
ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αρχές Τεχνικού Σχεδιασµού 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τα διεθνή πρότυπα καθορίζονται από το ∆ιεθνή 

Οργανισµό ΙFA.  
 

Σ Λ 
2. Η εφαρµογή ανοχής απαιτείται εκεί όπου τα διάφορα 

εξαρτήµατα εφαρµόζονται χωρίς τη χρήση συνδέσµων 
- συγκολλήσεων ή κόλλας.  

 
 

Σ Λ 
3. Όταν η ακρίβεια των διαστάσεων είναι το κρίσιµο 

σηµείο χρησιµοποιείται η αλυσιδωτή αναγραφή των 
διαστάσεων. 

 
 

Σ Λ 
4. Το διαστηµόµετρο το χρησιµοποιούµε για να 

φτιάχνουµε διάστικτες γραµµές. 
 

Σ Λ 
5. Σύµφωνα µε τη διαδικασία diazo, µια ηµιδιαφανής 

σχεδιοµήτρα τοποθετείται επάνω σε ένα επεξεργασµέ-
νο χαρτί εκτύπωσης και εκτίθεται σε δυνατό φως υπε-
ριωδών ακτίνων.  

 
 
 

Σ Λ 
6. Ο βαθµός σκληρότητας 6Β και 5Β ανταποκρίνεται σε 

πολύ µαλακά µολύβια.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Τα διεθνή πρότυπα καθορίζονται από το ∆ιεθνή Οργανισµό: 

α)  DIN 
β)  ISA 
γ)  ISO 
δ)  IFA 
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2.  Ποιο από τα παρακάτω εικονιζόµενα είδη γραµµών χρησιµοποιούµε κατά τη 
σχεδίαση των όψεων όταν θέλουµε να σχεδιάσουµε τις ακµές ενός 
αντικειµένου που δεν είναι ορατές; 
α)  

β)  

γ)  

δ)   
 
3.  Τα κλιµακόµετρα χρησιµοποιούνται: 

α)  για τη µέτρηση της κλίσης. 
β)  για το σχεδιασµό κλιµάκων. 
γ)  για τη µέτρηση υπό αναλογία. 
δ)  για τον προσδιορισµό της κλίσης. 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
1.  Στο παρακάτω εικονιζόµενο αντικείµενο να συµπληρώσετε την περιγραφή 

που λείπει. 

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

2. Στο εικονιζόµενο σχέδιο να συµπλη-
ρώσετε τις περιγραφές για τις γραµ-
µές των διαστάσεων που λείπουν: 
α) Γραµµή - οδηγός 
β) Κύρια γραµµή διαστάσεων 
γ) Βοηθητική γραµµή (επεκτάσεως) 
δ) Γραµµή διαστάσεως 
    καµπυλότητας 
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3. Τα είδη των γραµµών που χρησιµοποιούνται ειδικά για τον ορισµό διαστά-
σεων, εκτός από τις κύριες, είναι η γραµµή ………………… και η γραµµή 
………………… .  

4.  Στις τεχνικές σχεδιάσεις οι ανοχές εκφράζονται είτε µε …………………… ή 
µε …………………… .  

 

• Ερωτήσεις  αντιστοίχισης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της δεξιάς στήλης µε τα 
σύµβολα ή σχήµατα της αριστερής, βάζοντας τους σωστούς αριθµούς στις 
παρενθέσεις. 
1. Στην πρώτη στήλη αποδίδονται τα διάφορα σύµβολα για το είδος των οπών. 

Να αντιστοιχίσετε τα σύµβολα µε τις περιγραφές τους στη δεύτερη στήλη. 
 Σύµβολα Περιγραφή 

(     ) Α.  
 

(     ) Β.  
 

(     ) Γ.  

1. ∆ιεύρυνσης 
2. Κοχλίωσης 
3. Ανοχής 
4. Βάθους 
5. Γόµωσης 
6. Βύθισης 

 
2. Το παρακάτω σχέδιο αποτελεί παράδειγµα γραµµών διαστάσεων. Να 

αντιστοιχίσετε τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ, ∆ του σχεδίου µε τους 
χαρακτηρισµούς της στήλης: 

 
1. Κύρια γραµµή διαστάσεων 
2. Γραµµή θέσεως οπών 
3. Γραµµή διαστάσεως καµπυλότητας 
4. Βοηθητική γραµµή (επεκτάσεως)  
5. Γραµµή διατοµής 
6. Γραµµή οδηγός 

Α. (….) Β. (.…) Γ. (.…) ∆. (.…) 
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3. Αντιστοιχίστε τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε του σχεδίου αριστερά µε 
τους χαρακτηρισµούς της δεξιάς στήλης. 

 
1.  παχιά συνεχής ακµών 
2. λεπτή διακεκοµµένη 
3. λεπτή φανταστική 
4. τοµής επιπέδου 
5. διατοµής 
6. διακοπής 
7. διαστάσεως 
8. γραµµές - οδηγοί 
9. βοηθητική διαστάσεως 

Α. (….) Β. (.…) Γ. (.…) ∆. (.…) Ε. (.…) 
 
 
4. Αντιστοιχίστε τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε του σχεδίου αριστερά µε 

τους χαρακτηρισµούς της δεξιάς στήλης. 
 
 
1. παχιά συνεχής ακµών 
2. λεπτή διακεκοµµένη 
3. βοηθητική γραµµή (επεκτάσεως) 
4. φανταστική 
5. τοµής επιπέδου 
6. διατοµής 
7. διακοπής 
8. διαστάσεων 
9. γραµµές - οδηγοί 

 

Α. (….) Β. (.…) Γ. (.…) ∆. (.…) Ε. (.…) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποιοι είναι οι όροι που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο ώστε να µπορεί να 

διαβασθεί από κάθε εκπαιδευµένο άνθρωπο; 
2. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ του µηχανισµού τεχνικής σχεδίασης και του 

παραλληλογράφου ως οργάνων σχεδίασης; 
3. Τι γνωρίζετε για το βαθµό σκληρότητας του γραφίτη των µηχανικών 

µολυβιών, πώς συµβολίζεται και αναλόγως πώς χρησιµοποιούνται; 
4. Ποια είδη καµπυλογράµµων γνωρίζετε και ποιες οι διαφορές µεταξύ τους; 
5. Ποιες µεθόδους αναπαραγωγής τεχνικών σχεδίων γνωρίζετε και σε ποια 

βασική αρχή στηρίζεται η κάθε µία απ’ αυτές; 
6. Πώς αντιµετωπίζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν η αλυσιδωτή και η παράλληλη µέθοδος αντιγραφής των 
διαστάσεων; 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Μέσω ποιας επιστήµης σχεδίασης έγινε δυνατό να κατανοηθούν οι 

γεωµετρικές και τριγωνοµετρικές έννοιες; Αναφερθείτε σε ένα τουλάχιστον 
παράδειγµα.  

2. Πότε χρησιµοποιούµε λεπτή διακεκοµµένη γραµµή στο τεχνικό σχέδιο;  
3. Πότε οι διαστάσεις στα σχέδια τοποθετούνται σε ευθεία γραµµή και πότε 

κατά µία κατεύθυνση; 
4. Γιατί χρησιµοποιούµε τα διαστηµόµετρα;  
5. Τι γνωρίζετε για τα κυκλικά καµπυλόγραµµα και πού αυτά ενδείκνυται να 

χρησιµοποιούνται;  
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ΟΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

∆ιαδικασίες Τεχνικού Σχεδιασµού 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Οι τεχνικές εικονογραφήσεις θυµίζουν περισσότερο 

φωτογραφίες παρά τυπικό τεχνικό σχέδιο.  
 

Σ Λ 
2. Στις τεχνικές εικονογραφήσεις οι σχεδιαστές επιλέγουν 

έναν από τους τρεις τύπους: αξονοµετρική, πλάγια και 
προοπτική σχεδίαση.  

 
 

Σ Λ 
3. Σε µια ισοµετρική σχεδίαση οι ακµές του αποδιδό-

µενου αντικειµένου σχηµατίζουν τρεις ίσες γωνίες.  
 

Σ Λ 
4. ∆ύο είδη αξονοµετρικής σχεδίασης είναι και η διµετρι-

κή και η τριµετρική σχεδίαση. 
 

Σ Λ 
5. Στις προβολές της πρώτης γωνίας περιλαµβάνεται η 

δεξιά όψη.  
 

Σ Λ 
6. Στις προβολές της πρώτης γωνίας η κάτοψη 

σχεδιάζεται πάνω από την πρόσοψη.  
 

Σ Λ 
7. Η φωτογραµµετρία προβλέπει τη χρήση φωτογραφιών 

για τη δηµιουργία προοπτικών. 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Ποια από τις παρακάτω κατόψεις Α, Β, Γ, ∆ είναι η σωστή για το 

εικονιζόµενο σε αξονική προβολή αντικείµενο; 

 

 

 

 
 
2. Ποια από τις τρεις διατάξεις όψεων Α, Β, Γ αντιστοιχεί στο εικονιζόµενο 

δεξιά µε αξονοµετρική προβολή αντικείµενο;  
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3. Ποια από τις τρεις διατάξεις όψεων 1, 2, 3 αντιστοιχεί στο εικονιζόµενο 
αριστερά µε αξονοµετρική προβολή αντικείµενο;  

 

 
 
4. Σε ποιο από τα τρία αντικείµενα, που είναι σχεδιασµένα µε αξονοµετρική 

προβολή (1, 2, 3), αντιστοιχεί η παρακάτω διάταξη όψεων σε ορθή προβολή; 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
1.  Συµπληρώστε στην παρακάτω φράση τα κενά: 

∆ιακρίνουµε τέσσερις βασικούς τύπους σχεδίων: τεχνικές εικονογραφήσεις, 
………………………, σχέδια πολλαπλών όψεων και …………………… 
σχεδίαση. 

 
2.  Σχεδιάστε την κάτοψη ώστε να αποδοθεί πλήρως το εικονιζόµενο αντικείµε-

νο (δεξιά) του οποίου έχουν σχεδιασθεί πλήρως η πρόσοψη και η πλάγια 
δεξιά.  

 
 

 
3. Σχεδιάστε την µισή τοµή του εικονιζόµενου αντικειµένου, χρησιµοποιώντας 

τις κατάλληλες γραµµές σχεδίασης.  
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4. Σχεδιάστε την πλήρη τοµή του εικονιζόµενου αντικειµένου, χρησιµοποιώντας 
τις κατάλληλες γραµµές σχεδίασης. 

