ȂǹĬǾȂǹ: ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹ ǼȃǿǹǿȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ (39)
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ȉȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ.
ǻȠȝȒ İȟİĲĮıĲȚțȠȪ įȠțȚȝȓȠȣ țĮȚ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ:
ȂǼȇȅȈ ǹ: ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȟȚ șȑȝĮĲĮ ĲȦȞ 5 ȝȠȞȐįȦȞ
ȂǼȇȅȈ Ǻ: ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȑȞĲİ șȑȝĮĲĮ ĲȦȞ 6 ȝȠȞȐįȦȞ
ȂǼȇȅȈ ī: ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȑııİȡĮ șȑȝĮĲĮ ĲȦȞ 10 ȝȠȞȐįȦȞ
īİȞȚțȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
x ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıȠȣȞ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ.
x ȉĮ șȑȝĮĲĮ șĮ İȟİĲȐȗȠȣȞ ĲȩıȠ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ țĮȚ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ İȟİĲĮıĲȑĮȢ ȪȜȘȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȡĮțĲȚțȑȢ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ.
x ǼʌİȚįȒ Ș İȟİĲĮıĲȑĮ ȪȜȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȞȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȖȞȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚįȐıțȠȞĲĮȚ
ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ ĲȐȟİȚȢ, ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȖȞȦıĲȑȢ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ įİȞ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȟİĲĮıĲȑĮ ȪȜȘ.
x ȅȚ ȝĮșȘĲȑȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝĮȗȓ ĲȠȣȢ ȂȠȜȪȕȚĮ (HB, 2H) ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ (ĲȡȓȖȦȞĮ, ȤȐȡĮțĮ,
įȚĮȕȒĲȘ, ȝȠȚȡȠȖȞȦȝȩȞȚȠ) țĮȚ ȝȘ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒ ȝȘȤĮȞȒ.
ǼȄǼȉǹȈȉǼǹ ȊȁǾ
ǹ: ȅ ǱȞșȡȦʌȠȢ ȦȢ ȈȤİįȚĮıĲȒȢ țĮȚ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ.
1. ǼȡȖȠȞȠȝȓĮ
Į) ǼȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ İȡȖȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ Ș ıȘȝĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ.
ȕ) ȆĮȡȐȝİĲȡȠȚ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ (ȤȡȒıĲȘ) țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ Ș ıȘȝĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıĲȠ
ıȤİįȚĮıȝȩ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ȤȫȡȦȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
Ȗ) ǹȞșȡȫʌȚȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ İȡȖȠȞȠȝȓĮ.
į) ǹȞșȡȦʌȠȝİĲȡȓĮ țĮȚ İȡȖȠȞȠȝȚțȩȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ.
İ) ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ țĮȚ ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲȘȞ İȡȖȠȞȠȝȓĮ țĮȚ ĲĮ ĮȞșȡȫʌȚȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
2.
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)
İ)
Ǻ:
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)
İ)
ıĲ)
ȗ)
Ș)
ș)
Ț)

