 Kg και για διαδροµές µεγαλύτερες των 4m. 

Σε αυτή την ανάρτηση ο θάλαµος διανύει διπλάσια απόσταση από την εκάστοτε 

διαδροµή του εµβόλου. Έτσι λοιπόν το απαραίτητο µήκος του εµβόλου είναι το 

µισό της διαδροµής του θαλάµου και γι’ αυτό το λόγο είναι υπερυψωµένο από τον 

πυθµένα του φρεατίου πάνω σε σιδηροδοκό µε συνέπεια να µη χρειάζεται 

γεώτρηση στον πυθµένα του φρεατίου. 

Χ 

Εφαρµόζεται αρπάγη ασφαλείας και ρυθµιστής ταχύτητας στην πλάγια 

έµµεση ανάρτηση µε ένα έµβολο σε υδραυλικούς ανελκυστήρες; 

  

α. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, δεν 

απαιτείται αρπάγη ασφαλείας, αλλά απαιτείται µηχανισµός ενεργοποίησης της 

αρπάγης (ρυθµιστής ταχύτητας ή µηχανισµός χαλάρωσης συρµατόσχοινων). 

Επιπλέον στην είσοδο του λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας. 

  

β. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, απαιτείται 

αρπάγη ασφαλείας, αλλά δεν απαιτείται µηχανισµός ενεργοποίησης της αρπάγης 

(ρυθµιστής ταχύτητας ή µηχανισµός χαλάρωσης συρµατόσχοινων). Επιπλέον στην 

είσοδο του λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας. 
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γ. Σ’ αυτό τον τύπο ανάρτηση επειδή χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, απαιτείται 

αρπάγη ασφαλείας και µηχανισµός ενεργοποίησης της αρπάγης (ρυθµιστής 

ταχύτητας ή µηχανισµός χαλάρωσης συρµατόσχοινων). Επιπλέον στην είσοδο του 

λαδιού στον κύλινδρο τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας. 

Χ 
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Ποιες λειτουργίες εξοπλισµού αντιστοιχούν στα αριθµηµένα διαστήµατα στο 

παρακάτω διάγραµµα ταχυτήτων του συγκροτήµατος των βαλβίδων ενός 

ανελκυστήρα. 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 
 

α. 1: By pass, 2: Επιτάχυνση ανόδου, 3: Μεγάλη ταχύτητα ανόδου, 4: 

Επιβράδυνση ανόδου, 5: Μικρή ταχύτητα ανόδου, 6: Οµαλό σταµάτηµα, 7: 

Επιτάχυνση καθόδου, 8: Μεγάλη ταχύτητα καθόδου, 9: Επιβράδυνση καθόδου, 10: 

Μικρή ταχύτητα καθόδου, 11: Οµαλό σταµάτηµα, A, Β: Ηλεκτρονόµοι ανόδου, Γ, ∆: 

Ηλεκτρονόµοι καθόδου. 

Χ 

β. 1: By pass, 2: Επιβράδυνση ανόδου, 3: Μεγάλη ταχύτητα ανόδου, 4: 

Επιτάχυνση ανόδου, 5: Μικρή ταχύτητα ανόδου, 6: Οµαλό σταµάτηµα, 7: 

Επιτάχυνση καθόδου, 8: Μικρή ταχύτητα καθόδου, 9: Επιβράδυνση καθόδου, 10: 

Μεγάλη ταχύτητα καθόδου, 11: Οµαλό σταµάτηµα, A, Β: Ηλεκτρονόµοι καθόδου, 

Γ, ∆: Ηλεκτρονόµοι ανόδου. 

  

γ. 1: By pass, 2: Επιβράδυνση ανόδου, 3: Μεγάλη ταχύτητα ανόδου, 4: 

Επιτάχυνση ανόδου, 5: Μικρή ταχύτητα ανόδου, 6: Οµαλό σταµάτηµα, 7: 

Επιβράδυνση καθόδου, 8: Μικρή ταχύτητα καθόδου, 9: Επιτάχυνση καθόδου, 10: 

Μεγάλη ταχύτητα καθόδου, 11: Οµαλό σταµάτηµα, A, Β: Ηλεκτρονόµοι καθόδου, 

Γ, ∆: Ηλεκτρονόµοι ανόδου. 
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Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τις φάσεις λειτουργία του συγκροτήµατος 

των βαλβίδων, σύµφωνα µε τις στήλες δεξιά και αριστερά που 

απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραµµα ταχυτήτων, κατά την άνοδο; 

  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 
 

α. Ε : Σηµείο κλήσης ανόδου. Χ 

β. ΕΖ : Χρόνος λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα µε τα τυλίγµατα τους συνδεµένα 

σε αστέρα. Τα πηνία δεν ενεργοποιούνται. Ο θάλαµος παραµένει ακίνητος. Σε 

κινητήρες µε σύνδεση σε τριγώνου (∆), ο χρόνος ΕΖ δεν υπάρχει.  

Χ 

γ. ΕΗ : Χρόνος εκκίνησης ανελκυστήρα.   

δ. Ζ: Σηµείο αλλαγής σύνδεσης τυλιγµάτων από αστέρα σε τρίγωνο. Ταυτόχρονα 

µε το τρίγωνο ενεργοποιούνται τα πηνία ανόδου. 

Χ 

ε. ΖΗ:  Χρόνος καθυστέρησης για οµαλή εκκίνηση.  Χ 

στ. Θ: Σηµείο απενεργοποίησης πηνίου µικρής ανόδου A. Χ 

ζ. ΘΙ: Χρόνος επιβράδυνσης θαλάµου από µικρή ταχύτητα µέχρι το τελικό 

σταµάτηµα. 

Χ 

η. ΘΙ: Χρόνος επιβράδυνσης θαλάµου από µικρή ταχύτητα µέχρι το τελικό 

σταµάτηµα. 

Χ 

θ. ΘΚ: Χρόνος καθυστέρησης του ηλεκτροκινητήρα για το οµαλό του σταµάτηµα. Χ 

ι. Κ: Σηµείο εκκίνησης θαλάµου για την κάθοδο.   

Περιγράψτε τα διαιρούµενα έµβολα. Εξηγήστε σε ποιες περιπτώσεις 

εφαρµόζονται. 

  

α. Τα διαιρούµενα έµβολα χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις εµβόλων µε πολύ 

µεγάλο µήκος και αποτελούνται από δύο ή τρία τµήµατα τα οποία 

συναρµολογούνται µέσα στο φρεάτιο. Η ένωση των τεµαχίων του εµβόλου µεταξύ 

τους γίνεται κοχλιωτά µε σπείρωµα (αρσενικό - θηλυκό) και τοποθετείται ειδική 

κόλλα. Το ζητούµενο κατά τη συναρµολόγηση των διαιρούµενων εµβόλων, είναι 

στην ένωση να δηµιουργηθεί µια ενιαία και απόλυτα λεία επιφάνεια, για να 

εξασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν στο τµήµα µε τον 

κύλινδρο. 

Χ 
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β. Τα διαιρούµενα έµβολα χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις εµβόλων µε πολύ 

µικρό µήκος και αποτελούνται από δύο ή τρία τµήµατα τα οποία 

συναρµολογούνται µέσα στο φρεάτιο. Η ένωση των τεµαχίων του εµβόλου µεταξύ 
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τους γίνεται αρθρωτά. Το ζητούµενο κατά τη συναρµολόγηση των διαιρούµενων 

εµβόλων, είναι στην ένωση να γίνεται καλά η σύζευξη, για να εξασφαλίζονται οι 

συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν στο τµήµα µε τον κύλινδρο. 

Τι είναι η βαλβίδα ασφαλείας (υδραυλική αρπάγη) στους υδραυλικούς 

ανελκυστήρες, πως λειτουργεί και σε ποιο νόµο βασίζεται η λειτουργίας της; 

  

α. Η βαλβίδα ασφαλείας είναι µια ασφαλιστική διάταξη, προσαρµοσµένη απευθείας 

στην έξοδο λαδιού του κυλίνδρου. Σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα 

τροφοδοσίας ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που η ταχύτητα καθόδου υπερβαίνει 

τα επιτρεπτά όρια, η βαλβίδα ανοίγει σταµατώντας έτσι το θάλαµο. Η λειτουργία 

της βαλβίδας ασφαλείας βασίζεται στο νόµο του Bernoulli. Η δίοδος του λαδιού 

ελέγχεται από ένα µετακινούµενο κυλινδρικό έµβολο που ρυθµίζεται σε µια αρχική 

θέση µε την πίεση ελατηρίου. Όταν αυξηθεί η πίεση του λαδιού (διαρροή λαδιού), 

τότε το ελατήριο µετακινεί το έµβολο κλείνοντας την διέλευση του λαδιού. 
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β. Η βαλβίδα ασφαλείας είναι µια ασφαλιστική διάταξη, προσαρµοσµένη απευθείας 

στην εισαγωγή λαδιού του κυλίνδρου. Σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα 

τροφοδοσίας ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που η ταχύτητα καθόδου υπερβαίνει 

τα επιτρεπτά όρια, η βαλβίδα κλείνει, σταµατώντας έτσι το θάλαµο. Η λειτουργία 

της βαλβίδας ασφαλείας βασίζεται στο νόµο του Bernoulli. Η δίοδος του λαδιού 

ελέγχεται από ένα µετακινούµενο κυλινδρικό έµβολο που ρυθµίζεται σε µια αρχική 

θέση µε την πίεση του ελατηρίου. Όταν µειωθεί η πίεση του λαδιού (διαρροή 

λαδιού), τότε το ελατήριο µετακινεί το έµβολο κλείνοντας την διέλευση του λαδιού. 

Χ 

Τι από τα ακόλουθα ισχύει για το λάδι το οποίο χρησιµοποιείται στους 

υδραυλικούς ανελκυστήρες, όσον αφορά την ποιότητά του και τα κριτήρια 

επιλογής του; 

  

α. Το λάδι που χρησιµοποιείται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι 

πετρελαιογενούς προέλευσης, κατάλληλο για υδραυλικές πιέσεις. 

Χ 

β. Το λάδι που χρησιµοποιείται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες πρέπει να έχει 

χαµηλή συµπιεστότητα, προκειµένου η υποχώρηση του θαλάµου κατά τη 

φόρτωσή του να µην υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια.  

Χ 

γ. Το λάδι που χρησιµοποιείται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες πρέπει να έχει 

υψηλή συµπιεστότητα, προκειµένου να επιτυγχάνεται η επιθυµητή υποχώρηση του 

θαλάµου κατά τη φόρτωσή του.  

  

δ. Η επιλογή του λαδιού πρέπει να γίνεται µε βασικά κριτήρια τη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος και τη συχνότητα χρήσης του ανελκυστήρα. Στην περίπτωση 

υψηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος και συχνή χρήση, απαιτείται η χρήση λαδιού 

µε υψηλό δείκτη ιξώδους. 

Χ 

ε. Η επιλογή του λαδιού πρέπει να γίνεται µε βασικά κριτήρια το φορτίο του 

ανελκυστήρα και το ύψος λειτουργίας του. 
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στ. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενοι τύποι λαδιών στους ανελκυστήρες είναι οι 

ISO 32 (χαµηλό ιξώδες) και ISO 46 (µέσο ιξώδες). 

Χ 

Από ποια µέρη αποτελείται το τηλεσκοπικό έµβολο δύο βαθµίδων σε 

υδραυλικούς ανελκυστήρες και πως επιτυγχάνεται η συγχρονισµένη κίνηση 

των εµβόλων; 
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α. Αποτελείται από τον βασικό κύλινδρο, το έµβολο α’ βαθµίδας και το έµβολο β’ 

βαθµίδας. Επιδίωξη στα τηλεσκοπικά έµβολα είναι η συγχρονισµένη κίνηση των 

εµβόλων, που πρέπει να είναι περίπου ισοταχής. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

επιλογή των κατάλληλων διαµέτρων κυλίνδρου και εµβόλου, καθώς και των 

διακένων µεταξύ τους. 

Χ 
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β. Αποτελείται από τον βασικό κύλινδρο, τον δευτερογενή κύλινδρο, το έµβολο α’ 

βαθµίδας και το έµβολο β’ βαθµίδας. Επιδίωξη στα τηλεσκοπικά έµβολα είναι η 

συγχρονισµένη κίνηση των εµβόλων, που δεν είναι απαραίτητο να είναι ισοταχής. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιλογή των κατάλληλων διαµέτρων κυλίνδρου και 

εµβόλου, καθώς και των διακένων µεταξύ τους. 

  

Η λειτουργία του τηλεσκοπικού εµβόλου δύο βαθµίδων σε υδραυλικούς 

ανελκυστήρες έχει ως εξής: Αρχικά, µε τη βοήθεια της µούφας εισαγωγής 

λαδιού του βασικού κυλίνδρου που βρίσκεται στο κάτω µέρος του, γίνεται η 

πλήρωση του συγκροτήµατος µε λάδι. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια 

βαλβίδας αντεπιστροφής και οπών που βρίσκονται στο κάτω µέρος του 

εµβόλου της α’ βαθµίδας. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και 

αναπτυχθεί πίεση, η βαλβίδα αντεπιστροφής απαγορεύει την είσοδο λαδιού 

και ταυτόχρονα αρχίζει η ανοδική πορεία του εµβόλου της α’ βαθµίδας. 

Καθώς µειώνεται ο διαθέσιµος χώρος κατά την προς τα επάνω κίνηση του 

εµβόλου της α’ βαθµίδας, εξαναγκάζεται και το έµβολο β’ βαθµίδας να κινηθεί 

προς τα πάνω. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Που βρίσκεται το συγκρότηµα εµβόλου – κυλίνδρου σε έναν υδραυλικό 

ανελκυστήρα και από τι εξαρτάται ο τρόπος της τοποθέτησης του; 

  

α. Το συγκρότηµα εµβόλου – κυλίνδρου βρίσκεται στο χώρο του µηχανοστασίου, ο 

οποίος µπορεί να βρίσκεται δίπλα ή σε απόσταση από το φρεάτιο του υδραυλικού 

ανελκυστήρα.  Ο τρόπος της τοποθέτησής του εξαρτάται από τον τύπο της 

ανάρτησης του θαλάµου. 

  

β. Το συγκρότηµα εµβόλου – κυλίνδρου βρίσκεται στο χώρο του φρεατίου του 

υδραυλικού ανελκυστήρα και ο τρόπος της τοποθέτησής του εξαρτάται από την 

απόσταση που βρίσκεται το µηχανοστάσιο στο οποίο είναι τοποθετηµένο το 

συγκρότηµα κινητήρα - αντλίας. 
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γ. Το συγκρότηµα εµβόλου – κυλίνδρου βρίσκεται στο χώρο του φρεατίου του 

υδραυλικού ανελκυστήρα και ο τρόπος της τοποθέτησής του εξαρτάται από τον 

τύπο της ανάρτησης του θαλάµου. 

Χ 

Τι προσδιορίζει ο χαρακτήρας 90x5 για ένα έµβολο εγκατάστασης 

υδραυλικού ανελκυστήρα; 

  

α. Ο χαρακτήρας 90x5 προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του εµβόλου, που 

είναι η εξωτερική του διάµετρος µε το πάχος του τοιχώµατος του. 

Χ 

β. Ο χαρακτήρας 90x5 προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του εµβόλου, που 

είναι η εσωτερική του διάµετρος µε το πάχος του τοιχώµατος του. 
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γ. Ο χαρακτήρας 90x5 προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του εµβόλου, που 

είναι η µέση διάµετρος του µε το πάχος του τοιχώµατος του. 

  

53 

Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζεται ένα σκαρίφηµα του κυκλώµατος 

παροχής ισχύος και προστασίας του κινητήρα ανελκυστήρα τριβής. Ποιες 

από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύουν για το λειτουργία των εξαρτηµάτων, 

που παρεµβάλλονται στο κύκλωµα αυτό. 
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α. Στο βοηθητικό κύκλωµα συνδέονται οι τερµατικοί διακόπτες ανόδου και 

καθόδου, καθώς και η επαφή του ρελέ διαφυγής. 

Χ 

β. Στο βοηθητικό κύκλωµα συνδέεται µόνο η επαφή του ρελέ διαφυγής.   

γ. Όταν πιεσθεί το µπουτόν I τότε κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύµα από το πηνίο του 

αυτόµατου, το µπουτόν I και τις κλειστές επαφές Τ∆Α, Τ∆Κ, RE και 0.  

Χ 

δ. Όταν πιεσθεί το µπουτόν I, ενεργοποιείται επίσης και το ρελέ το οποίο κλείνει τις 

κύριες επαφές του, αποκαθιστώντας το κύκλωµα µέχρι τις µανούβρες ανόδου - 

καθόδου. Ταυτόχρονα κλείνει και η βοηθητική επαφή του ρελέ Ra, δηµιουργώντας 

την αυτοσυγκράτηση. 

Χ 

ε. Όταν πιεσθεί το µπουτόν I, ενεργοποιείται επίσης και το ρελέ το οποίο ανοίγει 

και τη βοηθητική επαφή του ρελέ Ra, δηµιουργώντας την αυτοσυγκράτηση. 

  

στ. Οποιοδήποτε ρελέ (ανόδου ή καθόδου) ενεργοποιηθεί µέσα από τον πίνακα 

χειρισµού, ο κινητήρας περιστρέφεται µε τέτοιο τρόπο ώστε ν’ ανεβάσει ή να 

κατεβάσει το θάλαµο. 

Χ 

ζ. Αν για οποιοδήποτε λόγο ανοίξει κάποια επαφή ασφαλείας στο βοηθητικό 

κύκλωµα, τότε όλο το κύκλωµα ισχύος τίθεται «εκτός». 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύουν για το εύκαµπτο καλώδιο των 

ανελκυστήρων και την εγκατάστασή του; 

  

α. Η ηλεκτρική σύνδεση του θαλάµου µε τον πίνακα χειρισµού γίνεται µε το 

εύκαµπτο πλακέ καλώδιο. Σήµερα χρησιµοποιούνται συνήθως εύκαµπτα 20, 24 

και 36 αγωγών, 0,75 mm2 ή 1,00 mm2. 

Χ 

β. Η ηλεκτρική σύνδεση του θαλάµου µε τον πίνακα χειρισµού γίνεται µε το 

εύκαµπτο πλακέ καλώδιο. Σήµερα χρησιµοποιούνται συνήθως εύκαµπτα 16, 24 

και 38 αγωγών, 0,55 mm2 ή 1,00 mm2. 
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γ. Οι πόλοι του εύκαµπτου καλωδίου διαθέτουν µόνωση RVC, είναι χρώµατος Χ 
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µαύρου και οι αγωγοί είναι τοποθετηµένοι παράλληλα και καλύπτονται συνολικά 

από µανδύα. Είναι οµαδοποιηµένα ανά πέντε, ανάµεσα δε στις οµάδες αυτές 

προστίθεται νήµα απόσχισης. Η σήµανσή τους γίνεται µε αριθµούς εκτός του 

αγωγού γείωσης, που έχει χρώµα πράσινο / κίτρινο. 

δ. Οι πόλοι του εύκαµπτου καλωδίου διαθέτουν µόνωση PVC, είναι χρώµατος 

λευκού και οι αγωγοί είναι τοποθετηµένοι παράλληλα και καλύπτονται συνολικά 

από µανδύα. Είναι οµαδοποιηµένα ανά επτά, ανάµεσα δε στις οµάδες αυτές 

προστίθεται νήµα απόσχισης. Η σήµανσή τους γίνεται µε αριθµούς εκτός του 

αγωγού γείωσης, που έχει χρώµα πράσινο / κίτρινο. 

  

ε. Το εύκαµπτο καλώδιο συνδέεται είτε απευθείας µε τον πίνακα χειρισµού είτε 

µέσω ενός διακλαδωτήρα, ο οποίος τοποθετείται µέσα στο φρεάτιο στο µέσο 

περίπου της διαδροµής του θαλάµου. Στο θάλαµο βρίσκεται προσαρµοσµένος ο 

διακλαδωτήρας στον οποίο συνδέεται η άλλη άκρη του εύκαµπτου καλωδίου. 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες διατοµές αγωγών χρησιµοποιούνται στην 

ηλεκτρική εγκατάσταση των ανελκυστήρων για την κίνηση, την κεντρική 

γείωση, τις γειώσεις των µεταλλικών εξαρτηµάτων θαλάµου και θυρών, το 

κύκλωµα χειρισµού, την ηλεκτρική κλειδαριά, τον φωτισµό και τις φωτεινές 

ενδείξεις; 

  

α. 4 mm2 για την κίνηση,     

β. 10 mm2 για την κίνηση,   Χ 

γ. 16 mm2 για την κεντρική γείωση,  Χ 

δ. 2 mm2 για τις γειώσεις των µεταλλικών εξαρτηµάτων θαλάµου και θυρών,    

ε. 4 mm2 για τις γειώσεις των µεταλλικών εξαρτηµάτων θαλάµου και θυρών,  Χ 

στ. 1,5 mm2 για το κύκλωµα χειρισµού,  Χ 

ζ. 4 mm2 για το κύκλωµα χειρισµού,    

η. 1,5 mm2 για την ηλεκτρική κλειδαριά  Χ 

θ. 1,5 mm2 για τον φωτισµό και Χ 
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ι. 0,8 mm2 για τις φωτεινές ενδείξεις Χ 

Το ακόλουθο σκαρίφηµα αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση ενός 

ανελκυστήρα. Τι διατοµές αγωγών χρησιµοποιούνται για τις παροχές; 

 
 

  

α. Η ελάχιστη διατοµή των τριφασικών παροχών είναι 4mm2 (3x4+10mm2) και 

αυξάνεται όταν απαιτείται από την ισχύ του κινητήρα ή την απόσταση. Η 

µονοφασική παροχή είναι συνήθως 3x1,5mm2. 
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β. Η ελάχιστη διατοµή των τριφασικών παροχών είναι 10mm2 (3x10+16mm2) και 

αυξάνεται όταν απαιτείται από την ισχύ του κινητήρα ή την απόσταση. Η 

µονοφασική παροχή είναι συνήθως 3x2,5mm2. 

Χ 

57 Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα ηλεκτρικά σφάλµατα που πρέπει να   
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αντιµετωπίζονται για την προστασία µιας εγκατάστασης ανελκυστήρα; 

Τα ηλεκτρικά σφάλµατα που πρέπει να αντιµετωπίζονται είναι:   

α. Έλλειψη τάσης. Χ 

β. Πτώση τάσης. Χ 

γ. Σφάλµα µόνωσης σε σχέση µε τα µεταλλικά µέρη ή µε τη γη. Χ 

δ. Απώλεια αγωγιµότητας αγωγού. Χ 

ε. Βραχυκύκλωµα ή διακοπή ηλεκτρικού στοιχείου (αντίσταση, πυκνωτής κ.τ.λ.). Χ 

στ. Μη έλξη του κινητού µέρους του οπλισµού των ρελέ. Χ 

ζ. Ανεπαρκής ψύξη κινητήρα.   

η. Χαµηλή πίεση στην παροχή λαδιού.    

θ. Μη αποκόλληση του κινητού µέρους των ρελέ. Χ 

ι. Μη κλείσιµο επαφής. Χ 

ια. Μη άνοιγµα επαφής. Χ 

ιβ. Αναστροφή φάσεων. Χ 

Ποιος είναι ο ρόλος του πίνακα χειρισµού (Controller) ενός ανελκυστήρα; 

Αναφέρατε τα βασικά είδη πινάκων χειρισµού. 

  

α. Ο πίνακας χειρισµού δέχεται πληροφορίες από την εγκατάσταση για την 

κατάσταση του ανελκυστήρα, τις επεξεργάζεται και δίνει τις απαραίτητες εντολές 

για την παραπέρα πορεία του. Τα βασικά είδη πινάκων χειρισµού, είναι: 

1. Κλασσικός (συµβατικός) πίνακας.  

2. Ηλεκτρονικός πίνακας.  

3. Πίνακες µε τη συνεργασία PLC.  

Χ 
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β. Ο πίνακας χειρισµού δέχεται πληροφορίες από την εγκατάσταση για την 

κατάσταση του συστήµατος εµβόλου-κυλίνδρου, τις επεξεργάζεται και δίνει τις 

απαραίτητες εντολές για την παραπέρα πορεία του. Τα βασικά είδη πινάκων 

χειρισµού, είναι: 

1. Στεγανός πίνακας.  

2. Ηλεκτρονικός πίνακας.  

3. Πίνακες µε τη συνεργασία BMS.  

  

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα κυριότερα εξαρτήµατα ενός κλασικού 

πίνακα χειρισµού ανελκυστήρα, τα οποία σχετίζονται µε την προστασία του 

κινητήρα, της εγκατάστασης γενικά καθώς και των χρηστών του 

ανελκυστήρα; 

  

α. Επιτηρητής φάσεων που ελέγχει τη σωστή διαδοχή των φάσεων από το δίκτυο. Χ 

β. Επιτηρητής τάσης που ελέγχει την πτώση ή την έλλειψη τάσης. Χ 

γ. Χρονικός επιτηρητής διαδροµής. Χ 

δ. Χρονικός επιτηρητής θαλάµου.   

ε. Χρονικός επιτηρητής κινητήρα.   

στ. Ρελέ διαρροής που ελέγχει τις διαρροές στα µεταλλικά µέρη της εγκατάστασης 

ή στη γη. 

Χ 

ζ. Θερµικός ηλεκτρονόµος ο οποίος προστατεύει τον κινητήρα από υπερφορτίσεις 

και ο έλεγχος γίνεται απευθείας και στις τρεις φάσεις. 

Χ 
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η. Ασφάλειες των επιµέρους κυκλωµάτων (φωτισµού, χειρισµού κ.τ.λ.). Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν µεταξύ άλλων στα κυριότερα εξαρτήµατα 

ενός κλασικού πίνακα χειρισµού ανελκυστήρα; 
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α. Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος (µανούβρες), όπως: οι AC-3 για ηλεκτρονόµους 

κινητήρων AC και οι DC-3 για ηλεκτρονόµους κινητήρων DC. 

Χ 
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β. Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος (µανούβρες), όπως: οι AC-5 για ηλεκτρονόµους 

κινητήρων AC και οι DC-5 για ηλεκτρονόµους κινητήρων DC. 

  

γ. Οι βοηθητικοί µικροηλεκτρονόµοι, όπως οι AC-10 για ηλεκτρονόµους AC και οι 

DC-10 για ηλεκτρονόµους DC. 

  

δ. Οι βοηθητικοί µικροηλεκτρονόµοι, όπως οι AC-15 για ηλεκτρονόµους AC και οι 

DC-15 για ηλεκτρονόµους DC. 

Χ 

ε. Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα ελέγχου της διαδικασίας των εκτελούµενων 

αυτοµατισµών. 

Χ 

στ. Μετασχηµατιστές φωτισµού για τον υποβιβασµό της τάσης και τη λήψη από τα 

δευτερεύοντα των απαραίτητων τάσεων. 

Χ 

ζ. Μετασχηµατιστές φωτισµού για την σταθεροποίηση των απαραίτητων τάσεων 

και την προστασία των λαµπτήρων. 

  

η. Ανορθωτές τάσης για την ανόρθωση του ρεύµατος όταν απαιτείται συνεχές 

ρεύµα (ηλεκτροµαγνήτης φρένου, ηλεκτροµαγνήτης µανδάλωσης και 

ηλεκτροµαγνήτες βαλβίδων στους υδραυλικούς ανελκυστήρες). 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ισχύουν για τα εξαρτήµατα µέσω των οποίων γίνεται 

η διαδικασία αυτοµατισµών στους κλασικούς πίνακες, στους ηλεκτρονικούς 

πίνακες και στους πίνακες µε τη συνεργασία PLC για τον χειρισµό των 

ανελκυστήρων; 

  

α. Στους κλασσικούς πίνακες, γίνεται µε τη χρήση µικροηλεκτρονόµων. Η τάση 

τροφοδοσίας των βοηθητικών πηνίων τους είναι 30V και 210V AC ή DC. 