 

 
 
 

5. Μεταφέρετε την κατάλληλη κάτοψη (Α, Β, Γ, ∆) στο σχέδιο πολλαπλών 
όψεων, ώστε να αποδοθεί πλήρως το εικονιζόµενο αντικείµενο. 
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• Ερώτηση  αντιστοίχισης 
1. Σε κάθε αξονοµετρικό σχέδιο (αριστερή στήλη) να αντιστοιχίσετε µια 

κάτοψη (Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ) της δεξιάς στήλης. 

  
1. (….) 2. (.…) 3. (.…) 4. (.…) 

 
• Ερώτηση διάταξης 
Η διάταξη όψεων σε προβολή στην τρίτη γωνία (µέθοδος που εφαρµόζεται στις 
ΗΠΑ) που δίδεται, να αναδιαταχθεί ως διάταξη όψεων σε προβολή της πρώτης 
γωνίας (µέθοδος που εφαρµόζεται στην Ευρώπη. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποιοι οι βασικοί τύποι σχεδίων και πώς χρησιµοποιείται ο κάθε τύπος; 
2. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της προοπτικής σχεδίασης και της 

αξονοµετρικής σχεδίασης του ιδίου αντικειµένου; 
3. Ποια είναι τα είδη αξονοµετρικής σχεδίασης και ποιες οι διαφορές τους; 

Αναφερθείτε σε παραδείγµατα. 
4. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των προβολών στην πρώτη γωνία (µέθοδος 

που εφαρµόζεται στην Ευρώπη) και στην τρίτη γωνία (µέθοδος που 
εφαρµόζεται στις ΗΠΑ); 
 

• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Αναφέρετε επιγραµµατικά τους τέσσερις βασικούς τύπους σχεδίου. 
2. Ποια είναι η παλαιότερη µέθοδος γραφικής επικοινωνίας στην τεχνική 

σχεδίαση;  
3. Πότε γίνεται χρήση των τοµών για την τεχνική σχεδίαση ενός αντικειµένου; 

Πόσα είδη τοµών γνωρίζετε; 
4. Πόσους τύπους εικονογραφικής σχεδίασης γνωρίζετε;   
5. Πόσα είδη προοπτικών σχεδίων γνωρίζετε ανάλογα µε τον αριθµό σηµείων 

φυγής; Που συνηθίζεται να χρησιµοποιείται το κάθε είδος; 
6. Τι γνωρίζετε για τον Gaspard Monge και τη σχέση του µε τη θεωρία της 

τεχνικής σχεδίασης αντικειµένων. 
7. Ποια από τις όψεις του αντικειµένου και για ποιο λόγο, επιλέγουµε ως 

πρόσοψη προκειµένου να σχεδιασθούν οι ορθές προβολές των όψεών του; 
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Σχεδιασµός µε τη Βοήθεια Υπολογιστή 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι σηµαίνει ο όρος CAD; 
2. Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα των εκτυπωτών σε σχέση µε τους 

σχεδιογράφους; 
3. Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα τόξο 

κύκλου µε τα συστήµατα CAD. 
4. Τι γνωρίζετε για την παραµετρική σχεδίαση ως δυνατότητα του CAD; 

Αναφερθείτε σε ένα παράδειγµα.  
5. Ποιοι τύποι υποδειγµάτων (models) τριών διαστάσεων µπορούν να 

παραχθούν µε τη βοήθεια του CAD; 
6. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα CAM και τη σχέση του µε το σύστηµα CAD; 
7. Ποια η συµβολή του CAD στη χαρτογραφία;  
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∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αρχές Οπτικών Συστηµάτων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Όταν το ηλεκτρόνιο µεταπηδά από µια τροχιά, σε άλλη 

κερδίζει ενέργεια, µε τη µορφή ενός πάρα πολύ 
µικροσκοπικού σωµατιδίου, που ονοµάζεται φωτόνιο.  

 
 

Σ Λ 
2. Η συχνότητα του φωτός είναι ο αριθµός των κυµάτων 

που περνά, από ένα δεδοµένο σηµείο, σε ένα λεπτό. 
 

Σ Λ 
3. Πόλωση του φωτός έχουµε, επειδή η κίνησή του 

γίνεται σε πολλά επίπεδα.  
 

Σ Λ 
4. Το λευκό φως σχηµατίζεται από ίσα µέρη κόκκινου, 

πράσινου και µπλε φωτός. 
 

Σ Λ 
5. Η ισορροπία ενός χρώµατος, διαφοροποιείται κάτω 

από διαφορετικές φωτεινές πηγές. 
 

Σ Λ 
6. Οι ακτίνες Laser παράγουν φως ενός συγκεκριµένου 

µήκους κύµατος ή χρώµατος.  
 

Σ Λ 
7. Οι οπτικές ίνες, είναι αόρατες ίνες, µέσα από τις οποίες 

µεταφέρεται το φως µέχρι και χιλιόµετρα. 
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Το φως λειτουργεί ως σύστηµα 

α) µικροσκοπικών σωµατιδίων. 
β) κυµάτων. 
γ) κυµάτων και µικροσκοπικών σωµατιδίων.  
δ) δεσµών. 
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2. Αν ένας άνθρωπος είναι “χρωµατικά τυφλός” 
α) δεν βλέπει καθόλου. 
β) βλέπει τα αντικείµενα σε αποχρώσεις του γκρι. 
γ) δεν µπορεί να διαβάσει γράµµατα και αριθµούς. 
δ) βλέπει τα αντικείµενα σε αποχρώσεις του κόκκινου. 
 

• Ερώτηση συµπλήρωσης κενού 
1.  Συµπληρώστε στην παρακάτω φράση τα κενά: 

Το άτοµο αποτελείται από ένα ……………………, που περιτριγυρίζεται 
από …………………… . 
 

• Ερωτήσεις  αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. 

Α Β 
 
(   )  γυαλί 
(   )  µαύρος κύβος 
(   )  µέταλλο 
(   )  κρύσταλλο 
 

1.  ανακλάται 
2.  µεταδίδεται 
3.  απορροφάται 
4.  διαθλάται 
5.  κάµπτεται 
6.  πολώνεται 

 
2. 

Α Β 
 
(   )  απόχρωση χρώµατος είναι 
(   )  κορεσµός χρώµατος είναι 
(   )  ένταση χρώµατος είναι 
 

1.  η ποσότητα του φωτός που ανακλάται 
2.  το όνοµα του χρώµατος 
3.  η λαµπρότητα της απόχρωσης 
4.  η ταχύτητα του χρώµατος 
5.  η χροιά του χρώµατος 
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• Ερωτήσεις διάταξης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας 
τα γράµµατα των προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
1. Να κατατάξετε µε τη σωστή σειρά, τις παρακάτω φράσεις που χρειάζεσαι 

ώστε να έχει οπτικό σήµα.  
α) Ένα φακό για να συγκεντρώσεις το φως. 
β) Ένα τρόπο για να καταγράψεις την εικόνα. 
γ) Μια πηγή φωτός. 

1. (    )  2. (    )  3. (    ) 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιες είναι οι ιδιότητες  των κυµάτων φωτός; 
2. Από ποια χρώµατα αποτελείται το ορατό φάσµα. Ποια είναι τα κύρια 

προσθετικά χρώµατα; 
3. Ποιοι φακοί ονοµάζονται σύνθετοι; 
4. Αναφέρατε 3 από τα βασικά µέρη του µατιού. 
5. Πόσα είδη κυττάρων ευαίσθητα στο φως περιέχει ο αµφιβληστροειδής 

χιτώνας; 
6. Αν ένα σήµα φαίνεται µαύρο, ποια είναι η αιτία που το βλέπουµε µε το 

χρώµα αυτό; 
 

• Ερώτηση κρίσης 
1.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ οπτικού και οπτοµέτρη;  
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ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Φωτογραφία: Εξοπλισµός και Μέθοδος 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Χρησιµοποιώντας µια φωτογραφική µηχανή τύπου τη-

λεµέτρου, αυτό που βλέπεις από τον µηχανισµό σκο-
πεύσεως, µπορεί να µην είναι ακριβώς αυτό που εµφα-
νίζεται στη φωτογραφία.  

 
 
 

Σ Λ 
2. Σε µια ακριβή φωτογραφική µηχανή ο φακός, είναι κα-

τασκευασµένος από πλαστικό και όχι από γυαλί. 
 

Σ Λ 
3. Όσο µικρότερη είναι η εστιακή απόσταση ενός φακού, 

τόσο µεγαλύτερο θα είναι το οπτικό του πεδίο.  
 

Σ Λ 
4. Ένας ευρυγώνιος φακός,, έχει µεγάλη εστιακή 

απόσταση και µικρό οπτικό πεδίο. 
 

Σ Λ 
5. Οι τηλεφακοί και οι φακοί zoom έχουν περιορισµένο 

οπτικό πεδίο. 
 

Σ Λ 
6. Ένας φακός µάκρο, σου επιτρέπει να φωτογραφίζεις 

µικρά αντικείµενα από µεγάλη απόσταση. 
 

Σ Λ 
7. Χρησιµοποιούµε τον ανακλαστήρα οµπρέλλα, όταν θέ-

λουµε να υπερφωτίσουµε το προς φωτογράφηση θέµα. 
 

Σ Λ 
8. Το φιλµ ISO 125, απαιτεί περισσότερο φως, συγκριτι-

κά µε το ISO 1000. 
 

Σ Λ 
9. Τα αρνητικά έγχρωµα φιλµ παράγουν έγχρωµες διαφά-

νειες (σλαϊντς) και τα θετικά έγχρωµα φιλµ παράγουν 
έγχρωµες εκτυπώσεις. 

 
 

Σ Λ 
10. Όλα τα χηµικά που χρησιµοποιούνται, για την εµφάνιση 

ενός φιλµ, θα πρέπει να έχουν την ίδια θερµοκρασία. 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η εστιακή απόσταση ενός φακού µετριέται σε 

α) χιλιοστά. 
β) ίντσες. 
γ) εκατοστά.  
δ) µέτρα. 

 
2. Ο υπερευρυγώνιος φακός έχει οπτικό πεδίο  

α) 180° 
β) 60° 
γ) 250° 
δ) 360° 

 
3. Η εµουσλίνη στο ασπρόµαυρο φιλµ είναι 

α) µια ανθεκτική προστατευτική επίστρωση. 
β) µια επίστρωση από καθαρό πλαστικό. 
γ) µια επίστρωση από λεπτούς ευαίσθητους στο φως αργυρούς κρυστάλλους. 
δ) µια επίστρωση από ρητίνη. 

