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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 3 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 
 

 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και 

Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχυει,η οποία εκδόθηκε 

βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως 

τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) 

και ισχύει. 

 

 

 

2. Διάρκεια Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων 
 

Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της 

ειδικότητας «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων» καθορίζεται σε 

τρεις (3) ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 4 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

 

3. Θεωρητικό Μέρος:  Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Α  

1. Τι είναι και πώς ορίζεται: 

α) η ηλεκτρική τάση και 

β) η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος 

2. Η αντίσταση ενός σύρµατος, µήκους l=9,2m και διαµέτρου d=2mm είναι R=1,23 Ω. Να 

υπολογισθούν: 

α) Η ειδική αντίσταση του υλικού του σύρµατος ρ σε Ω mm2/m. 

β) Η ειδική αγωγιµότητα κ του σύρµατος σε m/Ω mm2. 

3. Τι είναι: 

α) χωρητικότητα 

β) αυτεπαγωγή 

γ) αµοιβαία επαγωγή. 

4. Το πηνίο δηµιουργεί ηλεκτρικό ή µαγνητικό πεδίο; Ο πυκνωτής δηµιουργεί ηλεκτρικό ή 

µαγνητικό πεδίο; 

5. Τι ονοµάζουµε σιδηροµαγνητικό υλικό; 

6. Τι είναι δινορρεύµατα και ποια η επίδρασή τους στα αγώγιµα υλικά; 

7. Πώς συµπεριφέρεται: 

α) ένα πηνίο, στο συνεχές και στο εναλλασσόµενο ρεύµα. 

β) ένας πυκνωτής, στο συνεχές και στο εναλλασσόµενο ρεύµα; 

8. α) Σε κάποιο ηλεκτρικό κύκλωµα έχουµε ένα πυκνωτή C1, και θέλουµε να αυξήσουµε τη 

χωρητικότητά του κατά C2. Ο πυκνωτής C2 θα τοποθετηθεί σε σειρά ή παράλληλα προς τον 

C1 ; Γιατί; 

β) Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα έχουµε ένα πηνίο L1 και θέλουµε να αυξήσουµε την επαγωγή 

του κατά L2. Το πηνίο L2 θα τοποθετηθεί σε σειρά ή παράλληλα προς το L1 ; Γιατί; 

9. Σε µια ηλεκτρική αντίσταση τι µετατροπή ενέργειας έχουµε; Με τη µεταβολή της θερµοκρασίας 

η αντίσταση παραµένει σταθερή; Αν όχι, πώς µεταβάλλεται; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 5 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

10. ∆ιατυπώστε τον 1ο και 2ο κανόνα του Kirchoff. 

11. Τι είναι ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆) µιας ηλεκτρικής πηγής; ∆ύο ηλεκτρικές πηγές 

συνεχούς ρεύµατος χωρίς εσωτερική αντίσταση έχουν ΗΕ∆ 12 Volts και 16 Volts αντίστοιχα. 

Ποια η συνολική ΗΕ∆, αν συνδεθούν σε σειρά; 

12. Η παρακάτω συνδεσµολογία συνδέεται σε πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος µε ΗΕ∆ Ε=12 V και 

αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Το αµπερόµετρο δείχνει ότι η ένταση του ρεύµατος Ι είναι 5 Α. 

Να βρεθεί η αντίσταση R των αντιστατών. 
 

 
13. Να βρεθεί η ισοδύναµη αντίσταση Rολ και η ένταση του ρεύµατος Ι της συνδεσµολογίας του 

σχήµατος , όπου: 

Πολική αντίσταση της πηγής: U = 5 V R1 = R4 = 4 KΩ 

R2 = 8 KΩ, R3 = 6 KΩ, R5 = 1,6 KΩ. 
 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 6 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

14. ∆ίνεται το δίκτυο του σχήµατος, όπου: 

Ε = 102 V 

I = 6 A, I1 = 1,5 A 

R2 = 20 Ω, R3 = 2 Ω Να βρεθούν: 

α) Η ένταση Ι2 

β) Οι πτώσεις τάσεως U1 και U2 στους αντιστάτες R1 και R2. 

γ) Η ολική αντίσταση του δικτύου Rολ. 
 

 
15. ∆ίνεται το δίκτυο του σχήµατος, όπου: 

Ε1 = 6 V, E2 = 2 V 

R1 = R2 = 2Ω, R3 = 4 Ω. 

Να βρεθεί η ένταση του ρεύµατος Ι2 που περνά µέσα από την αντίσταση R2. 
 

 
16. Να ορίσετε τη σταθερά του χρόνου των κυκλωµάτων: 

 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 7 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

17. Περιγράψτε τα κύρια µέρη ενός µονοφασικού µετασχηµατιστή. Τι ονοµάζουµε λόγο 

µετασχηµατισµού και µε τι ισούται αυτός σε ιδανικό µετασχηµατιστή; 

18. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρική γεννήτρια και τι ηλεκτρικό κινητήρα; Ποια µετατροπή ενέργειας 

πραγµατοποιούν; 

19. Τι είναι ο βηµατικός κινητήρας; Να αναφέρετε χρήσεις του. 

20. Τι σηµαίνει στην πραγµατικότητα η έκφραση “ο κινητήρας κάηκε”; 

21. Τι είναι µειωτήρας στροφών και πού χρησιµοποιείται; 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 8 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Β 

1. Πώς επιτυγχάνεται η νόθευση ενός καθαρού ηµιαγωγού µε δότες ή αποδέκτες; Ποιου τύπου 

ηµιαγωγός προκύπτει µ’ αυτή τη διαδικασία; Ποιοι οι φορείς πλειονότητας και ποιοι οι φορείς 

µειονότητας; 

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που καταστρέφουν µια δίοδο, όταν αυτή είναι πολωµένη: 

α) ορθά 

β) ανάστροφα 

3. Η δίοδος του σχήµατος είναι κατασκευασµένη από γερµάνιο ή πυρίτιο, η τάση της πηγής είναι 

.......... V και η αντίσταση περιορισµού του ρεύµατος ........Ω. Να υπολογιστεί το ρεύµα που 

διαρρέει το κύκλωµα. 
 

 
 

4. ∆ίδονται τάση πηγής ......Vms , R=......Ω. 

Αν η δίοδος D θεωρηθεί ιδανική, να υπολογιστούν: 

α) Το Imax που διαρρέει το φορτίο. 

β) Η πτώση τάσης στην R κατά τη διάρκεια της αρνητικής ηµιπεριόδου. 

γ) Η µέγιστη ανάστροφη τάση που εφαρµόζεται στη δίοδο. 

 
5. ∆ίνεται το κύκλωµα: 

 

 
∆ίδονται: Τάση δευτερεύοντος ΜΣ=.....V RS=......Ω, RL=......Ω, VZ=......V 

Να υπολογισθούν (υπό σταθερές συνθήκες τροφοδοσίας και φορτίου) 

α) Η dc τάση στα άκρα του πυκνωτή 

β) Η dc τάση στα άκρα του φορτίου 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 9 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

γ) Το dc ρεύµα του φορτίου 

δ) Το dc ρεύµα της διόδου zener 

Σηµείωση: α) Οι δίοδοι να θεωρηθούν ιδανικές 

β) Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει κυµάτωση 

6. Η τάση στην έξοδο ενός ανορθωτή µε απλή ανόρθωση και φίλτρο τύπου RC έχει συνεχή 

συνιστώσα 200 V και ενεργό τιµή αρµονικών 40 V. Το συνεχές ρεύµα στο φόρτο είναι 10 mA. 