  

β. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες, γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 

(τυπωµένα κυκλώµατα). Οι κύριες τάσεις στους πίνακες αυτούς είναι 12V, 24V και 

48V. 

Χ 
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γ. Στους πίνακες µε τη συνεργασία PLC, οι πληροφορίες από το φρεάτιο - 

µηχανοστάσιο µεταφέρονται στις εισόδους του PLC, όπου γίνεται η επεξεργασία 

τους από τον επεξεργαστή και από τις εξόδους του PLC µεταφέρονται οι 

απαραίτητες εντολές για την παραπέρα πορεία του ανελκυστήρα. 

Χ 
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Στο ακόλουθο σκαρίφηµα απεικονίζεται ο γενικός πίνακα κίνησης ενός 

ανελκυστήρα. Ποια είναι τα στοιχεία που τον απαρτίζουν και ποιος ο ρόλος 

τους; 
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α. Ο γενικός διακόπτης του µηχανοστασίου πρέπει να είναι ικανός να διακόπτει το 

ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Με βάση το κριτήριο αυτό γίνεται η επιλογή του. 

Για λόγους ασφαλείας κλειδώνει στην ανοικτή και κλειστή του θέση. 

Χ 

β. Οι ασφάλειες βραδείας τήξης προστατεύουν από βραχυκυκλώµατα και 

επιλέγονται µε βάση το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα και τον τρόπο εκκίνησής 

του. 

Χ 

γ. Οι ασφάλειες βραδείας τήξης που προστατεύουν από υπερτάσεις και 

επιλέγονται µε βάση το ονοµαστικό φορτίο του ανελκυστήρα. 

  

δ. Ο αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης, µε το σύστηµα πηνίου για προστασία 

από έλλειψη τάσης και του διµεταλλικού (θερµικού) συστήµατος για προστασία 

από υπερφόρτιση. 

Χ 

Τι εξαρτήµατα περιλαµβάνουν τα ηλεκτρικά κυκλώµατα ασφάλειας ενός 

ανελκυστήρα τριβής και πως γίνεται η σύνδεσή των εξαρτηµάτων αυτών. 

  

α. Περιλαµβάνει: το κύκλωµα των stops (διακόπτες ή επαφές διακοπής), το 

κύκλωµα επαφών των θυρών και το κύκλωµα επαφών των κλειδαριών. Η 

ηλεκτρική σύνδεση αυτών των εξαρτηµάτων γίνεται σε σειρά και ελέγχεται άµεσα 

από τον πίνακα χειρισµού. Για να ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε χειρισµός στον 

ανελκυστήρα, πρέπει τα κυκλώµατα αυτά να είναι κλειστά. 

Χ 
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β. Περιλαµβάνει: το κύκλωµα των stops (διακόπτες ή επαφές διακοπής), το 

κύκλωµα επαφών των θυρών και το κύκλωµα επαφών των κλειδαριών. Η 

ηλεκτρική σύνδεση αυτών των εξαρτηµάτων γίνεται παράλληλα και ελέγχεται είτε 

άµεσα, είτε έµµεσα από τον πίνακα χειρισµού. Για να ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε 

χειρισµός στον ανελκυστήρα, πρέπει τα κυκλώµατα αυτά να είναι κλειστά. 

  

Ποια από τα ακόλουθα τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα από το κύκλωµα 

των stops ( διακόπτες ή επαφές διακοπής), το οποίο ανήκει στα ηλεκτρικά 

κυκλώµατα ασφάλειας ενός ανελκυστήρα τριβής. 

  

α. τα µπουτόν stop ή µπουτόν ασφαλείας stop. Χ 
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β. οι διακόπτες ON - OFF στην µπουτονιέρα του θαλάµου, στην µπουτονιέρα 

χειρισµού και επιθεώρησης πάνω από το θάλαµο. 

Χ 
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γ. τα ανοιγόµενα πορτάκια του θαλάµου. Χ 

δ. το stop στο πυθµένα του φρεατίου Χ 

ε. το stop στην οροφή του φρεατίου.   

στ. οι επαφές στα εξαρτήµατα ασφαλείας, δηλαδή του ρυθµιστή ταχύτητας και της 

αρπάγης ασφαλείας. 

Χ 

ζ. ο φωτισµός ασφαλείας.   

Στον ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται η συνδεσµολογία στον πίνακα 

χειρισµού τριών (3) διακοπτών ορόφων όπου φαίνεται ότι, ο θάλαµος 

βρίσκεται σταµατηµένος στον πρώτο όροφο και έχει τη δυνατότητα ν’ 

ανέβει. Πάνω στο πίνακα χειρισµού γίνεται η συνδεσµολογία των 

διακοπτών. Από τη κλεµµοσειρά του πίνακα χειρισµού ξεκινούν οι αγωγοί 

των ορόφων (µεσαίες επαφές των διακοπτών) και οι αγωγοί ανόδου - 

καθόδου (πλαϊνές επαφές διακοπτών). 

 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

66 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύουν για την περιγραφή του 

ηλεκτρονικού τύπου επιλογής ορόφων ανελκυστήρα, όπως απεικονίζεται 

στον ακόλουθο σχήµα. 
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α. Πάνω από το θάλαµο σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια προσαρµόζονται δύο 

µαγνητικοί διακόπτες µιας µεταγωγικής επαφής. Οι επαφές των διακοπτών αυτών 

αλλάζουν ηλεκτρική κατάσταση όταν βρεθούν απέναντι από ένα µαγνήτη. 

Χ 

β. Πάνω από το θάλαµο σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια προσαρµόζονται δύο 

µαγνητικοί διακόπτες µιας µεταγωγικής επαφής. Οι επαφές των διακοπτών αυτών 

αλλάζουν ηλεκτρική κατάσταση όταν βρεθούν απέναντι από ένα µαγνήτη. 

  

γ. Στον οδηγό, απέναντι από τον µαγνητικό διακόπτη οροφοεπιλογής, 

τοποθετούνται δύο µαγνήτες για κάθε όροφο, 0,50m πριν και µετά από το επίπεδο 

στάθµευσης. 

Χ 

δ. Στον οδηγό, απέναντι από τον µαγνητικό διακόπτη οροφοεπιλογής, 

τοποθετούνται δύο µαγνήτες για κάθε όροφο, 0,30m πριν και µετά από το επίπεδο 

στάθµευσης. 

  

ε. Κατά την κίνηση του θαλάµου η επαφή του µαγνητικού διακόπτη οροφοεπιλογής 

αλλάζει ηλεκτρική θέση περνώντας µπροστά από τους µαγνήτες. Με τον τρόπο 

αυτό µεταφέρεται στον ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα η πληροφορία για την ακριβή 

θέση του θαλάµου. 

Χ 
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Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύουν για την περιγραφή του 

ηλεκτρονικού τύπου επιλογής στάθµευσης ανελκυστήρα, όπως 

απεικονίζεται στον ακόλουθο σχήµα. 
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α. Καθ' ύψος του φρεατίου στον ένα οδηγό, απέναντι από το µαγνητικό διακόπτη 

στάθµευσης, τοποθετείται ένας µαγνήτης για κάθε όροφο. Όταν το µαγνητικό 

στάθµευσης αντικρίσει το µαγνήτη η θέση του θαλάµου πρέπει να αντιστοιχεί στο 

επίπεδο στάθµευσης. 

Χ 

β. Ο µαγνητικός διακόπτης οροφοεπιλογής, όταν αντικρίσει τον ένα µαγνήτη του 

ορόφου, δίνει εντολή κάθε φορά για µείωση της ταχύτητας. 

  

γ. Ο µαγνητικός διακόπτης οροφοεπιλογής, όταν αντικρίσει τον ένα µαγνήτη του 

ορόφου, δίνει εντολή για µείωση της ταχύτητας εφόσον έχει επιλεγεί ο όροφος από 

τον χρήση. 

Χ 

δ. Ο µαγνητικός διακόπτης στάθµευσης σταµατά το θάλαµο όταν αντικρίσει το 

µαγνήτη του ορόφου αυτού. 

Χ 

Τι είναι οι τερµατικοί διακόπτες, ποιος ο ρόλος τους και τι είδους τερµατικοί 

διακόπτες χρησιµοποιούνται στους ανελκυστήρες; 

  

α. Οι τερµατικοί διακόπτες γενικά είναι διατάξεις οι οποίες αποκαθιστούν ή 

διακόπτουν ένα κύκλωµα. Συνήθως χρησιµοποιούνται για να διακόπτουν µια 

διαδικασία όταν αυτή φτάσει στο τέλος της. Αυτές οι συσκευές ενσωµατώνονται 

στα κυκλώµατα ελέγχου των ρελέ. Στους ανελκυστήρες χρησιµοποιούνται 

τερµατικοί διακόπτες µιας επαφής και τοποθετούνται στα όρια των δύο 

υπερδιαδροµών του θαλάµου πάνω και κάτω στο φρεάτιο, θέτοντας εκτός τάσης 

τον πίνακα χειρισµού όταν ο θάλαµος υπερβεί τη διαδροµή του. 

Χ 
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β. Οι τερµατικοί διακόπτες γενικά είναι διατάξεις οι οποίες αποκαθιστούν ή 

διακόπτουν ένα κύκλωµα. Συνήθως χρησιµοποιούνται για να διακόπτουν µια 

διαδικασία όταν αυτή φτάσει στο τέλος της. Αυτές οι συσκευές ενσωµατώνονται σε 

διαφορετικά κυκλώµατα ελέγχου από αυτά των ρελέ. Στους ανελκυστήρες 

χρησιµοποιούνται τερµατικοί διακόπτες δύο επαφών και τοποθετούνται στα όρια 

των δύο υπερδιαδροµών του θαλάµου πάνω και κάτω στο θάλαµο, θέτοντας εκτός 

τάσης τον πίνακα χειρισµού όταν ο θάλαµος υπερβεί τη διαδροµή του. 

  

69 Περιγράψτε τη συνδεσµολογία των τερµατικών διακοπτών στον πίνακα 

χειρισµού, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. 
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α. Ο τερµατικός διακόπτης Τ∆ παρεµβάλλεται στο κύκλωµα τροφοδοσίας του 

πηνίου του αυτόµατου διακόπτη Α/Τ. Όταν ενεργοποιηθεί ο τερµατικός διακόπτης 

Τ∆, κλείνει το κύκλωµα, µε συνέπεια να τεθεί «εκτός» το πηνίο του αυτόµατου 

διακόπτη και να ακινητοποιηθεί ο ανελκυστήρας. 

  

β. Ο τερµατικός διακόπτης Τ∆ παρεµβάλλεται στο κύκλωµα τροφοδοσίας του 

πηνίου του αυτόµατου διακόπτη Α/Τ. Όταν ενεργοποιηθεί ο τερµατικός διακόπτης 

Τ∆, ανοίγει το κύκλωµα, µε συνέπεια να τεθεί «εκτός» το πηνίο του αυτόµατου 

διακόπτη και να ακινητοποιηθεί ο ανελκυστήρας. 

Χ 

Ποια είναι η λειτουργία του κυκλώµατος φωτισµού ενός ανελκυστήρα 

(φωτισµός θαλάµου και φρεατίου), όπως απεικονίζεται και στο ακόλουθο 

σκαρίφηµα. 

 
 

  

α. Ο φωτισµός του θαλάµου ελέγχεται από ανοικτές επαφές του ρελέ φωτισµού 

Rφ. Αυτό το ρελέ στην περίπτωση λειτουργίας του ανελκυστήρα (άνοδο ή κάθοδο) 

είναι ενεργοποιηµένο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι κλειστές στην ηρεµία επαφές 

του παραµένουν κλειστές και το φως του θαλάµου είναι αναµµένο. Όταν ο 

ανελκυστήρας δεν κινείται ή δεν έχει γενικά κληθεί, τότε το ρελέ Rφ είναι 

ενεργοποιηµένο, δηλαδή οι επαφές Rφ είναι ανοικτές και το φως του θαλάµου 

σβηστό. Ο φωτισµός του φρεατίου ελέγχεται από διακόπτες έναν στον πίνακα 

χειρισµού και ένα στον πυθµένα του φρεατίου. 
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β. Ο φωτισµός του θαλάµου ελέγχεται από κλειστές επαφές του ρελέ φωτισµού 

Rφ. Αυτό το ρελέ στην περίπτωση λειτουργίας του ανελκυστήρα (άνοδο ή κάθοδο) 

είναι απενεργοποιηµένο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι κλειστές στην ηρεµία επαφές 

του παραµένουν κλειστές και το φως του θαλάµου είναι αναµµένο. Όταν ο 

Χ 
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ανελκυστήρας δεν κινείται ή δεν έχει γενικά κληθεί, τότε το ρελέ Rφ είναι 

ενεργοποιηµένο, δηλαδή οι επαφές Rφ είναι ανοικτές και το φως του θαλάµου 

σβηστό. Ο φωτισµός του φρεατίου ελέγχεται από διακόπτες έναν στον πίνακα 

χειρισµού και ένα στον πυθµένα του φρεατίου. 

Τι ονοµάζεται ζώνη διόρθωσης κατά την διαδικασία διόρθωσης της 

ισοστάθµισης του θαλάµου σε υδραυλικό ανελκυστήρα; Με ποιον τρόπο 

προσδιορίζεται: 

  

α. Ζώνη διόρθωσης ονοµάζεται η µέγιστη απόσταση που µπορεί να κινηθεί ο 

ανελκυστήρας µε ανοικτή τη πόρτα, καθώς η διαδικασία της διόρθωσης γίνεται µε 

ανοικτή τη πόρτα του θαλάµου. Η ζώνη διόρθωσης ελέγχει το σηµείο και την 

περιοχή που θα κινηθεί µε ασφάλεια ο ανελκυστήρας. Όταν αρχίσει να κάνει 

διόρθωση και ο θάλαµος υπερβεί τα όρια, θα τον ακινητοποιήσει και δεν θα µπορεί 

να κινηθεί άλλο µε ανοικτή την πόρτα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 

Χ 

71 

β. Ζώνη διόρθωσης ονοµάζεται η ελάχιστη απόσταση που µπορεί να κινηθεί ο 

ανελκυστήρας µε ανοικτή τη πόρτα, καθώς η διαδικασία της διόρθωσης γίνεται µε 

ανοικτή τη πόρτα του θαλάµου. Η ζώνη διόρθωσης ελέγχει το σηµείο και την 

περιοχή που θα κινηθεί µε ασφάλεια ο ανελκυστήρας. Όταν αρχίσει να κάνει 

διόρθωση και ο θάλαµος υπερβεί τα όρια, θα τον ακινητοποιήσει και δεν θα µπορεί 

να κινηθεί άλλο µε ανοικτή την πόρτα προς τα κάτω. 

  

Περιγράψτε την ηλεκτρική συνδεσµολογία και λειτουργία του κυκλώµατος 

οροφοένδειξης ενός ανελκυστήρα τεσσάρων στάσεων µε κλασικό πίνακα 

χειρισµού, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. 

 
 

  

α. Στο κύκλωµα φαίνονται οι φωτεινοί ενδείκτες του οροφοενδείκτη. Οι επαφές Α 

κλείνουν όταν ο θάλαµος ανεβαίνει, ενώ οι επαφές Κ κλείνουν όταν ο θάλαµος 

κατεβαίνει. 

Χ 
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β. Στο κύκλωµα φαίνονται οι φωτεινοί ενδείκτες του οροφοενδείκτη. Οι επαφές Κ 

κλείνουν όταν ο θάλαµος ανεβαίνει, ενώ οι επαφές Α κλείνουν όταν ο θάλαµος 

κατεβαίνει. 
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γ. Όταν ο θάλαµος περάσει από έναν όροφο, ανοίγει η επαφή που αντιστοιχεί σ’ 

αυτόν (σβήνουν οι αντίστοιχες λυχνίες) και κλείνει η επαφή του ορόφου που 

ακολουθεί κατά τη φορά κίνησης του θαλάµου, µε αποτέλεσµα ν’ ανάψουν οι 

λυχνίες του ορόφου αυτού. 

Χ 

δ. Όταν ο θάλαµος περάσει από έναν όροφο, κλείνει η επαφή που αντιστοιχεί σ’ 

αυτόν (σβήνουν οι αντίστοιχες λυχνίες) και ανοίγει η επαφή του ορόφου που 

ακολουθεί κατά τη φορά κίνησης του θαλάµου, µε αποτέλεσµα ν’ ανάψουν οι 

λυχνίες του ορόφου αυτού. 

  

ε. Όταν χρησιµοποιούνται διακόπτες ορόφων για την οροφοένδειξη, τότε η επαφή 

οροφοένδειξης του κάθε διακόπτη, κλείνει όταν το µπράτσο του διακόπτη βρίσκεται 

στη µεσαία θέση µε αποτέλεσµα ν’ ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες των ορόφων. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις εργασίες συντήρησης που πρέπει 

απαραίτητα να εκτελούνται κατά τη µηνιαία συντήρηση ενός ανελκυστήρα; 

  

α. Έλεγχος όλων των κυκλωµάτων ασφαλείας του ανελκυστήρα (stop, επαφών, 

κλειδαριών) και των αντίστοιχων εξαρτηµάτων που παρεµβάλλονται σ’ αυτά.  

Χ 

β. Οπτικός έλεγχος των συρµατόσχοινων και των σηµείων ανάρτησής τους, καθώς 

και πιθανή ολίσθησή τους στην τροχαλία τριβής. 

Χ 

γ. Έλεγχος των δοµικών στοιχείων του φρεατίου του ανελκυστήρα.   

δ. Έλεγχος και ρύθµιση του συστήµατος πέδης του κινητήριου µηχανισµού και 

αντικατάσταση των φερµουίτ όταν απαιτείται αυτό. 

Χ 

ε. Έλεγχος των κυκλωµάτων φωτισµού και ενδείξεων του φρεατίου, 

µηχανοστασίου και θαλάµου και αντικατάσταση των φθαρµένων λαµπτήρων. 

Χ 

στ. Έλεγχος της ηχητικής σήµανσης κινδύνου. Χ 

ζ. Έλεγχος µηχανικού εξαερισµού του συγκροτήµατος εµβόλου - κυλίνδρου.   

η. Έλεγχος των τερµατικών διακοπτών ασφαλείας, καθώς και του συστήµατος 

στάθµευσης του ανελκυστήρα και ρύθµιση αν απαιτείται. 

Χ 
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θ. Να ελέγχει για τυχόν διαρροές λαδιού στους σωλήνες λαδιού και στις τσιµούχες 

του εµβόλου στους υδραυλικούς ανελκυστήρες. 

Χ 

74 Η διαδικασία αντικατάστασης των συρµατόσχοινων ανελκυστήρων. 

α. Φέρνουµε το θάλαµο στην τελευταία στάση του κτιρίου. Θέτουµε τον 

ανελκυστήρα "εκτός" λειτουργίας και µε τη βοήθεια του βολάν ανεβάζουµε 

το θάλαµο έως ότου το αντίβαρο καθίσει στις επικαθίσεις του.  

β. Με τη βοήθεια ηλεκτρικού ή µηχανικού βαρούλκου ανασηκώνουµε το 

θάλαµο µέχρι να πετύχουµε χαλάρωση των συρµατόσχοινων. Ασφαλίζουµε 

µε τη συσκευή αρπάγης, διατηρώντας την ανάρτηση µε το βαρούλκο.  

γ. Αφαιρούµε τους ειδικούς σφιγκτήρες και τα παξιµάδια των κώνων από τη 

µεριά του θαλάµου, ελευθερώνοντας έτσι τα συρµατόσχοινα, τα οποία 

συγκεντρώνουµε σε κουλούρες.  

δ. Ρίχνουµε τα νέα συρµατόσχοινα προς το φρεάτιο (στο θάλαµο) 

περιστρέφοντάς τα µε προσοχή για την αποφυγή βιρίνων. Ήδη στη µία 

άκρη των συρµατόσχοινων έχουµε τοποθετήσει τους νέους κώνους και τους 

σφιγκτήρες. Προσαρµόζουµε τους κώνους στο σηµείο ανάρτησης του 

θαλάµου.  

ε. Ρίχνουµε τα συρµατόσχοινα, αφού τα περάσουµε από τα αυλάκια της 

τροχαλίας τριβής και από τη µεριά του αντίβαρου. Αφού υπολογίσουµε το 

ακριβές µήκος που απαιτείται, τα προσαρµόζουµε στους κώνους και στα 

σηµεία ανάρτησης του αντίβαρου.  

στ. Ελευθερώνουµε µε προσοχή το θάλαµο από την αρπάγη ασφαλείας και 
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ελέγχουµε την ισοτάνυση των συρµατόσχοινων.  

ζ. Επαναφέρουµε το θάλαµο στην ακραία στάση του και θέτουµε «εντός» 

λειτουργίας τον ανελκυστήρα. Εκτελούµε κάποιες διαδροµές πριν τον 

παραδώσουµε στους χρήστες.  

α. Σωστό. Χ 

β. Λάθος.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο 

µηχανοστάσιο και τις οποίες πρέπει να προγραµµατίσει κάθε συνεργείο 

κατά τη διάρκεια του έτους:   

  

α. Έλεγχος των εξαρτηµάτων που παρεµβάλλονται στα κυκλώµατα ισχύος και 

φωτισµού (ασφαλειοδιακόπτες - καλωδιώσεις - κλέµµες). 

Χ 

β. Έλεγχος του αυτόµατου διακόπτη και των ρελέ ισχύος. Χ 

γ. Έλεγχος του ηλεκτρονόµου διαφυγής και ενεργοποίησή του προκαλώντας 

ηλεκτρικές διαρροές.  

Χ 

δ. Καθάρισµα, έλεγχος ρύπανσης και φθορών του µειωτήρα στροφών. 

Συµπλήρωση ή αντικατάσταση λιπαντικού. 

Χ 

ε. Έλεγχος φθορών στα αυλάκια της τροχαλίας τριβής και των τροχαλιών 

παρέκκλισης. 

Χ 

στ. Έλεγχος του ηλεκτρικού κινητήρα (ακουστικός, έλεγχος θερµοκρασίας 

τυλιγµάτων και πιστοποίηση λειτουργίας των θερµικών ρελέ). 

Χ 

ζ. Αντικατάσταση περιέλιξης κινητήρα και καλώδια σύνδεσης.   

η. Έλεγχος του ρυθµιστή ταχύτητας και πιστοποίηση, ότι ο ρυθµιστής 

ενεργοποιείται µηχανικά και ηλεκτρικά. 

Χ 

θ. Έλεγχος της πλάκας οροφής του φρεατίου καθώς και της µεταλλικής βάσης 

έδρασης του κινητήριου µηχανισµού. 

Χ 

ι. Έλεγχος του λαδιού στη δεξαµενή λαδιού του υδραυλικού ανελκυστήρα. 

Αντικατάσταση του µπλοκ βαλβίδων και επαναρύθµισή του. 
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ια. Εξαερισµός συγκροτήµατος εµβόλου - κυλίνδρου. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης στο φρεάτιο, είναι 

απαραίτητο να προγραµµατίσει κάθε συνεργείο κατά τη διάρκεια του έτους:  

  

α. Καθάρισµα και λίπανση οδηγών. Έλεγχος των στηριγµάτων των οδηγών και 

των κλεµµών στερέωσης. 

Χ 

β. Αποσυναρµολόγηση και λίπανση αν απαιτείται του συστήµατος αρπάγης και 

επαναρύθµισή του. Πιστοποίηση ότι ενεργοποιείται µηχανικά και ηλεκτρικά. 

Χ 

γ. Αντικατάσταση του εύκαµπτου καλωδίου.   

δ. Έλεγχος, καθάρισµα και αντικατάσταση αν απαιτείται των πέδιλων ολίσθησης. Χ 

δ. Έλεγχος των ελατηρίων ανάρτησης και της τάσης που εφαρµόζεται στα 

συρµατόσχοινα. Η τάση πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα συρµατόσχοινα για να 

καταπονούνται οµοιόµορφα.  

Χ 

στ. Αντικατάσταση τουλάχιστον του 20% των συρµατόσχοινων.   

ζ. Έλεγχος των θυρών και των λοιπών εξαρτηµάτων τους. Χ 

η. Έλεγχος των επικαθίσεων. Χ 

76 

θ. Ακουστικός έλεγχος του ανελκυστήρα για εντοπισµό πιθανών βλαβών ή 

φθορών που δεν έχουν εντοπιστεί στις επιµέρους συντηρήσεις. 

Χ 

77 ∆ιακόπτεται η λειτουργία του κινητήριου µηχανισµού σε ανελκυστήρα και 

εντοπίζονται οι παρακάτω βλάβες: α. Πτώση θερµικού, β. Κολληµένο 

βαρούλκο και γ. Πτώση αυτόµατου διακόπτη. Αναφέρατε ποιες από τις 
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ακόλουθες ενέργειες πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση τους; 

α. Να αποκατασταθεί η καλή λειτουργία της πέδης. Χ 

β. Να συµπληρωθεί λάδι ή να επισκευασθεί το βαρούλκο. Χ 

γ. Να γίνει αλλαγή περιέλιξης.   

δ. Να γίνει έλεγχος του διαφορικού διακόπτη ενέργειας (∆∆Ε) ή του αυτόµατου 

διακόπτη. 

Χ 

Σε ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις σε µια εγκατάσταση ανελκυστήρα 

τριβής ακούγεται έντονος θόρυβος κατά τη λειτουργία του; 

  

α. Να είναι στεγνοί οι οδηγοί θαλάµου ή αντίβαρου. Χ 

β. Να είναι κατεστραµµένα τα πέδιλα ολίσθησης (γλίστρες). Χ 

γ. Να έχει διπλασιαστεί το επιτρεπόµενο µέγιστο φορτίο ανύψωσης του 

ανελκυστήρα. 

  

δ. Να µη γίνεται καλή λίπανση του ρυθµιστή. Χ 

ε. Να έχουν χαλαρώσει τα συρµατόσχοινα. Χ 

στ. Να µην έχουν τοποθετηθεί σωστά οι διακόπτες ορόφων. Χ 

ζ. Να µην έχει γίνει σωστή ισοστάθµιση του θαλάµου.   

η. Να µην είναι καλά ζυγισµένοι οι οδηγοί. Χ 

78 

θ. Να έχει εξασθενήσει το ελατήριο της συσκευής αρπάγης. Χ 

Ο θάλαµος ενός ανελκυστήρα έχει σταµατήσει σε έναν όροφο µε αναµµένο 

το φως. Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι πιθανές αιτίες της βλάβης και τι 

πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί; 

  

α. Στον διακοπή του τριφασικού ρεύµατος. Απαιτείται αντικατάσταση των 

ασφαλειών. 

Χ 

β. Σε ανοικτή πόρτα. Απαιτείται να γίνει έλεγχος στις πόρτες. Χ 

γ. Στη πτώση του θερµικού. Απαιτείται επαναφορά του θερµικού (Reset). Χ 

δ. Φθορά τµήµατος του συρµατόσχοινου. Απαιτείται αντικατάσταση του.   

ε. Στον διακόπτη stop του θαλάµου. Απαιτείται επαναφορά του διακόπτη στη θέση 

(ΟΝ). 

Χ 
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στ. Στον διακόπτη διαρροής έντασης (∆∆Ε). Απαιτείται επαναφορά στη θέση 

λειτουργίας. 

Χ 

Το ακόλουθο σχήµα απεικονίζει το κύκλωµα ενδείξεων ενός ανελκυστήρα. 