 
4. Ένα ορθοχρωµατικό φιλµ είναι ευαίσθητο 

α) σε όλο το ορατό φως, ειδικά στο µπλε. 
β) σε όλο το ορατό φως, εκτός του κόκκινου. 
γ) στα αόρατα υπέρυθρα µήκη κύµατος. 
δ) σε κανένα χρώµα. 

 
5. Ένα υπέρυθρο φιλµ, µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για φωτογραφήσεις  

α) µόνο την ηµέρα. 
β) στο σκοτάδι, την οµίχλη, την καταχνιά. 
γ) κατά τη δύση ή ανατολή του ήλιου. 
δ) οποιαδήποτε στιγµή. 
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• Ερωτήσεις  αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. 

Α Β 
 
(   )  τα φίλτρα φωτοαντίθεσης 
(   )  τα φίλτρα ειδικών εφέ 
(   )  τα φίλτρα χρωµατικής 

διόρθωσης 

1.  για έγχρωµα φιλµς 
2.  για ελκυστικές εικόνες 
3.  για ασπρόµαυρες φωτογραφίες 
4.  για οποιοδήποτε φιλµ 
5.  για φωτογραφικό χαρτί 

 
2. 

Α Β 
 
(   )  υγρό εµφανίσεως 
(   )  στερεωτικό υγρό 
(   )  νερό πλύσεως 
(   )  λουτρό σταµατήµατος 
 

1.  αναγκάζει τους αργυρούς κρυστάλλους 
να µετατραπούν σε µαύρους 

2.  δίνει χρώµα στη φωτογραφία 
3.  κάνει την εικόνα µόνιµη 
4.  είναι ένα διάλυµα 18% σε οξικό οξύ 
5.  αφαιρεί τα στερεωτικά και τα περισσευ-

ούµενα χηµικά 
6.  δίνει λάµψη στη φωτογραφία 

 
• Ερώτηση διάταξης 
Να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας τα γράµµατα των 
προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
1. Να κατατάξετε µε τη σωστή σειρά, τα παρακάτω βήµατα που ακολουθούµε, 

κατά τη διάρκεια εµφανίσεως ενός φιλµ.  
α) Στερεωτικό 
β) Νερό πλύσεως 
γ) Υγρό εµφανίσεως 
δ) Λουτρό σταµατήµατος 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιες είναι τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται µια φωτογραφική 

µηχανή; 
2. Τι σηµαίνει ο όρος “ρεφλέξ” σε µια διοπτική φωτογραφική µηχανή ρεφλέξ; 
3. Γιατί οι µονοοπτικές ρεφλέξ φωτογραφικές µηχανές, σου επιτρέπουν να 

φωτογραφίζεις ακριβώς αυτό που βλέπεις; 
4. Ποια διαφορά έχει ένας τηλεφακός, από ένα φακό zoom; 
5. Πόσα είδη φίλτρων έχουµε;  
6. Σε τι βοηθάει, η χρησιµοποίηση του καλωδίου ελέγχου φωτοφράκτη 

(ντεκλασέρ); 
7. Ποιες είναι οι τέσσερις στρώσεις, από τις οποίες είναι κατασκευασµένο το 

ασπρόµαυρο φιλµ; 
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ασπρόµαυρου φιλµ; 
9. Γιατί ένα έγχρωµο φιλµ έχει τρεις στρώσεις εµουσλίνης; 

10. Ποια είναι τα χηµικά εµφανίσεως, για εµφάνιση φιλµ ή φωτογραφικού 
χαρτιού; 

11. Κατά την εµφάνιση ενός φιλµ πρέπει να αναταράξουµε τα χηµικά και γιατί; 
12. Με ποιο τρόπο, µπορούµε να εµφανίσουµε ένα φιλµ σε δωµάτιο µε κανονικό 

φωτισµό; 
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∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Εφαρµογές της Φωτογραφίας 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1 α) Όταν το φόντο µιας φωτογραφίας είναι “φορτωµέ-

νο” έχει δηλαδή πολλά στοιχεία δεν προσέχουµε το 
κεντρικό θέµα της. 

 β) ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

2. Ένα ντεκλασέρ καθιστά ευκολότερη τη λήψη φωτο-
γραφίας σε αργές ταχύτητες διατηρώντας ακίνητη τη 
φωτογραφική µηχανή. 

 
 

Σ Λ 
3. Η µείωση του φωτός, µε την απόσταση, δεν λαµβά-

νεται υπόψη όταν χρησιµοποιείται φλας. 
 

Σ Λ 
4. Η εµφάνιση του φιλµ και η διαδικασία εκτυπώσεως 

δια προβολής, γίνονται σε ένα σκοτεινό δωµάτιο κάτω 
από φιλτραρισµένα “φώτα ασφαλείας”. 

 
 

Σ Λ 
5. Η “εκτύπωση δια επαφής” επιτρέπει στο φωτογράφο 

να δει τις φωτογραφίες εκ των προτέρων, σε ένα φύλ-
λο φωτογραφικού χαρτιού και να επιλέξει τις καλύτε-
ρες για εκτύπωση. 

 
 
 

Σ Λ 
 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Σχετικά µε την τοποθέτηση του αντικειµένου µέσα σε µια φωτογραφία, ποιες 

από τις παρακάτω γραµµές, είναι οι πιο ενδιαφέρουσες: 
α) οι οριζόντιες. 
β) οι διαγώνιες. 
γ) οι κατακόρυφες.  
δ) όλες µαζί. 
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2. Για ποιες από τις παρακάτω ταχύτητες του φωτοφράκτη, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούµε τρίποδα κατά τη λήψη µιας φωτογραφίας: 
α) για ταχύτητες µεγαλύτερες του 1/60 του δευτερολέπτου. 
β) για ταχύτητες µακρύτερες του 1/60 του δευτερολέπτου. 
γ) για ταχύτητες µεταξύ του 1/500 - 1/1000 του δευτερολέπτου. 
δ) για ταχύτητες µεγαλύτερες του 1/1000 του δευτερολέπτου. 

 
3. Ποια από τα παρακάτω µηχανήµατα φωτισµού, είναι φορητά και τα χρησι-

µοποιούν οι φωτογράφοι, όταν είναι µακριά από το στούντιο; 
α) Φώτα διαχύσεως. 
β) Συγκεντρωτικά φώτα. 
γ) Φλας και στραβοσκοπικά φώτα. 
δ) Τροφοδοτικά ηλεκτρισµού. 

 
4. Με ποια από τις παρακάτω τιµές διαφραγµάτων f, θα έχουµε µεγάλο βάθος 

πεδίου: 
α) άνοιγµα διαφράγµατος f/8. 
β) άνοιγµα διαφράγµατος f/4, 5. 
γ) άνοιγµα διαφράγµατος f/22. 
δ) άνοιγµα διαφράγµατος f/2, 8. 

 
5. Ποια από τις παρακάτω ταχύτητες φωτοφράκτη χρησιµοποιούµε όταν, 

φωτογραφίζουµε κινούµενα αντικείµενα, που θέλουµε στη φωτογραφία να 
φαίνονται καθαρά (παγωµένη κίνηση).  
α) ταχύτητα φωτοφράκτη 1/1000 του δευτερολέπτου. 
β) ταχύτητα φωτοφράκτη 1/250 του δευτερολέπτου. 
γ) ταχύτητα φωτοφράκτη 1/30 του δευτερολέπτου. 
δ) ταχύτητα φωτοφράκτη 1/60 του δευτερολέπτου. 
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6. Τι είναι “τοπική υπερέκθεση”;  
α) Η διαδικασία αφαιρέσεως φωτός, από µια συγκεκριµένη περιοχή, κατά τη 

διάρκεια της εκτύπωσης. 
β) Η διαδικασία προσθέσεως περισσότερου φωτός, από µια συγκεκριµένη 

περιοχή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. 
γ) Η εξαφάνιση των κηλίδων από µια φωτογραφία. 
δ) Η αποµάκρυνση της σκόνης, από µια φωτογραφία. 
 

7. Κατά την παραγωγή κινουµένων εικόνων ή κινουµένων σχεδίων το φιλµ 
προβάλλεται µε ταχύτητα: 
α) 10 φωτογραφιών το δευτερόλεπτο. 
β) 24 φωτογραφιών το δευτερόλεπτο. 
γ) 30 φωτογραφιών το δευτερόλεπτο. 
δ) 60 φωτογραφιών το δευτερόλεπτο. 

 
 
• Ερωτήσεις διάταξης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας 
τα γράµµατα των προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
1. Να κατατάξετε µε τη σωστή σειρά, τα παρακάτω επτά διαφορετικά βήµατα, 

για την εµφάνιση του φιλµ.  
α) Πλύσιµο του φιλµ 
β) Ύγρανση του φιλµ 
γ) Τοποθέτηση του φιλµ 
δ) Στερέωση της εικόνας 
ε) Εµφάνιση του φιλµ 
στ) Σταµάτηµα της εµφανίσεως 
ζ) Στέγνωµα του φιλµ 
 1. (   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   )  5. (   )  6. (   )  7. (   ) 
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2. Να κατατάξετε µε τη σωστή σειρά, τα παρακάτω έξι διαφορετικά βήµατα, για 
να κάνετε µια εκτύπωση.  
α) Στέγνωµα της φωτογραφίας 
β) Καθάρισµα του αρνητικού 
γ) Εµφάνιση της δοκιµαστικής εκτύπωσης 
δ) Εκτύπωση της φωτογραφίας 
ε) Ρύθµιση του µεγενθυντήρα 
στ) ∆οκιµή εκφωτίσεως 

1. (   )           2. (   )           3. (   ) 4. (   )  5. (   )  6. (   ) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποια είναι η αρχή του “κανόνα των τρίτων”, κατά τη λήψη µιας 

φωτογραφίας; 
2. Τι είδους φωτογραφίες µπορούµε να δηµιουργήσουµε, µε την “σκιαγράφη-

ση” και πώς το πετυχαίνουµε; 

 99



∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Σχεδιασµός, σύνθεση και συνάρµοση µηνύµατος 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ο όρος “sans serif” δηλώνει στοιχεία που έχουν εντυ-

πωσιακό serif. 
 

Σ Λ 
2. Μια από τις αρχές σχεδιασµού γραφικού µηνύµατος εί-

ναι η ισορροπία, η οποία µπορεί να είναι τυπική ή 
αδιάφορη. 

 
 

Σ Λ 
3. Τα στοιχεία script µοιάζουν µε χειρόγραφα γράµµατα 

και όταν είναι κεφαλαία είναι δύσκολο να διαβασθούν. 
 

