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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 
 

1Ο Θέμα 
α. Η απάντηση στην σελίδα 18 του βιβλίου Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 
β.  Η απάντηση στην σελίδα 23 του βιβλίου Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 
 
2ο Θέμα 
α. Η απάντηση στην σελίδα 38 του βιβλίου Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, από το 
φαινόμενο της κανονικής ανάκλασης…… είναι ίση με την γωνία ανάκλασης …..εώς 2ος 
Νόμος. Η γωνία προσπτώσεως είναι ίση με την γωνία ανάκλασης. 

β. 1. Ω = 2R
S

   όπου  Ω = 2

24
R

Rπ
 = 4π = 4.3,14 = 12,56 sterad  

    2. Φολ = 4πΙ = 4.3,14.10 = 125,6 !m  
 
γ. 1ος Νόμος:  Ορισμός:  Ο φωτισμός μιας επιφάνειας από μια παράλληλη φωτεινή δέσμη είναι 
ανάλογος με το συνημίτονο της γωνίας με την οποία προσπίπτουν στην επιφάνεια οι ακτίνες της 
δέσμης. 
 

Μαθηματική Σχέση   Ε = 
s

.συνφφ
 

Ονομασία μεγεθών και μονάδες. 
Ε = φωτισμός επιφάνειας μετρείται σε !ux  ή  !umen / m2.  
Φ = Φωτεινή ροή σε !umen (!m) 
S = Επιφάνεια σε τετραγ. Μέτρα (m2). 
  Να σχεδιαστεί το σχήμα της σελίδας 49 του βιβλίου σας. 
 
2ος Νόμος  Ορισμός:  Ο φωτισμός που προκαλεί μια σημειακή πηγή σ΄ ένα σημείο μιας επιφάνειας 
είναι ανάλογος με την ένταση της φωτεινής πηγής, ανάλογος με το συνημίτονο της γωνίας με την 
οποία προσπίπτουν οι ακτίνες στη στοιχειώδη επιφάνεια και αντιστρόφως ανάλογος με το τετράγωνο 
της απόστασης της φωτεινής πηγής από το φωτιζόμενο σημείο.  
 

Μαθηματική σχέση   Ε = 2R
.I συνφ

  

Ονομασία μεγεθών και μονάδες 
Ε = φωτισμός επιφάνειας μετρείται σε !ux  ή  !umen / m2. 
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Ι = ένταση φωτεινής πηγής σε candela (cd) 
R = απόσταση σε μέτρα 
 
 
3ο Θέμα 
 
α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 53 από φωτοτεχνικά κριτήρια εώς ! 50 – 80 υποδηλώνει απόδοση 
χρωμάτων κακή. 

β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 66 μαζί με σχέδιο συνδεσμολογίας του λαμπτήρα. 
 
 
4ο Θέμα 
α. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνιστούν πλεονεκτήματα σε ένα δίκτυο δομημένης καλωδίωσης 
είναι:   
1. επεκτασημότητα 2.Τυποποίηση  3.Εύκολη σχεδίαση 4. Πολύ-υποστήριξη 
5. Εύκολη συντήρηση και διαχείρηση  6. Ευέλικτη καλωδίωση 
 
β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 137 από «Ενδιάμεσος κατανεμητής ορόφου»…εώς και «τα ενεργά 
στοιχεία hub  ή switch».  

 
γ. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 142, από «δρομολογητής…» εώς και «του κεντρικού εξυπηρετητή». 
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