Η τάση που ανορθώνει έχει συχνότητα 50 c/s : 

Να βρεθεί ο βαθµός κυµατώσεως. 
 
 

 
 

7. Η τάση στην έξοδο ενός ανορθωτή µε απλή ανόρθωση και φίλτρο τύπου RC έχει συνεχή 

συνιστώσα 200 V και ενεργό τιµή αρµονικών 40 V. Το συνεχές ρεύµα στο φόρτο είναι 10 mA. 

Η τάση που ανορθώνει έχει συχνότητα 50 c/s : 

Να βρεθεί η συνεχής τάση στην έξοδο και ο βαθµός κυµατώσεως, αν στο παραπάνω κύκλωµα 

προστεθεί, σε σειρά µε τον ανορθωτή, µια ωµική αντίσταση R = 1000 Ω και ένας πυκνωτής 40 

µF παράλληλα µε την αντίσταση φόρτου RL. Να δηµιουργηθεί δηλαδή µαζί µε τον πυκνωτή 

που υπήρχε ένα φίλτρο RC τύπου π. 
 

 
 
8. Σε ένα σταθεροποιητή τάσης µε δίοδο zener η τάση εισόδου αυξάνει ή µειώνεται. Τι θα συµβεί 

στο ολικό ρεύµα, στο ρεύµα φορτίου και στο ρεύµα της διόδου zener; 

9. Εναλλασσόµενη ηµιτονική τάση µε ενεργό τιµή 115 V, συνδέεται σε σειρά µε ιδανικό 

ανορθωτή και ωµική αντίσταση 500 Ω. 

Ποια θα είναι η τιµή κορυφής του ρεύµατος που θα διαρρέει την αντίσταση των 500 Ω; 

10. Εναλλασσόµενη ηµιτονική τάση µε ενεργό τιµή 115 V, συνδέεται σε σειρά µε ιδανικό 

ανορθωτή και ωµική αντίσταση 500 Ω. 

α) Ποια θα είναι η ένδειξη αµπερόµετρου συνεχούς, αν συνδεθεί στη σειρά µε την αντίσταση 

αυτή; 

β) Πόσα W το λιγότερο πρέπει να είναι η αντίσταση; 

11. Να σχεδιάσετε κύκλωµα σταθεροποίησης τάσης µε δίοδο zener µε τα εξής στοιχεία: 

RS=100Ω, RL=1KΩ, UZ= 10V, PZ max= 1W και ΙΖmin=2mA. 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 10 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Να υπολογίσετε: 

α) τα όρια µέσα στα οποία µπορεί να µεταβάλλεται η προς σταθεροποίηση τάση 

β) τη µέγιστη ισχύ που καταναλώνεται στην αντίσταση RS. 

12. Ένα transistor BJT έχει hFE=..... και lS=....µΑ. Ποιο είναι το ρεύµα εξόδου lC; 

13. Να υπολογίσετε τις τάσεις πολώσεως VEB και VCB , καθώς και τα ρεύµατα IE και IC του 

κυκλώµατος. Το transistor πυριτίου είναι τύπου PNP και έχει α = 0,99. 
 

 
 

14. Να υπολογίσετε τις τάσεις και τα ρεύµατα πολώσεως της συνδεσµολογίας (CE) του 

σχήµατος. Το transistor είναι τύπου PNP και έχει β = 50. 
 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 11 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

15. Να υπολογίσετε τις τάσεις και τα ρεύµατα πολώσεως του κυκλώµατος του σχήµατος, αν το 

transistor είναι πυριτίου. 
 

 
16. ∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος και ζητούνται τα ρεύµατα και οι τάσεις πολώσεως. Το β του 

transistor είναι 45. 
 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 12 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

17. ∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος και οι χαρακτηριστικές (συλλέκτη) του transistor στο σχήµα. 

 

 
Να υπολογίσετε: 

α) Την ευθεία φόρτου στο συνεχές (dc) και στο σηµείο ηρεµίας Q. 

β) Τα µεγέθη VCE, IC, ICRC και IE που αντιστοιχούν στο σηµείο ηρεµίας Q (γραφική 

µέθοδο). 

18. Ένας ενισχυτής, ο οποίος µπορεί να δώσει µέχρι 40 W στην έξοδό του, συνδέεται µε ένα 

µεγάφωνο αντιστάσεως 10 Ω. Να υπολογίσετε την ισχύ εισόδου του ενισχυτή για την 

απόδοση των 40 W στην έξοδό του, αν η απολαβή της ισχύος του είναι 25 dB. 

19. Ένας ενισχυτής, ο οποίος µπορεί να δώσει µέχρι 40 W στην έξοδό του συνδέεται µε ένα 

µεγάφωνο αντιστάσεως 10 Ω. Να υπολογίσετε την τάση εισόδου του ενισχυτή για την 

απόδοση των 40 W στην έξοδό του, αν η απολαβή της τάσεώς του είναι 40 dB. 

20. Τι ονοµάζουµε τάση υπέρβασης σε µια DIAC; 

21. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα ενός TRIAC απέναντι σε ένα SCR; 

22. Τι είναι το ρεύµα συγκράτησης σε ένα SCR; 

23. Τι ονοµάζουµε τάση διάσπασης σε µια δίοδο zener; 

24. Πώς επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση τάσης από µια δίοδο zener; 

25. Σε ποιες γενικές κατηγορίες διακρίνονται τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

26. Τι είναι η δίοδος VARICAP και πού χρησιµοποιείται; 

27. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα των transistors επιδράσεως πεδίου (FET) έναντι των 

transistors επαφής. 

28. Περιγράψτε τα ολοκληρωµένα 7805, 7812, 7915, 7924. 

29. Σε ένα ενισχυτή τάσης η αντίσταση φορτίου R1 µεταβάλλεται. Πώς επιδρά η µεταβολή αυτή 

στην ενίσχυση τάσης; Ποια συνθήκη πρέπει να ισχύσει, ώστε να έχουµε µέγιστη µεταφορά 

ισχύος στο ωµικό φορτίο ενός ενισχυτή; 

30. Τι ονοµάζουµε παραµόρφωση πλάτους του σήµατος στην έξοδο ενός ενισχυτή; 

31. Τι ονοµάζεται εύρος ζώνης ενός ενισχυτή και πώς αυτό ορίζεται; 

32. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά ενός ενισχυτή κοινού εκποµπού. 

33. Τι ονοµάζεται διαφορικός ενισχυτής και τι διαφορικό κέρδος ή απολαβή; 

34. ∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος, το οποίο παριστάνει το κύκλωµα ενός µεταθέτη του 

επιπέδου του συνεχούς. Τα transistors πυριτίου είναι συσσωµατωµένα (ολοκληρωµένο 

κύκλωµα) στο ίδιο υπόστρωµα και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία µε β=100. Η 

συνιστώσα του συνεχούς στην είσοδο είναι +6V. 

Ζητείται να δειχθεί ότι δεν υπάρχει συνεχής συνιστώσα στην έξοδο. 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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35. Επιζητούµε να κατασκευάσουµε ένα ταλαντωτή, όπως εκείνο του σχήµατος µε L3 =0,4 mH,  

L2 = 0,1 mH και C1 = 0.002µF. 

Ζητείται να υπολογισθεί η συχνότητα ταλαντώσεως και οι τιµές των R1 και Rf, ώστε να 

έχουµε ταλάντωση. 
 