Σ Λ 
4. Η χρήση των στοιχείων script και text ενδείκνυται 

όταν είναι κεφαλαία γιατί είναι εύκολο να διαβαστούν. 
 

Σ Λ 
5. Το square serif είναι όρος που χρησιµοποιείται για τα 

τυπογραφικά στοιχεία και σηµαίνει στοιχεία που δεν 
έχουν serif. 

 
 

Σ Λ 
6. Οι γραµµατοσειρές χρησιµοποιούνται στα βιβλία και 

στα περιοδικά όπου υπάρχουν πολλές λέξεις. 
 

Σ Λ 
7. Η βασική µονάδα του συστήµατος µέτρησης είναι η 

στιγµή (point), που ισούται µε το 1/72 της ίντσας. 
 

Σ Λ 
8. Άλλη κύρια µονάδα µέτρησης στοιχειοθέτησης είναι 

το πίκα (pica) που ισούται µε 12 στιγµές (ή µε το 1/6 
της ίντσας). 

 
 

Σ Λ 
9. Στοιχειοθέτηση είναι η διαδικασία µετατροπής του χει-

ρόγραφου κειµένου σε κείµενο µε τυπογραφικά στοιχεία. 
 

Σ Λ 
10. Στοιχειοθέτηση είναι η διαδικασία µετατροπής 

χειρόγραφου κειµένου και εικόνων σε κείµενο µε 
τυπογραφικά στοιχεία. 

 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Ποια είναι η αριθµητική σχέση της βασικής µονάδας του συστήµατος 

µέτρησης τυπογραφίας που είναι η στιγµή (point) µε την ίντσα που είναι 
µονάδα µέτρησης µήκους; 
α) 1/6 της ίντσας 
β) 1/17 της ίντσας 
γ) 1/72 της ίντσας 
δ) 1/71 της ίντσας 

 
2. Ποια είναι η αριθµητική σχέση µεταξύ των δύο µονάδων µέτρησης στη 

στοιχειοθέτηση; 
α) 1 pica = 1/12 στιγµής 
β) 1 pica = 12 στιγµές 
γ) 1 pica = 21 στιγµές 
δ) 1 pica = 10 στιγµές 

 
3. Πότε ανακάλυψε ο Ottmar Mergenthaler τη λινοτυπική µηχανή που 

στοιχειοθετούσε αυτόµατα; 
α) 1886 
β) 1486 
γ) 1946 
δ) 1688 

 
4. Τι σηµαίνει ο όρος “sans serif” για µια κατηγορία γραµµατοσειράς; 

α) Περίτεχνες µικρές απολήξεις 
β) ∆ιακριτικές µικρές απολήξεις 
γ) Χωρίς απολήξεις 
δ) Συνεχόµενη γραφή µε απολήξεις 
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5. Τα στοιχεία script µιας γραµµατοσειράς µοιάζουν  
α) µε γοτθικά. 
β) µε χειρόγραφα. 
γ) µε ασυνήθιστα - παραµορφωµένα. 
 

6. Μια από τις αρχές σχεδιασµού γραφικού µηνύµατος είναι η ισορροπία, η 
οποία µπορεί να είναι: 
α) ευσταθής 
β) τυπική 
γ) άτυπη 
δ) αδιάφορη 
ε) συγκλίνουσα 
 

7. Η γραµµατοσειρά Roman γίνεται µε: 
α) sans serif 
β) square serif 
γ) serif 
δ) script 
ε) sans script 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ή σχηµάτων, βάζοντας τις 
κατάλληλες λέξεις.  
1. Οι φάσεις οι οποίες συνθέτουν το σύστηµα της γραφικής παραγωγής είναι: 

1. Σχεδιασµός µηνύµατος 
2. Σύνθεση του µηνύµατος 
3. ………………………… 
4. Μετατροπή σε φιλµ 
5. ………………………… 
6. Μεταφορά µηνύµατος 
7. Μετατροπή προϊόντος. 
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2. Για να επιτύχουν ένα επιθυµητό αποτέλεσµα οι σχεδιαστές γραφικών 
βασίζονται στα στοιχεία σχεδιασµού που είναι: η γραµµή, …………………, 
η µορφή, ο χώρος, …………………, η δοµή και οι τονικές διαβαθµίσεις 
(σκούρο - ανοιχτό).  
 

3. Στις κατευθυντήριες γραµµές ή, όπως ονοµάζονται, αρχές σχεδιασµού 
γραφικών συµπεριλαµβάνονται: ο ρυθµός …………………, η αναλογία, η 
ποικιλία, ………………… και η αρµονία.  
 

4. Οι διαφορετικές γραµµατοσειρές έχουν οµαδοποιηθεί σε έξι κύριες 
κατηγορίες: roman, …………………, …………………, text, 
………………… και novelty.  

 
5. Συµπληρώστε στο παρακάτω σχήµα του κανόνα ενός τυπογράφου τις 

επεξηγηµατικές περιγραφές που λείπουν:  
 

 
 
 
6. Τα έξι κύρια είδη τυπογραφικών στοιχείων είναι: square serif, 

…………………, text, …………………, script και ………………… .  
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τα 
στοιχεία της στήλης Β, βάζοντας τους σωστούς αριθµούς στις παρενθέσεις.  
 
1.  Στην πρώτη στήλη έχει γραφτεί η ίδια λέξη χρησιµοποιώντας τέσσερα κύρια 

είδη τυπογραφικών στοιχείων. Να αντιστοιχίσετε την λέξη της πρώτης 
στήλης µε την ονοµασία που την περιγράφει στη δεύτερη στήλη. 
 Α Β 

Α.  

Β.  

Γ.  

∆. 
 

 

(   )  roman 

(   )  novelty 

(   )  text 

(   )  sans serif 

(   )  script 

(   )  square serif 
 
 
2. Να αντιστοιχίσετε τις χρονολογίες µε τους σταθµούς εξέλιξης της 

εκτύπωσης 
Α Β 

 
(   )  κινούµενα τυπογραφικά στοιχεία 

(Gatenberg) 
(   )  λινοτυπική µηχανή αυτόµατης 

στοιχειοθέτησης (Ottmar Mergenthaler) 
(   )  πρώτη µηχανή στοιχειοθέτησης που αντί 

για καλούπι χρησιµοποιούνταν ένα 
αρνητικό φιλµ του γράµµατος 

 
 

1. 1886 
2. 1486 
3. 1946 
4. 1950 
5. 1912 
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• Ερώτηση διάταξης 
Στην επόµενη ερώτηση να διαταχθούν µε την αναγκαία σειρά οι διαδικασίες ώστε 
να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν γραφικά µηνύµατα.  
1. Οι διαδικασίες που συνθέτουν το σύστηµα της γραφικής παραγωγής είναι:  

α) συνάρµοση µηνύµατος  β) µεταφορά µηνύµατος 
γ) σχεδιασµός µηνύµατος  δ) σύνθεση µηνύµατος 
ε) µετατροπή προϊόντος  στ) µετατροπή σε φίλµ 
ζ) συνάρµοση φιλµ 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 
6. (   ) 7. (   ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Γιατί ο όρος “εκτυπώσεις” δεν έχει την ευρύτητα που έχει ο όρος 

“συστήµατα παραγωγής γραφικών”; Να αναφερθείτε σε ένα τουλάχιστον 
παράδειγµα. 

2. Τι γνωρίζετε για τον Johannes Gutenberg και τη σχέση του µε την 
τυπογραφία; 

3. Τι γνωρίζετε για τον Ottmar Mergenthaler και τη σχέση του µε την 
τυπογραφία; 

4. Αναφέρετε τρεις χρονολογίες - σταθµούς στην εξέλιξη της εκτύπωσης και 
αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

5. Με ποιο µέσο συµφωνούν ο εντολοδόχος πελάτης µε το γραφίστα για την 
υλοποίηση µιας ιδέας σχεδιασµού γραφικών; Τι γνωρίζετε γι’ αυτό και για 
τη διαδικασία που ακολουθείται; 

6. Ποιες οι διαφορές µεταξύ των σκαριφηµάτων διατάξεων κατά τη διαδικασία 
σχεδιασµού γραφικών; 

7. Για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να χρησιµοποιούµε ένα σύστηµα χρωµάτων 
κατά το σχεδιασµό γραφικών µηνυµάτων; Αναφερθείτε σε ένα παράδειγµα. 

8. Μπορούν οι γραφίστες - σχεδιαστές γραφικών χρησιµοποιώντας µικροϋπο-
λογιστή να σχεδιάσουν ένα γραφικό µήνυµα; Αναφερθείτε σε παράδειγµα όπου 
µάλιστα αυτός ο σχεδιασµός µε υπολογιστή είναι και πιο αποτελεσµατικός. 
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9. Τι γνωρίζετε για τις επιτραπέζιες εκδόσεις; 
10. Ποια η βασική διαφορά µεταξύ ενός στοιχειοθετηµένου αντιγράφου και ενός 

κειµένου που παράγεται από µια γραφοµηχανή; 
11. Πώς ονοµάζεται η εργασία που γίνεται για να τοποθετηθούν λέξεις και 

εικόνες στο διαθέσιµο χώρο ενός αντιγράφου; Αναφερθείτε σε ένα παρά-
δειγµα. 

12. Τι περιλαµβάνει η εικονογράφηση ως εργασία, προκειµένου να ολοκληρωθεί 
η σύνθεση του γραφικού µηνύµατος; 

13. Εξηγήστε τη διαφορά µεταξύ της δηµιουργίας εικόνων συνεχούς τόνου και 
έγχρωµης καλλιτεχνικής εργασίας ως εργασιών προκειµένου να ολοκλη-
ρωθεί η σύνθεση του γραφικού µηνύµατος. 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Αναφέρετε επιγραµµατικά τα στοιχεία σχεδιασµού στα οποία βασίζονται οι 

σχεδιαστές γραφικών µηνυµάτων. 
2. Αναφέρετε επιγραµµατικά ορισµένες γενικές κατηγορίες υλικών και 

τεχνικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή γραφικών. 
3. Ποιες είναι οι κύριες µονάδες µέτρησης της στοιχειοθέτησης τυπογραφίας; 

Ποια η σχέση µεταξύ τους και ποια η αριθµητική σχέση τους µε την ίντσα 
ως µονάδα µέτρησης του µήκους; 

4. Ποιες είναι οι έξι διαφορετικές κλίµακες που έχει ο κανόνας του τυπογράφου 
(στιγµόµετρο); 

5. Τι σηµαίνει ο όρος “sans serif” για µια κατηγορία γραµµατοσειράς; 
6. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι, κατά τα πρώτα στάδια της σύνθεσης του 

γραφικού µηνύµατος, τις λέξεις και τις εικόνες τις επεξεργαζόµαστε 
ξεχωριστά; 
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∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μετατροπή σε φιλµ και συνάρµοση 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Μια τυπική φωτογραφική µηχανή επεξεργασίας µπορεί 

να µεγεθύνει µια εικόνα µέχρι τρεις φορές ή να τη 
σµικρύνει µέχρι το ένα τρίτο του αρχικού της 
µεγέθους. 