ȉİȤȞȚțȩ ȈȤȑįȚȠ.
ȋȡȒıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ȖȚĮ ıȤİįȓĮıȘ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȜȓȝĮțĮȢ ıĲȘ ıȤİįȓĮıȘ.
ȈȤİįȓĮıȘ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ıİ ȠȡșȠȖȡĮĳȚțȒ ʌȡȠȕȠȜȒ.
ȈȤİįȓĮıȘ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ȝİ İʌȓʌİįİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıİ ʌȜȐȖȚĮ Ȓ ȚıȠȝİĲȡȚțȒ ʌȡȠȕȠȜȒ ȝİ įİįȠȝȑȞȘ
ĲȘȞ ȠȡșȠȖȡĮĳȚțȒ ʌȡȠȕȠȜȒ.
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮıĲȐıİȦȞ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ ǹȞĲȠȤȒ ȊȜȚțȫȞ
ǼȓįȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
ĭȠȡĲȓĮ, ĳȩȡĲȚıȘ țĮȚ įȚȐĳȠȡĮ İȓįȘ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ. ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ǻȣȞȐȝİȚȢ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ĮȞȐȜȣıȘ țĮȚ ıȪȞșİıȘ įȣȞȐȝİȦȞ, ȚıȠȡȡȠʌȓĮ įȣȞȐȝİȦȞ,
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ıȣȞȚıĲĮȝȑȞȘȢ țĮȚ ȚıȠȡȡȠʌȠȪıĮȢ įȪȞĮȝȘȢ ȝİ ĲȘ ȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȝȑșȠįȠ.
ȇȠʌȒ įȪȞĮȝȘȢ.
ȉȐıȘ, İʌȚȝȒțȣȞıȘ țĮȚ ĮȞȘȖȝȑȞȘ ȝȒțȣȞıȘ.
ǹȞĲȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ ıİ įȠțȚȝȑȢ İĳİȜțȣıȝȠȪ, șȜȓȥȘȢ, ıĲȡȑȥȘȢ, įȚȐĲȝȘıȘȢ țĮȚ țȐȝȥȘȢ.
ǼȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ Hooke, ĲȣʌȚțȒ țĮȝʌȪȜȘ ı, İ įȠțȚȝȓȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ
İĳİȜțȣıȝȩ.
ǼȓįȘ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȖȚĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ĮȞĲȚįȡȐıİȦȞ.
ǻȚțĲȣȫȝĮĲĮ, ȠȡȚıȝȩȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İʌȓʌİįȦȞ įȚțĲȣȦȝȐĲȦȞ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ
įȣȞȐȝİȦȞ ıĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ İʌȓʌİįȦȞ įȚțĲȣȦȝȐĲȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȝȑșȠįȠ.
ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ țĮȚ ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
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ī: ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ-ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ țĮȚ ǹȞȩȡșȦıȘ ǾȜİțĲȡȚțȠȪ ȇİȪȝĮĲȠȢ.
Į) ȈȣȞİȤȑȢ țĮȚ ǼȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ȡİȪȝĮ, ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȐıȘȢ țĮȚ ȑȞĲĮıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
ȡİȪȝĮĲȠȢ, ʌȜİȠȞİțĲȒȝĮĲĮ (ıȣȞİȤȠȪȢ – İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ).
ȕ) ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ȖİȞȚțȐ, ȖİȞȞȒĲȡȚİȢ Ȉ.ȇ. țĮȚ Ǽ.ȇ., ĮȡȤȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȕĮıȚțȐ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȘȜİțĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȐıȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠȣ
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ , ȚıȤȪȢ, ĮʌȫȜİȚİȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ.
Ȗ) ǾȜİțĲȡȚțȠȓ țȚȞȘĲȒȡİȢ Ȉ.ȇ. țĮȚ Ǽ.ȇ., ĮȡȤȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȚıȤȪȢ, ĮʌȫȜİȚİȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ.
į) ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȑȢ, țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĮȡȤȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİ țİȞȩ țĮȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ, ȤȡȒıȘ
țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȑȢ, ȚıȤȪȢ, ĮʌȫȜİȚİȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ.
İ) ǹȞȠȡșȦĲȑȢ ȖİȞȚțȐ, ĮʌȜȒ ĮȞȩȡșȦıȘ, ʌȜȒȡȘȢ ĮȞȩȡșȦıȘ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ
ȝİıĮȓĮȢ ȜȒȥȘȢ, ʌȜȒȡȘȢ ĮȞȩȡșȦıȘ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȑĳȣȡĮȢ, İȟȠȝȐȜȣȞıȘ ĮȞȠȡșȦȝȑȞȘȢ ĲȐıȘȢ,
ıȤİĲȚțȑȢ ȖȡĮĳȚțȑȢ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ, ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȩ.
ıĲ) ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ țĮȚ ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲȠȣȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ, ȖİȞȞȒĲȡȚİȢ țĮȚ
ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȑȢ.
ǻ: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ.
1. ȆȞİȣȝĮĲȚțȐ.
Į) ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ıȣȝȕȩȜȦȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ.