 
 

36. Τι γνωρίζετε για τα παθητικά φίλτρα; 

37. Ποιας τάξης είναι το φίλτρο του σχήµατος; 
 

 
 

38. Αναγνωρίστε τα είδη των ταλαντωτών στα παρακάτω σχήµατα. 
 
 
 
 

                                                                                                   
 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

39. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα των κρυσταλλικών ταλαντωτών; 

40. Τι είναι το AFC και για ποιο λόγο χρησιµοποιείται σε ποµπούς και δέκτες; 

41. Σχεδιάστε βαθµίδα ενεργού φίλτρου διέλευσης Χ.Σ. και δώστε τη σχετική καµπύλη απόκρισης. 

42. Σχεδιάστε βαθµίδα ενεργού φίλτρου και δώστε τη σχετική βαθµίδα απόκρισης. 

43. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το σωστό: 

α) Ένας δισταθής πολυδονητής έχει ελεύθερη λειτουργία. 

β) Ένας δισταθής πολυδονητής έχει µια σταθερή κατάσταση. 

γ) Ένας δισταθής πολυδονητής έχει δύο σταθερές καταστάσεις 

δ) Τίποτε από τα παραπάνω. 

44. Να σχεδιαστεί δοµικό διάγραµµα σταθεροποιηµένου τροφοδοτικού. Σύντοµα να περιγράψετε 

το ρόλο κάθε βαθµίδας. 

45. ∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος. 

 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ποιες είναι όλες οι δυνατότητές του για την τροφοδοσία ηλ/κών κυκλωµάτων; Να φτιάξετε µια 

συγκεντρωτική κατάσταση µε τα υλικά που πρέπει να αγοράσετε για να κατασκευάσετε αυτό 

το κύκλωµα (ονοµασία εξαρτηµάτων και προδιαγραφές). 

46. Άλλο ένα όνοµα για το δισταθή πολυδονητή είναι: 

α) Μιας βολής  
β) Φλιπ - φλοπ  
γ) Ασταθής 
δ) Μονοσταθής. 

47. Στο σχήµα φαίνεται ένα συµµετρικό τροφοδοτικό. Να φτιάξετε µια συγκεντρωτική κατάσταση 

µε τα υλικά που πρέπει να αγοράσετε για να κατασκευάσετε ένα συµµετρικό τροφοδοτικό 

15V, 1A. 
 

 
48. Από τα παρακάτω σχήµατα ποια είναι αναλογικά, ποια ψηφιακά και γιατί; 

 

 
 

49. Με τη βοήθεια του χάρτη Karnaugh να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση:                           

Y=(C+D)+ACD + A B C + A B C D + A C D. 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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50.  

 
 

 
 

Να κατασκευάσετε τον πίνακα αληθείας που περιγράφει τη λειτουργία του παραπάνω 

λογικού κυκλώµατος. Με βάση τον πίνακα αληθείας να βρείτε τη λογική συνάρτηση του 

κυκλώµατος (ελάχιστοι όροι - minterm Boolean εκφράσεις). 

51. Ο αριθµός του δεκαδικού συστήµατος ......10 να µετατραπεί στους αντίστοιχους αριθµούς των 

συστηµάτων: δυαδικό, δεκαεξαδικό. 

52. Ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος ......16 να µετατραπεί στους αντίστοιχους αριθµούς 

των συστηµάτων: δυαδικό, δεκαδικό. 

53. Να γίνει η πράξη ........10 + .........10 στο δυαδικό σύστηµα. 

54. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το block διάγραµµα ενός συστήµατος συναγερµού αυτοκινήτου 

που ενεργοποιείται, όταν παρουσιάζονται ορισµένες ανεπιθύµητες καταστάσεις. Οι είσοδοι του 

λογικού κυκλώµατος είναι τρεις διακόπτες A,B,C. Το κύκλωµα του συναγερµού ενεργοποιείται, 

όταν η έξοδος Υ του λογικού κυκλώµατος είναι HIGH και αυτό συµβαίνει µόνο µόνο όταν τα 

φώτα είναι αναµµένα και η µηχανή σβηστή ή η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή και η µηχανή 

αναµµένη. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα. 

 

 
 
 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 18 από 42 
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55. Ποιες τάσεις τροφοδοσίας χρησιµοποιούν τα Ο.Κ.. των οικογενειών:  
α) TTL  
β) CMOS; 

56. Στο κύκλωµα του σχήµατος το LED θα ανάβει; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 

 
 

57.  Να µελετήσετε (πίνακας αληθείας, λογική συνάρτηση) και να σχεδιάσετε κύκλωµα 

(πολυπλέκτη ή αποπολυπλέκτη) 2 καναλιών (Το κύκλωµα να σχεδιαστεί µε λογικές πύλες). 

58.  Στις εισόδους του κυκλώµατος του σχήµατος εφαρµόζονται οι λογικές καταστάσεις: Α=1, Β=0, 

C=0, D=1 (λιγότερο σηµαντικό ψηφίο (LSB) είναι το Α). Αν το κύκλωµα εργάζεται κανονικά, 

ποιες θα είναι οι λογικές καταστάσεις στη έξοδο του 7447; 

 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 

 

Σελίδα 19 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

59. Για τον απαριθµητή του σχήµατος να βρεθούν: 
 

 
 

α) ο αριθµός του modulo 

β) Ποια θα είναι η συχνότητα της παλµοσειράς στις εξόδους B, C, D, όταν η συχνότητα του 

clock είναι 160 khz; 

60.  Να βρείτε την ανάλυση µέτρησης µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC) των 8 

bits, ο οποίος µπορεί να µετατρέπει µια µέγιστη τάση ίση µε 10 V. Εάν η αναλογική τάση 

εισόδου είναι ίση µε 1,755 V, ποια θα είναι η ψηφιακή ένδειξη στην έξοδο του ADC; 

61.  Τι χρειάζονται τα κυκλώµατα δειγµατοληψίας και κράτησης κατά τη διαδικασία µετατροπής 

ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό; 

62.  Τι ονοµάζεται καταχωρητής; Ποιο είναι το κυριότερο δοµικό του στοιχείο; Ποια είναι τα 

κυριότερα είδη καταχωρητών; 

 

 

 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Γ 

1. Ο compiler (µεταφραστής) είναι µέρος του hardware ή του software; Ποια η αποστολή του; 

2. Από τι αποτελείται η κεντρική µονάδα επεξεργασίας; 

3. Να δώσετε το λογικό διάγραµµα ροής (flow - chart) για ένα πρόγραµµα που δίνει τη λύση 
του δευτεροβάθµιου τριώνυµου για πραγµατικές ρίζες. 

4. Τι είναι υπορουτίνα ενός προγράµµατος; 

5. Γράψτε τι θα τυπωθεί από τον Υπολογιστή στην έξοδο µετά την εκτέλεση του παρακάτω 
προγράµµατος: 

10 READ X,Y 

20 LET R=X+Y 

30 LET K=X+Y-R 

40 PRINT X;Y; TAB(14);R;K 

50 GO TO 10 

60 DATA 1,2,3,4,5,6 

70 DATA 10,20,25,25 

80 END. 

6. Εξηγήστε την εντολή: 

α) 10 FOR I=1 TO 50 STEP 3 

β) 10 FOR I=1 TO 50. 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Δ 
 

1. Στο datasheet του κατασκευαστή transistor BC 107, BC 108, BC 109 τι σηµαίνουν τα 

σύµβολα V(BR) CBO, VBE, VCE (SAT); Ποιες τιµές δίνει ο κατασκευαστής για τα παραπάνω 

σύµβολα για το transistor BC 108; 
 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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2. Στο datasheet του κατασκευαστή OK 74LS74A τι σηµαίνουν τα σύµβολα fCLK VIL; 

Ποιες τιµές µπορούν να πάρουν οι παράµετροι αυτές, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή; 
 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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3.  Στα data sheets των κατασκευαστών O.K. δίνεται ακριβής περιγραφή των κυκλωµάτων που 

περιέχονται σε αυτά. Να δώσετε την περιγραφή του 74LC74A. Ποια είναι η χρησιµότητα των 

ακροδεκτών CLR & PP και µε ποια λογική κατάσταση ενεργοποιούνται; 
 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ε 

1. Τι ονοµάζουµε αναλογικό και τι ψηφιακό σήµα; 

2. Τι ονοµάζουµε θόρυβο; Να αναφέρετε τρεις πηγές θορύβου. 