 
 
 

Σ Λ 

2. Μια τυπική φωτογραφική µηχανή επεξεργασίας µπορεί 
να µεγεθύνει µια εικόνα µέχρι 30 φορές ή να τη σµι-
κρύνει µέχρι ένα τριακοστό του αρχικού της µεγέθους. 

 
 

Σ Λ 

3. Το διάφραγµα ελέγχει το µέγεθος του ανοίγµατος του 
φακού µιας µηχανής επεξεργασίας φιλµ. 

 
Σ Λ 

4. O φωτοφράκτης ενός φακού µιας µηχανής επεξεργα-
σίας ανοίγει µέσω ενός χρονοµέτρου. 

 
Σ Λ 

5. Το άνοιγµα του διαφράγµατος ενός φακού µιας µηχα-
νής επεξεργασίας φιλµ ρυθµίζεται µέσω ενός χρονοµέ-
τρου. 

 
 

Σ Λ 

6. Το διάφραγµα ενός φακού µιας µηχανής επεξεργασίας 
φιλµ ελέγχει το µέγεθος του ανοίγµατος του φακού. 

 
Σ Λ 

7. Χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή επεξεργα-
σίας φωτογραφίζουµε δύο µορφές αντιγράφων: τα 
γραµµικά και τα συνεχούς τόνου. 

 
 

Σ Λ 

 

 107



8. Το ορθοχρωµατικό φιλµ, γνωστό επίσης και ως λιθο-
γραφικό ή γραµµικό, χρησιµοποιείται για να παρα-
χθούν σε ένα στάδιο κανονικές ασπρόµαυρες φωτο-
γραφίες. 

 
 
 

Σ Λ 
9. Το φύλλο σκιαγράφησης απαλού τόνου (ράστερ) είναι 

ένα φύλλο από καθαρό πλαστικό όπου γενικά υπάρχει 
65 ως 150 στιγµές ανά τετραγωνικό εκατοστό (cm2). 
Οι στιγµές είναι µαύρες στο κέντρο και γίνονται 
απαλότερες στα άκρα. 

 
 
 
 

Σ Λ 
10. Η κύρια εκφώτιση κατά τη φωτογράφιση αρνητικού 

φωτογραφίας απαλού τόνου γίνεται µέσω ενός 
κίτρινου φίλτρου στο πίσω µέρος της φωτογραφικής 
µηχανής. 

 
 
 

Σ Λ 
11. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης 

συνδυάζουν έγχρωµους σαρωτές και υπολογιστές. 
 

Σ Λ 
12. Οι φωτογραφίες απαλού τόνου των εφηµερίδων 

περιέχουν 65 στιγµές ανά τετραγωνικό εκατοστό 
(cm2). 

 
 

Σ Λ 
13. Η γκρίζα κλίµακα είναι µια λωρίδα από ειδικό χαρτί 

που λειτουργεί ως οδηγός για το χρόνο φωτογράφησης 
του ορθοχρωµατικού φιλµ. 

 
 

Σ Λ 
14. Η πλευρά της εµουλσίνης ενός θετικού φιλµ είναι 

γυαλιστερή και οι εικόνες διαβάζονται κατά τη σωστή 
φορά και όχι ανάποδα. 

 
 

Σ Λ 
15. Ένα θετικό φιλµ είναι µαύρο στην περιοχή της εικόνας 

και καθαρό στην περιοχή χωρίς εικόνα. 
 

Σ Λ 
16. Με τη φωτογραφική µηχανή επεξεργασίας µπορούµε 

να φωτογραφίζουµε αρνητικά ή θετικά φιλµ. 
 

Σ Λ 
17. Τα θετικά φιλµ εµφανίζονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως 

τα γραµµικά αρνητικά. 
 

Σ Λ 
18. Τα θετικά φιλµ εµφανίζονται µε αντίθετο τρόπο απ’ 

αυτόν των γραµµικών αρνητικών. 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η γκρίζα κλίµακα είναι µια λωρίδα από ειδικό χαρτί που κατά τη διάρκεια 

της φωτογράφησης αντιγράφων τοποθετείται 
α) στο ορθοχρωµατικό φιλµ. 
β) στο φακό. 
γ) στο µηχανικό. 
δ) στο διάφραγµα. 

 

2. Στο ορθοχρωµατικό φιλµ µιας φωτογραφικής µηχανής επεξεργασίας 
γραφικών µηνυµάτων παράγονται µόνο 
α) επιφάνειες µε τέσσερα βασικά χρώµατα. 
β) µαύρες και καθαρές επιφάνειες. 
γ) µαύρες και άσπρες επιφάνειες. 
δ) επιφάνειες µε συνεχές φάσµα από γκρίζους τόνους. 

 
3. Μια εκφώτιση 10 δευτερολέπτων µε ρύθµιση f/16 αφήνει να περνά ίδια 

ποσότητα φωτός 
α) µε εκφώτιση 20 δευτερολέπτων µε ρύθµιση f/22. 
β) µε εκφώτιση 20 δευτερολέπτων µε ρύθµιση f/8. 
γ) µε εκφώτιση 20 δευτερολέπτων µε ρύθµιση f/11. 
δ) µε εκφώτιση 30 δευτερολέπτων µε ρύθµιση f/8. 

 
• Ερώτηση συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά της παρακάτω πρότασης, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις, 
επιλέγοντας από τη σειρά λέξεων πάνω από την πρόταση. 

µικρότερο, µεγαλύτερο, µισό, διπλάσιο, τριπλάσιο  
1. Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός στάσης f της ρύθµισης ενός διαφράγµατος 

φακού µιας φωτογραφικής µηχανής επεξεργασίας φιλµ γραφικού µηνύµατος, 
τόσο ………………………………. είναι το άνοιγµα του φακού. Η στάση 
f/16 αφήνει να διέλθει το ………………………… φως µέσω του φακού 
συγκριτικά µε τη ρύθµιση f/22, και το …………………………. φως από τη 
ρύθµιση f/11. 
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• Ερώτηση αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τα σχήµατα της στήλης Α µε τα µεγέθη της στήλης Β, βάζοντας 
το σωστό γράµµα (Α, Β, Γ)  στο κενό (….) της στήλης Β. 
1. Στα σχήµατα αυτά παρουσιάζονται τρία ανοίγµατα του διαφράγµατος µιας 

φωτογραφικής µηχανής επεξεργασίας φιλµ γραφικού µηνύµατος. 
Αντιστοιχήστε την τιµή στάσης f µε το αντίστοιχο σχήµα. 

Α Β 
 

 

 

 
 

 
 
 
…. f8 
 
 
…. f11 
 
 
…. f16 
 
 
…. f22 
 
 
…. f32 
 
 
…. f45 
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• Ερώτηση διάταξης 
1. Να κατατάξετε τα παρακάτω βήµατα εµφάνισης ενός φιλµ µε τη σωστή 

σειρά εκτέλεσης: 
α) στερέωση της εικόνας 
β) εµφάνιση του φιλµ 
γ) πλύσιµο του φιλµ 
δ) σταµάτηµα της εµφάνισης 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποια θέση κατέχει η µετατροπή σε φιλµ και η συνάρµοση του φιλµ στην όλη 

διαδικασία παραγωγής γραφικών; 
2. Μπορούν οι φωτογραφικές µηχανές επεξεργασίας γραφικών µηνυµάτων να 

τοποθετηθούν και να λειτουργούν σε φωτισµένο δωµάτιο; 
3. Περιγράψτε τα βασικά µέρη µιας φωτογραφικής µηχανής επεξεργασίας 

αρνητικών φιλµ ενός γραφικού µηνύµατος. 
4. Με ποιο µέσο γίνεται η διαδικασία µετατροπής σε φιλµ ενός γραφικού 

µηνύµατος και πώς ελέγχεται το µέγεθος της εικόνας στο φιλµ; 
5. Τι είναι η εκφώτιση σε µια φωτογραφική µηχανή επεξεργασίας φιλµ; 
6. Με ποιες µεθόδους γίνεται ο έλεγχος της εκφώτισης σε µια φωτογραφική 

µηχανή επεξεργασίας φιλµ; 
7. Τι γνωρίζετε για τη γκρίζα κλίµακα, όταν φωτογραφίζουµε τα αρνητικά 

προκειµένου να τα µετατρέψουµε σε φιλµ; 
8. Πώς µπορούν οι τυπογράφοι να αναπαράγουν συνεχείς τόνους στο χαρτί 

όταν έχουν να φωτογραφίσουν αντίγραφα µε ασπρόµαυρες φωτογραφίες ή 
εικόνες συνεχούς τόνου; 

9. Κατά την παραγωγή αρνητικού φωτογραφιών απαλού τόνου η κύρια 
εκφώτιση δεν µπορεί από µόνη της να αναπαραστήσει όλους τους τόνους της 
φωτογραφίας. Τι άλλο απαιτείται; 

10. Ποια η χρησιµότητα της γκρίζας κλίµακας κατά το στάδιο της εµφάνισης 
ορθοχρωµατικού φιλµ; 
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11. Τι είναι το θετικό φιλµ; Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία γίνονται τα 
θετικά φιλµ. 

12. Περιγράψτε µια διαδικασία µε την οποία µπορούµε να φωτογραφίσουµε ένα 
έγχρωµο αντίγραφο. 