ȕ) ǾȝȚĮȣĲȩȝĮĲĮ țĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ ʌȞİȣȝĮĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȖİȞȚțȐ, ȤȡȒıȘ İȝȕȩȜȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ, ȠʌȫȞ
įȚĮȡȡȠȒȢ, țȣțȜȦȝȐĲȦȞ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ țĮȚ ĮȞȚȤȞİȣĲȫȞ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ȘȝȚĮȣĲȠȝȐĲȦȞ Ȓ
ĮȣĲȠȝȐĲȦȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ. ȂİȚȠȞİțĲȒȝĮĲĮ ȝİșȩįȦȞ.
Ȗ) ȆĮȡȐȜȜȘȜȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȣȜȓȞįȡȦȞ.
į) ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ĮțȠȜȠȣșȓĮȢ. ǹțȠȜȠȣșȓĮ start – stop țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ. ȋȡȒıȘ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ
țȣțȜȦȝȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ țĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ İțțİȞĲȡȠĳȩȡȠȣ ȐȟȠȞĮ) ȖȚĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ĮțȠȜȠȣșȓĮȢ. ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ĮțȠȜȠȣșȚȫȞ.
İ) ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣȝĮĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ıȦȜȘȞȠİȚįİȓȢ ȕĮȜȕȓįİȢ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıİ ȝȘȤĮȞȚțȐ,
ȘȝȚĮȣĲȩȝĮĲĮ țĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ ʌȞİȣȝĮĲȚțȐ țȣțȜȫȝĮĲĮ.
ıĲ) ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ, ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ıȤİįȓĮıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȘȝȚĮȣĲȩȝĮĲĮ
țĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ ʌȞİȣȝĮĲȚțȐ, ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣȝĮĲȚțȐ țȣțȜȫȝĮĲĮ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȓİȢ.
2. ȉİȜİıĲȚțȩȢ İȞȚıȤȣĲȒȢ.
Į) īİȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ țȪȡȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲİȜİıĲȚțȫȞ İȞȚıȤȣĲȫȞ, ȤȡȒıȘ
ĲİȜİıĲȚțȫȞ İȞȚıȤȣĲȫȞ, įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮțȡȠįİțĲȫȞ ĲİȜİıĲȚțȠȪ ȝǹ741 țĮȚ ıȪȝȕȠȜȠ
ĲİȜİıĲȚțȠȪ İȞȚıȤȣĲȒ.
ȕ) ȅȚ ĲȡİȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓİȢ ĲȠȣ ĲİȜİıĲȚțȠȪ İȞȚıȤȣĲȒ.
Ȗ) ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ ĲİȜİıĲȚțȠȪ İȞȚıȤȣĲȒ ȦȢ ıȣȖțȡȚĲȒ, șİȝİȜȚȫįȘȢ ıȤȑıȘ Uout=ǹ(U2-U1), ĮʌȠȜĮȕȒ
ǹ ĲİȜİıĲȚțȠȪ İȞȚıȤȣĲȒ, țȣțȜȫȝĮĲĮ ıȣȖțȡȚĲȫȞ ȝİ ȝȠȞȒ țĮȚ įȚʌȜȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ, ʌȜİȠȞİțĲȒȝĮĲĮ
țĮȚ ȝİȚȠȞİțĲȒȝĮĲĮ ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȚȫȞ.
į) ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ ĮȞĮıĲȡȑĳȠȞĲȠȢ İȞȚıȤȣĲȒ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ȝİ ĲȘ ıȤȑıȘ G=Uout/Uin=-Rf/Rin.
īȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ İȟȩįȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İȓıȠįȠ.
İ) ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ ȝȘ ĮȞĮıĲȡȑĳȠȞĲȠȢ İȞȚıȤȣĲȒ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ȝİ ĲȘ ıȤȑıȘ G=Uout/Uin=1+R2/R1.
īȡĮĳȚțȒ ʌĮȡȐıĲĮıȘ İȟȩįȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İȓıȠįȠ. ǹțȩȜȠȣșȠȢ ĲȐıȘȢ.
ıĲ) ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ, ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ıȤİįȓĮıȘ țȣțȜȦȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĲȡİȚȢ
ȕĮıȚțȑȢ ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓİȢ ĲȠȣ ĲİȜİıĲȚțȠȪ İȞȚıȤȣĲȒ.
3. ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȂȞȒȝȘ țĮȚ ȂȚțȡȠİȜİȖțĲȑȢ.
Į) ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȞȒȝȘ ȖİȞȚțȐ, İȓįȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȝȞȒȝȘȢ, ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȠȚ ȜȠȖȚțȠȓ İȜİȖțĲȑȢ
țĮȚ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȑȢ.
ȕ) ȅ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒȢ PICǹȋǼ-18Ȃ2 țĮȚ ĲĮ țȪȡȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ.
Ȗ) Ǿ įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮțȡȠįİțĲȫȞ ĲȠȣ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒ PICǹȋǼ-18Ȃ2, ıȪȝĳȦȞĮ ȝȩȞȠ
ȝİ ĲȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘ ȜȪıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
ıĲȠȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩ ĲȠȣ ıĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȝĮșȒȝĮĲȠȢ.
į) ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȠȣ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒ PICǹȋǼ-18Ȃ2.
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İ)