3. Ποια είναι τα µέρη ενός συστήµατος επικοινωνίας; 

4. Τι ονοµάζουµε «διαµόρφωση πλάτους»; Ποιο είναι το πεδίο τιµών του δείκτη διαµόρφωσης; 

Πότε έχουµε υπερδιαµόρφωση; 

5. Αν ένας φορέας συχνότητας 100 KHz διαµορφωθεί κατά πλάτος από ένα σήµα 3 ΚΗz, 

πόσο είναι το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος; 

6. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα της διαµόρφωσης: α) DSB σε σχέση προς την ΑΜ β) SSB σε σχέση 

προς την DSB; 

7. Τι ονοµάζουµε διαµόρφωση συχνότητας; Τι ονοµάζουµε απόκλιση συχνότητας και από τι 

εξαρτάται; 

8. Τι είναι η διαµόρφωση πλάτους; 

9. Για το ραδιόφωνο FM ποια είναι  η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση συχνότητας και ποια η 

µέγιστη διαµορφώνουσα συχνότητα; 

10. Τι τάξης ενισχυτές χρησιµοποιούνται στα FM και γιατί; 

11. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της FM; 

12. Ποιες είναι οι τρεις βασικές λειτουργίες ενός ραδιοφωνικού ποµπού; 

13. Ποιοι ενισχυτές χρησιμοποιούνται στους ραδιοφωνικούς πομπούς; 

14. Ποια είναι η σχέση επιλεκτικότητας και εύρους ζώνης ενός δέκτη; 

15. Τι ονοµάζουµε ευαισθησία ενός δέκτη; 

16. Τι χρειάζεται ο ενισχυτής RF σε ένα δέκτη; 

17. Ποιος είναι ο ρόλος του τοπικού ταλαντωτή; 

18. Ποιοι είναι οι δύο (2) κυριότεροι τύποι πολυπλεξίας; 

19. Ποια είναι η χαρακτηρισµένη σύνθετη αντίσταση Ζ 

α) ισοσταθµισµένης γραµµής  

β) οµοαξονικού καλωδίου; 

20. Γιατί χρειάζεται καλή προσαρµογή µεταξύ µιας γραµµής µεταφοράς και ενός φορτίου; 

21. Ποια είναι η βασική κατασκευή µιας απλής κεραίας τηλεόρασης και ποια είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της; 

22. Να αναφέρετε τα είδη κεραιών που γνωρίζετε. 

23. Πώς µπορούν να διαδοθούν τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από την κεραία του ποµπού στην 

κεραία του δέκτη; Με τι τρόπους, τι διαδροµή ακολουθούν και από τι εξαρτάται αυτή; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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24. Τι είναι οι κυµατοδηγοί; 

25. Τι είναι οι οπτικές ίνες, πώς χρησιµοποιούνται, από ποια µέρη αποτελούνται και από τι υλικά 

είναι φτιαγµένες; 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤ 
 

1. Από ποια φωτεινά µεγέθη χαρακτηρίζεται το χρώµα και από πού εξαρτώνται τα µεγέθη αυτά; 

2. Τι είναι η χρωµικότητα (chrominance) και πώς καθορίζεται; 

3. ∆ώστε τη σχέση του λευκού φωτός Υ που παράγεται από τη µίξη των τριών βασικών 

χρωµάτων R, G και B. 

4. Από ποια βασικά τµήµατα αποτελείται ο εικονογράφος και ποιος είναι ο προορισµός του 

κάθε τµήµατος; 

5. Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια των παλµών: συγχρονισµού γραµµών και πλαισίων, 

αµαύρωσης γραµµών και πλαισίων, εξισωτικών; 

6. Πότε η διαµόρφωση του τηλεοπτικού σήµατος ονοµάζεται αρνητική και πότε θετική; 

7. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της αρνητικής διαµόρφωσης του τηλεοπτικού σήµατος; 

8. Τι είναι το σήµα burst, σε ποια τηλεοπτικά συστήµατα χρησιµοποιείται, πώς µεταφέρεται από 

τον ποµπό στο δέκτη και σε τι χρησιµεύει; 

9. Ποιος είναι ο προορισµός του ενισχυτή υψηλής συχνότητας στο δέκτη τηλεόρασης; 

10. Τι πρέπει να εξασφαλίζει το κύκλωµα εισόδου του ενισχυτή υψηλής συχνότητας του δέκτη 

τηλεόρασης; 

11. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές αντιδράσεις :  

α) αναδιπλωµένου διπόλου  

β) γραµµής δύο αγωγών  

γ) οµοαξονικού καλωδίου; 

12. Ποιες συνιστώσες περιέχει το σήµα εικόνας και ποιες πληροφορίες µεταφέρει η καθεµία; 

13. Σε ποια θέση του δέκτη τηλεόρασης και πώς πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός του ήχου 

από το σήµα εικόνας; 

14. Από πού εξαρτάται και πώς ρυθµίζεται η φωτεινότητα της οθόνης του εικονογράφου στο 

δέκτη τηλεόρασης; 

15. Από πού εξαρτάται και πώς ρυθµίζεται η αντίθεση (κοντράστ) της εικόνας στην οθόνη του 

εικονογράφου; 

16. Ποιες διεργασίες γίνονται στο τµήµα χρωµικότητας του τηλεοπτικού δέκτη SEKAM; 

17. Από πού εξαρτάται και πώς ρυθµίζεται η κατακόρυφη και οριζόντια γραµµικότητα της εικόνας; 

18. Ποιο σύστηµα απόκλισης της δέσµης χρησιµοποιείται στους εικονογράφους και γιατί; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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19. Ποιος είναι ο πραγµατικός αριθµός των γραµµών µε τις οποίες σχηµατίζεται η εικόνα στην 

οθόνη του εικονογράφου στο σύστηµα CCIR και πώς υπολογίζεται; 

20. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των εικονογράφων. 

21. Στην τηλεοπτική τεχνική συναντούµε τα φωτεινά µεγέθη: λαµπρότητα, φωτεινότητα και 

αντίθεση (κοντράστ). ∆ώστε τους ορισµούς και τις µονάδες µέτρησης των µεγεθών αυτών. 

22. Σε ποιους τύπους διακρίνονται οι έγχρωµοι εικονογράφοι ανάλογα µε τον τρόπο 

αναπαραγωγής των χρωµάτων R, G και B, ανάλογα µε τον αριθµό των ηλεκτρονικών 

πυροβόλων και ανάλογα µε την κατασκευή της οθόνης; 

23.  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τηλεοπτικών προτύπων και ποιες οι τιµές τους για το 

πρότυπο CCIR; 

24. Πόσα είδη σαρώσεων της εικόνας γνωρίζετε; Περιγράψτε σύντοµα τη σάρωση που 

χρησιµοποιείται σήµερα στην τηλεόραση. 