13. Τι πετυχαίνουµε έναντι των φωτογραφικών µηχανών επεξεργασίας µε τους 
έγχρωµους σαρωτές; Πώς λειτουργούν αυτοί για την παραγωγή έγχρωµων 
αρνητικών φιλµ; 

14. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της συνάρµοσης αρνητικών µε αυτή της 
συνάρµοσης γραφικών στοιχείων σε ένα µηχανικό; 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποια είναι η βασική µηχανή παραγωγής αρνητικών φιλµ για γραφικά 

µηνύµατα; Ποιοι βασικοί τύποι υπάρχουν; 
2. Ποια είναι τα βασικά µέρη που συνθέτουν τη φωτογραφική µηχανή 

επεξεργασίας αρνητικών φιλµ γραφικών µηνυµάτων; 
3. Τι ποιότητας (είδους) φιλµ χρησιµοποιούµε στη µηχανή επεξεργασίας φιλµ 

γραφικού µηνύµατος; 
4. Με τι χρώµα µολύβι πρέπει να δουλεύουµε κατά το στάδιο της επικόλλησης 

ή µηχανικού, αν θέλουµε να µην αναπαραχθούν οι µολυβιές µας στα 
επόµενα στάδια µετατροπής του γραφικού µηνύµατος σε φιλµ; 

5. Ποια είναι η ανεπαίσθητη αλλαγή που συντελείται κατά τη γραµµική 
φωτογράφηση, όταν το φως από τους λαµπτήρες µιας φωτογραφικής 
µηχανής επεξεργασίας φιλµ έχει ανακλαστεί και µέσω του φακού προσπίπτει 
στο ορθοχρωµατικό φιλµ; 

6. Τι γνωρίζετε για την πλευρά της εµουλσίνης ενός γραµµικού αρνητικού; 
7. Περιγράψτε επιγραµµατικά πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα γραµµικό 

αρνητικό. 
8. Τι γνωρίζετε για το ράστερ αρνητικού φιλµ για τη φωτογράφηση 

φωτογραφιών ή εικόνων συνεχούς τόνου; 
9. Ποιες εργασίες εκτελούµε πάνω στη φωτοτράπεζα κατά τη διαδικασία 

συνάρµοσης φιλµ; 
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∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μεταφορά Μηνύµατος και Μετατροπή Προϊόντος 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το µειονέκτηµα της µεθόδου όφσετ είναι ότι έχει σχεδια-

στεί να τυπώνει µε ένα µόνο χρώµα µελάνης και δεν 
υπάρχει µέθοδος όφσετ για να τυπωθεί έγχρωµο µήνυµα. 

 
 

Σ Λ 
2. Η λιθογραφία όφσετ είναι µια απαρχαιωµένη µέθοδος 

που µαζί µε την κλασική τυπογραφία είναι αντιπαρα-
γωγική διαδικασία εκτύπωσης. 

 
 

Σ Λ 
3. Η ανάγλυφη εκτύπωση είναι η παλαιότερη µέθοδος 

εκτύπωσης. 
 

Σ Λ 
4. Η πρέσα γραµµάτων χρησιµοποιείται σήµερα περίπου 

στο 40% όλων των εκτυπώσεων. 
 

Σ Λ 
5. Για να κατασκευαστούν πλάκες από φωτοπολυµερές 

πλαστικό, το φωτοπολυµερές πιέζεται και θερµαίνεται. 
 

Σ Λ 
6. Τη φλεξογραφία τη χρησιµοποιούµε σε συσκευασίες 

αλλά και σε εκτυπώσεις βιβλίων και περιοδικών. 
 

Σ Λ 
7. Στους φορείς που χρησιµοποιούνται για πλάκες όφσετ 

συµπεριλαµβάνονται φύλλα αλουµίνιου και φωτοπο-
λυµερές πλαστικό. 

 
 

Σ Λ 
8. Η κατασκευή φλεξογραφικών πλακών αρχίζει µε το 

συναρµοσµένο φύλλο (flat) που τοποθετείται απέναντι 
στην πλάκα και κατόπιν εκτίθεται σε λαµπερό φως. 

 
 

Σ Λ 
9. Η γκραβούρα και η φλεξογραφία χρησιµοποιούνται 

στη βιοµηχανία της συσκευασίας. 
 

Σ Λ 
10. Η εκτύπωση µε ψεκασµό µελάνης µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί για εκτύπωση σχεδόν σε κάθε επιφάνεια. 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ή σχηµάτων, βάζοντας τις 
κατάλληλες λέξεις.  
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λειτουργίες που δεν περιγράφονται στο 

εικονιζόµενο λειτουργικό διάγραµµα της µονοχρωµατικής λιθογραφικής 
πρέσας όφσετ µε σύστηµα τροφοδοσίας και παράδοσης σελίδων. 

 

 
 
2.  Για µια έγχρωµη εκτύπωση ως απαραίτητα χρώµατα µελάνης 

χρησιµοποιούµε το κίτρινο, ………………………………., πορφυρό και 
…………………………… . 

3.  Η ανάγλυφη εκτύπωση γίνεται µε την πρέσα γραµµάτων και τη 
…………………………… . Η πρέσα γραµµάτων χρησιµοποιεί µεταλλικά 
στοιχεία εκτύπωσης, ενώ ο δεύτερος τύπος ανάγλυφης εκτύπωσης γίνεται µε 
µία …………………………… πλάκα. 

4.  Οι φλεξογραφικές πλάκες είναι τριών βασικών µορφών: 
……………………………, από …………………………… πλαστικό και 
από φύλλα …………………………… . 

5.  Η ανάγλυφη εκτύπωση, η µεταλλική εκτύπωση και η κοπή καλουπιών 
γίνεται µε µία …………… γραµµάτων. 

6.  Μια σφραγίδα από λάστιχο είναι ένα παράδειγµα µιας απλής ……………… 
πλάκας. 
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7.  Συµπληρώστε το διάγραµµα που δείχνει τη διαδικασία της φλεξογραφίας µε 
τις λέξεις που απουσιάζουν και περιγράφουν τις λειτουργίες της. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποιες οι διαφορές µεταξύ της διαδικασίας εκτύπωσης “λιθογραφία όφσετ” 

και της διαδικασίας της λιθογραφίας του Alays Senefelder; 
2. Πώς γίνεται η κατασκευή πλακών όφσετ και τι υλικά χρησιµοποιούνται για 

την κατασκευή τους; 
3. Πώς µπορούµε µε τη µέθοδο όφσετ να τυπώσουµε έγχρωµα µηνύµατα µε 

ένα πέρασµα; 
4. Τι είναι η φλεξογραφία και πού χρησιµοποιείται; 
5. Πώς µπορεί να κατασκευαστεί µια λαστιχένια φλεξογραφική πλάκα; 
6. Πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε φλεξογραφικές πλάκες από 

φωτοπολυµερές πλαστικό και χυτευµένες φωτοπολυµερείς φλεξογραφικές 
πλάκες; 

7. Πού χρησιµοποιούνται οι συσκευές ηλιοκλεισογραφίας; Περιγράψτε µια 
τέτοια συσκευή. 

8. Τι είναι η θερµογραφία και πού χρησιµοποιείται; 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Με ποιες µεθόδους παράγονται τα προϊόντα εκτύπωσης; 
2. Τι γνωρίζετε για τον Moys Senefelder; 
3. Περιγράψτε επιγραµµατικά τις λειτουργίες µιας λιθογραφικής πρέσας όφσετ. 
4. Τι µελάνη χρησιµοποιείται για τη φλεξογραφία; 
5. Για ποιο λόγο δεν χρησιµοποιείται η φλεξογραφία για την εκτύπωση 

βιβλίων, περιοδικών και άλλων σχετικών εντύπων; 
6. Ποια η προσφορά του Τσέχου Karl Klic το 1879 στις µεθόδους εκτύπωσης; 
7. Γιατί η µεταφορά µηνύµατος µε ψεκασµό µελάνης λέγεται και εκτύπωση 

χωρίς πρόσκρουση; 
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∆ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αρχές Επικοινωνίας µε Ήχο και Εικόνα 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. α) Ο ηλεκτρισµός µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

µαγνητικό πεδίο. 
 β) Ένα µαγνητικό πεδίο, δεν µπορεί να δηµιουργήσει 

ηλεκτρισµό. 

 
Σ Λ 

 
Σ Λ 

2. Η επέµβαση που κάνουµε στο πλάτος και τη 
συχνότητα ενός ραδιοκύµατος ώστε να µπορεί να 
µεταφέρει µηνύµατα ονοµάζεται διαµόρφωση. 

 
 

Σ Λ 
3. α) Οι ατµοσφαιρικοί δίαυλοι µεταδόσεως, µεταφέρουν 

πληροφορίες χρησιµοποιώντας καλώδιο ή κάποιο 
άλλο είδος συνδέσεως µεταξύ αποστολέα και 
δέκτη. 

 β) Οι δίαυλοι φυσικής µετάδοσης, µεταφέρουν πληρο-
φορίες χρησιµοποιώντας ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

 
 
 

Σ Λ 
 

Σ Λ 
 
• Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Αν κινήσεις ένα µαγνήτη, κοντά σε ένα σύρµα τότε 

α) αποµαγνητίζεται ο µαγνήτης.  
β) δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα στο σύρµα. 
γ) δεν συµβαίνει τίποτα. 
δ) το σύρµα γίνεται µαγνήτης. 
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• Ερώτηση αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1.  

Α Β 
 
(   )  µήκος 
(   )  πλάτος 
(   )  συχνότητα 
 

1.  ο αριθµός των κύκλων ανά sec 
2.  η δύναµη (ύψος) ενός κύµατος 
3.  η απόσταση ενός σηµείου ενός κύµατος, 

µέχρι το ίδιο σηµείο του εποµένου 
4.  η αλλαγή στην κατεύθυνση του κύµατος 
5.  η κίνηση των ηλεκτρονίων προς µια 

κατεύθυνση 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό κύκλωµα; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
2. Πώς σχετίζονται οι έννοιες ηλεκτρισµός και ηλεκτροµαγνητισµός; ∆ώστε 

ένα παράδειγµα. 
3. Εξηγείστε µε ένα απλό παράδειγµα, πώς δηµιουργείται το συνεχές και το 

εναλλασσόµενο ρεύµα; 
4. Για ποιους λόγους έχουµε δηµιουργήσει τις ζώνες συχνοτήτων; 
 
• Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
1. Από ποιο υλικό είναι συνήθως κατασκευασµένοι οι αγωγοί µέσω των οποίων 

διαδίδεται ο ηλεκτρισµός και γιατί; 
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∆ΕΚΑΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Εξοπλισµός Ήχου και Εικόνας 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τα πρώτα χρόνια όλα τα τηλέφωνα έπρεπε να συνδέο-

νται µέσα από ενδιάµεσα κέντρα. 
 

Σ Λ 
2. Το µικρόφωνο ενός τηλεφώνου είναι παρόµοιο µε το 

µικρόφωνο, το οποίο χρησιµοποιεί ένας τραγουδιστής. 
 

Σ Λ 
3. Το µικρόφωνο ενός τηλεφώνου µπορεί να αναπαράγει 

ένα µεγάλο φάσµα συχνοτήτων. 
 