ȈȪȞįİıȘ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȚıȩįȠȣ ıĲȚȢ ȥȘĳȚĮțȑȢ Ȓ/țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȑȢ İȚıȩįȠȣȢ ĲȠȣ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒ
PICAXE-18M2.
ıĲ) ȈȪȞįİıȘ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȟȩįȠȣ ıĲȚȢ İȟȩįȠȣȢ ĲȠȣ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒ PICǹȋǼ-18Ȃ2.
ȗ) ȈȪȞįİıȘ ĲȠȣ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ țȣțȜȫȝĮĲȠȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ȝȚțȡȠțȚȞȘĲȒȡȦȞ L293D (ȖȚĮ ĮȞĲȚıĲȡȠĳȒ
ĲȘȢ ĳȠȡȐȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ țȚȞȘĲȒȡȦȞ) ıĲȠ İʌȓʌİįȠ/ȕȐșȠȢ ȝȩȞȠ, ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİĳȐȜĮȚȠ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ.
Ș) ǼĲȠȚȝĮıȓĮ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ȡȠȒȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ logicator (İȞĲȠȜȑȢ: start, stop,
outputs, wait, sound, motor, decision, compare, procedure, gosub/do procedure, return).
ș) ǼĳĮȡȝȠȖȑȢ, ȜȪıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ, ıȤİįȓĮıȘ țĮȚ İȡȝȘȞİȓĮ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ȡȠȒȢ țĮȚ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ țȣțȜȦȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȝȚțȡȠİȜİȖțĲȒ PICAXE-18M2.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14)
ΣΕΛΙΔΕΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από επτά (7) σελίδες συμπλήρωσης, οι οποίες με την
παράδοση του γραπτού να επισυναφθούν με συνδετήρα στο πίσω εξώφυλλο του
τετραδίου, από τη μέσα πλευρά.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 6 θέματα. Να απαντήσετε και στα 6 θέματα.
Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες.
ΘΕΜΑ 1
Στην Εικόνα 1.α φαίνεται τηλεσκόπιο το οποίο είναι τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο.
Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι ανθρωπομετρικές διαστάσεις ενηλίκων που αφορούν το
ύψος (H) των ματιών από το πέλμα. Οι διαστάσεις λήφθηκαν από Ευρωπαϊκή βάση
ανθρωπομετρικών δεδομένων και δίνονται σε χιλιοστά (mm).
Πίνακας 1