Περιγράψτε τι περιλαµβάνει το κύκλωµα αυτό και πως λειτουργεί; 

 
 

  80 

α. Το κύκλωµα αυτό τροφοδοτεί όλες τις ενδείξεις στις µπουτονιέρες θαλάµου και 

φρεατίου, άνοδος, κάθοδος, κατειληµµένος, παρών και τη φωτεινή ένδειξη στα 

Χ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



µπουτόν κλήσης. Όταν ο ανελκυστήρας δεχθεί οποιαδήποτε κλήση, τότε ανάβει η 

λυχνία «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ», ενώ οι λυχνίες ένδειξης ανόδου ή καθόδου του 

θαλάµου ανάβουν µε την ενεργοποίηση των ρελέ ανόδου και καθόδου αντίστοιχα. 

Η λυχνία «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ» τροφοδοτείται µέσα από µια κλειστή στην ηρεµία 

επαφή του ρελέ φωτισµού Rφ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται 

ηλεκτρονικά εξαρτήµατα για τις παραπάνω ενδείξεις. 

β. Το κύκλωµα αυτό τροφοδοτεί όλες τις ενδείξεις στις µπουτονιέρες θαλάµου και 

φρεατίου, άνοδος, κάθοδος, κατειληµµένος, παρών και τη φωτεινή ένδειξη στα 

µπουτόν κλήσης. Όταν ο ανελκυστήρας δεχθεί οποιαδήποτε κλήση, τότε ανάβει η 

λυχνία «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ», ενώ οι λυχνίες ένδειξης ανόδου ή καθόδου του 

θαλάµου ανάβουν µε την απενεργοποίηση των ρελέ ανόδου και καθόδου 

αντίστοιχα. Η λυχνία «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ» τροφοδοτείται µέσα από µια ανοικτή 

στην ηρεµία επαφή του ρελέ φωτισµού Rφ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 

χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά εξαρτήµατα για τις παραπάνω ενδείξεις. 

  

Πως τροφοδοτείται και πως λειτουργεί το σύστηµα πέδης (φρένο) ενός 

ανελκυστήρα τριβής ; 

 

  

α. Για να λειτουργήσει το φρένο χρειάζεται να τροφοδοτήσουµε το πηνίο του 

ηλεκτροµαγνήτη ΦΡ µε ηλεκτρικό ρεύµα. Αυτός ενεργοποιείται από συνεχές ρεύµα 

50V στους ηλεκτροµηχανικούς ανελκυστήρες. Αν κάποια από τις µανούβρες 

ανόδου ή καθόδου ενεργοποιηθεί, τότε τροφοδοτείται ο ηλεκτροµαγνήτης του 

φρένου, µε συνέπεια να οπλίσει και να κλείσουν οι σιαγόνες του. Όταν το κύκλωµα 

λειτουργίας του ανελκυστήρα είναι απενεργοποιηµένο (µανούβρες ανόδου - 

καθόδου "εκτός"), τότε δεν τροφοδοτείται ο ηλεκτροµαγνήτης του φρένου µε 

συνέπεια οι σιαγόνες του να είναι κλειστές (επενέργεια της πέδης). 
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β. Για να λειτουργήσει το φρένο χρειάζεται να τροφοδοτήσουµε το πηνίο του 

ηλεκτροµαγνήτη ΦΡ µε ηλεκτρικό ρεύµα. Αυτός ενεργοποιείται από συνεχές ρεύµα 

110V στους ηλεκτροµηχανικούς ανελκυστήρες. Αν κάποια από τις µανούβρες 

ανόδου ή καθόδου ενεργοποιηθεί, τότε τροφοδοτείται ο ηλεκτροµαγνήτης του 

φρένου, µε συνέπεια να οπλίσει και ν’ ανοίξουν οι σιαγόνες του. Όταν το κύκλωµα 

λειτουργίας του ανελκυστήρα είναι απενεργοποιηµένο (µανούβρες ανόδου - 

Χ 
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καθόδου "εκτός"), τότε δεν τροφοδοτείται ο ηλεκτροµαγνήτης του φρένου µε 

συνέπεια οι σιαγόνες του να είναι κλειστές (επενέργεια της πέδης). 

Κινητήρας κινητήριου µηχανισµού ανελκυστήρα τριβής έχει δύο τυλίγµατα, 

µε δύο και έξι ζεύγη πόλων αντίστοιχα, και παρουσιάζει ολίσθηση ως προς 

την σύγχρονη ταχύτητα 8%. Βρείτε την ονοµαστική και τη µικρή του 

ταχύτητα, όταν είναι γνωστά τα παρακάτω: Σχέση µείωσης µειωτήρα Κ = 

1/50, ∆ιάµετρος τροχαλίας τριβής D = 420 mm. 

  

α. Η σύγχρονη ταχύτητα του κινητήρα:  

µε δυο τυλίγµατα, είναι: ns,1 = 60 · f / P = 60 · 50 / 2 = 1500rpm. 

µε δυο τυλίγµατα, είναι: ns,2 = 60 · f / P = 60 · 50 / 6 = 500rpm. 

Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα: 

µε δυο τυλίγµατα, είναι: n1 = (1-s) ns,1 = (1-0,08) · 1500 rpm = 1380 rpm. 

µε έξι τυλίγµατα, είναι: n2 = (1-s) ns,2 = (1-0,08) · 500 rpm = 460 rpm. 

Η ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας: 

για δύο τυλίγµατα είναι : nτρ,1 = n1 / K = 460 / 50 = 9,2 rpm. 

για δύο τυλίγµατα είναι : nτρ,2 = n2 / K = 1380 / 50 = 27,6 rpm. 

Η ονοµαστική ταχύτητα που κινείται ο θάλαµος του ανελκυστήρα είναι:  

u1 = π · nτρ,1 · D / 60 = 3,14 · 9,2· 0,42 / 60 = 0,2 m/s. 

και η µικρή ταχύτητα είναι: u2 = π · nτρ,2 · D / 60 = 3,14 · 27,6· 0,42 / 60 = 0,6 m/s. 
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β. Η σύγχρονη ταχύτητα του κινητήρα:  

µε δυο τυλίγµατα, είναι: ns,1 = 60 · f / P = 60 · 50 / 2 = 1500rpm. 

µε δυο τυλίγµατα, είναι: ns,2 = 60 · f / P = 60 · 50 / 6 = 500rpm. 

Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα: 

µε δυο τυλίγµατα, είναι: n1 = (1-s) ns,1 = (1-0,08) · 1500 rpm = 1380 rpm. 

µε έξι τυλίγµατα, είναι: n2 = (1-s) ns,2 = (1-0,08) · 500 rpm = 460 rpm. 

Η ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας: 

για δύο τυλίγµατα είναι : nτρ,1 = n1 / K = 1380 / 50 = 27,6 rpm. 

για δύο τυλίγµατα είναι : nτρ,2 = n2 / K = 460 / 50 = 9,2 rpm. 

Η ονοµαστική ταχύτητα που κινείται ο θάλαµος του ανελκυστήρα είναι:  

u1 = π · nτρ,1 · D / 60 = 3,14 · 27,6· 0,42 / 60 = 0,6 m/s. 

και η µικρή ταχύτητα είναι: u2 = π · nτρ,2 · D / 60 = 3,14 · 9,2· 0,42 / 60 = 0,2 m/s. 

Χ 
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Πίνακας Ε.13. Ειδικά θέµατα: Ανυψωτικά. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Η εγκατάσταση µε µηχανική κίνηση που περιλαµβάνει µια ατέρµονα 

κινούµενη σειρά βαθµίδων (σκαλοπατιών) για τη µεταφορά επιβατών προς 

τη κατεύθυνση ανόδου ή καθόδου, ονοµάζεται: 

  

α. Κυλιόµενος πεζόδροµος.   

β. Κυλιόµενη κλίµακα (σκάλα). Χ 

γ. Ατέρµονη κλίµακα (σκάλα).   

1 

δ. Κυλιόµενος ανελκυστήρας.   

Η εγκατάσταση µε µηχανική κίνηση που περιλαµβάνει µια ατέρµονα 

κινούµενη σειρά λωρίδων (παλέτες ή ιµάντα) για τη µεταφορά επιβατών στο 

ίδιο ή σε διαφορετικά επίπεδα κυκλοφορίας, ονοµάζεται: 

  

α. Κυλιόµενος πεζόδροµος. Χ 

β. Κυλιόµενη κλίµακα (σκάλα).   

γ. Ατέρµονη κλίµακα (σκάλα).   

2 

δ. Κυλιόµενος ανελκυστήρας.   

Ποια είναι η επικρατούσα ταχύτητα µεταφοράς στις κυλιόµενες σκάλες και 

στους κυλιόµενους διαδρόµους; 

  

α. 0,2 m/s.   

β. 0,46 m/s. Χ 

3 

γ. 1 m/s.   

Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκλογή 

του τρόπου λειτουργίας ενός ανυψωτικού µηχανήµατος; 

  

α. Ο κινητήρας που θα επιλεγεί, πρέπει να ανταποκρίνεται στη µέγιστη ισχύ και να 

έχει ικανοποιητικό βαθµό απόδοσης και σε µικρότερα φορτία. 

Χ 

β. Η επιλογή των υλικών και εξαρτηµάτων θα πρέπει να γίνεται µε κριτήριο το 

µικρότερο δυνατόν κόστος. 

  

γ. Η ήρεµη και χωρίς κρούσεις λειτουργία. Χ 

δ. Η κατανάλωση ρεύµατος του µηχανήµατος.   

ε. Η ευκολία στους χειρισµούς. Χ 

στ. Τα χαρακτηριστικά της ανυψωτικής µηχανής ως προς τη λειτουργία της.  Χ 

4 

η. Η ασφάλεια λειτουργίας ιδίως όταν πρόκειται για τη µεταφορά ανθρώπων. Χ 

Μηχανισµός κύλισης ενός γερανού για συνολικό βάρος 100 ton παρουσιάζει 

αντίσταση κύλισης 20 kp/ton. Ποια η ισχύς N σε PS κανονικής λειτουργίας 

του, αν η ταχύτητα είναι u=1,5 m/sec και ο βαθµός αποδόσεως η = 0,8; (1 

PS=75 kp ·m/s)  

  

α. 2,5 PS.   

β. 32 PS.   

γ. 50 PS. Χ 

5 

Υπόδειξη:  όπου Q = 100ton ·20 kp/ton = 2000 kp και η ισχύς  Ν = Q ·u / η / 75 => 

N = [2000kp·1,5 m/sec / (0,8 ·75)] = 50 PS  

  

Ποιο είναι το µέγεθος (πλάτος) των σκαλοπατιών στις κυλιόµενες σκάλες και 

το πλάτος των παλετών στους κυλιόµενους διαδρόµους για µεταφορική 

ικανότητα 4000 ατόµων/ώρα; 

  6 

α. 62cm. Χ 
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β. 82 cm.   

γ. 102cm.   

δ. ∆εν υπάρχει περιορισµός.   

Ποιο είναι το µέγεθος (πλάτος) των σκαλοπατιών στις κυλιόµενες σκάλες για 

µεταφορική ικανότητα 6000 ατόµων/ώρα; 

  

α. 62cm.   

β. 82 cm. Χ 

γ. 102cm.   

7 

δ. ∆εν υπάρχει περιορισµός.   

Ποιο είναι το µέγεθος (πλάτος) των σκαλοπατιών στις κυλιόµενες σκάλες για 

µεταφορική ικανότητα 8000 ατόµων/ώρα; 

  

α. 62cm.   

β. 82 cm.   

γ. 102cm. Χ 

8 

δ. ∆εν υπάρχει περιορισµός.   

Γιατί δεν πρέπει το πλάτος των σκαλοπατιών στις κυλιόµενες σκάλες να 

υπερβαίνει τα 102 cm;  

  

α. ∆ιότι το βάρος της κυλιόµενης σκάλας θα ήταν ιδιαίτερα µεγάλο και θα 

προκαλούσε µεγάλες φθορές στα µηχανικά της µέρη. 

  

β. ∆ιότι διαφορετικά θα ήταν επικίνδυνη η χρήση της σκάλας καθώς θα επέτρεπε 

να ανέλθει και τρίτος επιβάτης στο ίδιο σκαλοπάτι χωρίς να µπορεί να κρατηθεί 

από τον χειρολισθήρα. 

Χ 

9 

γ. ∆ιότι το κόστος κατασκευής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.   

Η µέγιστη γωνία ως προς την οριζόντιο µε την οποία κινούνται οι βαθµίδες 

στις κυλιόµενες κλίµακες είναι: 

  

α. 20°.   

β. 35°. Χ 

10 

γ. 40°.   

Η µέγιστη γωνία ως προς την οριζόντιο µε την οποία κινούνται οι παλέτες ή 

οι ιµάντες στους κυλιόµενους πεζόδροµους είναι: 

  

α. 12°. Χ 

β. 20°.   

11 

γ. 35°.   
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Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές 

της κυλιόµενης κλίµακας. Α: Ηλεκτρικός πίνακας, Β. Ηλεκτροκινητήρας,  

Γ. Μειωτήρας στροφών, ∆. Τροχοί οδήγησης χειρολισθήρα,  

Ε. Ηλεκτροµαγνητική πέδη. 

 
 

  

α. 1:Α, 2:Γ, 3:Ε, 4:Β, 5:∆. Χ 

β. 1:Β, 2:Γ, 3;Ε, 4;Α, 5;∆.   

12 

γ. 1:Α, 2:Β, 3:Ε, 4:Γ, 5:∆.   

Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές 

της κυλιόµενης κλίµακας. Α. Αλυσίδα σκαλοπατιών, Β. Σκαλοπάτι, Γ. Ρίχτι, 

∆. Ράουλα, Ε. STOP, ΣΤ. Τροχοί τάνυσης αλυσίδας. 

 

  

α. 1:Β, 2:Α, 3:∆, 4:Γ, 5:ΣΤ, 6:Ε.    

β. 1:Β, 2:Ε, 3:Α, 4:Γ, 5:ΣΤ, 6:∆.   

13 

γ. 1:Β, 2:∆, 3:Α, 4:Γ, 5:ΣΤ, 6:Ε. Χ 

Τα σκαλοπάτια (βαθµίδες) της κυλιόµενης σκάλας µετακινούνται πάρα πολύ 

κοντά η µία µε την άλλη σε µια ατέρµονα σειρά (συρµό). Κατά την κίνηση της 

σκάλας, η επιφάνεια των σκαλοπατιών παραµένει οριζόντια. Στην κορυφή 

και στη βάση του κλιµακοστασίου τα σκαλοπάτια σχηµατίζουν κινητή 

πλατφόρµα στην ίδια επιφάνεια µε το δάπεδο. 

  

α. Σωστό. Χ 

14 

β. Λάθος   
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Ποιο είναι το χαρακτηριστικό λειτουργίας µιας ανυψωτικής µηχανής που 

χρησιµοποιείται για την προσαρµογή των κιβωτίων χυτηρίου, σε κατάλληλη 

θέση; 

  

α. ∆ιακεκοµµένη λειτουργία.   

β. Γρήγορη και διαρκής µεταβολή της φοράς περιστροφής ή της κατεύθυνσης 

πορείας. 

  

γ. Λεπτοµερή ρύθµιση της κίνησης.  Χ 

15 

δ. Γρήγορη και διαρκής µεταβολή της φόρτισης.   

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό λειτουργίας µιας ανυψωτικής µηχανής που 

χρησιµοποιείται για την κίνηση γερανών ή γερανογεφυρών που γίνονται µε 

αναρτηµένο ή όχι φορτίο; 

  

α. ∆ιακεκοµµένη λειτουργία.   

β. Γρήγορη και διαρκής µεταβολή της φοράς περιστροφής ή της κατεύθυνσης 

πορείας. 

  

γ. Λεπτοµερή ρύθµιση της κίνησης.    

16 

δ. Γρήγορη και διαρκής µεταβολή της φόρτισης. Χ 

Για την κίνηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων χρησιµοποιούνται κινητήρες 

εναλλασσόµενου ρεύµατος µε διέγερση σειράς γιατί αυτοί παρουσιάζουν 

µεγάλη ροπή στρέψης, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου και την 

επιτάχυνση των µαζών που κινούνται. Η φορά περιστροφής αλλάζει 

µεταλλαγή της φοράς του ρεύµατος.  

  

α. Σωστό.   

17 

β. Λάθος. Χ 

Για την κίνηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων χρησιµοποιούνται 

ασύγχρονοι κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος των οποίων ο αριθµός 

στροφών ελάχιστα αποκλίνει από τον αριθµό στροφών του σύγχρονου 

κινητήρα. Οι κινητήρες αυτοί είναι φθηνοί και απλοί. Προτιµάται ο 

ασύγχρονος κινητήρας µε βραχυκυκλωµένο δροµέα.  

  

α. Σωστό. Χ 

18 

β. Λάθος.   

Ποιο είδος κινητήρων συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιούνται για την κίνηση 

των ανυψωτικών µηχανηµάτων και για ποιο λόγο; 

  

α. Προκειµένου για συνεχές ρεύµα προτιµούνται οι κινητήρες σειράς, γιατί αυτοί 

κατά την έναρξη ανύψωσης παρουσιάζουν µικρή ροπή κάµψης, που είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση έργου και την επιτάχυνση των µαζών που κινούνται. Η 

φορά περιστροφής αλλάζει µε ειδική αυτόµατη διάταξη. Οι κινητήρες αυτοί είναι 

φθηνοί και απλοί. 
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β. Προκειµένου για συνεχές ρεύµα προτιµούνται οι κινητήρες σειράς, γιατί αυτοί 

κατά την έναρξη ανύψωσης παρουσιάζουν µεγάλη ροπή στρέψης, που είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση έργου και την επιτάχυνση των µαζών που κινούνται. Η 

φορά περιστροφής αλλάζει µε αλλαγή της φοράς του ρεύµατος. Οι κινητήρες αυτοί 

είναι φθηνοί και απλοί. 

Χ 

Ποιο είδος κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος χρησιµοποιούνται για την 

κίνηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων και για ποιο λόγο; 

  20 

α. Από τούς κινητήρες Ε.Ρ. χρησιµοποιούνται οι ασύγχρονοι κινητήρες, των 

οποίων ο αριθµός στροφών ελάχιστα αποκλίνει από τον αριθµό στροφών του 

σύγχρονου κινητήρα που δίνεται από τον τύπο: η = 120·f / P, όπου f  =  συχνότητα 
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του Ε.Ρ. και Ρ =  ζεύγη των πόλων. Οι κινητήρες αυτοί είναι απλοί αλλά ακριβοί. 

β. Από τούς κινητήρες Ε.Ρ. χρησιµοποιούνται οι ασύγχρονοι κινητήρες, των 

οποίων ο αριθµός στροφών ελάχιστα αποκλίνει από τον αριθµό στροφών του 

σύγχρονου κινητήρα που δίνεται από τον τύπο: η = 60·f / P, όπου f  =  συχνότητα 

του Ε.Ρ. και Ρ =  ζεύγη των πόλων. Οι κινητήρες αυτοί είναι φθηνοί και απλοί. 

Χ 

Ποια είδη κινητήρων προτιµούνται για την κίνηση των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων και για ποιο λόγο; 

  

α. Προτιµάται ο ασύγχρονος κινητήρας µε βραχυκυκλωµένο δροµέα. Επίσης,  σε 

µικρότερο βαθµό ο κινητήρας σειράς µε συλλέκτη, γιατί έχει µεγάλη ροπή στρέψης 

και φόρτιση που εξαρτάται από τις στροφές, όµως το κόστος του είναι µεγαλύτερο 

και παρουσιάζει πολλές βλάβες. 

Χ 

21 

β. Προτιµάται  σύγχρονος κινητήρας. Επίσης,  σε µικρότερο βαθµό ο κινητήρας 

σειράς µε συλλέκτη, γιατί έχει µεγάλη ροπή στρέψης και φόρτιση που δεν 

εξαρτάται από τις στροφές, δεν παρουσιάζει πολλές βλάβες, όµως το κόστος του 

είναι µεγαλύτερο. 

  

Από ποια κύρια µέρη αποτελείται η φέρουσα κατασκευή της κυλιόµενης 

κλίµακας;  

  

α. Πάνω σταθερό τµήµα (πάνω σταθµός) Χ 

β. Πάνω µεταβλητό τµήµα    

γ. Μεσαίο µεταβλητό τµήµα Χ 

δ. Μεσαίο σταθερό τµήµα   

ε. Κάτω µεταβλητό τµήµα    

22 

στ. Κάτω σταθερό τµήµα (κάτω σταθµός) Χ 

Ποια είναι τα κατασκευαστικά στοιχεία της κυλιόµενης κλίµακας;    

α. Ο φορέας της κλίµακας είναι µεταλλικός από µορφοχάλυβα µε πυθµένα στεγανό 

για ορυκτέλαια πάχους 4 mm.  

Χ 

β. Ο φορέας της κλίµακας είναι µεταλλικός από µορφοχάλυβα µε πυθµένα στεγανό 

για ορυκτέλαια πάχους 10 mm.  

  

γ. Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επιφάνεια του πυθµένα είναι εντελώς 

λεία. Ο φορέας έχει κατασκευασθεί, έτσι ώστε να καταλαµβάνει όλες ανεξαίρετα τις 

φορτίσεις και τα βάρη. 

Χ 

δ. Το βέλος κάµψης από το βάρος των µεταφεροµένων ατόµων δεν υπερβαίνει το 

1/1000 της οριζόντιας απόστασης των επικαθίσεων της κλίµακας.  

Χ 

ε. Το βέλος κάµψης από το βάρος των µεταφεροµένων ατόµων δεν υπερβαίνει το 

1/100 της οριζόντιας απόστασης των επικαθίσεων της κλίµακας.  

  

στ. Κάτω από κάθε γωνιακό τµήµα  στις δύο άκρες επικάθισης του φορέα της 

κλίµακας υπάρχουν µονωτικά στοιχεία για αποφυγή µετάδοσης των κραδασµών. 

Χ 

ζ. Τα γωνιακά τµήµατα είναι από µορφοχάλυβα και έχουν επίσης ρυθµιστικούς 

κοχλίες ώστε να είναι δυνατή σε κάθε στιγµή η ρύθµιση των επικαθίσεων της 

κλίµακας. 

Χ 

23 

η. Τα γωνιακά τµήµατα είναι από σκληρό αλουµίνιο  (Fortal) και έχουν επίσης 

ρυθµιστικούς κοχλίες µε ράουλα ώστε να είναι δυνατή σε κάθε στιγµή η ρύθµιση 

των επικαθίσεων της κλίµακας. 

  

24 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν για το πώς είναι 

κατασκευασµένα τα σκαλοπάτια (βαθµίδες) της κυλιόµενης κλίµακας και από 
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τι υλικό; 

α. Στο πάνω µέρος των σκαλοπατιών στερεώνεται πλάκα χυτοαλουµινίου µε 

αυλακώσεις. Το πλάτος των αυλάκων στην επιφάνεια πατήµατος της βαθµίδας 

ανέρχεται σε 5,75 mm. 

Χ 

β. Στο πάνω µέρος των σκαλοπατιών στερεώνεται πλάκα από σίδερο µε 

αυλακώσεις. Το πλάτος των αυλάκων στην επιφάνεια πατήµατος της βαθµίδας 

ανέρχεται σε 12,7 mm. 

  

γ. Τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε ειδικά κατασκευασµένες αλυσίδες, ώστε να 

επιτυγχάνεται αθόρυβη λειτουργία του όλου συρµού.  

Χ 

δ. Τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε τυποποιηµένες αλυσίδες για αθόρυβη λειτουργία 

του όλου συρµού.  

  

ε. Οι τροχίσκοι κύλισης λειτουργούν αθόρυβα γιατί επικαλύπτονται από ειδικό 

υλικό  και λειτουργούν µε ρουλεµάν κλειστού τύπου. Οι βαθµίδες αντικαθίστανται 

εύκολα και κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασµα. 

Χ 

στ. Οι τροχίσκοι κύλισης λειτουργούν αθόρυβα γιατί επικαλύπτονται από ειδικό 

υλικό  και λειτουργούν µε ρουλεµάν ανοιχτού τύπου. Οι βαθµίδες αντικαθίστανται 

εύκολα και κατασκευάζονται από χυτό σκληρό αλουµίνιο. 

  

Πώς γίνεται η σύνδεση των κρίκων της αλυσίδας στήριξης των βαθµίδων 

της κυλιόµενης σκάλας και τι υλικό χρησιµοποιείται; 

  

α. Η σύνδεση των κρίκων της αλυσίδας γίνεται µε τυποποιηµένους πείρους ώστε 

να µπορούν εύκολα να βρίσκονται ανταλλακτικά. Οι πείροι αυτοί όπως και η 

αλυσίδα είναι κατασκευασµένοι από ειδικά σκληρά κράµατα. 

  

25 

β. Η σύνδεση των κρίκων της αλυσίδας γίνεται µε ειδικούς πείρους. Οι πείροι αυτοί 

καθώς και η αλυσίδα είναι κατασκευασµένοι από σκληρυµένο χάλυβα. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για τα µέτωπα (ρίχτια) των βαθµίδων; Με ποιο τρόπο 

συµβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των διακινουµένων προσώπων; 

  

α. Τα µέτωπα (ρίχτια) των βαθµίδων είναι ειδικού προφίλ και εµπλέκονται µε τις 

πίσω ακµές του πατήµατος της γειτονικής βαθµίδας σε οδόντωση, η οποία αυξάνει 

την ασφάλεια των διακινουµένων προσώπων. Κάθε βαθµίδα κινείται σε 4 

τροχίσκους (ράουλα). 

Χ 

26 

β. Τα µέτωπα (ρίχτια) των βαθµίδων είναι τυποποιηµένου προφίλ και εµπλέκονται 

µε τις πίσω ακµές του πατήµατος της γειτονικής βαθµίδας σε οδόντωση, η οποία 

αυξάνει την ασφάλεια των διακινουµένων προσώπων. Κάθε βαθµίδα κινείται σε 8 

τροχίσκους (ράουλα). 
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Στο παρακάτω σχήµα αναγνωρίστε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα - συσκευές 

του κινητήριου µηχανισµού κυλιόµενης κλίµακας: α: ηλεκτροµαγνητική 

πέδη, β: τροχαλία οδήγησης αλυσίδας, γ: αλυσίδα οδήγησης χειρολισθήρα, 

δ: µειωτήρας, ε: τροχαλία οδήγησης χειρολισθήρα, στ: ηλεκτροκινητήρας. 

 

  

α. α:1, β:2, γ:3, δ:6, ε:5, στ:4   

β. α:1, β:5, γ:3, δ:6, ε:2, στ:4 Χ 
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γ. α:1, β:2, γ:3, δ:4, ε:5, στ:6   

Τι γνωρίζετε για τον κινητήριο µηχανισµό των κυλιόµενων κλιµάκων; Ποιος 

είναι ο βαθµός απόδοσης του; 

  

α. Βρίσκεται συνήθως στον πάνω σταθµό αλλά κάποτε και ενδιάµεσα στη ταινία 

των κυλιόµενων βαθµίδων. Αποτελείται από µηχανισµό µε ατέρµονα ή κωνικούς 

οδοντωτούς τροχούς ή ιµάντες και κινητήρα µε πέδη. Αυτός κινεί τόσο τον άξονα 

κίνησης των τροχών της αλυσίδας των κυλιόµενων βαθµίδων, όσο και την 

ελαστική χειρολαβή  µε απόλυτο συγχρονισµό και χωρίς κραδασµούς. Ολόκληρος 

ο µηχανισµός αυτός συµπεριλαµβανοµένης της πέδης και του επιτηρητή των 

στροφών είναι εύκολα προσιτός χωρίς να απαιτείται να αποξηλωθούν βαθµίδες. Ο 

βαθµός απόδοσης ολοκλήρου του κινητηρίου µηχανισµού είναι περίπου 0,86. 