Σ Λ 
4. Όταν καλείς τον αριθµό 9 σε ένα τηλέφωνο µε περι-

στρεφόµενο δίσκο, τότε ένα ηλεκτρικός διακόπτης κλεί-
νει και ανοίγει το κατάλληλο κύκλωµα εννέα φορές. 

 
 

Σ Λ 
5. Ένας υπολογιστής µπορεί να “τηλεφωνά”. Σ Λ 
6. Αν µόνο ένα σήµα µπορούσε να σταλεί κάθε φορά 

µέσα από ένα φυσικό δίαυλο µετάδοσης, τότε πιθανώς  
να µη µπορούσαµε ποτέ να κάνουµε ένα τηλεφώνηµα. 

 
 

Σ Λ 
7. Τα τηλέφωνα µπορούν να στέλνουν και να δέχονται 

µηνύµατα µε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µέσα από 
τον ατµοσφαιρικό αέρα. 

 
 

Σ Λ 
8. Οι τηλεφωνικοί δέκτες λειτουργούν εντελώς διαφορε-

τικά από τους ποµπούς. 
 

Σ Λ 
9. Σε µία κονσόλα ήχου, ο ήχος από ένα τραγουδιστή 

µπορεί να γίνει δυνατότερος και οι ήχοι από την ορχή-
στρα απαλότεροι. 

 
 

Σ Λ 
10. Οι ραδιοφωνικοί δίαυλοι µετάδοσης απαιτούν καλώδιο 

για τη σύνδεση ποµπού και δέκτη 
 

Σ Λ 
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11. Τα µικροκύµατα µπορούν να σταλούν κατ’ ευθείαν σε έ-
να πιάτο λήψης ή να ξαναµεταδοθούν από ένα δορυ-
φόρο. 

 
Σ Λ 

12. Η κεραία λήψης, διαφέρει σηµαντικά από την κεραία 
εκποµπής. 

 
Σ Λ 

13. Το ηλεκτροδυναµικό ηχείο λειτουργεί σε µεγάλο βαθ-
µό µε τον ίδιο τρόπο, που λειτουργεί το ηχείο µόνιµου 
µαγνήτη. 

 
 

Σ Λ 
14. Σε ένα ηχείο τύπου “Χοάνης” ή “Χοάνη” δονείται 

όπως ο κώνος. 
 

Σ Λ 
15. Το κιβώτιο ή πλαίσιο, στο οποίο τοποθετείται ένα 

ηχείο, παίζει µεγάλο ρόλο στην ποιότητα του ήχου.
Να δώσετε ένα παράδειγµα. 

 
Σ Λ 

16. Τα ηχεία µέσα στα ακουστικά κεφαλής είναι σχεδόν 
ίδια µε τα ηχεία των ακουστικών ενός τηλεφώνου. 
Να αναφέρετε τρία βασικά µέρη τους. 

 
Σ Λ 

17. Οι τηλεοπτικές µεταδόσεις είναι κατά κάποιο τρόπο 
όµοιες µε τις ραδιοφωνικές. 

 
Σ Λ 

18. Το ακουστικό µέρος ενός σήµατος της τηλεόρασης δη-
µιουργείται µε τελείως διαφορετικό τρόπο από το ρα-
διοφωνικό σήµα. 

 
 

Σ Λ 
19. Ο πυκνωτής ηλεκτρίτη είναι µικρόφωνο µε µικροσκο-

πικό µέγεθος. 
 

Σ Λ 
20. Τα τηλεοπτικά προγράµµατα µεταδίδονται µε τον ίδιο 

περίπου τρόπο, που µεταδίδεται ένα ραδιοφωνικό σήµα. 
 

Σ Λ 
21. Τα τηλεοπτικά σήµατα χρησιµοποιούν σε πολύ µεγα-

λύτερο βαθµό τη ζώνη συχνότητας UHF. 
 

Σ Λ 
22. Στα σήµατα καλωδιακής τηλεόρασης, ο ηλεκτρονικός 

θόρυβος έχει µεγαλύτερη ένταση. 
 

Σ Λ 
23. Ένα ηχείο τηλεόρασης µοιάζει πολύ µε εκείνο ενός 

ραδιοφώνου FM. 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η ευρεσιτεχνία του τηλεφώνου ανήκει στους 

α) Graham Bell (Μπέλ) και Edisson (Έντισον). 
β) Graham Bell και Marconi (Μαρκόνι). 
γ) Graham Bell και Elisha Gray (Γκρέι). 
δ) Edisson και Marconi. 

 
2. Η φασµατική απόκριση αναφέρεται 

α) στις συχνότητες ήχου, τις οποίες µπορεί να αναπαράγει καλά ένα µεγά-
φωνο. 

β) στις χροιές ήχου, τις οποίες ένα µεγάφωνο µπορεί να αναπαράγει καλά. 
γ) στις εντάσεις ήχου, τις οποίες ένα µικρόφωνο µπορεί να αναπαράγει καλά. 
δ) στις συχνότητες ήχου, τις οποίες ένα µικρόφωνο µπορεί να αναπαράγει 

καλά. 
 
3. Το µικρόφωνο ενός τηλεφώνου ονοµάζεται 

α) µικρόφωνο γραφίτη. 
β) µικρόφωνο άνθρακα. 
γ) µικρόφωνο µε διάφραγµα. 
δ) µικρόφωνο ταλάντωσης. 

 
4. Όταν καλείς ένα αριθµό τηλεφώνου σε ένα τηλέφωνο µε περιστρεφόµενο 

δίσκο, τότε 
α) ένα σήµα στέλνεται από το δίσκο προς ένα κύκλωµα. 
β) ένα ηλεκτρικό σήµα στέλνεται για κάθε ψηφίο. 
γ) ένας ηλεκτρικός διακόπτης µέσα στο τηλέφωνο συνδέει και διακόπτει ένα 

κύκλωµα, τόσες φορές όσες το κάθε φορά ψηφίο. 
δ) ο δίσκος στέλνει ένα σήµα, του οποίου η συχνότητα αντιστοιχεί στο κα-

λούµενο ψηφίο. 
 
5. Όταν πατάµε ένα αριθµό σε ένα τηλέφωνο µε πλήκτρα, τότε 
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α) στέλνεται ένα σήµα, του οποίου η συχνότητα αντιστοιχεί στον αριθµό. 
β) ένας ηλεκτρικός διακόπτης του τηλεφώνου ανοίγει και κλείνει ένα κύκλω-

µα τόσες φορές όσες  και ο αριθµός. 
γ) στέλνονται τόσα σήµατα, όσα και ο αριθµός (δηλ. αν ο αριθµός είναι το 2, 

τότε στέλνονται 2 σήµατα). 
δ) στέλνονται τόσα σήµατα, όσα και ο αριθµός µείον ένα  (δηλ. αν ο αριθµός 

είναι το 3, τότε στέλνονται 2 σήµατα). 
 

6. Μία οπτική ίνα είναι 
α) ένας λεπτός δύσκαµπτος σωλήνας από γυαλί, που χρησιµοποιείται για 

µεταδόσεις µικρών  αποστάσεων. 
β) ένας λεπτός δύσκαµπτος σωλήνας από πυρίτιο, που χρησιµοποιείται για 

µεταδόσεις µικρών αποστάσεων. 
γ) ένας λεπτός εύκαµπτος σωλήνας από πυρίτιο, που χρησιµοποιείται για 

µεταδόσεις µεγάλων αποστάσεων. 
δ) ένας λεπτός εύκαµπτος σωλήνας από γυαλί, που χρησιµοποιείται για 

µεταδόσεις µεγάλων αποστάσεων. 
 

7. Τα καλώδια οπτικών ινών αντικαθιστούν τα σύρµατα χαλκού, διότι 
α) είναι περισσότερο εύκαµπτα και φθηνότερα. 
β) µεταφέρουν πολύ περισσότερα µηνύµατα και παρουσιάζουν λιγότερη πα-

ραµόρφωση των σηµάτων. 
γ) η τιµή του χαλκού ανεβαίνει συνεχώς. 
δ) µεταφέρουν πολύ περισσότερα µηνύµατα, παρά το γεγονός ότι παρουσιά-

ζουν κάπως µεγαλύτερη παραµόρφωση των σηµάτων. 
 
8. Σε ένα σύστηµα πολύπλεξης µε διαίρεση χρόνου, αν τρεις υπολογιστές 

στέλνουν ταυτόχρονα δεδοµένα, τότε 
α) ο πρώτος στέλνει κατά τη διάρκεια της πρώτης Χρονοθυρίδας, ο δεύτερος 

κατά τη διάρκεια της  δεύτερης και ο τρίτος κατά τη διάρκεια της τρίτης 
Χρονοθυρίδας. 
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β) ο πρώτος και ο δεύτερος στέλνουν σε µία Χρονοθυρίδα και ο τρίτος υπο-
λογιστής στην επόµενη. 

γ) ο πρώτος και ο τρίτος υπολογιστής στέλνουν σε µία Χρονοθυρίδα και ο 
δεύτερος στην επόµενη. 

δ) και οι τρεις υπολογιστές στέλνουν κάθε φορά σήµατα στην ίδια Χρο-
νοθυρίδα. 

 
9. Το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραµµα δηµιουργήθηκε 

α) το 1881. 
β) το 1902. 
γ) το 1920. 
δ) το 1929. 
 

10. Τα µικρόφωνα µετατρέπουν 
α) ένα ηλεκτρικό σήµα σε ήχο. 
β) την ηχητική ενέργεια σε ηλεκτρικό σήµα. 
γ) την ηχητική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια. 
δ) ένα ηλεκτρικό σήµα σε µηχανική ταλάντωση. 
 

11. Τα µικρόφωνα µε πυκνωτή έχουν άριστη 
α) φασµατική διάκριση. 
β) ηχητική διάκριση. 
γ) ηχητική απόκριση. 
δ) φασµατική απόκριση 
 

12. Ο ενισχυτής είναι µια συσκευή, ή οποία χρησιµοποιείται για να ενισχύει 
α) ένα ηλεκτρικό σήµα. 
β) ένα ηχητικό σήµα. 
γ) ένα οπτικό σήµα. 
δ) ένα ακουστικό σήµα. 
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13. Ένας ποµπός δηµιουργεί 
α) ηλεκτρικά κύµατα. 
β) ηχητικά κύµατα. 
γ) ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
δ) βραχέα κύµατα. 
 