Ανθρωπομετρικές διαστάσεις για το ύψος Η (mm).

H
5%

Εικόνα 1.α

Ποσόστωση
Άντρες
Γυναίκες

5%
1520
1410

95%

50%
1640
1515

95%
1760
1620

(α) Αφού μελετήσετε τα στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 1 να καθορίσετε το ύψος
που πρέπει να έχουν στο τηλεσκόπιο οι θέσεις για τα μάτια, ώστε να εξυπηρετούν
τον μέσο άνθρωπο.
(Μονάδα 0,5)
1
240

(β) Για τον εργονομικό σχεδιασμό του τηλεσκοπίου λήφθηκαν υπόψη ανθρώπινα
χαρακτηριστικά όπως:
i. το σχήμα και μέγεθος της κλειστής παλάμης του μέσου ανθρώπου, για να
καθοριστεί η διάμετρος του ρυθμιστή εστίασης των φακών, ώστε ο χρήστης
να μπορεί με άνεση να εστιάζει τους φακούς για να δει καθαρά τα σημεία
θέασης που θέλει,
ii. η ανθρώπινη νόηση και αντίληψη για να αναγραφούν οι οδηγίες χρήσης
ώστε να είναι εύκολα κατανοητές,
iii. η ανθρώπινη δύναμη και αντοχή, για να μπορεί να περιστραφεί εύκολα το
τηλεσκόπιο ώστε να χρησιμοποιείται με άνεση και από τη μέση γυναίκα.
Να αναφέρετε την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε ανθρώπινο χαρακτηριστικό
από τα πιο πάνω.
(Μονάδα 1,5)
(γ) Να αναφέρετε τρεις (3) κατηγορίες παραμέτρων αλληλεπίδρασης χρήστη περιβάλλοντος οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές για τον
εργονομικό σχεδιασμό ενός προϊόντος.
(Μονάδες 3)
ΘΕΜΑ 2
Στην Εικόνα 2.α φαίνεται μια πετρελαϊκή εξέδρα η οποία στηρίζεται στο βυθό της
θάλασσας με πυλώνες και συρματόσχοινα.
(α) Ο κάθε πυλώνας είναι
κατασκευασμένος από ράβδους
οι οποίες σχηματίζουν τρίγωνα.
Οι ενώσεις μεταξύ των ράβδων
είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν
κάποια μεταξύ τους περιστροφή.
Να κατονομάσετε το είδος της
κατασκευής του πυλώνα.
(Μονάδα 1)
(β) Να κατονομάσετε το είδος
της κατασκευής που
δημιουργείται από γραμμικά
στοιχεία των οποίων όμως οι
ενώσεις δεν επιτρέπουν την
μεταξύ τους περιστροφή.
(Μονάδα 1)

Εικόνα 2.α

Συρματόσχοινο

πυλώνας

(γ) Στην Εικόνα 2.β φαίνεται μια πετρελαϊκή εξέδρα η οποία πήρε κλίση όταν
κτυπήθηκε από δυνατά κύματα και άνεμο κατά τη διάρκεια τυφώνα. Να αναφέρετε
δύο χαρακτηρισμούς για το είδος του φορτίου που εξασκείται στην εξέδρα λόγω των
κυμάτων.
(Μονάδες 2)
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Εικόνα 2.β

(δ) Αν υποθέσουμε ότι η εξέδρα
σταθεροποιήθηκε στη θέση που
φαίνεται στην Εικόνα 2.β (και δεν
ανατράπηκε) λόγω του
συρματόσχοινου που βρίσκεται στα
αριστερά, να κατονομάσετε το είδος
της καταπόνησης στο
συρματόσχοινο.
(Μονάδα 1)

συρματόσχοινο

ΘΕΜΑ 3
Ένας μετασχηματιστής χρησιμοποιείται για να συνδέει φωτιστικό κήπου που
λειτουργεί με τάση 12 V AC σε ένα ρευματοδότη (πρίζα) μιας οικίας που παρέχει
τάση 240 V AC.
(α) Ο μετασχηματιστής στο δευτερεύον πηνίο έχει 100 σπείρες. Να υπολογίσετε τον
αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος πηνίου.
(Μονάδες 2)
(β) Το φωτιστικό κήπου που συνδέεται μέσω του μετασχηματιστή απορροφά ρεύμα
έντασης 18 Α και έχει συντελεστή ισχύος 0,88. Σε αυτές τις συνθήκες ο
μετασχηματιστής έχει απόδοση 94% και τον ίδιο συντελεστή ισχύος και στα δύο
τυλίγματά του. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που απορροφά
ο μετασχηματιστής από τον ρευματοδότη.
(Μονάδες 3)
ΘΕΜΑ 4
Στα Σχήματα 1.1 και 1.2 φαίνονται δυο συνδεσμολογίες τελεστικού ενισχυτή.