25. Ποιοι παλµοί περιέχονται στο τηλεοπτικό σήµα και ποια είναι η χρησιµότητα του καθενός; 

26. Για ποιους λόγους εκλέγεται υψηλή (άνω των 40 MHz) η συχνότητα του φέροντος κύµατος 

στις τηλεοπτικές συνδέσεις; 

27. Τι γνωρίζετε για το «σήµα φωτεινότητας» και από ποια εξίσωση παρέχεται; 

28. Ποια σήµατα εκπέµπονται κατά τη µετάδοση έγχρωµων προγραµµάτων και γιατί; 

29. Τι είναι οι χρωµοδιαφορές (ή σήµατα χρωµικότητας), πώς παράγονται και γιατί εκπέµπονται 

αυτές αντί των σηµάτων ER και EB; 

30. Τι µπορεί να δηµιουργήσει η έλλειψη προσαρµογής µεταξύ του καλωδίου της κεραίας και της 

εισόδου του δέκτη τηλεόρασης; Να δικαιολογηθεί σύντοµα το φαινόµενο. 

31. Ποιος είναι ο προορισµός των κυµατοπαγίδων που χρησιµοποιούνται στους ενισχυτές 

ενδιάµεσης συχνότητας των τηλεοπτικών δεκτών και ποια σήµατα παγιδεύουν; 

32. Γιατί δε χρησιµοποιείται η συνεχής συνιστώσα του σήµατος εικόνας για τη δηµιουργία της 

τάσης AGC ή AVC στο δέκτη τηλεόρασης; Ποια τάση χρησιµοποιείται γι’αυτό το σκοπό; 

33. Ποιες ακριβώς λειτουργίες εκτελεί ο φωρατής εικόνας στο δέκτη τηλεόρασης; 

34. Ποια είναι η χρησιµότητα της γραµµής καθυστέρησης ή επιβραδυντικής γραµµής, που 

περιέχεται στο τµήµα φωτεινότητας του έγχρωµου τηλεοπτικού δέκτη; 

35. Ποιες βαθµίδες περιλαµβάνει το τµήµα ήχου τηλεοπτικού δέκτη και ποιος ο προορισµός της 

καθεµιάς; 

36. Από πού εξαρτώνται και πώς ρυθµίζονται οι διαστάσεις της εικόνας, τόσο κατά την 

κατακόρυφη, όσο και κατά την οριζόντια κατεύθυνση της οθόνης; 

37. Ποιες διατάξεις και εξαρτήµατα χρειάζονται για την πραγµατοποίηση µιας κεντρικής 

εγκατάστασης κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας; 

38. Πώς επιτυγχάνεται η αµαύρωση της οθόνης του εικονογράφου κατά την οριζόντια και 

κατακόρυφη επιστροφή της δέσµης, όταν δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήµα; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

39. Πώς επιτυγχάνεται η σχετικά πλατειά ζώνη διέλευσης (5 MHz) του ενισχυτή ενδιάµεσης 

συχνότητας δέκτη τηλεόρασης µε ταυτόχρονη µεγάλη ενίσχυση; 

40. Πώς επιτυγχάνεται η διήθηση (εξοµάλυνση, φιλτράρισµα) της υπερυψηλής τάσης που 

τροφοδοτεί τον εικονογράφο του δέκτη τηλεόρασης; 

41. Να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείται η ενδιάµεση σάρωση της εικόνας 

στην τηλεόραση. 

42. Ποιες περιοχές συχνοτήτων έχουν παραχωρηθεί για τις τηλεοπτικές συνδέσεις και πώς 

κατανέµονται τα τηλεοπτικά κανάλια στις περιοχές αυτές; 

43. Να σχεδιαστεί ένα απλό κύκλωµα µήτρας για την παραγωγή του σήµατος φωτεινότητας Ey= 

0,30 ER + 0.59 EG + 0,11 EB και να προσδιοριστούν από τη µήτρα αυτή οι τριχρωµικοί 

συντελεστές. 

44. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του συστήµατος SECAM από τα συστήµατα NTSC 

και PAL; Ποια τα βασικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος SECAM; 

45. Με τη βοήθεια ενός διαγράµµατος περιγράψτε σύντοµα τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 

µεταγωγέα του αποκωδικοποιητή SECAM. Πώς εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του 

µεταγωγέα αυτού; 

46. Να σχεδιαστούν οι συνηθέστερες µορφές κυµατοπαγίδων που χρησιµοποιούνται στον 

ενισχυτή ενδιάµεσης συχνότητας δέκτη τηλεόρασης και να περιγραφεί σύντοµα η λειτουργία 

τους. 

47. Σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης του ενισχυτή ενδιάµεσης συχνότητας του δέκτη 

τηλεόρασης και σηµειώστε τις θέσεις και τις στάθµες των σηµάτων ενδιάµεσης συχνότητας 

εικόνας και ήχου καθώς και των παρενοχλητικών σηµάτων που παγιδεύονται. 

48. Με τη βοήθεια απλών κυκλωµάτων και κυµατοµορφών να εξηγηθεί γιατί η πολικότητα 

σύνδεσης του φωρατή εικόνας του δέκτη τηλεόρασης δεν µπορεί να είναι τυχαία. 

49. Σχεδιάστε, µε µια σύντοµη περιγραφή του, το διάγραµµα των βαθµίδων του τµήµατος 

φωτεινότητας έγχρωµου τηλεοπτικού δέκτη. 

50. Τι µπορεί να δηµιουργήσει η απώλεια της συνεχούς συνιστώσας από το σήµα εικόνας και ποια 

µέτρα λαµβάνονται για τη διατήρησή της; 

51. Ποιος είναι ο προορισµός της αποκωδικοποιητικής µήτρας στους έγχρωµους δέκτες 

τηλεόρασης και από πού εξαρτάται η σύνθεσή της; Σχεδιάστε µια απλή µήτρα παραγωγής του 

σήµατος EG-Y. 

52. Πώς γίνεται ο διαχωρισµός των παλµών συγχρονισµού από το σήµα εικόνας; 

Σχεδιάστε µια βαθµίδα διαχωρισµού και περιγράψτε γραφικά τη λειτουργία της. 

53. Πού στηρίζεται ο διαχωρισµός των παλµών συγχρονισµού γραµµών από τους παλµούς 

συγχρονισµού πλαισίων και µε ποια κυκλώµατα γίνεται; Ποιες είναι οι σταθερές χρόνου των 

κυκλωµάτων αυτών; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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54. Σχεδιάστε το διάγραµµα µιας διάταξης αυτόµατης ρύθµισης της συχνότητας του ταλαντωτή 

γραµµών δέκτη τηλεόρασης και περιγράψτε τη λειτουργία της. 

55. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εκλογή µιας κεραίας τηλεόρασης και ποιο είναι το είδος 

της κεραίας που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση; 

56. Ποιοι παράγοντες εξετάζονται, πριν ασχοληθούµε µε την πραγµατοποίηση µιας κεντρικής 

εγκατάστασης κεραίας τηλεόρασης; 

57. Με τη βοήθεια απλοποιηµένης βαθµίδας εξόδου οριζόντιας σάρωσης, περιγράψτε τον τρόπο 

παραγωγής της υπερυψηλής τάσης σε ασπρόµαυρο δέκτη τηλεόρασης. 