Χ 
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β. Βρίσκεται πάντα στον κάτω σταθµό - κατ΄ εξαίρεση και για ειδικούς λόγους 

ασφαλείας ενδιάµεσα στη ταινία των κυλιόµενων βαθµίδων. Αποτελείται από 

µηχανισµό µε ατέρµονα ή κωνικούς οδοντωτούς τροχούς ή ιµάντες και κινητήρα 

χωρίς πέδη. Αυτός κινεί τόσο τον άξονα κίνησης των τροχών της αλυσίδας των 

κυλιόµενων βαθµίδων, όσο και την ελαστική χειρολαβή  µε απόλυτο συγχρονισµό 

και χωρίς κραδασµούς. Ολόκληρος ο µηχανισµός αυτός συµπεριλαµβανοµένου 

του επιτηρητή των στροφών είναι εύκολα προσιτός χωρίς να απαιτείται να 

αποξηλωθούν βαθµίδες. Ο βαθµός απόδοσης ολοκλήρου του κινητηρίου 

µηχανισµού είναι περίπου 0,70. 

  

Τι ηλεκτροκινητήρας χρησιµοποιείται στον κινητήριο µηχανισµό των 

κυλιόµενων κλιµάκων; 

  29 

α. O ηλεκτροκινητήρας που χρησιµοποιείται στον κινητήριο µηχανισµό των 

κυλιόµενων κλιµάκων είναι ειδικά κατασκευασµένος. Είναι µονοφασικός 

φλαντζωτός µε κατ’ ευθείαν ζεύξη στο κύκλωµα παροχής ρεύµατος κίνησης. 

Συνδέεται κατ’ ευθείαν και ελαστικά µε το µειωτήρα στροφών και έχει προστασία 

θερµική για υπερφόρτιση καθώς και θερµικό filler µέσα στα τυλίγµατά του. Στο 

ελεύθερο άκρο του υπάρχει χειροτροχός για απεµπλοκή σε περίπτωση 

προβλήµατος. Για τη διατήρηση µιας χαµηλής στάθµης θορύβου ο 
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ηλεκτροκινητήρας είναι ολιγόστροφος (200 στροφές/λεπτό). O βαθµός προστασίας 

του είναι IP 23 και η κλάση µόνωσης τύπου F. 

β. O ηλεκτροκινητήρας που χρησιµοποιείται στον κινητήριο µηχανισµό των 

κυλιόµενων κλιµάκων είναι ειδικά κατασκευασµένος. Είναι τριφασικός, φλαντζωτός 

µε κατ’ ευθείαν ζεύξη στο κύκλωµα παροχής ρεύµατος κίνησης. Συνδέεται κατ’ 

ευθείαν και ελαστικά µε το µειωτήρα στροφών και έχει προστασία θερµική για 

υπερφόρτιση καθώς και θερµικό filler µέσα στα τυλίγµατά του. Στο ελεύθερο άκρο 

του υπάρχει χειροτροχός για την κίνηση του συρµού των βαθµίδων µε το χέρι. Για 

τη διατήρηση µιας χαµηλής στάθµης θορύβου ο ηλεκτροκινητήρας είναι 

ολιγόστροφος (1000 στροφές/λεπτό). O βαθµός προστασίας του είναι IP 23 και η 

κλάση µόνωσης τύπου F. 

Χ 

Τι γνωρίζετε για το χειριστήριο άµεσης ανάγκης STOP που υπάρχει στις 

κυλιόµενες σκάλες; 

  

α. Στις υπαίθριες σκάλες ο πίνακας ελέγχου τοποθετείται κοντά και έξω από το 

σώµα της σκάλας, σε προφυλαγµένη εσοχή τοίχου ή ιδιαίτερο χώρο. 

Χ 

β. Στις υπαίθριες σκάλες ο πίνακας ελέγχου τοποθετείται στο το σώµα της σκάλας, 

σε προφυλαγµένη εσοχή. 

  

γ. Οι διακόπτες λειτουργίας (ΟΝ) και κινδύνου (STOP) µε σκοπό να σταµατάει 

αµέσως την κλίµακα,  προβλέπονται σε εµφανή θέση, πάνω στο σώµα της σκάλας 

και συνήθως στην είσοδο και έξοδο αυτής. 
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δ. Οι διακόπτες λειτουργίας (ΟΝ) και κινδύνου (STOP) µε σκοπό να σταµατάει 

αµέσως την κλίµακα,  προβλέπονται σε εµφανή θέση, είτε έξω από το σώµα της 

σκάλας ή στην είσοδο αυτής. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στις διατάξεις ασφαλείας που υπάρχουν 

στις κυλιόµενες σκάλες; 

  

α. Αισθητήρια, τα οποία υπάρχουν στο κατώφλι που διακόπτουν τη λειτουργία του 

κινητήρα σε περίπτωση που κάποιο αντικείµενο γίνει αντιληπτό  µεταξύ 

κινούµενων βαθµίδων και στο κατώφλι. 

  

β. Αισθητήρια, τα οποία υπάρχουν στο κατώφλι που διακόπτουν τη λειτουργία του 

κινητήρα και ενεργοποιούν την πέδη σε περίπτωση που κάποιο αντικείµενο 

σφηνωθεί µεταξύ κινούµενων βαθµίδων και στο κατώφλι. 

Χ 

γ. Ειδικές επαφές ασφαλείας επεµβαίνουν και διακόπτουν τη λειτουργία όταν η 

αλυσίδα των βαθµίδων χαλαρώσει ή τεντωθεί. 

  

δ. Ειδικές επαφές ασφαλείας επεµβαίνουν και διακόπτουν τη λειτουργία όταν η 

αλυσίδα των βαθµίδων σπάσει ή χαλαρώσει. 

Χ 

ε. ∆ιάταξη που επεµβαίνει σε περίπτωση υπερτάχυνσης ή πολύ αργής ταχύτητας 

λόγω κάποιας αιτίας. 

  

στ. ∆ιάταξη που επεµβαίνει σε περίπτωση υπερτάχυνσης. Χ 

ζ. ∆ιάταξη που αποκλείει την κίνηση της σκάλας προς αντίθετη κατεύθυνση απ’ 

αυτήν που έχει επιλεχθεί. 

Χ 

η. ∆ιάταξη ελευθέρωσης της πέδης και κίνησης της σκάλας µε το χέρι. Χ 

31 

θ. ∆ιάταξη κίνησης της σκάλας µε το χέρι εάν έχει ελευθερωθεί η πέδη.   

32 Με τι ηλεκτρικό εξοπλισµό είναι εφοδιασµένη µια κυλιόµενη κλίµακα;   
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α. Γενικό διακόπτη µε θερµικά και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας Χ 

β. Μετρητή έντασης µε τρία αµπερόµετρα. Χ 

γ. Μετρητή έντασης µε αµπερόµετρο.   

δ. Μετρητή ωρών λειτουργίας (ηλεκτρονικό). Χ 

ε. Μετρητή ωρών λειτουργίας (είτε αναλογικό είτε ηλεκτρονικό).   

στ. Μηχανισµό επιτήρησης της φοράς, αλλά και της ταχύτητας κίνησης στην άνοδο 

ή κάθοδο της κλίµακας. 

Χ 

ζ. Προστατευτικά στοιχεία στο κύκλωµα του φρένου. Χ 

η. Το σύστηµα εκκίνησης, ο έλεγχος και η ρύθµιση του αριθµού στροφών µε 

οποιοδήποτε τρόπο. 

  

θ. Το σύστηµα εκκίνησης, ο έλεγχος και η ρύθµιση µε ηλεκτρονικό τρόπο του 

αριθµού στροφών. 

Χ 

ι. Θερµική προστασία ηλεκτροκινητήρα. Χ 

ια. Ηλεκτρονική προστασία ηλεκτροκινητήρα.   

Ποια θερµικά και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας χρησιµοποιούνται 

σε µια κυλιόµενη κλίµακα; 

  

α. Ηλεκτρονόµος συµµετρίας.   

β. Ηλεκτρονόµος ασυµµετρίας. Χ 

γ. Ηλεκτρονόµος διαφυγής ρεύµατος έναντι της γης. Χ 

δ. Ηλεκτρονόµος διαφυγής ρεύµατος λόγω ουδετερογείωσης.   

ε. Θερµικά κινητήρα. Χ 
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στ. Ηλεκτρονόµος προστασίας κινητήρα.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα κριτήρια επιλογής κινητήρα για την 

κίνηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων; 

  

α. Ο απαιτούµενος χρόνος κύκλου ζωής.   

β. Η διάρκεια σύζευξής του.  Χ 

γ. Το είδος φόρτισης, δηλαδή το µέγεθος και οι µεταβολές της.  Χ 

δ. Ο όγκος του φορτίου   

ε. O απαιτούµενος αριθµός στροφών. Χ 

στ. Η ταχύτητα που απαιτείται κατά την ανύψωση.   

34 

ζ. Το είδος της κατασκευής, το οποίο θα καθορισθεί από το χώρο στον οποίο 

λειτουργεί ο κινητήρας. 

Χ 

Πώς καθορίζεται  το είδος της κατασκευής του κινητήρα από το χώρο στον 

οποίο λειτουργεί; 

  

α. Σε χώρους όπως  ύπαιθρο,  γεµάτους σκόνη, υγρασία, οξέα  προτιµάται ο 

κινητήρας κλειστού τύπου. 

Χ 

β. Σε χώρους όπως  ύπαιθρο,  γεµάτους σκόνη, υγρασία, οξέα  προτιµάται ο 

κινητήρας ανοιχτού τύπου. 

  

γ. Σε χώρους ξερούς και καθαρούς είναι προτιµότερος ο κινητήρας κλειστού 

τύπου, γιατί είναι φθηνότερος και η επίβλεψή του απλή. 

  

35 

δ. Σε χώρους ξερούς και καθαρούς είναι προτιµότερος ο κινητήρας ανοικτού 

τύπου, γιατί είναι φθηνότερος και η επίβλεψή του απλή. 

Χ 

Πώς ορίζεται η εκατοστιαία διάρκεια σύζευξης ενός κινητήρα που 

χρησιµοποιείται για την κίνηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων; 

  36 

α. Το άθροισµα των χρόνων σύζευξης (tα) ως προς τη συνολική διάρκεια του 

κύκλου εργασίας (Τ), δηλαδή: ∆Σ = Σtα·100 / Τ.                                                                                                                              

Χ 
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β. Ο χρόνος σύζευξης (tα) ως προς τη διάρκεια του κύκλου εργασίας (Τ), δηλαδή:  

∆Σ = tα·100 / Τ.                                         

  

γ. Ο χρόνος σύζευξης (tα) ως προς το άθροισµα της διάρκειας του κύκλου 

εργασίας (Τ), δηλαδή: ∆Σ = tα·100 / ΣΤ.                                                                                                                                             

  

Ποια είναι η εκατοστιαία διάρκεια σύζευξης ενός κινητήρα που 

χρησιµοποιείται για την κίνηση ανυψωτικού µηχανήµατος αν σε µία ώρα 

έχοµε 20 κύκλους λειτουργίας µε διάρκεια σύζευξης σε κάθε κύκλο 72 sec; 

  

α. 2%   

β. 27%   

γ. 40% Χ 
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Υπόδειξη: ∆Σ = Σtα·100 / Τα = 20·72·100/3600 = 40%.   

Αναφέρετε µε  ποιους  από τους παρακάτω τρόπους γίνεται η κίνηση των 

ανυψωτικών µηχανηµάτων και µε τι µέσο επιτυγχάνεται. 

  

α. Κίνηση µε τη µυϊκή δύναµη του ανθρώπου  (χειροκίνητη λειτουργία) που 

χρησιµοποιείται σε τροχαλίες, ιµάντες, καλώδια, πολύσπαστα, βαρούλκα, 

ατέρµονες κοχλίες, υδραυλικά πιεστήρια. 

  

β. Κίνηση µε τη µυϊκή δύναµη του ανθρώπου  (χειροκίνητη λειτουργία) που 

χρησιµοποιείται σε τροχαλίες, πολύσπαστα, βαρούλκα, ατέρµονες κοχλίες, 

υδραυλικά πιεστήρια. 

Χ 

γ. Λειτουργία µηχανική άµεση (µε ατµό) όπου σαν µέσο κίνησης χρησιµεύει κυρίως 

η ατµοµηχανή, είτε θέτοντας σε περιστροφή άξονα, είτε κινώντας έµβολο µέσα σε 

επιµήκη κύλινδρο. 

Χ 

δ. Λειτουργία µηχανική έµµεση (µε ατµό) όπου σαν µέσο κίνησης χρησιµεύει 

κυρίως η ατµοµηχανή, είτε θέτοντας σε περιστροφή άξονα, είτε κινώντας έµβολο 

µέσα σε επιµήκη κύλινδρο. 

  

ε. Λειτουργία µηχανοκίνητη άµεση µε Μ.Ε.Κ. η οποία πετυχαίνεται µε φλαντζωτή 

απ' ευθείας σύνδεση. 
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στ. Λειτουργία µηχανοκίνητη έµµεση µε Μ.Ε.Κ. η οποία πετυχαίνεται µε διάταξη 

τροχαλιών και ιµάντων ή καλωδίων, τα οποία παραλαµβάνουν την κίνηση από µία 

Μ.Ε.Κ. 

Χ 

Αναφέρετε µε  ποιους  από τους παρακάτω τρόπους γίνεται η κίνηση των 

ανυψωτικών µηχανηµάτων και µε τι µέσο επιτυγχάνεται. 

  

α. Λειτουργία µε πεπιεσµένο αέρα που συγκεντρώνεται σε αεροθαλάµους µε πίεση 

5 ως 6 At και από εκεί µε σωλήνες φέρεται στους κινητήρες, οι οποίοι προκαλούν 

περιστροφή άξονα ή κίνηση εµβόλου. 

Χ 

β. Λειτουργία µε πεπιεσµένο αέρα που συγκεντρώνεται σε αεροθαλάµους µε πίεση 

2 ως 4 At και από εκεί µε σωλήνες φέρεται στους κινητήρες, οι οποίοι προκαλούν 

περιστροφή άξονα ή κίνηση εµβόλου. 

  

γ. Λειτουργία µε υδραυλική πίεση όπου το νερό που θα χρησιµοποιηθεί ή 

προέρχεται από το δίκτυο της πόλης ή παρέχεται από κεντρικές εγκαταστάσεις 

κινητήρων και αντλιών. Το νερό διοχετεύεται µε πίεση στο έµβολο ανυψωτικής 

µηχανής, το οποίο κατευθείαν ή µέσω πολυσπάστων ενεργεί στο βάρος.  

Χ 

δ. Λειτουργία µε υδραυλική πίεση όπου σήµερα χρησιµοποιούνται απλοί 

υδραυλικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί, όπως είναι ο υδραυλικός γρύλος οπότε αντί 

νερού (ειδικά στους µικρούς µηχανισµούς) χρησιµοποιείται λάδι και άλλα 

αντιοξειδωτικά υλικά. 

Χ 
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ε. Λειτουργία µε ηλεκτρισµό το οποίο σύστηµα είναι το νεότερο αλλά το λιγότερο   

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



διαδεδοµένο. 

στ. Λειτουργία µε ηλεκτρισµό το οποίο σύστηµα είναι το νεότερο και το 

περισσότερο διαδεδοµένο. 

Χ 

Σε περίπτωση κίνησης των ανυψωτικών µηχανηµάτων µε τη µυϊκή δύναµη 

του ανθρώπου  (χειροκίνητη λειτουργία) τι δύναµη ασκείται, σε ποιες 

περιπτώσεις, µε τι ταχύτητα και µε ποιο τρόπο ενεργεί; 

  

α. Ασκείται δύναµη  έλξης στην άκρη καλωδίου ή αλυσίδας 20 ως 30 kp µε µέση 

ταχύτητα 0,3 ως 1 m/sec και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σύντοµη λειτουργία 50 

ως 60 kp. 

  

β. Ασκείται δύναµη  έλξης στην άκρη καλωδίου ή αλυσίδας 12 ως 15 kp µε µέση 

ταχύτητα 0,3 ως 0,4 m/sec και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σύντοµη λειτουργία 

30 ως 40 kp. 

Χ 

γ. Ασκείται δύναµη στρέψης στην άκρη στροφάλου ή αλυσίδας 20 ως 25 kp µε 

ταχύτητα 10 ως 15 στροφ/min για συνεχή λειτουργία ή δύναµη 50 kp για σύντοµη 

λειτουργία. 
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δ. Ασκείται δύναµη στρέψης στην άκρη στροφάλου ή απλού µοχλού 10 ως 15 kp 

µε ταχύτητα 20 ως 30 στροφ/min για συνεχή λειτουργία ή δύναµη 20 kp για 

σύντοµη λειτουργία. 

Χ 

Αναφέρατε µε ποιους τρόπους γίνεται η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα.    

α. χειροκίνητα Χ 

β. µε µηχανική έµµεση (µε ατµό)   

γ. µε µηχανική άµεση (µε ατµό) Χ 

δ. µηχανοκίνητη άµεση µε Μ.Ε.Κ.   

ε. µηχανοκίνητη έµµεση µε Μ.Ε.Κ. Χ 
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στ. µε ηλεκτρισµό Χ 

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται χειροκίνητα. 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Ψηλός βαθµός απόδοσης και οικονοµία.   

β. Πλεονεκτήµατα: Οικονοµία και απλότητα. Χ 

γ. Μειονεκτήµατα: Η ταχύτητα είναι πολύ µικρή και για µακρά και συνεχή εργασία 

επέρχεται καταπόνηση του ανθρώπου, ενώ ο χειρισµός από περισσότερους 

εργάτες συγχρόνως δεν είναι εύκολος. 

Χ 

δ. Μειονεκτήµατα: Η ταχύτητα είναι  µικρή και για µακρά και συνεχή εργασία 

επέρχεται καταπόνηση του ανθρώπου, όµως ο χειρισµός από περισσότερους 

εργάτες συγχρόνως βελτιώνει την απόδοση. 

  

ε. Μειονεκτήµατα: Η δύναµη µε χειροκίνητη λειτουργία χρησιµοποιείται για µικρά 

βάρη και µέτριες ταχύτητες. Για να επιτευχθεί π.χ. ισχύς 1 PS απαιτούνται 4 ως 5 

άτοµα. 

Χ 

42 

στ. Μειονεκτήµατα: Η δύναµη µε χειροκίνητη λειτουργία χρησιµοποιείται για µικρά 

βάρη και µέτριες ταχύτητες. Για να επιτευχθεί π.χ. ισχύς 1 PS απαιτούνται 4 ως 5 

άτοµα. 

Χ 

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται µε άµεση 

µηχανική  λειτουργία  (µε ατµό). 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Ψηλός βαθµός απόδοσης, γιατί ενεργεί αµέσως και λειτουργεί 

µόνο κατά το χρόνο ανύψωσης του βάρους.  

Χ 
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β. Πλεονεκτήµατα: Επιτυγχάνεται λειτουργία χωρίς κρούσεις ακριβής, ήρεµη και   
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ασφαλής και πάνω από όλα οικονοµική. 

γ. Πλεονεκτήµατα: Μπορεί να εκκινήσει µε µη πλήρες φορτίο. Με µεταβολή του 

βαθµού εισροής η ατµοµηχανή ανταποκρίνεται προς το βάρος που ανυψώνεται 

κάθε φορά. 

  

δ. Πλεονεκτήµατα: Μπορεί να εκκινήσει µε πλήρες φορτίο. Με µεταβολή του 

βαθµού εισροής η ατµοµηχανή ανταποκρίνεται προς το βάρος που ανυψώνεται 

κάθε φορά. 

Χ 

ε. Μειονεκτήµατα: Η κατανάλωση του έργου ανά διαδροµή είναι η µέγιστη 

ανεξάρτητα από το ανυψωµένο βάρος. 

  

στ. Μειονεκτήµατα: Απαιτείται επιτήδειος χειρισµός από εξασκηµένο προσωπικό. Χ 

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται µε λειτουργία 

έµµεση µηχανοκίνητη µε Μ.Ε.Κ. 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Ψηλός βαθµός απόδοσης, γιατί δεν υπάρχουν απώλειες από 

άσκοπη λειτουργία. 

  

β. Πλεονεκτήµατα: Χάρη στην ολίσθηση των ιµάντων πετυχαίνεται λειτουργία 

χωρίς κρούσεις. 

Χ 

γ. Πλεονεκτήµατα:  Ανεξαρτησία από κεντρικό σταθµό παραγωγής ενέργειας. Είναι 

δυνατές οι µικρές µετακινήσεις και η αλλαγή ταχύτητας µε ενδιάµεση εγκατάσταση. 

Χ 

δ. Μειονεκτήµατα: ∆ύσκολο να επιτευχθεί λειτουργία χωρίς κρούσεις. Ύπαρξη 

αναθυµιάσεων στο χώρο εργασίας. 
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ε. Μειονεκτήµατα: Μικρός βαθµός απόδοσης, γιατί ορισµένοι άξονες, τροχαλίες και 

ιµάντες διαρκώς λειτουργούν άσκοπα, οπότε χρησιµοποιείται µόνο όπου η κίνηση 

ενός κύριου άξονα είναι αναγκαία και για άλλους κύριους σκοπούς. 

Χ 

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται µε πεπιεσµένο 

αέρα. 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Ψηλός βαθµός απόδοσης και οικονοµία.   

β. Πλεονεκτήµατα: Ευκολία µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας. Απώλειες 

µηδαµινές. ∆εν υπάρχει φόβος ψύξης, όπως στις µηχανές, που λειτουργούν µε 

υδραυλική πίεση. 

Χ 

γ. Μειονεκτήµατα: Ανάγκη µεγάλων αεροφυλακίων. Μικρός βαθµός απόδοσης 

επειδή έχουµε µεγάλη κατανάλωση και κατά τις διακοπές. Ένεκα της χαµηλής 

πίεσης του αέρα η χρήση τους είναι περιορισµένη για µικρά και µέσα βάρη. 

Χ 
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δ. Μειονεκτήµατα: Απαιτείται επιτήδειος χειρισµός από εξασκηµένο προσωπικό.   

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται µε υδραυλική 

πίεση. 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Απλότητα του κινητήρα διαδροµής. Με απλή επίβλεψη, 

ακριβής, ήρεµη και ασφαλής λειτουργία. ∆εν υπάρχουν απώλειες ούτε στους 

αγωγούς, ούτε λόγω άσκοπης λειτουργίας. 

Χ 

β. Πλεονεκτήµατα: Η κινητήρια µηχανή υπολογίζεται για τη µέση απόδοση και 

ανταποκρίνεται στις µέγιστες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά. 

Χ 

γ. Πλεονεκτήµατα: Ελάχιστη επίβλεψη, λίγες επισκευές µικρό βάρος κινητήρα, 

λίγος χώρος. 
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δ. Μειονεκτήµατα: Απαιτείται επιτήδειος χειρισµός από εξασκηµένο προσωπικό.   
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ε. Μειονεκτήµατα: Η κατανάλωση του έργου ανά διαδροµή είναι η µέγιστη 

ανεξάρτητα από το ανυψωµένο βάρος.  

Χ 

στ. Μειονεκτήµατα: Η διάταξη των εγκαταστάσεων είναι δαπανηρή και περίπλοκη. 

Απαιτείται προφύλαξη από την πήξη του νερού. 

Χ 

Αναφέρατε ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

ισχύουν όταν η κίνηση σε ανυψωτικά µηχανήµατα γίνεται µε ηλεκτρισµό. 

  

α. Πλεονεκτήµατα: Ψηλός βαθµός απόδοσης, γιατί δεν υπάρχουν απώλειες από 

άσκοπη λειτουργία και η κατανάλωση ρεύµατος από τον κινητήρα είναι σχεδόν 

ανάλογη προς το παραγόµενο έργο. 

Χ 

β. Πλεονεκτήµατα:  Ανεξαρτησία από κεντρικό σταθµό παραγωγής ενέργειας. Είναι 

δυνατές οι µικρές µετακινήσεις και η αλλαγή ταχύτητας µε ενδιάµεση εγκατάσταση. 

  

γ. Πλεονεκτήµατα: Ελάχιστη επίβλεψη, λίγες επισκευές µικρό βάρος κινητήρα, 

λίγος χώρος. Οι κινητήρες εργάζονται απλούστατα και µε αντίθετη φορά και 

επιτρέπουν εύκολα µεταβολή της ταχύτητας. 

Χ 

δ. Μειονεκτήµατα: Η κατανάλωση του έργου ανά διαδροµή είναι η µέγιστη 

ανεξάρτητα από το ανυψωµένο βάρος. 
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ε. Μειονεκτήµατα: ∆ύσκολο να επιτευχθεί λειτουργία χωρίς κρούσεις. Ύπαρξη 

ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εργασίας. 

Χ 

Ένας γερανός πρόκειται να ανυψώσει µάζα m=8tn. Το τύµπανο όπου είναι 

τυλιγµένο το συρµατόσχοινο, έχει διάµετρο D=0,50m. Η ταχύτητα ανύψωσης 

του φορτίου είναι u=1,5m/s και οι στροφές του κινητήρα n=1200rpm. Ο 

κινητήρας συνδέεται στο τύµπανο µέσω µειωτήρα µε βαθµό απόδοσης 

nµ=0,92.  

Να βρεθούν: α. Η σχέση µετάδοσης του µειωτήρα Ν, β. Η δύναµη στο 

συρµατόσχοινο F (kN),  γ. Η ροπή στο τύµπανο, δ. Η ροπή στον άξονα 

κινητήρα ε. Η µηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα. 

 

  

α.  N=0,096 F=78,48 kN, ΤL=19,62 kNm Τ= 1,016 κΝµ,  Pµηχ = 171 Hp   

β.  N=0,048 F=78,48 kN, ΤL=39,24 kNm Τ= 1,016 κΝµ,  Pµηχ = 95 Hp   
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γ.  N=0,024 F=78,48 kN, ΤL=19,62 kNm Τ= 1,016 κΝµ,  Pµηχ = 171 Hp Χ 
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Υπόδειξη: Έστω  ωL,  η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του τυµπάνου. Ισχύει ότι:  

u = ωL · r = ωL · D / 2 => ωL = 2 · D / u = 2 · 1,5 (m/s) / 0,5 m = 6 rad/s. 

nL = 60 · ωL / (2 ·π)  =  60 · 6 / (2 · π)  = 57,29 rpm. 

Η σχέση µετάδοσης του µειωτήρα είναι: N = nL/n = 57,92 / 1200 = 0,048. 

Η δύναµη F που αναπτύσσεται στο συρµατόσχοινο, είναι ίση µε το βάρος της 

ανυψούµενης µάζας. ∆ηλαδή: F = m·g = 8000 kg ·9,81 m/s2 = 78,48 kN. 

Η αναπτυσσόµενη ροπή στο τύµπανο είναι: TL = F · D / 2 = 78,48 kN · 0,25 m = 

19,62 kNm. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απώλειες του µειωτήρα, η αντίστοιχη ροπή στην πλευρά 

του κινητήρα είναι:  T · ω = 1/ηµ · ΤL · ωL · => Τ = TL / ηµ / Ν = 1,016 kNm. 

Η απαιτούµενη µηχανική ισχύς στο άξονα του κινητήρα είναι:  

Ρµηχ = Τ · ω = 1,016 kNm · π · 1200 / 60 = 127,67 kW = 171 Hp. 

  

Για τον ανυψωτικό µηχανισµό γερανογέφυρας του παρακάτω σχήµατος, 

έχουµε τα εξής στοιχεία: µάζα ανύψωσης: m=10tn, ταχύτητα ανύψωσης: 

u=8m/min, βαθµός απόδοσης κιβωτίου ταχυτήτων: η=0,82.  

Να βρεθεί η απαιτούµενη µηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα, για την 

ανύψωση και τη κάθοδο του φορτίου. 

