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ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

Πρόγραμμα Δπιμόρθφζης Τπουηθίφν Καθηγηηών Σετνολογίας

Γενάρης 2011

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ Η (Ύλη Γσμναζίοσ)



Να εμεγνύλ κε απιά ιόγηα ηηο βαζκίδεο ιεηηνπξγίαο ελόο

απινύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ.

Να δηαρωξίδνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ζηα κέξε δόκεζήο

ηνπο θαη λα επεμεγνύλ ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην

θάζε κέξνο δόκεζήο ηνπο.

Να ζέηνπλ πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.

Να ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηηο

θαηαζθεπέο ηνπο.

Οι μαθηηές/ηριες πρέπει:



Να αλαθέξνπλ θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιά 

εμαξηήκαηα εηζόδνπ, επεμεξγαζίαο θαη εμόδνπ.

Να αλαγλωξίδνπλ ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη 

ζπλαξκνινγνύλ ειεθηξνληθά θπθιώκαηα.

Να εμήγνπλ ηα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο.

Να ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή απιώλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάηωλ, π.ρ. 

αηζζεηήξεο, ηξαλδίζηνξ γηα ηε ιεηηνπξγία απινύ 

ειεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο.

Να ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ απιά ζπζηήκαηα.

Να παξαηεξνύλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη λα ηα 

αμηνινγνύλ π.ρ. θώηα ηξνραίαο.

Οι μαθηηές/ηριες πρέπει:



H Υρήζη ηφν Αιζθηηήρφν 

ζηη Εφή μας

2010

ΔΚΚΗΝΖΖ













Ο αιζθηηήρας είλαη κηα θπζηθή ζπζθεπή ή έλα 

βηνινγηθό όξγαλν πνπ αληρλεύεη, ζήκα ή κηα 

θπζηθή θαηάζηαζε θαη ρεκηθέο ελώζεηο. 

Οη πεξηζζόηεξνη αηζζεηήξεο είλαη ειεθηξηθνί ή 

ειεθηξνληθνί, αλ θαη ππάξρνπλ θαη άιινη ηύπνη.



ΔΙΟΓΟΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΞΟΓΟΙ

Φωτοαντιστάτης

ωστικός διακόπτης

ανιχνευτής βροχής/νερού

θερμοαντιστάτης (θερμίστορ)

μαγνητικός διακόπτης

Κλειδώνει

Δεν
κλειδώνει

Λάμπα 

βομβητής 

κινητήρας 

ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΑ

ΚΑΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΟΤΝ ΜΔΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑ



A Δπιλογή εξαπηημάηων

α) Δίζοδορ:

πιν. αρ. .

β) Σύνδεζη πινακίδας ειζόδοσ: 

ζε ορθή θέζη …........

ανάποδα …...

γ) Τρόπος ερεθιζμού ηης ειζόδοσ:

.....................................................................

Έξοδορ: .................., 

πιν. αρ. .....

Β. Παπαηηπήζειρ:

Πρόβλημα 1ο (παράδειγμα)

Έλαο αλεκηζηήξαο  λα μεθηλά απηόκαηα όηαλ ε ζεξκνθξαζία 

ππεξβεί έλα πξνθαζνξηζκέλν όξην.

17 33

Θερμοαντιστάτης Κινητήρας



A Δπιλογή εξαπηημάηων

α) Δίζοδορ:

πιν. αρ. .

β) Σύνδεζη πινακίδας ειζόδοσ: 

ζε ορθή θέζη …........

ανάποδα …...

γ) Τρόπος ερεθιζμού ηης ειζόδοσ:

.....................................................................

Έξοδορ: .................., 

πιν. αρ. .....

Β. Παπαηηπήζειρ:

Πξόβιεκα 2ν

Έλα ζύζηεκα εηδνπνηεί νπηηθά όηη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν 

άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη παγεηόο.



A Δπιλογή εξαπηημάηων

α) Δίζοδορ:

πιν. αρ. ......

β) Σύνδεζη πινακίδας ειζόδοσ: 

ζε ορθή θέζη …........

ανάποδα …...

γ) Τρόπος ερεθιζμού ηης ειζόδοσ:

.....................................................................

Έξοδορ: .................., 

πιν. αρ. .....

Β. Παπαηηπήζειρ:

Πξόβιεκα 3ν

Έλα ζύζηεκα εηδνπνηεί κε ήρν κηα νκάδα  θαηαζθελωηώλ όηη έρεη 

μεκεξώζεη 



A Δπιλογή εξαπηημάηων

α) Δίζοδορ:

πιν. αρ. ......

β) Σύνδεζη πινακίδας ειζόδοσ: 

ζε ορθή θέζη …........

ανάποδα …...

γ) Τρόπος ερεθιζμού ηης ειζόδοσ:

.....................................................................

Έξοδορ: .................., 

πιν. αρ. .....

Β. Παπαηηπήζειρ:

Πξόβιεκα 4ν

Έλα ζύζηεκα αλάβεη απηόκαηα ηνλ εμωηεξηθό θωηηζκό ζπηηηνύ 

κόιηο λπρηώζεη θαη ην ζβήλεη κόιηο μεκεξώζεη.



Α’ Περιγράψτε με λίγα λόγια τη 
καταςκευή – μοντζλο που βρίςκεται 

ςτο πάγκο εργαςίασ ςασ.

• Η καταςκευι αποτελείται από ζνα κουτί με 
αιςκθτιρα που μπορεί να τοποκετθκεί 
οπουδιποτε και ζνα φαναράκι τφπου laser
που φωτίηει μια τρφπα ςτο κουτί. Όταν βάλω 
το χζρι μου μπροςτά από το φαναράκι τότε θ 
καταςκευι κάνει κόρυβο



Β’ Προςπαθήςτε να αναγνωρίςετε 
από το πιο πάνω πίνακα το είδοσ τησ 
ειςόδου / εξόδου που χρηςιμοποιεί 
και ςημειϊςτε αν κλειδϊνει ή όχι.

• Είςοδοσ:  Φωτοαντιςτάτθσ
Κλειδώνει: ……ΝΑΙ                                                                                                   

……ΟΧΙ

• Ζξοδοσ: Βομβθτισ



Γ’ Περιγράψτε ζνα πρόβλημα που 
πιθανό να ζλυςε η ςυγκεκριμζνη 

καταςκευή. 

• Στο ςπίτι ζχω πιςίνα και μικρά παιδιά. 
Φοβάμαι μιπωσ πλθςιάςουν υπερβολικά το 
νερό και πζςουν μζςα. Χρειάηομαι ζνα 
ςφςτθμα να με προειδοποιεί όταν κάποιοσ 
πλθςιάηει τθν πιςίνα.



Δ’ Σημειϊςτε ζνα επιπλζον 
πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί με 
αυτό το ςυνδυαςμό ειςόδου-εξόδου.

• Ζνα ςφςτθμα ειδοποιεί με ιχο μια ομάδα 
καταςκθνωτών ότι ζχει ξθμερώςει.