RX

Rf

+9 V

5 kΩ

_

5 kΩ

_

+

+
UIN

+9 V

-9 V

UIN

UOUT

Σχήμα 1.1

-9 V

UOUT

Σχήμα 1.2

(α) Να κατονομάσετε τη συνδεσμολογία του τελεστικού ενισχυτή που φαίνεται στο
Σχήμα 1.1.
(Μονάδα 1)
(β) Να κατονομάσετε τη συνδεσμολογία του τελεστικού ενισχυτή που φαίνεται στο
Σχήμα 1.2.
(Μονάδα 1)
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(γ) Να υπολογίσετε την τιμή του αντιστάτη RX του κυκλώματος που φαίνεται στο
Σχήμα 1.1 λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω κυμματομορφές.
(Μονάδες 3)
U
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ΘΕΜΑ 5
(α) Να αναφέρετε δύο μειονεκτήματα της μαγνητικής μνήμης σε σχέση με την
ηλεκτρονική μνήμη.
(Μονάδες 2)
(β) Μία ψηφιακή φωτογραφία όταν αποθηκευτεί καταλαμβάνει μνήμη μεγέθους
224 kB. Να υπολογίσετε σε πόσα δυαδικά ψηφία (bits) αντιστοιχεί αυτό το μέγεθος.
(Μονάδα 1,5)
(γ) Ποιο είδος μνήμης χρησιμοποιείται για την εγγραφή σημαντικών χαρακτηριστικών
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως για παράδειγμα το BIOS (Basic Input Output
System); Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο επιλέγεται αυτό το συγκεκριμένο
είδος.
(Μονάδα 1,5)
ΘΕΜΑ 6
Το πνευματικό κύκλωμα στο Σχήμα 2.1 χρησιμοποιείται για το τρύπημα δερμάτινων
ζωνών σε μια βιοτεχνία. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα με την περιστροφή του
εκκεντροφόρου άξονα ως ακολούθως: Με την ενεργοποίηση του εξαρτήματος Α, από
τον εκκεντροφόρο άξονα, το έμβολο σύσφιγξης του κυλίνδρου Η κατεβαίνει και
συγκρατεί τη ζώνη. Στη συνέχεια κατεβαίνει το διατρητικό έμβολο του κυλίνδρου Θ
που τρυπά την δερμάτινη ζώνη. Ακολούθως το διατρητικό έμβολο Θ επιστρέφει στην
αρχική του θέση και τέλος το έμβολο σύσφιγξης Η αφήνει τη ζώνη και επιστρέφει και
αυτό στην αρχική του θέση. Η ζώνη κινείται προς τα εμπρός με τη βοήθεια
ανεξάρτητου ηλεκτρικού συστήματος για προκαθορισμένη απόσταση, έτσι ώστε να
είναι έτοιμη για νέο τρύπημα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή.
(α) Να δώσετε τις πλήρεις ονομασίες των εξαρτημάτων Α και Ε.

(Μονάδα 1)
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(β) Να συμπληρώσετε το ημιτελές πνευματικό κύκλωμα έτσι ώστε το σύστημα να
λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 4)
Σημ.: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης, που σας δόθηκαν
(ΘΕΜΑ 6(β)).
Σχήμα 2.1

1

Α

Β

2

Γ

1

3

1

2

3

5

Δ

2

Z

E
14

5

3

12

4

2

H

1

14

12

4

2

3

3

3

1

1

2

Θ

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 θέματα. Να απαντήσετε και στα 5 θέματα.
Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 6 μονάδες.
ΘΕΜΑ 7
Το πιο κάτω αντικείμενο είναι σχεδιασμένο σε ορθογραφική προβολή. Να σχεδιαστεί
σε ισομετρική προβολή σε κλίμακα 1:1 (χωρίς να τοποθετηθούν οι διαστάσεις στο
σχέδιο). Οι διαστάσεις που δίδονται είναι όλες σε χιλιοστά.
(Μονάδες 6)

Σημ.: Το σχέδιο να γίνει με μολύβι στο ισομετρικό χαρτί στις σελίδες συμπλήρωσης που σας
δόθηκαν (ΘΕΜΑ 7).