  

 

  

α. Pm,αν = 10726 W, Pm,καθ = 15951 W   

β. Pm,αν = 15951 W, Pm,καθ = 10726 W Χ 

γ. Pm,αν = 13333 W, Pm,καθ = 10933 W   

Υπόδειξη: Η απαιτούµενη µηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα, για την 

ανύψωση του φορτίου, είναι: 

W15951
82,0

s/m60/8s/m81,9kg10
η

ugm
η

uF
P

24

αν,m =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
⋅

=  
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και για την κάθοδο του, αντίστοιχα: 
W1072682,0s/m60/8s/m81,9kg10ηugmP 24

καθ,m =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

  

Με τι ασχολείται το πρότυπο EN 115-1:2008 περί ασφάλειας κυλιόµενων 

σκαλών και κυλιόµενων πεζόδροµων; 

 

α. Με κινδύνους που προκαλούνται από σεισµική δραστηριότητα.   

β. Με όλους τους σηµαντικούς κινδύνους και επικίνδυνες καταστάσεις σχετικές µε 

κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενους πεζόδροµους κατά τη χρήση τους όπως έχει 

οριστεί και υπό συνθήκες κακής χρήσης όπως έχουν προβλεφθεί µε λογικό τρόπο 

από τον κατασκευαστή. 

Χ 

γ. Με όλες τις κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενους πεζόδροµους πριν και µετά τη 

δηµοσίευση του συγκεκριµένου προτύπου. 
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δ. Με όλες τις κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενους πεζόδροµους µετά τη 

δηµοσίευση του συγκεκριµένου προτύπου. 

Χ 
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ε. Με τίποτα από τα παραπάνω.   

Αναφέρετε ποιοι από τους παρακάτω κινδύνους αφορούν τη χρήση 

κυλιόµενων σκαλών και κυλιόµενων πεζόδροµων. 

  

α. Μηχανικοί. Χ 

β. Ηλεκτρικοί. Χ 

γ. Λόγω ακτινοβολίας. Χ 

δ. Λόγω σεισµού.   

ε. Λόγω φωτιάς. Χ 

στ. Λόγω άγνοιας αρχών εργονοµίας κατά τη µηχανολογική σχεδίαση. Χ 

ζ. Λόγω βλάβης του κυκλώµατος ελέγχου. Χ 

η. Λόγω βλάβης από υψηλό φορτίο κατά τη λειτουργία. Χ 

θ. Λόγω πληµµύρας από άγνωστη αιτία.   

ι. Λόγω γλυστήµατος, παραπατήµατος και πτώσης. Χ 
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ια. Λόγω ειδικής αιτίας για αυτόν το τύπο µηχανήµατος. Χ 

Αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις είναι δυνατές 

λόγω βλάβης του κυκλώµατος ελέγχου. 

  

α. Ο κυλιόµενος µηχανισµός δεν σταµατά. Χ 

β. Βραχυκύκλωµα ηλεκτρικού κυκλώµατος. Χ 

γ. Υπερφόρτιση ηλεκτρικών καλωδίων. Χ 

δ. Απρόσµενο ξεκίνηµα µετά από διακοπή λειτουργίας. Χ 

ε. Απρόσµενη αντιστροφή φοράς. Χ 

στ. Έκρηξη.   

ζ. Υπερβολική ταχύτητα. Χ 
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η. Υπερβολική επιβράδυνση κατά το σταµάτηµα. Χ 

Ποιο το πλάτος του χειρολισθήρα;   

α. Ανάµεσα σε 70mm και 100mm. Χ 

β. Ανάµεσα σε 40mm και 80mm.   

53 

γ. Ανάµεσα σε40mm και 120mm.   

Οι ρευµατοδότες και ο φωτισµός έχουν ξεχωριστή τροφοδοσία και 

λειτουργούν ανεξάρτητα από το µηχανισό κυλιόµενης σκάλας ή κυλιόµενου 

πεζόδροµου. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Οι απαιτήσεις για την προστασία από φωτιά διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

οπότε το πρότυπο ΕΝ 115-1 δεν διαθέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις για αυτό. 

  

α. Σωστό. Χ 
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β. Λάθος.   

Σε ποια περίπτωση η γωνία κλίσης µιας κυλιόµενης σκάλας µπορεί να 

ξεπεράσει τις 30ο; 

  

α. Για ταχύτητα µέχρι 0,8 m/s και ύψος µικρότερο των 5m.   

β. Για ταχύτητα µέχρι 0,75 m/s και ύψος µικρότερο των 10m.   
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γ. Για ταχύτητα µέχρι 0,5 m/s και ύψος µικρότερο των 6m. Χ 

Σε κάθε πόση ελάχιστη απόσταση τοποθετείται ο διακόπτης σταµατήµατος 

"STOP"  για τη χρήση σε επείγουσες περιπτώσεις; 

  

α. Σε κυλιόµενες σκάλες κάθε 20m και σε κυλιόµενους πεζόδροµους κάθε 30m.   

β. Σε κυλιόµενες σκάλες κάθε 40m και σε κυλιόµενους πεζόδροµους κάθε 30m.   
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γ. Σε κυλιόµενες σκάλες κάθε 30m και σε κυλιόµενους πεζόδροµους κάθε 40m. Χ 
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δ. Σε κυλιόµενες σκάλες κάθε 30m και σε κυλιόµενους πεζόδροµους κάθε 20m.   

Αναφέρετε µε ποιους από τους παρακάτω τρόπους εµποδίζεται η 

πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα κατά τη διάρκεια συντήρησης, 

επισκευής, επιθεώρησης ή άλλης παρόµοιας εργασίας. 

  

α. Με φραγή / µπάρα που φέρει τη σήµανση "Απαγορεύεται η χρήση - Κίνδυνος!".   

β. Με φραγή / µπάρα που φέρει τη σήµανση "Απαγορεύεται η είσοδος". Χ 

γ. Με φραγή / µπάρα που φέρει τη σήµανση "Απαγορεύεται η διέλευση λόγω 

εργασιών". 

  

δ. Με φραγή / µπάρα που φέρει τη σήµανση "Κίνδυνος! Παραµείνετε σε απόσταση 

ασφαλείας! ". 
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ε. Με φραγή / µπάρα που φέρει τη σήµανση "Απαγορεύεται η πρόσβαση" Χ 

Τα συνοδευόµενα έγγραφα των µηχανισµών κυλιόµενων σκαλών και 

κυλιόµενων πεζόδροµων περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων πληροφορίες περί: 

  

α. Τη µεταφορά, χειρισµό και αποθήκευση. Χ 

β. Του κόστους αγοράς του µηχανισµού.   

γ. Την εγκατάσταση και προµήθεια. Χ 

δ. Τον τρόπο χρήσης και τους κινδύνους που ενέχει. Χ 

ε. Την τεχνική τεκµηρίωση (έγγραφα πιστοποιητικά κλπ.) Χ 

στ. Την συντήρηση και περιοδική επιθεώρηση. Χ 

59 

ζ. Τον τρόπο αντίδρασης σε επείγοντα περιστατικά. Χ 

Αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω πινακίδες ασφαλείας είναι 

υποχρεωτικές να τοποθετούνται περί της εισόδου κυλιόµενων σκαλών και 

κυλιόµενων πεζόδροµων.  

  

α. "Τα µικρά παιδιά να κρατιούνται σφιχτά". Χ 

β. "Απαγορεύεται η χρήση σε άτοµα άνω των 68 ετών".   

γ. "Τα σκυλιά πρέπει να µεταφέρονται". Χ 

δ. "Xρησιµοποιείστε το χειρολισθήρα". Χ 

ε. "∆εν επιτρέπονται παιδικά καρότσια". Χ 

στ. "∆εν επιτρέπονται αναπηρικά καρότσια".   
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ζ. "Απαγορεύεται το φαγητό ή/και το ποτό".   

Αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται 

σε πινακίδα που να είναι ορατή από την έξω πλευρά σε κυλιόµενους 

µηχανισµούς. 

  

α. Όνοµα και πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή και/ή εξουσιοδοτηµένου 

αντιπροσώπου. 

Χ 

β. Προσδιορισµός σειράς ή τύπου του µηχανήµατος. Χ 

γ. Πρόγραµµα συντήρησης.   

δ. Σειριακός αριθµός. Χ 

ε. Έτος κατασκευής. Χ 
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στ. Μέγιστο φορτίο.   

Ποιο είναι το ελάχιστο καθαρό ύψος πάνω από κυλιόµενες σκάλες, παλέτες 

ή ιµάντα κυλιόµενων πεζόδροµων; 

  

α. 2,50 m.   

β. 2,10 m.   

γ. 2,30 m. Χ 
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δ. Εξαρτάται από την εφαρµογή.   
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Πίνακας Ε.14. Θέµατα ασφάλειας εργασίας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το εργατικό ατύχηµα συµβαίνει µόνο στον εργασιακό χώρο ;    

α. Αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο.   

1 

β. Στον εργασιακό χώρο και 1 (µία) ώρα πριν και µετά κατά την µεταφορά του 

εργαζοµένου, προς και από το χώρο αυτό. 

Χ 

Πως χαρακτηρίζονται τα εργατικά ατυχήµατα ανάλογα µε το βαθµό 

σοβαρότητας ;    

α. Σε ελαφρά. Χ 

β. Σε µέσης βαρύτητας (ή σοβαρότητας). Χ 

γ. Σε βαριά ατυχήµατα (σοβαρά). Χ 

δ. Σε τυχαία ατυχήµατα.   

ε. Σε συστηµατικά ατυχήµατα.   

2 

στ. Σε θανατηφόρα Χ 

Αναφέρετε τη µέγιστη ηλεκτρική τάση για ασφάλεια εγκαταστάσεων.   

α. 50 Volt. Χ 

β. 150 Volt.   

3 

γ. 250 Volt.   

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι βασικοί κίνδυνοι χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος 

  

α. Ηλεκτροπληξία µε αναπηρία ως θάνατο εργαζόµενου. Χ 

β. Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση. Χ 

γ. Απώλεια µνήµης λόγω ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.   

4 

δ. Έκρηξη από δηµιουργία σπινθήρα σε εκρηκτική ατµόσφαιρα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων για τις 

οποίες ευθύνεται ο εργαζόµενος.  

  

α. Γνώση εργασιακών κινδύνων, εκτίµηση της επικινδυνότητά τους. Χ 

β. Λήψη προληπτικών µέτρων ασφαλούς εργασίας.  Χ 

γ. Γνώσης σήµανσης, γνώση χρήσης Μέσων Ατοµικής Προστασίας, εκπαίδευση 

και γνώση επί του τεχνικού οδηγού ασφαλούς χρήσης. 

Χ 

δ. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλικία, εµπειρία, κούραση, εργασιακό άγχος (στρες), ατοµική υγεία, νοητική 

ικανότητα, σοβαρότητα στην εργασία. 

Χ 

5 

στ. επισφαλή δάπεδα και ατµοσφαιρικές συνθήκες.   

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι κύριες αιτίες εργατικών ατυχηµάτων, οι 

οποίες σχετίζονται µε το εργασιακό περιβάλλον.  

  

α. Ανεπαρκής φωτισµός χώρου εργασίας. Χ 

β. Υψηλά επίπεδα θορύβου. Χ 

γ. ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, ελλιπής προστασία από έκτακτα γεγονότα 

(καύσωνας, καταιγίδα, παγετός σεισµός κ.τ.λ.), ατµοσφαιρικές συνθήκες (σκόνη, 

αέρια, ατµοί). 

Χ 

δ. Ανεπαρκής εµπειρία, κούραση και εργασιακό άγχος (στρες) των εργαζοµένων.    

6 

ε. Κακή εργονοµία χώρων, έντονη ακτινοβολία, επικίνδυνα δάπεδα, έλλειψη 

χώρων υγιεινούς εστίασης και ανάπαυσης, έλλειψης σήµανσης,  έλλειψη 

συλλογικών και ατοµικών µέτρων και µέσων προστασίας. 

Χ 
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στ. Ανεπαρκής γνώση εργαζοµένων για τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας.   

δ. Κακοσυντηρηµένος εξοπλισµός (µηχανήµατα, συσκευές, ανυψωτικά, εργαλεία 

κ.τ.λ.), εργασίες σε ύψος, χηµικοί κίνδυνοι, εκρηκτικό περιβάλλον, διαρροή 

επικίνδυνων υλικών, κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι βασικές αρχές ασφαλούς εκτέλεσης µιας 

εργασίας. 

  

α. Να γίνεται αναγνώριση και εκτίµηση πριν από την εργασία των κινδύνων που 

µπορούν να δηµιουργηθούν. 

Χ 

β. Να βρίσκονται τρόποι πρόληψης ή αποφυγής των κινδύνων. Χ 

γ. Να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα συλλογικά και ατοµικά προστατευτικά µέσα. Χ 

δ. Να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένος και ασφαλής εξοπλισµός (µηχανήµατα, 

εργαλεία, συσκευές). 

Χ 

ε. Να συντηρείται κανονικά ο εξοπλισµός και να ακολουθούνται οι οδηγίες 

ασφαλούς χρήσης των κατασκευαστών. 

Χ 

στ. Να εκτελούνται εργασίες µόνο σε εσωτερικούς χώρους για την αποφυγή 

βραχυκυκλώµατος λόγω υγρασίας. 

  

ζ. Να διακόπτεται η εργασία όταν διαπιστώνεται επικίνδυνη κατάσταση ή υπάρχει 

αµφιβολία για τη αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφάλειας. 

Χ 

η. Να γίνεται προσεκτική µελέτη και εκπαίδευση στους κανόνες ασφαλούς 

εργασίας. 

Χ 

θ. Να υπάρχουν καλές φυσικές συνθήκες (φωτισµός, αερισµός, θερµοκρασία, 

έλλειψη θορύβου). 

Χ 

ι. Να υπάρχει προστασία από χηµικούς κινδύνους (αέρια, ατµούς, σκόνη κ.τ.λ.) Χ 

7 

ια. Να υπάρχει τακτοποίηση υλικών, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες "Κατηγορίες Σηµάτων".   

α. Σήµατα Απαγόρευσης. Χ 

β. Σήµατα Προειδοποίησης. Χ 

γ. Σήµατα Υποχρέωσης. Χ 

δ. Σήµατα Παράβασης.   

ε. Σήµατα Πυρασφάλειας. Χ 

στ. Σήµατα ∆ιάσωσης ή Βοήθειας. Χ 

8 

ζ. Σήµατα Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι βασικά βήµατα ασφάλειας µε αντίστοιχη 

τοποθέτησή σήµανσης στην είσοδο εργοταξίου οικοδοµικού έργου. 

  

α. Υποχρέωση χρήσης κράνους. Χ 

β. Υποχρέωση χρήσης υποδηµάτων ασφαλείας. Χ 

γ. Υποχρέωση χρήσης γαντιών ασφαλείας. Χ 

δ. Υποχρέωση χρήσης στολής εργασίας. Χ 

ε. Υποχρέωση χρήσης στολής προστασίας από µολυσµένο αέρα.   

στ. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφάλειας. Χ 

ζ. Υποχρέωση χρήσης γυαλιών προστασίας. Χ 

η. Προειδοποίηση υψηλού θορύβου.   

θ. Προειδοποίηση ανύψωση βαρέων. Χ 

9 

ι. Προειδοποίηση Γενικής υποχρέωσης. Χ 

Αναφέρετε τρεις κύριες επιπτώσεις εργασιακών κινδύνων στον εργαζόµενο.   

α. Πρώιµη φθορά (γήρανση) του εργαζόµενου. Χ 

10 

β. Επαγγελµατική νόσος του εργαζόµενου. Χ 
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γ. Σταδιακή ανεπάρκεια τεχνικών γνώσεων.   

δ. Εργατικό ατύχηµα. Χ 

Ποιες από τις ακόλουθες είναι κύριες επιπτώσεις λόγω εργασιακών 

κινδύνων στην επιχείρηση.  

  

α. Οικονοµική απώλεια (αποζηµίωσης, δικαστικοί αγώνες, στάση παραγωγής, 

βλάβες εξοπλισµού κ.τ.λ.). 

Χ 

β. ∆υσφήµιση επιχείρησης. Χ 

γ. Μείωση παραγωγικότητας   

11 

δ. ∆ηµιουργίας κακού εργασιακού περιβάλλοντος στους υπόλοιπους 

εργαζόµενους. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "ατοµικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.  Χ 

β. Σήµανση χώρου εργασίας.   

γ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας.   

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας.   

στ. Πυροπροστασία χώρου.   

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα. Χ 

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή. Χ 

12 

θ. Ζώνη ασφαλείας. Χ 

Ποια από τα ακόλουθα µέτρα προστασίας θεωρούνται "συλλογικά";   

α. Παπούτσια µε αντιολισθητικό πέλµα.    

β. Σήµανση χώρου εργασίας. Χ 

γ. Ζώνη ασφαλείας.   

δ. Κλιµατισµός χώρου εργασίας. Χ 

ε. Ηλεκτροµονωτικό δάπεδο εργασίας. Χ 

στ. Πυροπροστασία χώρου. Χ 

ζ. Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα.   

η. Άκαυστη πυροσβεστική στολή.   

13 

θ. Ζώνη ασφαλείας.   

Ποια από τα ακόλουθα είναι ενέργειες ασφαλούς χρήσης ηλεκτρικών 

εργαλείων χεριού της δουλειάς σας. 

  

α. Σε τροχό τριβής ή κοπής αφαιρούµε τον προφυλακτήρα για καλύτερη εποπτεία 

της εργασίας. 

  

β. Πρέπει να έχουν απλή µόνωση.   

γ. Τραβάµε το καλώδιο για αποσύνδεση τους από µπαλαντέζα.   

14 

δ. Πρέπει να είναι συντηρηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χ 

Ποιοι από τους παρακάτω είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης φορητής 

σκάλας για εργασία σε ύψος; 

  

α. Κλίση σκάλας 4/1 (ύψος / µήκος). Χ 

β.  Άνοδος – κάθοδος µε την πλάτη στη σκάλα.   

γ. Ασφαλής στερέωση της σκάλας έναντι ολίσθηση / καλή πρόσδεσης, 

αγκίστρωσης δύο πελµάτων, αντιολισθητικά πέλµατα). 

Χ 

δ. Παρουσία δεύτερου ατόµου για ασφάλεια. Χ 

ε. Τοποθέτηση εργαλείων, υλικών µόνο στο ένα χέρι.   

στ. Στάση σώµατος στο κέντρο βάρους της σκάλας. Χ 

15 

ζ. Σκαλιά από ανθεκτικό υλικό, σε καλή κατάσταση. Χ 
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η. Μεταφορά µε σκάλα όχι βαρύ εξοπλισµού. Χ 

Ποιες από τους ακόλουθους είναι βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης 

φορητής ή σταθερής σκαλωσιάς για εργασία σε ύψος. 

  

α. Κατασκευή σταθερής σκαλωσιάς από ειδικό τεχνίτη, µε ανθεκτικά µεταλλικά 

σωληνωτά (ορθοστάτες, χιαστά, κιγκλιδώµατα κ.τ.λ.). 

Χ 

β. Πλάτος δαπέδου εργασίας 30 εκ.   

γ. Κιγκλιδώµατα στο δάπεδο εργασίας µε ενδιάµεσο οριζόντιο προστατευτικό 

πλαίσιο, ύψος 1,0µ. 

Χ 

δ. Ασφαλής έδραση ορθοστατών στο έδαφος (π.χ. ανά δύο σε µαδέρια). Χ 

ε. Ασφαλής στήριξη σκαλωσιάς στην πλευρά του κτιρίου. Χ 

στ. Εξασφάλιση ακινητοποίησης φορητής σκάλας µε ύπαρξη stop στους τροχούς 

κύλισης τους. 

Χ 

16 

ζ. Άνοδος – Κάθοδος σε σκαλωσιά µέσω πλευρικών σωλήνων.   

Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στις ετικέτες 

που βρίσκονται πάνω σε συσκευασίες χηµικών προϊόντων. 

  

α. Ονοµασία προϊόντος. Χ 

β. Ονοµασία παρασκευαστή. Χ 

γ. Εισαγωγέας η διανοµέας. Χ 

δ. Ενδεχόµενος κίνδυνος. Χ 

ε. Σήµατα κινδύνων. Χ 

στ. Προειδοποιήσεις ασφάλειας. Χ 

ζ. Προτεινόµενες ασφαλέστερες ουσίες.   

η. Οδηγίες χρήσης. Χ 

ι. Οδηγίες πρώτων βοηθειών. Χ 

17 

ια. Τηλέφωνο νοσοκοµείου.   

Ποια από τα ακόλουθα ανήκουν στα µειονεκτήµατα µιας εργασίας που δεν 

οργανώνεται σωστά; 

  

α. οι υπεραπλοποιηµένες εργασίες απαιτούν λίγες ικανότητες από τους 

εργαζόµενους και παρέχουν λίγες ευκαιρίες για να µάθουν κάτι χρήσιµο. Ο 

εργαζόµενος σ' αυτή την περίπτωση "υποχρησιµοποιείται". 

Χ 

β. η επανάληψη των ίδιων εργασιών συνεχώς δηµιουργεί αίσθηµα µονοτονίας και 

καθιστά την εργασία βαρετή. 

Χ 

γ. το ποικίλο και λογικό κύκλο εργασιών.   

δ. οι εργασίες στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους 

εργαζόµενους είναι αποµονωµένες. 

Χ 

ε. Οι εργασίες οι οποίες δεν δίνουν την δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων 

περιορίζουν τις δυνατότητες των εργαζόµενων για εξέλιξη και προκαλούν έλλειψη 

ενδιαφέροντος. 

Χ 

στ. Οι ευκαιρίες για επικοινωνία και υποστήριξη µεταξύ των εργαζοµένων.   

ζ. οι εργασίες οι οποίες δεν συνεπάγονται ουσιαστική ανάληψη ευθυνών από 

µέρους του εργαζόµενου απαιτούν συνεχή επίβλεψη. 

Χ 

18 

η. οι εργασίες των οποίων η εκτέλεση συνίσταται στην επανάληψη µιας απλής 

διαδικασίας είναι ανιαρές και προκαλούν άγχος. 

Χ 

Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιλαµβάνει µια εργασία που 

οργανώνεται σωστά; 

  19 

α. ποικίλο και λογικό κύκλο εργασιών. Χ 
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β. δυνατότητα να γίνονται κάποιες επιλογές στα πλαίσια της εργασίας, µε γνώση 

και ευθύνη για τα αποτελέσµατα. 

Χ 

γ. ευκαιρίες για επικοινωνία και υποστήριξη µεταξύ των εργαζοµένων. Χ 

δ. απαίτηση ικανοτήτων που εξασφαλίζει αυτοσεβασµό καθώς επίσης και σεβασµό 

προς τους άλλους. 

Χ 

ε. απασχόληση των εργαζοµένων σε συγκεκριµένη εργασία που ασκούν 

ανελλιπώς και γνωρίζουν επαρκώς. 

  

στ. ρυθµίσεις για συνεχή εκπαίδευση στην εργασία. Χ 

ζ. ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά στο µέλλον. Χ 
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Πίνακας Ε.15. Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Conductors, insulators, and semiconductors are clas sified as such 

according to their ability to   

α. release electrons.   

β. allow current to pass through them.   

γ. prevent current passing through them.   

1 

δ. each of the above. Χ 

A semiconductor:   

α. allows current to flow.   

β. prevents current from flowing.   

γ. neither allows nor prevents current from flowing.   

2 

δ. either allows or prevents current from flowing. Χ 

The basic parts of an elevator are   

α. the electrical panel, the cabin, the power cables and the lift shaft.   

β. the elevator motor, the cabin, the wire rope and the lift shaft. Χ 

3 

γ. the generator, the cabin, the cables and the lift shaft.   

Hydravlic lift used:   

α. in residential Blds.   

β. in Blds with many floors.   

4 

γ. in Blds with a small number of floors. Χ 

Capacitance is expressed as   

α. the product of charge and voltage.   

β. the ratio of voltage to charge.   

5 

γ. the ratio of charge to voltage. Χ 

An insulator has the ability to resist what action   

α. Electrostatic stress.   

β. Voltage breakdown.   

γ. Current leakage. Χ 

6 

δ. External factors acting upon the conductor.   

All insulators will allow some flow of electrons wh ich   

α. cannot be ignored although it is very small.   

β. cannot be ignored because it is very small.   

γ. can be ignored although it is very small.   

7 

δ. can be ignored because it is very small. Χ 

Which is the best definition for power distribution    

α. The delivery of power from the substation to the building premises.   

β. The delivery of power from distribution centers through feeder circuits to wiring 

systems. 

  

γ. The delivery of power from the generating stations through feeders and mains to  

the building premises. 

Χ 

8 

δ. The overhead or underground power lines that extend from the substations to 

the customers’ buildings. 

  

The primary purpose of a distribution transformer i s to   9 

α. change distribution circuit voltage to transmission voltage.   
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β. change three-phase voltage to single-phase voltage.   

γ. change voltage to lower levels for use by end users. Χ 

δ. change voltage to higher levels for use by end users.   

For capacitors connected in series   

α. the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of the capacitances 

of  the separate capacitors. 

  

β. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the reciprocals of 

the capacitances of the separate capacitors. 

Χ 

10 

γ. the reciprocal of the total capacitance is equal to the sum of the capacitances of 

the separate capacitors. 

  

The farad is the capacitance between two conducting  surfaces of a capacitor 

when there is 

  

α. a difference of potential of 1 volt between the conducting surfaces.   

β. a charge of 1 coulomb which is stored between the conducting surfaces.   

11 

γ. a charge of 1 coulomb stored between the conducting surfaces for a potential of  

1 volt applied across the terminals of the capacitor. 

Χ 

Τhe principal function of an oscilloscope is to   

α. measure electrical quantities and display them on the screen.   

β. create a visible pattern of the measured quantity on the screen.   

12 

γ. allow studying quantities that involve waveform and amplitude. Χ 

The electron beam must be deflected from its straig ht-line direction in order 

to form 

  

α. a bright image of the measured quantity on the screen.   

β. a waveshape of the measured quantity on the screen. Χ 

13 

γ. an electrostatic field between the deflection plates.   

The main advantage of a separately excited generato r compared to a self-

excited generator is that: 

  

α. changes in the load of the external circuit cause variations in the strength of the 

magnetic field. 

  

β. the excitation voltage is supplied by a separate dc source external to the 

generator. 

  

γ. a very stable output voltage is achieved with any field excitation. Χ 

14 

δ. field control is possible if a rheostat is connected in series with the field coils.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "Elevator cabin".   

α. Αποθήκη ανελκυστήρα.   

β. Κιβώτιο ανελκυστήρα.   

15 

γ. Θάλαµος ανελκυστήρα. Χ 

Να µεταφράσετε την ακόλουθη φράση στα ελληνικά: "To minimize the risk of 

electrical shock, the machine should be earthed acc ording to regulations".  
  

α. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να γειωθεί 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

β. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
X 

γ. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαρροής ρεύµατος, η συσκευή πρέπει να 

γειωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
  

16 

δ. Για να µην πάθετε ηλεκτροπληξία, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.   

17 Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric current".   
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α. Ηλεκτρική ροή.   

β. Ηλεκτρικό ρεύµα. Χ 

γ. Ηλεκτρόλυση.   

δ. Ηλεκτρική κίνηση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "copper cable"   

α. Χάλκινο καλώδιο. Χ 

β. Χάλκινος σύνδεσµος   

18 

γ. Μεταλλικό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της έκφρασης "safety lamp"   

α. Φωτισµός διέλευσης.   

β. Φωτισµός ασφαλείας. Χ 

19 

γ. Φωτισµός εφεδρείας.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "elecrtic cabling"   

α. Ηλεκτρική ραφή.   

β. Ηλεκτρικός σύνδεσµος.   

20 

γ. Ηλεκτρική καλωδίωση. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "inverter AC-DC"   

α. Αντιστροφέας εναλλασόµενου ρεύµατος σε συνεχές. Χ 

β. Περιστροφέας ρεύµατος.   