58. Τι γνωρίζετε για τα συστήµατα τηλεχειρισµού των δεκτών τηλεόρασης; Ποια συστήµατα 

τηλεχειρισµού χρησιµοποιούνται σήµερα; 

59. Σχεδιάστε τα διαγράµµατα ποµπού και δέκτη τηλεχειρισµού µε υπέρυθρες ακτίνες και 

περιγράψτε σύντοµα τη λειτουργία τους. 

60. Για ποιο λόγο η ενδιάµεση συχνότητα εικόνας σε δέκτη τηλεόρασης τοποθετείται στα 0,5 του 

ολικού ύψους της καµπύλης απόκρισης του ενισχυτή ενδιάµεσης συχνότητας; 

61. Τι εννοούµε µε τον όρο “απόσβεση σύζευξης” σ’ ένα τερµατικό σηµατοδότη (πρίζα) TV; 

62. Μια κεραία τύπου Yagi έχει ενίσχυση 10 db. Εξηγήστε τι εννοούµε. 

63. Πώς µπορείτε να συνδέσετε δυο κεραίες wide band Yagi και UHF, διαφορετικών 

κατευθύνσεων, σε κοινό καλώδιο; 

64. Σε ένα ιστό πρέπει να τοποθετηθούν µια κεραία VHF και µια UHF, για τη λήψη σταθµών TV 

από την ίδια κατεύθυνση. Ποια η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των κεραιών; 

65. Μπορεί ένας µείκτης UHF - VHF να συνδεθεί ως διακλαδωτής 1/2 σε εγκατάσταση µε σήµατα 

UHF και γιατί; 

66. Τι εννοούµε µε τον όρο “µέγιστη ενίσχυση ενισχυτή TV 110 db”; 

67. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλωδίου σήµατος TV και ποια η χρήση τους; 

68. Υπολογίστε τις απώλειες σε db για καθοδική γραµµή µε 3 σηµατοδότες (2 διέλευσης, 1 

τερµατικός) και µήκος καθοδικής γραµµής 20m. 

∆ίνονται: απώλεια σύζευξης σηµατοδότη : 1.2 db απώλεια σύζευξης τερµ. σηµατοδότη : 10db 

απώλεια καλωδίου : 17db / 100m 

69. Υπολογίστε το διαθέσιµο σήμα για τους δέκτες TV  στο σηµείο Α (στο σχήµα σηµειώνονται οι 

απώλειες ανά είδος). 
 

 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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70. Ποιος είναι ο ρόλος του ενισχυτή καθοδικής γραµµής TV και ποια τα χαρακτηριστικά του; 

71. Σε κτίριο µε εγκατάσταση κεντρικής κεραίας πρέπει να τοποθετηθούν δύο κεραίες UHF που 

θα σχηµατίζουν γωνία 60ο. Το σήµα που λαµβάνει η µια κεραία είναι 60dB ενώ η άλλη 

κεραία λαµβάνει σήµα 90dB . Ο ενισχυτής έχει µία µόνο είσοδο UHF. Αναφέρετε τις ενέργειες 

που θα κάνετε δικαιολογώντας την απάντησή σας. 

72. Ποιος είναι ο ρόλος του µετατροπέα δορυφορικού σήµατος; 

73. Εξηγήστε γιατί πρέπει να γειώνεται ο ιστός στήριξης κεραιών. 

74. Σε ποια περίπτωση θα χρησιµοποιήσετε µετασχηµατιστή προσαρµογής 300 Ω / 75 Ω και πότε  

75 Ω / 300 Ω; 

75. ∆ιευκρινίστε τους όρους: 

1. διακλαδωτής : 1/3, - 6dB 

2. κατανεµητής 1/2, -20dB, -1dB 

76. ∆ίνεται η επόµενη εγκατάσταση καθοδικών γραµµών TV σε κτίριο. 
 
 

 
 

Ζητούνται:  

1. Να χαρακτηρισθούν τα αριθµηµένα σηµεία της εγκατάστασης. 

2. Να προσδιορίσετε την καθοδική γραµµή για την οποία θα υπολογισθούν οι µέγιστες 

απώλειες 

3. Να προσδιορίσετε την καθοδική γραµµή µε τις µικρότερες απώλειες. Πώς θα 

αντιµετωπίσετε την περίπτωση υπερβολικά µεγάλου σήµατος; 

77. Ποιος είναι ο ρόλος του αναµεταδότη σταθµού TV ; Εξηγήστε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά 

ενός τυπικού αναµεταδότη TV . 

78. Πώς µπορείτε να αυξήσετε σε πλάτος το λοβό λήψης µιας κεραίας Yagi; Έχει επίδραση αυτή η 

ενέργεια στην απόδοση της κεραίας; 

79. Μια κεραία UHF µεταξύ των άλλων σηµάτων λαµβάνει από ανάκλαση και ένα ανεπιθύµητο 

σήµα. Με ποιο τρόπο θα το εξαλείψετε; (Υποδείξτε τη µέθοδο). 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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80. Σε κεντρική εγκατάσταση, το σήµα µιας κεραίας είναι 72dB. ∆ίνεται η καθοδική γραµµή µε τα 

περισσότερα φορτία και σηµειώνονται τα χαρακτηριστικά της γραµµής. Να υπολογισθεί η 

ενίσχυση του απαιτούµενου κεντρικού ενισχυτή. 

 

 
 

81. Σχεδιάστε το γενικό λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα µιας συσκευής VIDEO. 

82. Από ποια µηχανικά στοιχεία εξαρτάται το µήκος κύµατος που γράφεται σε µια ταινία; 

83. Αναφέρετε τα είδη των µοτέρ που χρησιµοποιούνται στις συσκευές VIDEO. 

84. Ποια µοτέρ στο VIDEO οικιακής χρήσης χρησιµοποιούν κυκλώµατα servo και γιατί; 

85. Πόσων ειδών φρένα έχουµε στην οικιακή συσκευή VIDEO και ποια η χρησιµότητα καθενός; 

86. Ποια πλεονεκτήµατα προσφέρουν τα παλµοτροφοδοτικά; 

87. α) Στο σύστηµα VHS πώς είναι διαµορφωµένο το σήµα φωτεινότητας και ποιο είναι το εύρος 

συχνοτήτων του σήµατος φέροντος; 

β) σε ποια συχνότητα µεταφέρεται η συχνότητα 4,433 MHz; 

88. Εξηγήστε τη βασική αρχή της µαγνητικής εγγραφής και αναπαραγωγής σήµατος. 

89. Τι είναι το servo (σέρβο) και γιατί χρειάζεται το σέρβο στο VIDEO ; 

90. Στο κύκλωµα προέµφασης του σήµατος φωτεινότητας έχουµε δύο ρυθµίσεις WHITE CLIP, 

DARK CLIP. Τι ρυθµίζουν; 

91. Πόσους ισοσταθµισµένους διαµορφωτές έχουν τα κυκλώµατα χρώµατος; 

92. Ποιος είναι ο ρόλος των παλµών εναλλαγής κεφαλής στο σύστηµα περιστροφής φάσεως; 

93. Ποια εξαρτήµατα του VIDEO περιλαµβάνονται στα µηχανικά µέρη του; 

94. Στο σύστηµα VHS όπου για εγγραφή του σήµατος VIDEO χρησιµοποιείται τύµπανο 

µε δύο κεφαλές, ποια είναι η ταχύτητα περιστροφής του τυµπάνου, η ταχύτητα της ταινίας και 

η γωνία αζιµουθίου; 

95. Για ποιο λόγο επεβλήθη η κίνηση της κεφαλής κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή του 

σήµατος; 

96. Για ποιο λόγο στο VIDEO χρησιµοποιούµε εγγραφή ελικοειδούς σάρωσης και τι είναι αυτή; 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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97. Τι είναι το ψαλίδισµα σηµάτων; 

98. Τι είναι η µετατόπιση αζιµουθίου; 

99. Ποια πλεονεκτήµατα έχουµε κατά την εγγραφή σηµάτων φωτεινότητας µε τη χρήση 

διαµόρφωσης κατά συχνότητα (FM); 

100. Τι είναι η αλληλεπίδραση (crosstalk); 

101. Ποια κυκλώµατα περιέχει ένα RF converter; 

102. Τι είναι το σήµα BURST; 

103. Τι είναι η φωτοαγωγιµότητα και τι η φωτοεκποµπή; 

104. Ποια δυναµικά δηµιουργούν την εστίαση της δέσµης; 

105. Να εξηγηθεί πώς γίνεται η αποτύπωση της εικόνας στο εικονοσκόπιο. 