ΘΕΜΑ 8
Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται κύκλωμα που προσφέρει ανορθωμένη τάση σε μια συσκευή
που παρουσιάζεται ως το φορτίο RL.
D3

D1

D2
A
D4
RL

Σχήμα 3.1

B

(α) Να κατονομάσετε τον τρόπο ανόρθωσης που χρησιμοποιείται στο πιο πάνω
κύκλωμα.
(Μονάδα 1)
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(β) Για το πιο πάνω κύκλωμα ανόρθωσης να σημειώσετε με βέλη την πορεία του
ηλεκτρικού ρεύματος κατά την αρνητική ημιπερίοδο.
(Μονάδες 2)
Σημ.: Η σημείωση της πορείας του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης
που σας δόθηκαν (ΘΕΜΑ 8(β)).

(γ) Στη διπλανή γραφική
παράσταση φαίνεται η
κυματομορφή της τάσης στο
φορτίο RL του πιο πάνω
κυκλώματος. Να
συμπληρώσετε το κατάλληλο
εξάρτημα μεταξύ των σημείων
Α και Β έτσι ώστε η
κυματομορφή της τάσης στο
φορτίο να γίνει πιο ομαλή.

(Μονάδα 1)

Σημ.: Η συμπλήρωση του εξαρτήματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης που σας δόθηκαν
(ΘΕΜΑ 8(γ)).

(δ) Να αναφέρετε δύο άλλους τρόπους που χρησιμοποιούνται για την ανόρθωση της
ηλεκτρικής τάσης.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 9
Στην Εικόνα 3.α φαίνεται μια μεταλλική γερανογέφυρα η οποία χρησιμοποιείται σε
εργοστάσιο για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται
το διάγραμμα με τα εξωτερικά φορτία της γερανογέφυρας σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή.
6 kN

0,5 kN
Γ

A
0,5 m

5m

4m
Εικόνα 3.α

4m

B
Σχήμα 4.1

(α) Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας το Σχήμα 4.1 να σχεδιάσετε και να
υπολογίσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Β για τη δεδομένη φόρτιση.
(Μονάδες 2)
(β) Στην Εικόνα 3.β φαίνεται η λεπτομέρεια του γάντζου ρυμούλκησης και η κατανομή
του φορτίου στο συρματόσχοινο. Αν το συρματόσχοινο έχει διάμετρο 6 mm, μέτρο
ελαστικότητας 200 kN/mm2 και μήκος 4 m (απόσταση του γάντζου από την οριζόντια
δοκό), να υπολογίσετε για το συρματόσχοινο τα ακόλουθα:
7
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Εικόνα 3.β

ι. τάση εφελκυσμού,

(Μονάδες 2)

ιι. ανηγμένη μήκυνση,

(Μονάδα 1)

ιιι. επιμήκυνση.

(Μονάδα 1)

6 kN

ΘΕΜΑ 10
Στο Σχήμα 5.1 φαίνεται το πνευματικό κύκλωμα που χρησιμοποιείται για να
μορφοποιεί μεταλλικά φύλλα.
Ο χειριστής αφού τοποθετήσει το μεταλλικό φύλλο στη βάση, κλείνει πρώτα την
πόρτα (γεγονός που ανιχνεύεται από το εξάρτημα Γ) και στη συνέχεια ενεργοποιεί το
εξάρτημα Δ. Έτσι το καλούπι με τη βοήθεια του εξαρτήματος Β κατεβαίνει προς τα
κάτω και μορφοποιεί το μεταλλικό φύλλο.
Αφού τελειώσει η διαδικασία μορφοποίησης, το καλούπι επιστρέφει στην αρχική του
θέση λόγω του εξαρτήματος Κ.
Σχήμα 5.1

Δ
A
1

5

1

3
12

2 14

4

3

E

2

1

2

3

2

Γ

1

B

Ζ
Τ2

3

Πόρτα
Καλούπι
Μεταλλικό
φύλλο
Βάση

Κ
(α) Να δώσετε τις πλήρεις ονομασίες των εξαρτημάτων Β, Γ, Ε και Κ.
(Μονάδες 2)
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