21 

γ. Μεγιστοποιητής ρεύµατος.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "motor"   

α. Κινητήρας. Χ 

β. Περιστροφέας.   

22 

γ. Στρόβιλος.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "coil"   

α. Καλώδιο.   

β. Πηνίο. Χ 

23 

γ. Στεγανό καλώδιο.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "inspection"   

α. Εκτίµηση.   

β. Πιστοποίηση.   

24 

γ. Επιθεώρηση. X 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "control"   

α. Έλεγχος. X 

β. Επιθεώρηση.   

25 

γ. ∆ιαχείριση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "maintenance"   

α. Λειτουργία.   

β. Συντήρηση. X 

26 

γ. Ρύθµιση.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της λέξης "repair"   

α. Επισκευή. X 

β. Συντήρηση.   

27 

γ. Επαναφορά.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric generator"   28 

α. Ηλεκτρική κίνηση.   
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β. Ηλεκτρική γεννήτρια. Χ 

γ. Ηλεκτρικός στροφέας.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "h.p. = Horse power 

". 
  

α. ∆ύναµη αλόγου.   

β. Ενέργεια αλόγου.   

γ. Γερµανικοί Ίπποι.   

29 

δ. Ίπποι ισχύος. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "voltage divider"   

α. ∆ιαιρέτης ρεύµατος.   

β. ∆ιαιρέτης βάσης.   

30 

γ. ∆ιαιρέτης τάσεων. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "electric circuit".   

α. Ηλεκτρική περιστροφή.   

β. Ηλεκτρική κυκλοφορία.   

γ. Ηλεκτρικό ρεύµα.   

31 

δ. Ηλεκτρικό κύκλωµα. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "ανελκυστήρας 

τριβής". 
  

α. Friction elevator. Χ 

β. Attraction elevator.   

32 

γ. Hydravlic elevator.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "ηλεκτρικός 

µετασχηµατιστής". 
  

α. Elevator ctrical inverter.   

β. Electrical adaptor. Χ 

33 

γ. Electrical capasitor   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "πυκνωτής".   

α. Inverter.   

β. Adaptor.   

34 

γ. Capasitor. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα αγγλικά της φράσης "Τεχνικές 

προδιαγραφές και πιστοποιητικά". 

  

α. Technical speculations and certificates.   

β. Technical specifications and diplomas.   

γ. Technical specimen and certificates.   

35 

δ. Technical specifications and certificates. Χ 

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "CO 2 fire 

extinguisher". 
  

α. Πυροσβεστήρας µονοξειδίου του άνθρακα.   

β. Πυροσβεστήρας CO2. Χ 

γ. Πυροσβεστήρας άνθρακα.   

36 

δ. Εξάλειψη άνθρακα.   

Επιλέξτε την ορθή µετάφραση στα ελληνικά της φράσης "fire detection 

system". 
  

α. Σύστηµα πυρόσβεσης.   

37 

β. Σύστηµα σβέσης φωτιάς.   
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γ. Σύστηµα ανίχνευσης φωτιάς. Χ 

δ. Σύστηµα συναγερµού φωτιάς.   
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Πίνακας Ε.16. Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Ποιος είναι ο ορισµός της αγοραστικής δύναµης.   

α. Η αγοραστική δύναµη είναι το ακαθάριστο Εθνικό προϊόν της χώρας (ΑΕΠ).   

β. Η Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα απόκτησης αγαθών µόνο του 

πρωτογενούς τοµέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά είδη κ.τ.λ.). 

  

1 

γ. Αγοραστική δύναµη είναι η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε 

συγκεκριµένες ποσότητες από ένα εµπόρευµα ή από µια οµάδα εµπορευµάτων. 

X 

Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες αποτελούν νοµικές µορφές των 

επιχειρήσεων. 

  

α. Οµόρρυθµη εταιρία (Ο.Ε). X 

β. Οικογενειακή Εταιρεία (Οικ.Ετ).   

γ. Ετερόρρυθµη εταιρία (Ε.Ε). X 

δ. Εταιρία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε). X 

ε. Εταιρεία παραγωγής βιοµηχανικών ειδών (Ε.Π.Β.Ε).   

στ. Ανώνυµη εταιρία (Α.Ε). X 

2 

ζ. Μεταποιητική επιχείρηση (Μετ. Επ.).   

Σηµειώστε ποιοι παράγοντες απαιτούνται για την παραγωγική διαδικασία;   

α. Πρώτες ύλες. X 

β. Νοµικός Σύµβουλος.   

γ. Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός ή µέσα παραγωγής. X 

δ. Ανθρώπινη εργασία. X 

3 

ε. Ιδιοκτήτης επιχείρησης.   

Τι είναι ο πληθωρισµός;   

α. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της κατανάλωσης.   

β. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της ανεργίας.   

γ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης των τιµών. X 

4 

δ. Το φαινόµενο της συνεχούς και γενικής αύξησης της παραγωγής.    

Ποια είναι η άµεση συνέπεια του πληθωρισµού;   

α. είναι η µείωση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος. X 

β. είναι η αύξηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

5 

γ. είναι η διατήρηση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος.   

Τι καλείται φόρος;   

α. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι πολίτες είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν στο ∆ηµόσιο. 

X 

β. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να 

χρεώσουν στα προϊόντα / υπηρεσίες τους. 

  

γ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να 

ενσωµατώσουν στις τιµές τελικής διάθεσης των προϊόντων τους. 

  

6 

δ. Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που καλείται να πληρώσει το ∆ηµόσιο   

Τι καλείται φορολογικός συντελεστής;   

α. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο παρακρατείται ο φόρος 

µισθωτών υπηρεσιών. 

  

7 

β. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το 

κεφάλαιο. 
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γ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογείται το 

εισόδηµα (η περιουσία ή η δαπάνη). 

X 

δ. Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσοστό µε το οποίο φορολογούνται οι 

πωλήσεις των επιχειρήσεων. 

  

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι βασικές µορφές φόρου;   

α. Φόρος εισοδήµατος. X 

β. Φόρος πολυτελείας.   

γ. Φόρος περιουσίας X 

8 

δ. Φόρος καταναλωτικών δανείων (ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόρος 

προστιθέµενης αξίας, Φ.Π.Α). 

X 

Τι είναι η επιταγή;   

α. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

διαγράψει το αναφερόµενο ποσόν από τα χρέη του κοµιστή (δικαιούχο) της 

επιταγής. 

  

β. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δεσµεύσει το αναφερόµενο ποσόν από τον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

γ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

δανείσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

  

9 

δ. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να 

εξαργυρώσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. 

X 

Πότε µια επιταγή είναι ακάλυπτη;   

α. Όταν ο εκδότης της επιταγής αρνείται να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται 

σε αυτήν.  

  

β. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής δεν 

έχει κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

X 

γ. Όταν ο εκδότης της επιταγής κατά την ηµεροµηνία λήξης της επιταγής δεν έχει 

κατατεθειµένο στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφει η επιταγή. 

  

10 

δ. Όταν ο εκδότης της επιταγής χρωστάει στο δηµόσιο.   

Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε κάθε επιταγή;   

α. το χρηµατικό ποσόν. Χ 

β. το όνοµα του δικαιούχου-αποδέκτη της επιταγή. Χ 

γ. o αριθµός ταυτότητας του εκδότη της επιταγής.   

δ. ο τόπος έκδοσης της επιταγής. Χ 

ε. η ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής. Χ 

στ. η υπογραφή του εκδότη.   

11 

ε. όλα τα παραπάνω.   

Η ιδιωτική ρύθµιση πληρωµής µεταξύ δύο συναλλασσοµένων η οποία 

αποτελεί υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον ονοµάζεται: 

  

α. Επιταγή.   

β. ∆άνειο.   

γ. Συναλλαγµατική.  X 

12 

δ. Οµόλογο.   

Ο συντελεστής παραγωγής "Κεφάλαιο" περιλαµβάνει:   

α. Τα κέρδη των επιχειρήσεων.   

β. Τη συνολική αξία των µετοχών.   

γ. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. X 

13 

δ. Τα δάνεια προς τις τράπεζες.   
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Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν:   

α. Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται.   

β. Η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή.   

γ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά µειώνεται.   

14 

δ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

πρωτογενή τοµέα.  

  

α. Γεωργία, δασοκοµία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.   

δ. Κτηνοτροφία. X 

15 

α. Αλιεία. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

δευτερογενή τοµέα.  

  

α. Ορυχεία-Λατοµεία. X 

β. Ξενοδοχεία.   

γ. Κατασκευές. X 

δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, παροχή νερού, παροχή φυσικού αερίου. X 

ε. Κτηνοτροφία.   

στ. Μεταποιητικές βιοµηχανίες.  X 

16 

ζ. Παροχή φυσικού αερίου. X 

Ποιοι από τους ακόλουθους είναι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας του 

τριτογενή τοµέα.  

  

α. Εµπόριο.  X 

β. Επισκευές.  X 

γ. Κτηνοτροφία.   

δ. Εστίαση και ξενοδοχεία.  X 

ε. Τοµέας µεταφορών, επικοινωνιών και εκπαίδευσης. X 

στ. Παροχή φυσικού αερίου.   

17 

γ. Τοµέας υγείας.  X 
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Πίνακας Ε.17. Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ. 

α/α Ερώτηση Σωστή 

απάντηση 

Το σύνολο των προγραµµάτων που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ονοµάζεται:    

α. Βιβλιοθήκη δεδοµένων.   

β. Βάση δεδοµένων.   

γ. Λογισµικό. X 

1 

δ. Υλικό του υπολογιστή.   

Για την δηµιουργία ενός νέου φακέλου στην επιφάνεια εργασίας, σε 

περιβάλλον Windows, ανοίγουµε το εικονίδιο "ο υπολογιστής µου" και 

πατάµε στην µπάρα την επιλογή "αρχείο" και µετά "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος" ή µε δεξί κλικ και µετά επιλέγουµε "δηµιουργία" και µετά 

"φάκελος". 

  

α. Σωστό. X 

2 

β. Λάθος.   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο αλλαγής του πληκτρολογίου 

από τα αγγλικά στα ελληνικά σε περιβάλλον Windows 
  

α. Πατώντας "αριστερό ALT + SHIFT". Χ 

β. Πατώντας "αριστερό ALT + CONTROL".   

γ. Πατώντας "αριστερό ALT + TAB".   

3 

δ. Πατώντας "αριστερό ALT + SPACE".   

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τον τρόπο κλεισίµατος κάποιου παραθύρου 

σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι: 
  

α. Πατώντας µε διπλό κλικ πάνω στο ανοικτό παράθυρο.   

β. Πατώντας µε το ποντίκι το (_) στο πάνω δεξί µέρος.   

4 

γ. Πατώντας µε το ποντίκι το (x) στο πάνω δεξί µέρος. Χ 

Σηµειώστε (επιλέγοντας τη σωστή απάντηση) τι συµβαίνει σε περιβάλλον 

Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι αν κάνετε µία φορά κλικ σε κάποιο 

εικονίδιο;  

  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο. Χ 

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

5 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

διπλό κλικ σε κάποιο εικονίδιο; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 
  

α. Μετακινείτε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Κλείνετε το εικονίδιο.   

6 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή. Χ 

Σε περιβάλλον Windows, χρησιµοποιώντας το ποντίκι τι γίνεται αν κάνουµε 

δεξί κλικ σε κάποιο εικονίδιο; 
  

α. ∆ιαγράφετε το εικονίδιο.   

β. Επιλέγετε το εικονίδιο.   

γ. Ανοίγει µια λίστα επιλογών που σχετίζονται µε το εικονίδιο. Χ 

7 

δ. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρµογή.   
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Σε Windows, πώς µπορώ να σβήσω κάποιο αρχείο;    

α. Επιλέγοντας το αρχείο µε το ποντίκι και είτε πατάµε Delete στο πληκτρολόγιο. Χ 

β. Αριστερό κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

γ. ∆εξί κλικ και µετά επιλέγουµε διαγραφή.   

8 

δ. Όλα τα παραπάνω.   

Σε Windows, µπορεί κάποιο αρχείο ή φάκελος να έχει στο όνοµά του 

ελληνικούς χαρακτήρες; 
  

α. Σωστό. Χ 

9 

β. Λάθος.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε αντιγραφή  αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C. Χ 

β. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε αριστερό κλικ και επιλέγουµε αντιγραφή.   

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το CTRL σέρνουµε το αρχείο στον 

προορισµό του. 
Χ 

10 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε µεταφορά (αποκοπή) αρχείου 

σε περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Υ.   

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X. Χ 

γ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε αποκοπή. Χ 

δ. Με το ποντίκι κρατώντας πατηµένο το ALT σέρνουµε το αρχείο στον προορισµό 

του. 
Χ 

11 

ε. Όλα τα παραπάνω.   

Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους κάνουµε επικόλληση αρχείου σε 

περιβάλλον Windows; 
  

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V. Χ 

β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C.   

γ. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+X.   

12 

δ. Με το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε επικόλληση. Χ 

Υποδείξτε τη  διαφορά αντιγραφής και αποκοπής σε περιβάλλον Windows 

επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.  
  

α. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο από τον 

αρχικό φάκελο. 

Χ 

β. Με την αντιγραφή δηµιουργώ ένα αντίγραφο που µπορώ να το αποθηκεύσω σε 

διαφορετικό φάκελο χωρίς να επηρεάσω το αρχικό αρχείο. Με την αποκοπή 

διαγράφω το αρχείο. 

  

13 

γ. Με την αντιγραφή δηµιουργώ πολλαπλά αντίγραφα του αρχείου. Με την 

αποκοπή µεταφέρω το αρχείο σε άλλο φάκελο, διαγράφοντας όµως το πρωτότυπο 

από τον αρχικό φάκελο. 

  

Επιλογή µέρους κειµένου για επεξεργασία στον επεξεργαστή κειµένου 

(Word).  
  

α. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή και στο τέλος του κειµένου.   

14 

β. Κάνουµε δεξί κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε το 
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κουµπί πατηµένο. 

γ. Κάνουµε αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου και µετά σέρνουµε το ποντίκι µε 

το κουµπί πατηµένο. 
Χ 

δ. Κάνουµε διπλό αριστερό κλικ στην αρχή του κειµένου.   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 και Α2 και 

αποθήκευσης του αποτελέσµατος  στο κελί Α3 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Στο κελί Α3 γράφουµε "Α1+Α2".   

β. Στο κελί Α3 γράφουµε "=Α1+Α2". Χ 

γ. Στο κελί Α3 γράφουµε "SUM(A1+A2)".   

15 

δ. Στο κελί Α3 γράφουµε "άθροισµα(A1+A2)".   

Υποδείξτε τον τρόπο πρόσθεσης αριθµών των κελιών A1 έως και Α10 σε 

λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Στο κελί Α11 γράφουµε "SUM(A1:A10)".   

β. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1:A10)". Χ 

γ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=(A1-A10)".   

16 

δ. Στο κελί Α11 γράφουµε "=SUM(A1+A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µέσου όρου των αριθµών των κελιών Α1 

έως Ε1 σε λογιστικό φύλλο (Excel).   
  

α. Γράφουµε "=AVERAGE(A1:E1)". Χ 

β. Γράφουµε "=AVER(A1:E1)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:E1)".   

17 

δ. Γράφουµε "=MAX(A1:E1)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του  µεγαλύτερου από τους αριθµούς των 

κελιών A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MAXΙΜUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MAX(A1:A10)". Χ 

18 

δ. Γράφουµε "=MAGNUM(A1:A10)".   

Υποδείξτε τον τρόπο εύρεσης του µικρότερου από τους αριθµούς των κελιών 

A1 έως και Α10 σε λογιστικό φύλλο (Excel). 
  

α. Γράφουµε "MAX(A1:A10)".   

β. Γράφουµε "=MINIMUM(A1:A10)".   

γ. Γράφουµε "=MIN(A1:A10)". X 

19 

δ. Γράφουµε "=MINUS(A1:A10)".   

Σηµασία του συµβόλου $ σε κελί µε τα στοιχεία: «=Α1*$Β$1» σε λογιστικό 

φύλλο (Excel). 
  

α. Σηµαίνει ότι κρατάµε σταθερή την αναφορά µας στο κελί Β1. X 

β. Σηµαίνει ότι η τιµή  που αναγράφεται στο κελί Β1 αναφέρεται σε δολάρια.   

γ. Σηµαίνει ότι το κελί Β1 περιέχει κείµενο.   

20 

δ. Σηµαίνει ότι η αναφορά στο κελί Β1 δεν θα ληφθεί υπόψη στη εν λόγω πράξη.   

Σε Windows, προκειµένου για την εύρεση αρχείου σε κάποιο φάκελο, 

επιλέγεται η εντολή "έναρξη\εύρεση\αρχεία ή φάκελοι" και πληκτρολογείται 

το όνοµα του αρχείου στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται   

α. Σωστό. X 

21 

β. Λάθος.   

22 Ποιοι από τους παρακάτω είναι τρόποι αντιγραφής και επικόλληση ενός 

αρχείου σε µια δισκέτα, σε περιβάλλον Windows;   
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α. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας CTRL+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο CTRL+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου. 

X 

β. Επιλέγεται τα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατώντας ALT+C γίνεται η 

αντιγραφή. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση και πατώντας στο πληκτρολόγιο ALT+V γίνεται επικόλληση του 

αρχείου.   

γ. Επιλέγεται το αρχείο και µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται 

"αντιγραφή". Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στον φάκελο της δισκέτας που θα γίνει η 

επικόλληση, µε το ποντίκι κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγεται "επικόλληση".  

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να µεγαλώσει η 

γραµµατοσειρά;   

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ παράγραφος \ µέγεθος".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή επιλέγοντας στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ µέγεθος". 
X 

23 

γ. Επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ µέγεθος".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει το χρώµα του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ φόντο \ χρώµα".   

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ χρώµα".   

24 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, ή επιλέγοντας  στη µπάρα εντολών 

"µορφή \ γραµµατοσειρά \ χρώµα". 
X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αλλάξει η στοίχιση του 

κειµένου;    

α. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 4 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ παράγραφος \ στοίχιση". 
X 

β. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ φόντο \ στοίχιση".   

25 

γ. Χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (υπάρχουν 2 διαφορετικά), ή 

επιλέγοντας στη µπάρα εντολών "µορφή \ περιγράµµατα και σκίαση \ στοίχιση".   

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), πώς µπορεί να αντιγραφεί ένα κοµµάτι 

κειµένου και να το επικολληθεί και σε κάποιο άλλο σηµείο;    

α. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας ALT+C και µετά ALT+V.   

26 

β. Με το ποντίκι µαρκάρω το κείµενο και από τη µπάρα επιλέγω "επεξεργασία \ 

αντιγραφή" και µετά "επεξεργασία \ επικόλληση". Εναλλακτικά µε το ποντίκι 

κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αντιγραφή και µετά επικόλληση ή µε το 

πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+C και µετά CTRL+V. 

X 

Στον επεξεργαστή κειµένου (Word), µε ποιους από τους παρακάτω τρόπους, 

γίνεται αναίρεση της τελευταίας ενέργειας που έγινε;    

27 

α. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+Z. X 
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β. Με το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώντας CTRL+V.   

γ. Πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. X 

δ. Επιλέγοντας από τη µπάρα εντολών "επεξεργασία \ αναίρεση". X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την τετραγωνική ρίζα του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;   

α. Γράφουµε «=ROOT(A1)»   

β. Γράφουµε «=RT(A1)»   

28 

γ. Γράφουµε «=SQRT(A1)» X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω τον κύβο (3η δύναµη) του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=A1^^^3»   

β. Γράφουµε «=A1^3» X 

29 

γ. Γράφουµε «=A1^SR3»   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να βρω την απόλυτη τιµή του 

αριθµού που βρίσκεται στο κελί Α1;    

α. Γράφουµε «=ABS(A1)» X 

β. Γράφουµε «=AB(A1)»   

30 

α. Γράφουµε «=A(A1)»   

Οι βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήµατος, είναι να φροντίζει να 

εξασφαλίζει χώρο στη µνήµη και στη κεντρική µονάδα επεξεργασίας, ελέγχει 

τις περιφερειακές µονάδες (οθόνη, πληκτρολόγιο κ.τ.λ.), διατηρεί ένα 

σύστηµα αρχείων ώστε οι πληροφορίες να αποθηκεύονται και να 

ανακτώνται, φροντίζει για την επικοινωνία χρήστη-µηχανής.   

α. Σωστό. X 

31 

β. Λάθος.   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα 

µας;   

α. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "µορφή \ ταξινόµηση".   

β. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "δεδοµένα \ 

ταξινόµηση". 
X 

32 

γ. Επιλέγουµε τα δεδοµένα και από το βασικό µενού επιλέγω "εργαλεία \ 

ταξινόµηση".   

Σε Windows, πώς µπορώ να κλείσω κάποιο ανοιχτό παράθυρο 

χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο;    

α. Πατώντας ALT + F2   

β. Πατώντας ALT + F3   

33 

γ. Πατώντας ALT + F4 X 

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορώ να προσθέσω τους αριθµούς όλων 

των κελιών της στήλης A;    

α. Γράφουµε «=SUM(A:A)». X 

β. Γράφουµε «=SUM(A$)».   

34 

γ. Γράφουµε «=SUM(A)».   

Σε λογιστικό φύλλο (Excel), η διαδικασία για τη δηµιουργία γραφήµατος είναι 

η εξής: Επιλέγουµε τα κελιά που µας ενδιαφέρουν. Κάνουµε κλικ στο κουµπί 

"Οδηγός γραφηµάτων". Ακολουθούµε τις οδηγίες που εµφανίζονται.   

α. Σωστό. X 

35 

β. Λάθος.   
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Σε λογιστικό φύλλο (Excel), πώς µπορούµε να προστατέψουµε µε κωδικό το 

αρχείο;    

α. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ κωδικοί \ προστασία".   

β. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "εργαλεία \ προστασία \ προστασία βιβλίου 

εργασίας". 
X 

36 

γ. Από τη µπάρα επιλογών επιλέγω "προστασία".   
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IΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

ΙΙ.1 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ ειδικότητας  

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης οµάδας της ∆΄ ειδικότητας, 

των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 9 του Π∆ 108/2013,  είναι τρεις (3) ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα: 

 

Πίνακας Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Ε1: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Χαµηλής ∆υσκολίας (46 θέµατα) 5 

Πίνακας Ε2: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας ∆υσκολίας (64 θέµατα)  9 

Πίνακας Ε3: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Υψηλής ∆υσκολίας (40 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε4: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (36 

θέµατα) 4 

Πίνακας Ε5: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (51 

θέµατα) 8 

Πίνακας Ε6: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα 

(39 θέµατα) 4 

Πίνακας Ε7: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Υψηλής δυσκολίας θέµατα 

(27 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε8: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Μεσαίας 

δυσκολίας θέµατα (37 θέµατα) 6 

Πίνακας Ε9: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Υψηλής 

δυσκολίας θέµατα (24 θέµατα) 15 

Πίνακας Ε10: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Χαµηλής δυσκολίας θέµατα (79 θέµατα) 4 

Πίνακας Ε11: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (144 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε12: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (82 θέµατα) 24 

Πίνακας Ε13: Ειδικά θέµατα: Ανυψωτικά (62 θέµατα) 20 

Πίνακας Ε14: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (19 θέµατα) 2 

Πίνακας Ε15: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (37 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε16: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε17: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 140 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 140. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) εκατόν πέντε (105) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) είκοσι (20) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα των Πινάκων: Ε.10, Ε.11, Ε.12 και 

ιιι) δέκα (10) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα του Πίνακα Ε.13.  
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ΙΙ.2 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ ειδικότητας  

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης οµάδας της ∆΄ ειδικότητας, 

της παραγράφου 8, του άρθρου 9 του Π∆ 108/2013,  είναι δύο (2)  ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα 

Πίνακας Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Ε1: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Χαµηλής ∆υσκολίας (46 θέµατα) 3 

Πίνακας Ε2: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας ∆υσκολίας (64 θέµατα)  6 

Πίνακας Ε3: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Υψηλής ∆υσκολίας (40 θέµατα) 10 

Πίνακας Ε4: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (36 

θέµατα) 2 

Πίνακας Ε5: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (51 

θέµατα) 4 

Πίνακας Ε6: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα 

(39 θέµατα) 4 

Πίνακας Ε7: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Υψηλής δυσκολίας θέµατα 

(27 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε8: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Μεσαίας 

δυσκολίας θέµατα (37 θέµατα) 6 

Πίνακας Ε9: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Υψηλής 

δυσκολίας θέµατα (24 θέµατα) 15 

Πίνακας Ε10: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Χαµηλής δυσκολίας θέµατα (79 θέµατα) 0 

Πίνακας Ε11: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (144 θέµατα) 0 

Πίνακας Ε12: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (82 θέµατα) 0 

Πίνακας Ε13: Ειδικά θέµατα: Ανυψωτικά (62 θέµατα) 23 

Πίνακας Ε14: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (19 θέµατα) 2 

Πίνακας Ε15: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (37 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε16: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε17: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 90 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 90. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) εξήντα οκτώ (68) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) δώδεκα (12) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα του Πίνακα Ε.13. 

 

 

ΙΙ.3 Άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆΄ ειδικότητας  

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας της ∆΄ ειδικότητας, 

των παραγράφων 4 και 5, του άρθρου 9 του Π∆ 108/2013,  είναι δύο και µισή (2,5)  ώρες. 
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β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα 

 

Πίνακας Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Ε1: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Χαµηλής ∆υσκολίας (46 θέµατα) 5 

Πίνακας Ε2: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας ∆υσκολίας (64 θέµατα)  9 

Πίνακας Ε3: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Υψηλής ∆υσκολίας (40 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε4: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (36 

θέµατα) 

4 

Πίνακας Ε5: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (51 

θέµατα) 

8 

Πίνακας Ε6: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα 

(39 θέµατα) 

4 

Πίνακας Ε7: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Υψηλής δυσκολίας θέµατα 

(27 θέµατα) 

8 

Πίνακας Ε8: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Μεσαίας 

δυσκολίας θέµατα (37 θέµατα) 

5 

Πίνακας Ε9: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Υψηλής 

δυσκολίας θέµατα (24 θέµατα) 

10 

Πίνακας Ε10: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Χαµηλής δυσκολίας θέµατα (79 θέµατα) 5 

Πίνακας Ε11: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (144 θέµατα) 15 

Πίνακας Ε12: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (82 θέµατα) 30 

Πίνακας Ε13: Ειδικά θέµατα: Ανυψωτικά (62 θέµατα) 0 

Πίνακας Ε14: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (19 θέµατα) 2 

Πίνακας Ε15: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (37 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε16: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε17: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 120 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 120. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) ενενήντα (90) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) είκοσι πέντε (25) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα των Πινάκων: Ε.10, Ε.11 και Ε.12 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

ΙΙ.4 Άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου της ∆΄ ειδικότητας 

 

α) Η διάρκεια της εξέτασης για την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου της ∆΄ ειδικότητας, της 

παραγράφου 3, του άρθρου 9 του Π∆ 108/2013,  είναι δύο ώρες και 15 λεπτά ώρες. 