106. Τι είναι εστίαση της δέσµης στην κάµερα και πόσων ειδών εστιάσεις έχουµε; 

107. Ποιες εκτροπές δέσµης έχουµε στη λυχνία της κάµερας και ποια κυκλώµατα δηµιουργούν 

αυτές; 

108. Τι καλούµε µαγνητική υστέρηση και ποια είναι η καµπύλη της; 

109. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του εικονολήπτη VIDICON έναντι των άλλων εικονοληπτών. 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ζ 
 

1. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα των ταλαντωτών µε κρύσταλλο και σε ποιους κυρίως ποµπούς 

χρησιµοποιούνται; 

2. Αναγνωρίστε τα κυκλώµατα (α) και (β) του παρακάτω σχήµατος. 
 

 
 

3. Ποιος είναι ο προορισµός του περιοριστή που συνδέεται πριν από το διευκρινιστή στα 

ραδιόφωνα FM; 

4. Αναφέρετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεκτών. 

5. Ποιες είναι οι παραµορφώσεις που καθορίζουν την πιστότητα αναπαραγωγής ενός δέκτη; Ποια 

παραµόρφωση δεν αφορά στα ραδιόφωνα και για ποιο λόγο; 
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6. Να αναγνωρίσετε τα κυκλώµατα του παρακάτω σχήµατος και να αναφέρετε το ρόλο των 

µεταβλητών τους στοιχείων. 
 

 
 
 

7. Ποιοι παρασιτικοί θόρυβοι εµφανίζονται κατά τη λειτουργία των δεκτών; 

8. Ποιες είναι οι αιτίες εµφάνισης εξωτερικών θορύβων στους δέκτες; 

9. Σχεδιάστε ένα απλό κύκλωµα χειροκίνητης ρύθµισης της συχνότητας του ετεροδύνου ενός 

δέκτη µε πυκνωτή µεταβλητής χωρητικότητας (Varicap). 

10. Σχεδιάστε ένα διάγραµµα αυτόµατης ρύθµισης της συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή 

(ετεροδύνου) του ραδιοφωνικού δέκτη. 

11. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης βαθµίδων πολλαπλασιασµού της 

συχνότητας στη σύνθεση κάποιων ποµπών και πού οφείλεται αυτό; 

12. Αναγνωρίστε το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος. Προσδιορίστε τον τύπο του 

χρησιµοποιούµενου transistor και ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος του trimmer (TRIM) 

25 pF. 
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13. Αναγνωρίστε τα κυκλώµατα του παρακάτω σχήµατος και αναφέρετε το ρόλο των µεταβλητών 

τους στοιχείων. 
 

 
 
14. Περιγράψτε σύντοµα µε ποιο τρόπο πραγµατοποιείται ο πολλαπλασιασµός της συχνότητας 

στους ποµπούς. 

15. Αναγνωρίστε την παρακάτω συνδεσµολογία αναφέροντας τα κυριότερα στοιχεία αναγνώρισης. 
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16. Αναγνωρίστε την παρακάτω συνδεσµολογία και προσδιορίστε την περιοχή χρησιµοποίησής 

της. 
 

 
17. Σχεδιάστε ένα ισοσταθµισµένο διαµορφωτή µε δύο διόδους. 

18. Σχεδιάστε διάγραµµα στερεοφωνικής λήψης µε δύο δέκτες ΑΜ ή FM. 

19. Σχεδιάστε διάγραµµα στερεοφωνικής λήψης µε ένα δέκτη FM και αποκωδικοποιητή. 

20. Ποιες βασικές ανωµαλίες εµφανίζονται στους υπερετερόδυνους δέκτες και από ποιες αιτίες; 

21. Σχεδιάστε το διάγραµµα βαθµίδων ποµπού συντηρούµενων κυµάτων µε ταλαντωτή 

κρυστάλλου και περιγράψτε σύντοµα τη λειτουργία του. 

22. Τι µπορεί να είναι η βαθµίδα του παρακάτω σχήµατος και µε ποια λογική καταλήγετε στο 

συµπέρασµά σας; 
 

 
23. Σχεδιάστε το διάγραµµα ενός ραδιοφωνικού δέκτη (ραδιοφώνου) για τη λήψη σηµάτων µε 

διαµόρφωση πλάτους. 
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24. Αναγνωρίστε τις συνδεσµολογίες του παρακάτω σχήµατος µε αναφορά στα κυριότερα 

στοιχεία τους. 
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Σελίδα 37 από 42 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

25. Αναγνωρίστε τη συνδεσµολογία του παρακάτω σχήµατος µε αναφορά στη δράση του 

διακόπτη S. 
 
 

 
26. Σχεδιάστε το διάγραµµα βαθµίδων ενός δέκτη σηµάτων διαµορφωµένων κατά συχνότητα. 

Ποιες οι διαφορές του από το δέκτη σηµάτων διαµορφωµένων κατά πλάτος; 

27. Γιατί ένα ραδιόφωνο ΑΜ δεν µπορεί να λειτουργήσει σαν ραδιόφωνο FM; 

28. Αναγνωρίστε τη συνδεσµολογία του παρακάτω σχήµατος µε τη σχετική δικαιολόγηση. 
 

 
 



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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29. Αναγνωρίστε τη συνδεσµολογία του παρακάτω σχήµατος µε τη σχετική δικαιολόγηση. 
 

 
 
 

30. Να αναγνωριστεί η συνδεσµολογία του παρακάτω σχήµατος και να δικαιολογηθεί το 

συµπέρασµά σας µε τη σχετική σύντοµη περιγραφή των βαθµίδων. 
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4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων 

και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) 

 

Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της 
ειδικότητας Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων, εξετάζονται σε 
γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές 
γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους 
της ειδικότητας. 

 

 

Α. Να έχει την ικανότητα να: 

Α.1. Χρησιµοποιεί τα κατάλληλα όργανα για τη µέτρηση βασικών ηλεκτρικών µεγεθών και 

των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών παθητικών ηλ/κών εξαρτηµάτων. 

Α.2. Αναγνωρίζει και περιγράφει τη λειτουργία απλών εξαρτηµάτων και µηχανισµών 

µετάδοσης κίνησης. 

Β. Να έχει τη δυνατότητα, µελετώντας τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια, να επιλέγει, να 
ελέγχει και να αναπτύσσει εφαρµογές µε: 

Β.1. ∆ιόδους (επαφής, LED, shottky, zener) 

Β.2. Transistors (BJT, UJT, FET, MOSFET κ.λ.π.) 