 

β) Τα θέµατα κληρώνονται σε αριθµό και µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκύπτει το ακόλουθο µίγµα 

ερωτήσεων ανά πίνακα 

 

Πίνακας Σύνολο 

ερωτήσεων 

Πίνακας Ε1: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Χαµηλής ∆υσκολίας (46 θέµατα) 8 

Πίνακας Ε2: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Μεσαίας ∆υσκολίας (64 θέµατα)  8 

Πίνακας Ε3: Γενικά Θέµατα Εξετάσεων Υψηλής ∆υσκολίας (40 θέµατα) 8 

Πίνακας Ε4: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (36 

θέµατα) 4 

Πίνακας Ε5: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρονικά Συστήµατα. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (51 

θέµατα) 4 

Πίνακας Ε6: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα 

(39 θέµατα) 4 

Πίνακας Ε7: Ειδικά θέµατα: Μηχανική - Αντοχή υλικών. Υψηλής δυσκολίας θέµατα 

(27 θέµατα) 4 

Πίνακας Ε8: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Μεσαίας 

δυσκολίας θέµατα (37 θέµατα) 6 

Πίνακας Ε9: Ειδικά θέµατα: Ηλεκτρικές µηχανές, Κινητήρες - Γεννήτριες. Υψηλής 

δυσκολίας θέµατα (24 θέµατα) 6 

Πίνακας Ε10: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Χαµηλής δυσκολίας θέµατα (79 θέµατα) 6 

Πίνακας Ε11: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Μεσαίας δυσκολίας θέµατα (144 θέµατα) 12 

Πίνακας Ε12: Ειδικά θέµατα: Ανελκυστήρες. Υψηλής δυσκολίας θέµατα (82 θέµατα) 25 

Πίνακας Ε13: Ειδικά θέµατα: Ανυψωτικά (62 θέµατα) 0 

Πίνακας Ε14: Θέµατα Ασφάλειας εργασίας (19 θέµατα) 2 

Πίνακας Ε15: Θέµατα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (37 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε16: Θέµατα γνώσης οικονοµικών θεµάτων (17 θέµατα) 1 

Πίνακας Ε17: Θέµατα γνώσης χειρισµού Η/Υ (36 θέµατα) 1 

Σύνολο 100 

 

γ) Για τη διαδικασία της βαθµολόγησης κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε έναν βαθµό ώστε η 

µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να προκύψει είναι 100. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται αυτές που 

συµπίπτουν πλήρως µε τις απαντήσεις που δίνονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις των ανωτέρω πινάκων.  

 

δ) Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων για την λήψη της εν λόγω άδειας 

θεωρείται επιτυχής εάν συγκεντρώσει: 

ι) εβδοµήντα πέντε (75) βαθµούς στο σύνολο των εξεταζοµένων θεµάτων  και 

ιι) είκοσι δύο (22) βαθµούς στα υπό εξέταση θέµατα των Πινάκων: Ε.10, Ε.11 και Ε.12. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆’ : Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών 

µηχανηµάτων µεταφοράς 

 

Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Για την εξέταση του πρακτικού µέρους οι υποψήφιοι των περιπτώσεων:  

 

α) του άρθρου 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του 

συντηρητή ηλεκτρολόγου ∆’ ειδικότητας, 

β)  του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας, 

γ)  του άρθρου 9 παρ. 5 του π.δ. 108/2013 (συντηρητής ηλεκτρολόγος ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας, 

δ)  του άρθρου 9 παρ. 6 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας, 

ε)  του άρθρου 9 παρ. 7 του π.δ. 108/2013 (συντηρητής ηλεκτρολόγος ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας, 

στ) του άρθρου 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013 (εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Οµάδας ∆’ ειδικότητας) για 

την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας, 

 

καλούνται να φέρουν εις πέρας συγκεκριµένο αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων. Τα προς εξέταση 

θέµατα επιλέγονται από τις ακόλουθες ασκήσεις: 

 

 

Άσκηση 1: Μέτρηση αντίστασης µε βολτόµετρο και αµπερόµετρο  

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου γύρω από τη µέτρηση αντίστασης µε χρήση βολτοµέτρου και αµπεροµέτρου. 

 

 
Σχήµα 1                                                                             Σχήµα 2  

 

RX = 
X

X

I
V

      [1]      

RX = 

I
V

r

I
V

.r

ev

ev

−
             [2] 

rev : η εσωτερική αντίσταση του βολτοµέτρου 
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RX = ear
I
V
−                   [3] 

reα  : η αντίσταση του αµπεροµέτρου 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Αναγνωρίστε τα όργανα που θα χρησιµοποιήσετε.  Ειδικότερα σηµειώστε την κλάση τους και την 

εσωτερική τους αντίσταση. 

� Σηµειώστε τις ονοµαστικές τιµές των αντιστάσεων R1, R2  που σας δόθηκαν. Καταχωρήστε στην 

αντίστοιχη στήλη των πινάκων 1 και 2 τις τιµές  R1, R2 , R1+R2 , R1 // R2. 

� Πραγµατοποιήστε το κύκλωµα του σχήµατος 1 

� Θέσατε στην θέση της Rx  την  αντίσταση R1. 

� ∆ιαβάστε τις ενδείξεις των οργάνων και συµπληρώστε τις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα 1. 

� Υπολογίστε την τιµή της αντίστασης Rx από την σχέση 2 και βάλτε την στην αντίστοιχη θέση του 

πίνακα 1. 

� Επαναλάβετε τα δυο προηγούµενα βήµατα θέτοντας στην θέση της Rx, τις R1+R2, R1 // R2. 

 

Πίνακας 1 

α/α 
RX 

(Ω) 

V 

(V) 

I 

(A) 

RX  (Ω) 

από υπολογισµό 

1     

2     

3     

 

� Πραγµατοποιήστε το κύκλωµα του σχήµατος 2. 

� Θέσατε στην θέση της RX την R1. 

� ∆ιαβάστε τις ενδείξεις των οργάνων και συµπληρώστε τις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2 

α/α 
RX 

( Ω ) 

V 

( V ) 

I 

( A ) 

RX  (Ω) 

από υπολογισµό 

1     

2     

3     

 

� Υπολογίστε την αντίσταση Rx από την σχέση 3. 

� Επαναλάβατε τα δυο τελευταία βήµατα, θέτοντας στην θέση της Rx τις R1+R2 , R1 // R2. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Πηγή τροφοδοσίας 

� Ωµικές αντιστάσεις ισχύος 

� Βολτόµετρο 

� Αµπερόµετρο 

� Αγωγοί µετρήσεων 
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Άσκηση 2: Κλήση θαλάµου ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα απλής λειτουργίας  

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου σχετικά µε την κλήση θαλάµου ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα απλής λειτουργίας. 

Επιθυµούµε την κατασκευή ενός κυκλώµατος το οποίο κάτω από ορισµένες συνθήκες να δίνει 

εντολή για την κλήση του θαλάµου ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα απλής λειτουργίας. 

 

Θα ληφθούν υπ’ όψη τρία στοιχεία: 

� Το µπουτόν κλήσης του 1ου ορόφου Β 

� Η λειτουργία του λαµπτήρα L 

� Το άνοιγµα της πόρτας D 

 

Για κάθε στοιχείο υπάρχουν µόνο δύο δυνατές συνθήκες και ορίζουµε: 

� το µηδέν (0) αν είναι OFF και  

� τη µονάδα (1) αν είναι ON.  

 

Έτσι η πίεση του µπουτόν κλήσης εκφράζεται µε το σύµβολο B1, το σύµβολο L1 σηµαίνει ότι το φως είναι 

αναµµένο και το D1 ότι η πόρτα είναι ανοικτή. Ένα µη πιεσµένο «µπουτόν», ένα σβηστό φως και µια 

κλειστή πόρτα συµβολίζονται αντίστοιχα B0, L0, D0. Καθένα από τα µεταβλητά B0, L0, D0 έχει δύο 

καταστάσεις και ως εκ τούτου προκύπτουν 23=8 πιθανές θέσεις που φαίνονται στο δενδροειδές 

διάγραµµα του σχήµατος 1. 

 

 
Σχήµα 1.  ∆ενδροειδές διάγραµµα για τρεις µεταβλητές, µπουτόν, λάµπα, πόρτα µε δύο δυνατότητες 

 

Οι καταστάσεις που προκύπτουν από τους οκτώ συνδυασµούς φαίνονται στη στήλη του 

αποτελέσµατος, ως αποδεκτό το ΝΑΙ και µη αποδεκτό το ΟΧΙ. Για παράδειγµα στην κατάσταση του 

πέµπτου συνδυασµού (5) πιέζοντας το µπουτόν κλήσης το αποτέλεσµα είναι αποδεκτό ΝΑΙ. Αντίθετα στις 

καταστάσεις 7 και 8 καλώντας το θάλαµο του ανελκυστήρα ενώ το φως είναι αναµµένο ανεξάρτητα αν η 

πόρτα είναι κλειστή ή ανοικτή το αποτέλεσµα είναι µη αποδεκτό ΟΧΙ. 

 

Παρουσίαση της κλήσης θαλάµου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, απλής λειτουργίας, µε 

σκαριφήµατα 
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Σχήµα 2. Όταν ο θάλαµος 

ανελκυστήρα κληθεί σε όροφο, 

ανάβει η φωτεινή ένδειξη 

«κατειληµµένος» 

Σχήµα 3.  Όταν ο θάλαµος 

ανελκυστήρα ελευθερωθεί, τότε ο 

θάλαµος µπορεί να κληθεί από 

άλλα άτοµα που θέλουν να 

εξυπηρετηθούν 

Σχήµα 4. Όταν ο θάλαµος 

ανελκυστήρα  είναι 

κατειληµµένος, δεν  µπορεί  να 

κληθεί   από  άλλα  άτοµα 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 5. Κύκλωµα - σχέδιο έργου Σχήµα 6.  Πίνακας αληθείας 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Να συγκεντρώσετε τα υλικά και τις συσκευές στο χώρο εργασίας. 

� Να στερεώσετε τους ηλεκτρονόµους και τα µπουτόν στην πινακίδα. 

� Να πραγµατοποιήσετε τη συνδεσµολογία σύµφωνα µε το σχέδιο έργου. 

� Να ελέγξετε τη συνδεσµολογία όταν είναι παρών ο υπεύθυνος. 

� Να επαληθεύσετε τον πίνακα αληθείας µε το έργο που έχετε πραγµατοποιήσει. 

� Να αποσυναρµολογήσετε τη συνδεσµολογία και να επιστρέψετε τις συσκευές, εργαλεία. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ηλεκτρονόµοι µε δύο ανοικτές επαφές (Ν.Ο) και δύο κλειστές επαφές (N.C.), πηνίο 24V, τεµάχια 2. 

� Ηλεκτρονόµος µε µία ανοικτή επαφή (Ν.Ο), πηνίο 24V, τεµάχιο 1. 

� Ηλεκτρονόµος µε δύο επαφές ανοικτές (Ν.Ο) και τέσσερις κλειστές επαφές (N.C), τεµάχιο 1. 

� Μπουτόν δύο επαφών, τεµάχια 3. 

� Αγωγοί σύνδεσης των 2,5mm2. 
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Άσκηση 3: Ανελκυστήρες Έλξεως  

 Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου σχετικά µε τους ανελκυστήρες έλξεως. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

Να γίνουν τα εξής: 

� Αναγνώριση και περιγραφή όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων του ανελκυστήρα. 

� Αναγνώριση και περιγραφή του τύπου των συρµατόσχοινων και έλεγχος της κατάστασης αυτών. 

� Αναγνώριση και περιγραφή των διαφόρων µερών του πίνακα των ευθυντηρίων κυκλωµάτων (CON 

TROL) και έλεγχος της υφιστάµενης κατάστασης. 

� Αναγνώριση, περιγραφή και έλεγχος των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων τα οποία  

ευρίσκονται επί του θαλάµου του ανελκυστήρα (αρπάγες, συρµατόσχοινο του ρυθµιστή, µπουτονιέρα 

επιθεώρησης, µηχανισµού αρπάγης, διακόπτης αρπάγης, κώνοι ανάρτησης συρµατόσχοινων, 

φωτισµού θαλάµου, µπουτονιέρα κ.τ.λ.).   

� Αναγνώριση, περιγραφή και έλεγχος των συστηµάτων ασφαλείας και χειρισµού του ανελκυστήρα 

(ηλεκτροµηχανική ασφάλιση θυρών, διακόπτης κινητού δαπέδου, ασφαλιστικοί διακόπτες, ρυθµιστής 

ταχύτητας, συσκευή αρπάγης, διακόπτης ορόφων, οροφοδιαλογέας κ.τ.λ.). 

� Περιγραφή του συστήµατος κινητήρα – µειωτήρα – πέδη κ.τ.λ. Έλεγχοι της κατάστασης και 

υπολογισµός της ισχύος του κινητήρα κατά τη λειτουργία υπό φορτίο και εν κενώ µε µέτρηση των 

ρευµάτων στις φάσεις του κινητήρα. 

� Μέτρηση της αντίστασης γειώσεως των διαφόρων µεταλλικών µερών. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ανελκυστήρας έλξεως.  
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Άσκηση 4: Κινητήρας Σ.Ρ. (DC) παράλληλης διέγερσης  

Σκοπός της παρούσας δοκιµασίας είναι να ελεγχθεί η ικανότητα του εξεταζόµενου 

τεχνίτη/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου να εκτελέσει σωστή και ασφαλή συνδεσµολογία ενός κινητήρα Σ.Ρ. 

(DC) παράλληλης διέγερσης. 

 

 
Σχήµα 1.   Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 1. 

� Έχοντας σταθερή την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα στην αντίστοιχη ονοµαστική τιµή, και 

µεταβάλλοντας την αντίσταση διέγερσης παρατηρούµε την λειτουργία του κινητήρα.  

� Με σταθερή την ένταση στο τύλιγµα διέγερσης, µεταβάλλουµε την τάση τροφοδοσίας και 

παρατηρούµε την λειτουργία του κινητήρα. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες προστασίες, 

για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας Σ.Ρ. 230V/8,5A. 

� Γεννήτρια Σ.Ρ. ξένης διέγερσης 230V/8,5A. 

� Ροοστάτης 1000Ω/1A. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A αντίστοιχα. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW/300V 

� Εύκαµπτοι αγωγοί 2,5 mm2 για σύνδεση. 
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Άσκηση 5: Έλεγχος Ηλεκτρονόµου µε ∆ιακόπτη  

Σκοπός της άσκησης είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος περί της γνώσης του 

να σχεδιάζει και να κατασκευάζει  εκκινητές κινητήρων, ξεκινώντας από τον απλούστερο, που είναι ο 

έλεγχος ηλεκτρονόµου µε επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων (on/off). Επίσης,  θα εξεταστεί η γνώση περί 

της συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού και της συνδεσµολογίας του 

ηλεκτρονόµου καθώς και της τοποθέτησης και συνδεσµολογίας  του θερµικού. 

 

 

 

 
 

 

Σχήµα 1 
 

Σχήµα 2 

 

Στο σχήµα 1 βλέπουµε το κύκλωµα ισχύος (πολυγραµµικό και µονογραµµικό), εκκίνησης κινητήρα. 

Στο κύκλωµα του σχήµατος 2 διακρίνουµε την ασφάλεια του βοηθητικού κυκλώµατος F0F, το θερµικό 

F2F µε τις επαφές 95-96 και  97-98, τον διακόπτη S1Q, το πηνίο του ηλεκτρονόµου Κ1Μ και την  

ενδεικτική λυχνία βλάβης Η1Η. 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το σχέδιο 

πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 
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� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V, τρεις κύριες επαφές ισχύος (δεν υπάρχει επαφή 

αυτοσυγκράτησης και δεν µας απασχολεί αν είναι η βοηθητική επαφή του ηλεκτρονόµου εργασίας ή 

ηρεµίας). 

� Ένας θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Ένας διακόπτης 0 –1.  

� Μία ενδεικτική λυχνία. 
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Άσκηση 6: Εκκίνηση τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων  

Σκοπός είναι να εξεταστεί ο τεχνίτης/εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος περί των βασικών αρχών των 

ηλεκτρικών µηχανών και για το κατά πόσο είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες 

συνδεσµολογίες, να πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί 

τα αποτελέσµατα. 

Η εκκίνηση των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα, µπορεί να 

επιτευχθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1) Απ’ ευθείας εκκίνηση, 2) Εκκίνηση µε αντιστάσεις 

στον στάτη, 3) Εκκίνηση µε αυτοµεταχηµατιστή, 4) Εκκίνηση µε διακόπτη αστέρα – τριγώνου, 5) Εκκίνηση 

µε αντιστάσεις στον δροµέα, 6) Εκκίνηση µε συσκευές στερεάς κατάστασης, 7) Με ρύθµιση του λόγου V/f. 

 

 
Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία της άσκησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Καταγράψτε τις ονοµαστικές τιµές ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

 

∆εδοµένα κινητήρα 

Ονοµαστική ισχύς   Ρον = ………………   [ KW ]  

Ονοµαστική  τάση στάτη Vον = ……/…… [ V ] Συνδεσµολογία …………… 

Ονοµαστική ένταση ρεύµατος στάτη   Iον = ……/…… [ Α ] Συνδεσµολογία ………. …. 

Ονοµαστικές στροφές nον = …………..    [ rpm ]  

Ονοµαστική  συχνότητα  f ον = …………..    [ Hz ]  

Ονοµαστικός συντελεστής ισχύος   cosφον = …………..      

Ονοµαστική  τάση δροµέα Vον2 = ……/………[ V ]      Συνδεσµολογία …………… 

Ονοµαστική ένταση ρεύµατος δροµέα  Iον2 = ……/…… [ Α ]     Συνδεσµολογία …………… 

 

� Υπολογίστε  τις παρακάτω τιµές σύµφωνα µε τους τύπους. 

 

Αριθµός ζευγών πόλων  
p = 

sn
f60⋅

              

Σύγχρονη ταχύτητα         
ns = 

p
f60⋅

   [rpm]  

Ονοµαστική ολίσθηση  
Sον = 

s

s

n
nn ον−

 

Ονοµαστική Ροπή 
Tον = =ον

ονω
P

 
ονη2π

60P
⋅
⋅ον  [Νm],  (όπου nον [rpm])           

Ονοµαστικός βαθµός απόδοσης 
ηον = 

ονον

ον

φcosIV3
P

ον

                 

 

� Για να εκτελέσετε απ’ ευθείας εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα, πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία 

του σχήµατος 1. 
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� Αφήστε ανοικτό το διακόπτη ∆2 και κλείστε τον ∆1. 

� Μετρήστε το ρεύµα εκκίνησης  Ιεκ = ……[ Α ] 

� Για να εκτελέσετε εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα µε αντιστάσεις στο δροµέα, κλείστε το διακόπτη ∆2, 

έτσι ώστε να συνδεθεί ο εκκινητής, µε τη µεγαλύτερη αντίσταση του, στο δροµέα του ασύγχρονου 

κινητήρα. 

� Κλείστε  το διακόπτη ∆1 και σηµειώστε τις τιµές στον πίνακα. 

� Για διάφορες τιµές των αντιστάσεων του εκκινητή, συµπληρώστε τον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

Rεκ [Ω]      

Ιεκ [Α]      

Ιεκ /Ιον     

     

 

 

 
Σχήµα 2. Συνδεσµολογία εκκίνησης µε διακόπτη Υ/∆ 

 

� Για να εκτελέσετε εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα µε διακόπτη Υ/∆, πραγµατοποιήστε τη 

συνδεσµολογία του σχήµατος 2.  

� Μέσω του διακόπτη Υ/∆ , συνδέστε τα τυλίγµατα του στάτη πρώτα σε αστέρα και αφού ο κινητήρας 

φτάσει τις ονοµαστικές στροφές,  κάντε τη µεταγωγή σε τρίγωνο. 

�  Μετρήστε τα ρεύµατα και στις δύο περιπτώσεις και συµπληρώστε τον πίνακα 2. 

� Υπολογίστε µέσω της σχέσης (1), το χρόνο που χρειάζεται για τη µεταγωγή από αστέρα σε τρίγωνο. 

 

tεκ =  4 + 2 )kW(P  (sec)              [1] 

Πίνακας 2 

ΙY (A) Ι∆ (A)  Ι∆ / ΙY 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης λειτουργίας 400V, ∆, έντασης 

6A. 

� Αυτόµατος διακόπτης αστέρα-τρίγωνο των 16Α. 

� Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο συνεχούς ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A, αντίστοιχα 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Ένα µεταβλητό ωµικό φορτίο συνολικής ισχύος 3kW/300V. 

� Στροφόµετρο. 

� Εύκαµπτοι αγωγοί για σύνδεση 2,5 mm2.

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



Άσκηση 7: Πέδηση ασύγχρονων κινητήρων  

Σκοπός είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί των βασικών αρχών των 

ηλεκτρικών µηχανών, ότι είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις αντίστοιχες συνδεσµολογίες, να 

πραγµατοποιεί µετρήσεις τροφοδοτώντας διαφόρων τύπων φορτία  και να  αξιολογεί τα αποτελέσµατα. 

Εξετάζονται διάφορες µεθόδους ηλεκτρικής πέδησης ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Με τον 

όρο "ελεύθερη πέδηση", εννοούµε την πέδηση του κινητήρα, λόγω των µηχανικών τριβών των διαφόρων 

συνιστωσών του συστήµατος (έδρανα, ανεµισµός), µετά την αφαίρεση της τάσης τροφοδοσίας. 

 

 
 

Σχήµα 1.  Συνδεσµολογία δυναµικής πέδησης. Αλλαγή της διαδοχής των φάσεων 

 

 
 

Σχήµα 2.   ∆ιάταξη πέδησης τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα µε Σ.Ρ. 

 

 

α. ∆υναµική πέδηση: Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά αποτελεσµατική και επιτυγχάνεται µε την απότοµη 

αλλαγή της φοράς περιστροφής του µαγνητικού πεδίου του τυλίγµατος του στάτη, αλλάζοντας τη διαδοχή 

δύο οποιονδήποτε από τις τρεις φάσεις της τάσης. 

β. ∆υναµική πέδηση µε συνεχές ρεύµα: Στην περίπτωση της πέδησης µε συνεχές ρεύµα, το τύλιγµα του 

στάτη αποσυνδέεται από το δίκτυο του Ε.Ρ. και τροφοδοτείται µε Σ.Ρ., µέσω κατάλληλης ανορθωτικής 

διάταξης. 

γ. Πέδηση µε αλλαγή του αριθµού των πόλων: Η µέθοδος αυτή, αφορά αποκλειστικά και µόνο στους 

κινητήρες στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθµού των πόλων. Για παράδειγµα 

διπλασιάζοντας τον αριθµό των πόλων, η ταχύτητα του στρεφόµενου µαγνητικού πεδίου 

υποδιπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα στην περιοχή στροφών, n2 ≤ nr ≤ n1 (όπου  n2 = n1 /2), η µηχανή να 

λειτουργεί ως γεννήτρια επιστρέφοντας ισχύ στο δίκτυο.  
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Σχήµα 3.  Πειραµατική συνδεσµολογία πέδησης 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του σχήµατος 3. 

� Ρυθµίστε την πέδη, ώστε το φορτίο του κινητήρα σε ονοµαστικές στροφές, να είναι το 50% του 

ονοµαστικού. 

� Πραγµατοποιήστε τις µεθόδους πέδησης που αναφέραµε στο και καταγράψτε για κάθε µια από 

αυτές, τη κυµατοµορφή των στροφών συναρτήσει του χρόνου (µέσω του καταγραφικού οργάνου), 

καθώς επίσης και τη κυµατοµορφή του ρεύµατος τυµπάνου σε µια φάση (µέσω παλµογράφου). 

� Να σχολιάσετε τη µορφή των παραπάνω κυµατοµορφών, να γίνει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων 

µεθόδων πέδησης και να αποφανθείτε για το ποια είναι η πιο αποτελεσµατική. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος µε δυνατότητα ρύθµισης της τάσης και τις ανάλογες 

προστασίες, για την τροφοδοσία της διάταξης. 

� Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης λειτουργίας 400V, ∆, έντασης 

6Α. 

� Πέδη. 

� Βολτόµετρα και αµπερόµετρα εναλλασσόµενου ρεύµατος, µε κλίµακες 0-300V και 0-10A, αντίστοιχα 

� Ένα ηλεκτρονικό βαττόµετρο µε δυνατότητα επιπλέον µέτρησης της άεργης ισχύος και του 

συντελεστή ισχύος. 

� Στροφόµετρο. 

� Εύκαµπτοι αγωγοί 2,5 mm2 για σύνδεση. 
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Άσκηση 8: Υδραυλικοί Ανελκυστήρες «Έµµεσης Ανάρτησης» 

 Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξεταστεί η γνώση του τεχνίτη/εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου σχετικά µε τους Υδραυλικούς Ανελκυστήρες «Έµµεσης Ανάρτησης» 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

Να γίνουν τα παρακάτω: 

� Αναγνώριση και περιγραφή όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων του ανελκυστήρα. 

� Αναγνώριση και περιγραφή του τύπου των συρµατόσχοινων και έλεγχος της κατάστασης αυτών. 

� Αναγνώριση και περιγραφή των διαφόρων µερών του πίνακα των ευθυντηρίων κυκλωµάτων (CON 

TROL) και έλεγχος της υφιστάµενης κατάστασης. 

� Αναγνώριση, περιγραφή και έλεγχος των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων τα οποία  

ευρίσκονται επί του θαλάµου του ανελκυστήρα (αρπάγες, συρµατόσχοινο του ρυθµιστή, µπουτονιέρα 

επιθεώρησης, µηχανισµού αρπάγης, διακόπτης αρπάγης, κώνοι ανάρτησης συρµατόσχοινων, 

φωτισµού θαλάµου, µπουτονιέρα κ.τ.λ.).   

� Αναγνώριση, περιγραφή και έλεγχος των συστηµάτων ασφαλείας και χειρισµού του ανελκυστήρα 

(ηλεκτροµηχανική ασφάλιση θυρών, διακόπτης κινητού δαπέδου, ασφαλιστικοί διακόπτες, ρυθµιστής 

ταχύτητας, συσκευή αρπάγης, διακόπτης ορόφων, οροφοδιαλογέας κ.τ.λ.). 

� Περιγραφή του υδραυλικού συγκροτήµατος και των διαφόρων µερών και εξαρτηµάτων όπως και των 

βαλβίδων αντεπιστροφής, περιοριστήρα πίεσης, καθόδου, ανόδου κ.τ.λ.   

� Έλεγχος του συστήµατος απεγκλωβισµού και αναγνώρισης των σχετικών βαλβίδων.  

� Μέτρηση της αντίστασης γειώσεως των διαφόρων µεταλλικών µερών. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Υδραυλικός Ανελκυστήρας «Έµµεσης Ανάρτησης» 
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Άσκηση 9: Κύκλωµα αυτοµατισµού µε µπουτόν (Αυτοσυγκράτηση)  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των τεχνιτών/εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 

περί της συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού, του απλούστερου εκκινητή µε τη 

χρήση µπουτόν (αυτοσυγκράτηση) και της δυνατότητας αποµακρυσµένου ελέγχου από πολλαπλά 

σηµεία. 

Τα µπουτόν µας βοηθούν στον χειρισµό των κυκλωµάτων αυτοµατισµού. ∆ιακρίνονται: α) σε 

µπουτόν START β) σε µπουτόν STOP και συµβολίζονται όπως στο σχήµα 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήµα 1 

 
Σχήµα 2 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παραπάνω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο (σχήµα 2) πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο 

διαµέτρου ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας 

στο σχέδιο τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του 

κυκλώµατος και στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V, τρεις κύριες επαφές ισχύος και µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NO NORMALLY OPEN). 

� Ένα θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START.  

� Μία ενδεικτική λυχνία. 
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Άσκηση 10: Αυτόµατος ∆ιακόπτης Αναστροφής (µανδάλωση µέσω βοηθητικών επαφών των 

ηλεκτρονόµων)  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί της 

συνδεσµολογίας αυτόµατου διακόπτη αναστροφής, περί µανδάλωσης µέσω βοηθητικών επαφών 

ηλεκτρονόµου και περί του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας και χειρισµού ενός κινητήρα. 