Β.3. Ηµιαγωγά στοιχεία (Thyristor, DIAC, TRIAC, οπτοηλεκτρονικά) 

Β.4. Ενισχυτικές διατάξεις (τάσης, ισχύος, ειδικούς ενισχυτές, διαφορικούς ενισχυτές) 

Β.5. Τελεστικούς ενισχυτές 

Β.6. Παθητικά φίλτρα 

Β.7. Ταλαντωτές  

Β.8. Ενεργά φίλτρα  

Β.9. Ταλαντωτές 

Β.10. Συστήµατα βρόχου κλειδωµένης φάσης 

Β.11. Τροφοδοτικά 

Β.12. Πύλες - συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώµατα 
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Β.13. Πολυπλέκτες - Αποπολυπλέκτες 

Β.14. Flip - Flops - ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώµατα 

Β.15. Κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές 

Β.16. Καταχωρητές 

Β.17. Αθροιστές 

Β.18. Μετρητές παλµών 

Β.19. Κυκλώµατα χρονισµού 

Β.20. Μνήµες 

Β.21. Κυκλώµατα µετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό σήµα (ADC) 

Β.22. Κυκλώµατα µετατροπής ψηφιακού σε αναλογικό σήµα (DAC) 

Γ. Χρήση και προγραµµατισµός Η/Υ και µικροεπεξεργαστή. Να έχει την ικανότητα να 
αναπτύξει και να εφαρµόσει: 

Γ.1. Απλό πρόγραµµα σε γλώσσα Basic 

Γ.2. Απλή εφαρµογή µε τη χρήση πακέτων εφαρµογών 

Γ.3. Απλό πρόγραµµα σε αναπτυξιακό σύστηµα µικροεπεξεργαστή. 

∆. Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρονικών διατάξεων και ανίχνευση βλαβών, και για 
την επισκευή τους πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέγει και να: 

∆.1. Χρησιµοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά εγχειρίδια 

∆.2. Επιλέγει και να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα όργανα συσκευές και εργαλεία 

∆.3. Υποδιαιρεί τα ηλεκτρονικά συστήµατα σε λειτουργικές µονάδες, τις λειτουργικές 

µονάδες σε οµάδες κυκλωµάτων, κυκλώµατα και κυκλωµατικά στοιχεία (διακριτά 

ηλεκτρονικά στοιχεία ή ολοκληρωµένα κυκλώµατα). 

∆.4. Ελέγχει και να ερµηνεύει την πορεία του σήµατος σε µια λειτουργική µονάδα 

(εφαρµόζοντας την κατάλληλη τεχνική) 

∆.5. Αποµονώνει τη βλάβη σε επίπεδο κυκλώµατος 

∆.6. Ανιχνεύει τη βλάβη σε επίπεδο κυκλωµατικού εξαρτήµατος και να ελέγχει κυκλωµατικά 

εξαρτήµατα. 

∆.7. Εφαρµόζει τις σύγχρονες µεθόδους ανίχνευσης βλαβών. 
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∆.8. Εφαρµόζει τις τεχνικές αποκατάστασης καλής λειτουργίας (επισκευή) 

∆.9. Συντηρεί τις ηλεκτρονικές συσκευές και γνωρίζει τα αναγκαία για τη συντήρηση, 

εργαλεία και υλικά. 

Ε. Επιλογή και χρήση τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων. Πρέπει να έχει την 
ικανότητα να: 

Ε.1. Επιλέγει τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια από βιβλιοθήκες ή σχεδιοθήκες. 

Ε.2. ∆ιαβάζει τεχνικές προδιαγραφές, µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές (τάσης, ρεύµατος, 

θερµοκρασίας κ.λ.π.) ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τυπικές χαρακτηριστικές καµπύλες, 

εφαρµογές κ.λ.π. από manuals, data books, data sheets, για: 

- ∆ιακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία 

- Αναλογικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα 

- Ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα 

Ε.3. ∆ιαβάζει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία σε σχέδιο ηλεκτρονικού κυκλώµατος και 

να αναγνωρίζει τα στοιχεία αυτά σε πραγµατικό κύκλωµα. 

ΣΤ. Εξυπηρέτηση δεκτών AM, FM, FM stereo. Πρέπει να: 

ΣΤ.1. Είναι ικανός να αντιµετωπίζει επιτυχώς βλάβες σε δέκτη AM, FM, FM stereo και να 

προβαίνει σε κατάλληλες ρυθµίσεις των βαθµίδων και συντονισµού σε δέκτες AM, 

FM, FM stereo. 

Ζ. Εξυπηρέτηση τηλεοπτικών δεκτών. Πρέπει να είναι ικανός να: 

Ζ.1. Χειρίζεται τα απαραίτητα όργανα για την αντιµετώπιση βλαβών και µετρήσεων σε 

δέκτες TV 

Ζ.2. Αναγνωρίζει από σχέδια δεκτών TV τις βαθµίδες και τα εξαρτήµατά τους. 

Ζ.3. Εφαρµόζει κατά περίπτωση την κατάλληλη µέθοδο εντοπισµού βλάβης στις βαθµίδες 

του δέκτη TV 

Ζ.4. Να επιλέγει τα κατάλληλα στοιχεία και να εγκαθιστά κεραίες απλές και κεντρικές για 

δέκτες TV. 

Ζ.5. Να εντοπίζει και να αποκαθιστά βλάβες σε σύστηµα κεραίας TV, χρησιµοποιώντας 

τα κατάλληλα όργανα 

Ζ.6. Ελέγχει την καλή λειτουργία δορυφορικής κεραίας και να γνωρίζει σχετικά µε την 

εγκατάστασή της. 
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Η. Εξυπηρέτηση συσκευών Video. Πρέπει να είναι ικανός να: 

Η.1. Συνδέει µεταξύ τους τα διάφορα τµήµατα ενός ηχητικού συγκροτήµατος χρησιµοποιώντας 

τα σωστά καλώδια, βύσµατα, εργαλεία και βοηθητικές συσκευές. 

Η.2. Να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα όργανα για την αντιµετώπιση βλαβών σε: 

α) Συστήµατα και µονάδες εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου. 

β) Σε µονάδες τηλεχειρισµού. 

Θ. Εξυπηρέτηση συσκευών τηλεοπτικού σταθµού. Πρέπει να είναι ικανός να: 

Θ.1. Εγκαθιστά συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής τηλεοπτικού σήµατος σταθµού 

TV και videocamera 

Θ.2. Να εντοπίζει βλάβες σε video recorder, video player και video camera 

χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες συσκευές όργανα και εργαλεία. 

Ι. Εξυπηρέτηση συστηµάτων εποπτείας και ασφάλειας. Πρέπει να είναι ικανός να: 

Ι.1. Αναγνωρίζει από σχέδια τις διάφορες βαθµίδες σε ένα πλήρες οπτικο-ακουστικό σύστηµα 

επιτήρησης χώρου. 

Ι.2. Γνωρίζει τη συνδεσµολογία των διάφορων αισθητήρων για την ανίχνευση κίνησης, 

φωτιάς, υγρασίας κ.λ.π. 

Ι.3. Να γνωρίζει τη χρήση και λειτουργία βοηθητικών εξαρτηµάτων και βαθµίδων (τροφοδοσία 

µε εξωτερική µπαταρία, σειρήνα και φώτα συναγερµού, φωτισµός ασφαλείας, τηλεφωνική 

κλίση, τηλε-ειδοποίηση κ.λ.π.). 

 