Ο αυτόµατος διακόπτης αναστροφής χρησιµοποιείται στους κινητήρες που απαιτείται διπλή φορά 

περιστροφής (γερανογέφυρες, βαρούλκα, γερανοί κ.τ.λ.). Η αντιστροφή της φοράς περιστροφής του 

κινητήρα γίνεται µε τη µέθοδο της αντιστροφής των φάσεων. Η όλη διάταξη περιλαµβάνει δύο 

ηλεκτρονόµους, ένα θερµικό και τα µπουτόν STOP - START (ένα για κάθε φορά περιστροφής). Επίσης 

είναι δυνατόν να υπάρχουν και δύο ενδεικτικές λυχνίες, µία για κάθε φορά περιστροφής. 

 

 

 
      Σχήµα 1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα 2. Κύκλωµα Αυτοµατισµού  

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα έχοντας δίπλα σας το σχέδιο. 

� Πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� ∆ύο ηλεκτρονόµοι µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος και µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NO NORMALLY OPEN), δύο βοηθητικές επαφές εργασίας (ή 

κανονικά ανοικτές ή NO NORMALLY OPEN) και δύο ηρεµίας (ή κανονικά κλειστές ή NC NORMALLY 

CLOSE). 

� Ένα θερµικό µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και δύο µπουτόν START. 

� Τρεις ενδεικτικές λυχνίες. 
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Άσκηση 11: Βιοµηχανική εφαρµογή µε 3 κινητήρες  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση των ηλεκτρολόγων σχετικά µε τη γνώση συνδεσµολογίας της 

συνδυασµένης χρήσης τριών ηλεκτρονόµων και επαφών ηλεκτρικών µανδαλώσεων του ελέγχου τριών 

κινητήρων, µε το ίδιο κύκλωµα αυτοµατισµού και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ελεγχθούν τρεις κινητήρες από ένα ηλεκτρονόµο κατ’ αντιστοιχία, 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή ζητείται να σχεδιαστεί και να 

συνδεσµολογηθεί το βοηθητικό κύκλωµα που ελέγχει τρεις κινητήρες Μ1,Μ2,Μ3  οι οποίοι θα πρέπει να 

λειτουργούν µε τις παρακάτω συνθήκες :  

� στο άνοιγµα οποιουδήποτε θερµικού να µη λειτουργούν  και οι τρεις. 

� να µην ξεκινάει ο Μ3 εάν δεν λειτουργούν ο Μ1και ο Μ2. 

� όταν βρίσκονται σε λειτουργία και οι τρεις και σταµατήσουν ο Μ1 και ο Μ2, να σταµατάει και ο Μ3. 

 

 

 
Σχήµα  1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα  2. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παρακάτω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου 

ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο 

τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και 

στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο εξεταστή αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα 

βιδώσετε σε κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος 

αν είναι σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN). 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

ηρεµίας εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN). 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V,  τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN)  

� Τρία θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Τρεις µπουτονιέρες µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START η κάθε µία. 

� Αν ζητηθεί να τοποθετηθούν λυχνίες χρειάζονται τρεις ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη λειτουργίας 

και τρεις για την ένδειξη βλάβης. 
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Άσκηση 12: Βιοµηχανική Εφαρµογή µε 4 Κινητήρες και Χρονικό  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση των τεχνιτών/εγκαταστατών ηλεκτρολόγων σχετικά µε τη 

γνώση της συνδεσµολογίας και της συνδυασµένη χρήσης τεσσάρων ηλεκτρονόµων, επαφών ηλεκτρικών 

µανδαλώσεων, χρονικού και βοηθητικών ηλεκτρονόµων για τον έλεγχο τεσσάρων κινητήρων, µε το ίδιο 

κύκλωµα αυτοµατισµού και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. 

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή ζητείται να σχεδιαστεί και να συνδεσµολογηθεί το βοηθητικό κύκλωµα 

τεσσάρων κινητήρων που ελέγχονται από τους ηλεκτρονόµους Κ1Μ, Κ2Μ, Κ3Μ και Κ4Μ οι οποίοι θα 

πρέπει να λειτουργούν κάτω από τις εξής συνθήκες : 

� Ο καθένας θα έχει δικό του START, STOP, θερµικό. 

� Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ένα θερµικό να σταµατούν και οι τέσσερις κινητήρες.. 

� Ο Κ2Μ ξεκινά 50 sec µετά την ενεργοποίηση του Κ1Μ. 

� Για να ξεκινήσει  Κ3Μ θα πρέπει να λειτουργεί και ο Κ1Μ και ο Κ2Μ.  

� Όταν είναι σε λειτουργία  και οι τέσσερις και σταµατήσουν να λειτουργούν οι Κ1Μ, Κ2Μ, Κ4Μ, να 

σταµατάει και ο Κ3Μ. 

� Για να ξεκινήσει ο Κ4Μ  θα πρέπει να λειτουργεί  είτε ο Κ1Μ είτε ο Κ2Μ, και θα πρέπει να  σταµατάει 

όταν σταµατήσουν και ο Κ1Μ και ο Κ3Μ. 

 

 

 
Σχήµα  1. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα  2. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα παρακάτω εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το 

σχέδιο πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου 

ενός τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο 

τον αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και 

στη εύρεση του λάθους. 

� Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. 

� Όταν τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, τρεις βοηθητικές 

επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN) και δύο βοηθητικές επαφές ηρεµίας 

(ή κανονικά κλειστές ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, τρεις βοηθητικές 

επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας 

(ή κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή 

κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος, µία βοηθητική επαφή 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτή ή NΟ NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή 

κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή 

NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένας (1) ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή 

NC NORMALLY CLOSE). 

� Ένα (1) χρονικό µε τάση πηνίου 230V και καθυστέρηση κατά την λειτουργία 

� Τέσσερα (4) θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Τέσσερις (4) µπουτονιέρες µε ένα (1) µπουτόν STOP και ένα (1) µπουτόν START η κάθε µία.. 

� Αν ζητηθεί να τοποθετηθούν λυχνίες χρειάζονται τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη 

λειτουργίας και τέσσερις  για την ένδειξη βλάβης. 
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Άσκηση 13: Εκκίνηση δύο ηλεκτροκινητήρων µε χρονική καθυστέρηση του δεύτερου στην 

εκκίνηση.  

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξέταση της γνώσης των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων περί της 

συνδεσµολογίας του συγκεκριµένου κυκλώµατος αυτοµατισµού (εκκίνησης δύο ηλεκτροκινητήρων µε 

χρονική καθυστέρηση του δεύτερου), του ελέγχου δύο κινητήρων µε κοινό κύκλωµα αυτοµατισµού και της 

εξοικείωσης τους µε τη χρησιµοποίηση χρονικού. 

Η χρονική καθυστέρηση ξεκινήµατος εφαρµόζεται στη βιοµηχανία κυρίως στους µεγάλους κινητήρες 

για να µην έχουµε υπερφόρτωση του δικτύου λόγω των ρευµάτων εκκίνησης, αλλά και σ’ άλλες 

εφαρµογές όπου απαιτείται εκκίνηση κινητήρων σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές είτε για λόγους 

σκοπιµότητας είτε για λόγους οικονοµίας. 

 

 
Σχήµα  1. Συνδεσµολογία χρονικού 

 

 
Σχήµα 2. Κύκλωµα ισχύος 
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Σχήµα 3. Κύκλωµα αυτοµατισµού 

 

Στο σχήµα 1 βλέπουµε τη συνδεσµολογία ενός χρονικού. Μόλις τροφοδοτηθεί το πηνίο Α1-Α2, η επαφή 

που βρίσκεται στη θέση 15-16 εξακολουθεί να παραµένει στην ίδια θέση. Όταν περάσει το χρονικό 

διάστηµα που έχουµε διαλέξει µε το ρυθµιστικό κουµπί και ενώ το πηνίο ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να βρίσκεται υπό 

τάση, η επαφή πηγαίνει στη θέση 15-18 και τροφοδοτεί το κύκλωµα που είναι συνδεδεµένη. Αν πριν 

αλλάξει θέση η επαφή 15-16 διακοπεί η τροφοδοσία του χρονικού, τότε σε επόµενη διέγερση του πηνίου 

του χρονικού ο χρόνος µετρά από την αρχή. 
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∆ιαδικασία άσκησης 

� Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα στην εργαστηριακή πινακίδα και έχοντας δίπλα σας το σχέδιο 

πραγµατοποιήστε τη συρµάτωση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιώντας καλώδιο διαµέτρου ενός 

τετραγωνικού χιλιοστού (ΜΡ µε χρώµα µπλε και R µε χρώµα µαύρο) σηµειώνοντας στο σχέδιο τον 

αγωγό που τοποθετείται γιατί αυτό θα σας διευκολύνει κατόπιν στον έλεγχο του κυκλώµατος και στη 

εύρεση του λάθους. 

� Όταν Στο τέλος της συρµάτωσης θα πρέπει να έχετε τελικώς δύο καλώδια για την τροφοδοσία του 

κυκλώµατος (R – MP) τα οποία µαζί µε τον υπεύθυνο αφού ελέγξει το κύκλωµα θα τα βιδώσετε σε 

κλέµα τροφοδότησης για να δώσετε τάση και να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώµατος αν είναι 

σωστή. τελειώσετε µε την άσκηση αποσυναρµολογήστε το κύκλωµα και παραδώστε τα υλικά στον 

υπεύθυνο. 

 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

� Ένας ηλεκτρονόµος µε τάση πηνίου 230V µε τρεις κύριες επαφές ισχύος και τρεις βοηθητικές επαφές 

εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ NORMALLY OPEN), ένα ηλεκτρονόµο µε τάση πηνίου 230V,  

τρεις κύριες επαφές ισχύος, δύο βοηθητικές επαφές εργασίας (ή κανονικά ανοικτές ή NΟ 

NORMALLY OPEN) και µία βοηθητική επαφή ηρεµίας (ή κανονικά κλειστή ή NC NORMALLY 

CLOSE) 

� ∆ύο θερµικά µε περιοχή ρύθµισης όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

� Μία µπουτονιέρα µε ένα µπουτόν STOP και ένα µπουτόν START.  

� Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες. 

� Ένα χρονικό µε τάση πηνίου 230V και καθυστέρηση κατά την λειτουργία. 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ /ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Ενότητα Α: Υποψήφιος του άρθρου 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ 

ειδικότητας) για την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου ∆’ ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τρείς (3) ασκήσεις και συγκεκριµένα στις ασκήσεις Νο1, Νο2 και Νο3. Η 

διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη της 

συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία και τις τρείς (3) ασκήσεις. 

 

Ενότητα Β: Υποψήφιοι α)  του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ 

ειδικότητας) και β) του άρθρου 9 παρ. 5 του π.δ. 108/2013 (συντηρητής ηλεκτρολόγος ∆’ 

ειδικότητας) για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τρείς (3) ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Οµάδα 1. Μια (1) άσκηση από τις Νο 3 και Νο8 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση ανάλογα και 

µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού.  

Οµάδα 2. ∆ύο (2) ασκήσεις από τις Νο4 έως και Νο7 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.   

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη 

της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις δύο (2) από τις τρείς (3) 

ασκήσεις και συγκεκριµένα την άσκηση της Οµάδας 1 και µια (1) εκ των δύο (2) ασκήσεων της Οµάδας 2. 

 

Ενότητα Γ: Υποψήφιοι α)  του άρθρου 9 παρ. 6 του π.δ. 108/2013 (αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆’ 

ειδικότητας) και β) του άρθρου 9 παρ. 7 του π.δ. 108/2013 (συντηρητής ηλεκτρολόγος ∆’ 

ειδικότητας) για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της ∆’ ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερις (4) ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Οµάδα 1. Μια (1) άσκηση από τις Νο 3 και Νο8 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση ανάλογα και 

µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού.  

Οµάδα 2. Μια (1) άσκηση από τις Νο9 και Νο10 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.   

Οµάδα 3. ∆ύο (2) ασκήσεις από τις Νο11, Νο12 και Νο13 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.   

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 120 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη 

της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις τρείς (3) από τις τέσσερις 

(4) ασκήσεις και συγκεκριµένα υποχρεωτικά την άσκηση της Οµάδας 1 και µια (1) εκ των δύο ασκήσεων 

της Οµάδας 3 καθώς και µια (1) εκ των υπολοίπων ασκήσεων των Οµάδων 2 και 3 αντίστοιχα. 

 

Ενότητα ∆: Υποψήφιος του άρθρου 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013 (εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης 

Οµάδας ∆’ ειδικότητας) για την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας της ∆’ 

ειδικότητας: 

 

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε τρείς (3) ασκήσεις οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 

Οµάδα 1. Μια (1) άσκηση από τις Νο 9 και Νο10 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση ανάλογα και 

µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού.  

Οµάδα 2. ∆ύο (2) ασκήσεις από τις Νο11, Νο12 και Νο13 όπου η επιλογή γίνεται τυχαία µε κλήρωση.   

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά. Η συµµετοχή του υποψήφιου στο πρακτικό µέρος για την λήψη 

της συγκεκριµένης άδειας θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις δύο (2) από τις τρείς (3) 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



ασκήσεις και συγκεκριµένα υποχρεωτικά µια (1) εκ των δύο (2) ασκήσεων της Οµάδας 2 και µια (1) εκ 

των υπολοίπων ασκήσεων των Οµάδων 1 και 2 αντίστοιχα. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
( τίτλος της υπηρεσίας ) 

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

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

 
 

Α∆ Ε Ι Α  

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

Α ΄  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Τ ΗΤ ΑΣ  

 (Π∆ 108/2013, Α’ 141) 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Η παρούσα χορηγείται σε εφαρµογή των 

διατάξεων του π.δ. 108/2013 (Α’ 141) 

 

 

«Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών 

προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της 

εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για 

την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 

πρόσωπα» 

 

 

 

 

Α  ∆  Ε  Ι  Α  

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

Α ’  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Τ ΗΤ ΑΣ  
 

 

(Ο φέρων το παρόν έντυπο κατέχει τις άδειες εκείνες οι 
οποίες φέρουν την σφραγίδα της υπηρεσίας) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ 

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

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .                                                                                                                                                                                            

                                   Ο  .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 

             

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας είναι 

το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του 

έχοντος το προς τούτο δικαίωµα, υλοποιεί τη µελέτη 

της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, 

κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποκτά  προϋπηρεσία 

για τη διατήρηση της υφιστάµενης άδειας ή για την 

απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 

Α΄ Ειδικότητας. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  

  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

1ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

1ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 
 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Οµάδας Α΄ 
Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, 
εντός των ορίων της 1ης Οµάδας, υλοποιεί την µελέτη 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, 
κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις 
εκτελούµενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις 
εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά  προϋπηρεσία για 
τη διατήρηση της υφιστάµενης άδειας ή για την 
απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
2ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 12. 
Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη (Υ∆Ε), προκειµένου για τη σύνδεση της 
εγκατάστασης µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον 
τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.  

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Οµάδας Α΄ 
Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός 
των ορίων της 1ης και 2ης  Οµάδας, υλοποιεί τη 
µελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή 
απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και 
συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι 
υπεύθυνος για τις εκτελούµενες εργασίες, προΐσταται 
και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. 
Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά 
προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάµενης 
άδειας, ή για την απόκτηση της άδειας του 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Οµάδας και εκδίδει 
υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του π.δ. 108/2013. Επίσης, εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ∆Ε), 
προκειµένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης µε τα 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

3ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

3ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Οµάδας  Α΄ 
Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός 
των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης  Οµάδας, υλοποιεί τη 
µελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή 
απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και 
συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος 
για τις εκτελούµενες εργασίες, προΐσταται και 
συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. 
Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά 
προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάµενης 
άδειας και την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 4ης Οµάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει 
υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του π.δ.108/2013. Επίσης, εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ∆Ε), 
προκειµένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης µε τα 
δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται 
από τις κείµενες διατάξεις.  

 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  

  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

4ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

4ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Οµάδας Α΄ 
Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός 
της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Οµάδας χωρίς κανένα 
περιορισµό, όσον αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, 
υλοποιεί την εν λόγω µελέτη, κατασκευάζει, 
επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική 
εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούµενες 
εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που 
εκτελούν τα συνεργεία, χορηγεί βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση 
της υφιστάµενης άδειας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση 
καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
π.δ.108/2013. Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ∆Ε), προκειµένου για τη 
σύνδεση της εγκατάστασης µε τα δίκτυα κοινής 
ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες 
διατάξεις. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  

 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 

 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων µικρής κλίµακας είναι το φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο για ηλιακά φωτοβολταϊκά 
συστήµατα µε ισχύ έως 10 kW και τάση έως 1.000V 
µεταξύ αγωγού φάσης-γης, υλοποιεί την µελέτη του 
φωτοβολταϊκού συστήµατος, όπου αυτή απαιτείται, 
κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το 
φωτοβολταϊκό σύστηµα. Είναι υπεύθυνος για τις 
εκτελούµενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις 
εργασίες που εκτελεί το συνεργείο. Επίσης χορηγεί 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για 
τη διατήρηση της υφιστάµενης άδειας ή για την 
απόκτηση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης 
Οµάδας Α΄ Ειδικότητας, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση 
των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4062/2012, και 
εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα 
µε το άρθρο 12 του π.δ.108/2013 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως 
ακολούθως:  

1. Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής 
ενέργειας ισχύος µέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά 
συστήµατα µικρής κλίµακας) και τάση έως 1.000 V 
µεταξύ αγωγού φάσης – γης. 
2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Οµάδας , οι 
οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις µε τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά: 

(α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µικρότερη των 
1.000 V και 
(β)  Ισχύς για φωτισµό και συσκευές (συνολικά) 
µικρότερη των 130 KW, ή  
(γ) Ισχύς για µηχανήµατα µικρότερη των 150 KW,  ή  
(δ) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µικρότερη των 150 
KW. 
3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Οµάδας οι 
οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

3.1. (α)  Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µεγαλύτερη 
των 1.000 V και  
(β) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές (συνολικά) 
µικρότερη των 130 KW, ή  
(γ) Ισχύς για µηχανήµατα µικρότερη των 150 KW, ή  
(δ) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µικρότερη των 250 
KW. 
3.2. (α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µικρότερη 
των 1.000 V και  
(β) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερη των 150 
KW και µικρότερη των 250 KW. 
4.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Οµάδας οι 
οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

4.1 (α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µεγαλύτερη 
των 1.000 V και 
(β) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές (συνολικά) 
µεγαλύτερη των 130 KW και µικρότερη των 200 KW, ή  
(γ) Ισχύς για µηχανήµατα µεγαλύτερη των 150 KW και 
µικρότερη των 200 KW, ή 
(δ) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερη των 250 
KW και µικρότερη των 600 KW.  
4.2. (α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µικρότερη 
των 1.000 V και  
(β) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές (συνολικά) 
µεγαλύτερη των 130 KW και µικρότερη των 200 KW, ή  
(γ) Ισχύς για µηχανήµατα µεγαλύτερη των 150 KW και 
µικρότερη των 200 KW, ή 
(δ) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερη των 250 
KW. 
5. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Οµάδας οι 
οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

5.1. (α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µεγαλύτερη 
των 1.000 V και 

(β) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές µεγαλύτερη των 
200 KW, ή  

(γ) Ισχύς για µηχανήµατα µεγαλύτερη των 200 KW, ή  

(δ) Ισχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό 
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερη των 600 
KW.  

5.2. (α) Τάση µεταξύ αγωγού φάσης – γης µικρότερη 
των 1.000 V και  

(β) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές µεγαλύτερη των 
200 KW, ή  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
( τίτλος της υπηρεσίας ) 

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

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

 
 

Α∆ Ε Ι Α  

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

Γ ΄  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Τ ΗΤ ΑΣ  

 (Π∆ 108/2013, Α’ 141) 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Η παρούσα χορηγείται σε εφαρµογή των 

διατάξεων του π.δ. 108/2013 (Α’ 141) 

 

 

«Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών 

προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της 

εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για 

την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 

πρόσωπα» 

 

 

 

 

Α ∆ Ε Ι Α 

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

Γ ’  Ε Ι ∆ Ι ΚΟ Τ ΗΤ ΑΣ  
 

 

(Ο φέρων το παρόν έντυπο κατέχει τις άδειες εκείνες οι 
οποίες φέρουν την σφραγίδα της υπηρεσίας) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ 

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

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .                                                                                     

                                   Ο  .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

Γ’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

Γ’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 
 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβόλων 
σωλήνων και επιγραφών είναι το φυσικό πρόσωπο, 
το οποίο συναρµολογεί το ηλεκτρικό µέρος των 
φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών, εγκαθιστά, 
επισκευάζει, παρακολουθεί και συντηρεί την 
εγκατάσταση των φωτοβόλων σωλήνων και 
επιγραφών και επιπλέον: 

α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόµενες βεβαιώσεις και 
εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του άρθρου 12,  

β) χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,  

γ) αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της 
υφιστάµενης άδειας και 

δ) όταν πρόκειται για ανεξάρτητη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτεινής επιγραφής που δεν αποτελεί 
µέρος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, εκδίδει 
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ∆Ε) 
προκειµένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης µε τα 
δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται 
από τις κείµενες διατάξεις. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  

Γ’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  

Γ’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

 
 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο αρχιτεχνίτης χειριστής µηχανηµάτων προβολής 

κινηµατογραφικών ταινιών αναλαµβάνει µε 

αποκλειστική του ευθύνη την παρακολούθηση και 

συντήρηση των µηχανηµάτων προβολής, των 

συσκευών ήχου καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό 

εξοπλισµό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση. 

 

 

 

Η ισχύς της παρούσας Άδειας παύει να ισχύει µετά τις 

31-12-2014, βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 του π.δ. 

108/2013. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες Γ’ Ειδικότητας 

ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους 

σωλήνες και επιγραφές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
( τίτλος της υπηρεσίας ) 

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

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

 
 

Α∆ Ε Ι Α  

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

∆ ΄  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Τ ΗΤ ΑΣ  

 (Π∆ 108/2013, Α’ 141) 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

Η παρούσα χορηγείται σε εφαρµογή των 

διατάξεων του π.δ. 108/2013 (Α’ 141) 

 

 

«Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών 

προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της 

εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για 

την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 

πρόσωπα» 

 

 

 

 

Α ∆ Ε Ι Α 

ΗΛΕΚ Τ ΡΟ ΛΟ ΓΟΥ   

∆ ’  Ε Ι ∆ Ι ΚΟ Τ ΗΤ ΑΣ  
 

 

(Ο φέρων το παρόν έντυπο κατέχει τις άδειες εκείνες οι 
οποίες φέρουν την σφραγίδα της υπηρεσίας) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Α∆ΕΙΑΣ 

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

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

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .                                                                                                                                                                                                                                   

                            Ο ……… . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος ∆΄ Ειδικότητας είναι 

το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία 

αντίστοιχου συντηρητή ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ή 

έχοντος το προς τούτο δικαίωµα εκτελεί τις εργασίες 

στις επαγγελµατικές δραστηριότητες της ∆’ 

Ειδικότητας. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση 

της υφιστάµενης άδειας καθώς και για την απόκτηση 

της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου και του 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης Οµάδας  ∆΄ 

Ειδικότητας.  

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-Τ7Ζ



 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος ∆΄ Ειδικότητας είναι 
το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκλειστικά στις 
εγκαταστάσεις της 1ης Οµάδας της ∆΄ Ειδικότητας, 
αναλαµβάνει υπεύθυνα, συνεχώς ή περιοδικά, τον 
έλεγχο της εύρυθµης λειτουργίας και τη συντήρηση της 
εγκατάστασης, τόσο των εντός του µηχανοστασίου 
µηχανηµάτων, όσο και των εκτός του µηχανοστασίου 
εγκατεστηµένων λοιπών εξαρτηµάτων της αυτοτελούς 
εγκατάστασης, αντικαθιστά ή επισκευάζει φθαρµένα 
τµήµατα της εγκατάστασης, δεν µπορεί όµως να την 
µεταβάλλει. Προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω 
εργασίες που εκτελεί συνεργείο συντήρησης, όπως τα 
θέµατα αυτά ρυθµίζονται από τις κείµενες διατάξεις, 
χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Επιπλέον, αποκτά 
προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάµενης 
άδειας και για την απόκτηση της άδειας του 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης Οµάδας ∆΄ 
Ειδικότητας. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

1ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

1ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Οµάδας ∆΄ 

Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

υλοποιεί τη µελέτη των εγκαταστάσεων της 1ης 

Οµάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω 

εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, 

παρακολουθεί τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί 

τις εγκαταστάσεις της 1ης Οµάδας. Χορηγεί 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποκτά προϋπηρεσία 

για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας ∆΄ Ειδικότητας καθώς και 

για τη διατήρηση της υφιστάµενης άδειας. Επιπλέον, 

εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του π.δ.108/2013. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

              
. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α ∆ Ε Ι Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  

2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθ. Άδειας………………. 

Ηµεροµηνία χορήγησης:…………………….. 

Ο…………. 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … …  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχου: 

 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Οµάδας ∆΄ 

Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

υλοποιεί τη µελέτη των εγκαταστάσεων της 1ης και 2ης 

Οµάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω 

εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, 

παρακολουθεί τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί 

τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης Οµάδας. Χορηγεί 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποκτά προϋπηρεσία 

για τη διατήρηση της υφιστάµενης άδειας. Επιπλέον, 

εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του π.δ.108/2013. 

 

 

Αίτηση µε αριθµό πρωτ. … … … … … … … …  

Εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις/απαιτήσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του 
π.δ.108/2013. 

. . . . . . . . . . . . . . . 20. .  

Ο … … … … . .  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Ως επαγγελµατικές δραστηριότητες ∆’ Ειδικότητας 
ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις 
ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών µηχανηµάτων 
µεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο οµάδες, ως 
εξής:  

(1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Οµάδας ορίζονται οι 
εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.8.97 (Β’ 815), όπως αυτή 
ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, µε την οποία 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 
95/16/ΕΕ.  
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν 
ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, 
συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης φωτισµού 
του φρεατίου και του θαλάµου, αρχής γενοµένης από 
τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισµού της 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την 
µηχανολογική εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων 
των τυχόν απαιτούµενων µεταλλικών κατασκευών, 
που απαιτούνται για την αυτόνοµη και ασφαλή 
λειτουργία τους. 

 
 
(2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Οµάδας ορίζονται οι 
παρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και 
λοιπών µηχανηµάτων ανύψωσης και µεταφοράς: 
 
(2.1) ατέρµονων ανυψωτήρων προσώπων ή 
φορτίων, 
(2.2) ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς 
προσώπων ή φορτίων µέσω κινούµενων ταινιών ή 
θαλάµων και κιβωτίων µε επίγεια, ή υπέργεια, ή 
υπόγεια συρµατόσχοινα, 
(2.3) κυλιόµενων σκαλών ή πεζοδροµίων ή ταινιών 
ανύψωσης σε κεκλιµένο επίπεδο, 
(2.4) ανυψωτικών µηχανηµάτων ανύψωσης µέσω 
αναρρόφησης και µεταφοράς, 
(2.5) ανυψωτικών µηχανηµάτων εξυπηρέτησης 
λεκανών τήξης αλουµίνας εργοστασίων παραγωγής 
αλουµινίου, 
(2.6) πλατφόρµες εργασίας κινητές ανυψούµενες, 
(2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχηµάτων άνω των 4µ. και 
ανυψωτήρες οχηµάτων, 
τράπεζες ανύψωσης, 
(2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. 
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Άρθρο 17 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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