14.  Η βασική διαφορά µεταξύ ενός ηλεκτροδυναµικού ηχείου από ένα ηχείο µό-
νιµου µαγνήτη είναι ότι 
α) το πρώτο έχει κώνο από ειδικό χαρτί. 
β) το πηνίο φωνής του δεύτερου ταλαντώνεται µε µεγαλύτερη συχνότητα. 
γ) το πρώτο διαθέτει ηλεκτροµαγνήτη. 
δ) το πρώτο διαθέτει κώνο από χαρτί τύπου στυπόχαρτου. 
 

15. Σε κάθε ηχείο, η βασική παράµετρος για καλή ποιότητα ήχου είναι 
α) η ποιότητα του πηνίου φωνής. 
β) ο κώνος του ηχείου. 
γ) η ισχύς του ηλεκτροµαγνήτη. 
δ) η ισχύς και η σύνθεση του εισερχόµενου ηλεκτρικού σήµατος. 
 

16. Ο πρώτος φυσικός, ο οποίος πραγµατοποίησε επίδειξη ενός συστήµατος µετά-
δοσης-λήψης εικόνας ήταν 
α) ο Max Planc (Πλάνκ). 
β) ο Werner von Siemens (Ζίµενς). 
γ) ο Almon Stronwer (Στοβγκερ). 
δ) ο Vladimir Zworykin (Ζβορίκιν). 
 

17. Η ζώνη µετάδοσης VHF είναι ζώνη 
α) πάρα πολύ υψηλής συχνότητας. 
β) πολύ υψηλής συχνότητας. 
γ) υψηλής συχνότητας. 
δ) πάρα πολύ χαµηλής συχνότητας. 
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18.  Η ζώνη µετάδοσης UHF είναι ζώνη 
α) πάρα πολύ χαµηλής συχνότητας. 
β) πολύ υψηλής συχνότητας. 
γ) πάρα πολύ υψηλής συχνότητας. 
δ) πολύ χαµηλής συχνότητας. 
 

19.  Σήµερα, αντί για την παραδοσιακή λυχνία λήψης χρησιµοποιούνται 
α) διατάξεις µε σύζευξη φορτίου. 
β) διατάξεις µε σύζευξη εικόνας. 
γ) διατάξεις µε σύζευξη σήµατος. 
δ) διατάξεις µε πολύπλεξη εικόνας. 
 

20.  Τα κύρια προσθετικά χρώµατα είναι 
α) το κόκκινο, το πράσινο και το κίτρινο. 
β) το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο. 
γ) το κίτρινο, το πράσινο και το µπλε. 
δ) το κόκκινο, το πράσινο και το µπλε. 
 

21. Όταν όλα τα προσθετικά χρώµατα προβάλλονται το ένα επάνω στο άλλο, τότε 
παράγεται 
α) το γκρι χρώµα. 
β) το άσπρο χρώµα. 
γ) το µαύρο χρώµα. 
δ) οποιαδήποτε απόχρωση ή χρώµα. 
 

22.  Η γεννήτρια χαρακτήρων 
α) είναι µία γεννήτρια ειδικού τύπου. 
β) είναι µία γεννήτρια ενός ειδικού εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
γ) είναι ένας υπολογιστής, που παράγει κείµενα. 
δ) εκτελεί τη µεταγωγή των εικόνων. 
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23.  Στα προγράµµατα ειδήσεων της τηλεόρασης, ως γνωστόν, εµφανίζονται τα 
λεγόµενα “παράθυρα” µέσα σε µία άλλη (κύρια) εικόνα. Η τεχνική αυτή 
πραγµατοποιείται µε 
α) µία γεννήτρια χαρακτήρων. 
β) µία κατάλληλη συσκευή λήψης. 
γ) ένα κέντρο ελέγχου των εικόνων. 
δ) ένα µεταγωγέα εικόνων. 

 

24. Η πραγµατοποίηση αλλαγών σε µαγνητοσκοπηµένα προγράµµατα ονοµάζεται 
α) σύνθεση εικόνων. 
β) συνάρµοση (σύνταξη) εικόνων. 
γ) µεταγωγή εικόνων. 
δ) διάταξη εικόνων. 

 

25.  Μετάδοση µέσω γραµµής οπτικής επαφής πραγµατοποιείται όταν 
α) το τηλεοπτικό σήµα αναµεταδίδεται από πολλούς σταθµούς. 
β) το τηλεοπτικό σήµα αναµεταδίδεται από ένα σταθµό. 
γ) η εµβέλεια του τηλεοπτικού σήµατος είναι περίπου ίση µε την κοντινή 

περιοχή του πύργου µετάδοσης. 
δ) το τηλεοπτικό σήµα µεταδίδεται σε µία γραµµή από τον πύργο µέχρι, που 

φθάνει η όρασή µας. 
 

26.  Σε ένα τηλεοπτικό δέκτη, ο σωλήνας  παραγωγής εικόνων είναι 
α) ένας σωλήνας ανοδικών ακτινών. 
β) µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
γ) ένας σωλήνας καθοδικών ακτινών. 
δ) ένα σύνολο εικονοστοιχείων (pixels). 

 

27.  Η επίπεδη άκρη του σωλήνα παραγωγής εικόνων καλύπτεται µε 
α) νιτρικό άλας. 
β) φωσφορικό άλας. 
γ) φωσφορικό ασβέστιο. 
δ) άλας του µαγνησίου. 
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28. Ένας σωλήνας έγχρωµης εικόνας ηλεκτρονικά πυροβόλα, τα οποία σαρώνουν 
όλη την επίπεδη επιφάνεια του σωλήνα. Τα πυροβόλα αυτά είναι: 
α) δύο. 
β) τέσσερα. 
γ) έξι. 
δ) τρία. 
 

29. Η επιφάνεια ενός έγχρωµου σωλήνα καθοδικών ακτινών καλύπτεται από 
στοιχεία φωσφόρου, τα οποία έχουν τα εξής χρώµατα 
α) κόκκινο, πράσινο και µπλε. 
β) κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. 
γ) κίτρινο, µπλε και κόκκινο. 
δ) κίτρινο, κόκκινο και πορτοκαλί. 
 

30. Στην πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας 
α) τα µηνύµατα στέλνονται, χρησιµοποιώντας πολλά φέροντα σήµατα µε τις 

ίδιες συχνότητες. 
β) τα δεδοµένα υπό µορφή δυαδικών ψηφίων στέλνονται συνεχώς. 
γ) τα δεδοµένα υπό µορφή δυαδικών ψηφίων στέλνονται σε καθορισµένα 

διακριτά χρονικά διαστήµατα. 
δ) το κάθε µήνυµα στέλνεται, χρησιµοποιώντας ένα φέρον σήµα, το οποίο 

έχει διαφορετική συχνότητα. 
 

31. Στην πολύπλεξη µε διαίρεση χρόνου 
α) το κάθε µήνυµα στέλνεται, χρησιµοποιώντας ένα φέρον σήµα, το οποίο 

έχει διαφορετική συχνότητα. 
β) τα µηνύµατα στέλνονται, χρησιµοποιώντας πολλά φέροντα σήµατα µε τις 

ίδιες συχνότητες. 
γ) τα δεδοµένα υπό µορφή δυαδικών ψηφίων στέλνονται  σε καθορισµένα  

διακριτά χρονικά διαστήµατα. 
δ) τα δεδοµένα στέλνονται συνέχεια υπό µορφή δυαδικών ψηφίων. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού  
Α. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις επιλέγοντας από τη σειρά λέξεων πάνω από κάθε ερώτηση.  

1.  πίνακας, ποµπός, δέκτης, δίσκος 
Ένας τηλεφωνικός ………………… αποτελείται από το µικρόφωνο και από 
το κύριο “σώµα” του τηλεφώνου, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο 
………………… µε τους αριθµούς.  

2.  µεγάφωνο, στόµα, σώµα, µικρόφωνο 
Σε ένα τηλέφωνο, στο µέρος που βρίσκεται απέναντι από το 
………………… υπάρχει ένα …………………, που συλλαµβάνει τον ήχο.  

3.  µακρινός, διατεταγµένος, τοπικός, συνεστραµµένος 
Στις ………………… τηλεφωνικές µεταδόσεις χρησιµοποιείται συνήθως 
σύρµα από ………………… ζεύγος.  

4.  πόλη, µεταγωγή, κατοικία, διεπαφή 
Τα κεντρικά σηµεία των ………………… είναι δυνατόν να συνδέονται 
µεταξύ τους µε καλώδια από χαλκό. Από τις κεντρικές αυτές θέσεις φεύγουν 
τα καλώδια προς τα τηλέφωνα των ………………… .  

5.  µικροκύµα, σύρµα, ραδιοκύµα, σήµα 
Μία τηλεφωνική κλήση, η οποία αρχίζει σε ένα σύστηµα ………………… 
µπορεί να µετατραπεί σε ένα σήµα ………………… και να σταλεί σε ένα 
σταθµό ατµοσφαιρικής λήψης. 

6.  λεπτός, µακρύς, κοντός, βραχύς 
Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία είναι πιο 
………………… από τα ραδιοκύµατα, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο 
………………… από τα υπέρυθρα. 

7.  σίδηρος, ποµπός, χαλκός, δέκτης 
Ένας ……………… τηλεφώνου αποτελείται από ένα πηνίο, γύρω από µία 
ράβδο από ………………, ώστε µαζί να δηµιουργούν ένα ηλεκτροµαγνήτη. 

8.  αντίσταση, τάση, ταλάντωση, παλινδρόµηση 
Καθώς τα κύµατα ήχου πέφτουν πάνω στο διάφραγµα ενός µικροφώνου, 
αυτό αρχίζει να εκτελεί ………………… η οποία προκαλεί αλλαγή της 
………………… στα άκρα της πλάκας, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω 
από το διάφραγµα.  

9.  αποµόνωση, παρακολούθηση, σύνδεση, αποσύνδεση 
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Ένα δωµάτιο ελέγχου του ήχου περιλαµβάνει συνήθως ένα πίνακα 
…………………, ένα σύστηµα για την …………………του ήχου και µία 
κονσόλα ήχου. 

10.  φωνή, συγχορδία, φάση, βάση 
Κατά την τελική εγγραφή ζωντανής µουσικής, τα µουσικά όργανα µπορεί να 
εγγραφούν σε πρώτη .………………… και έπειτα είναι δυνατόν να 
προστεθούν οι .………………… . 

11.  αποσβεστήρας, ανακλαστήρας, στύλος, πύργος 
Τα ραδιοκύµατα, που φεύγουν από τους .………………… σκεδάζονται προς 
όλες τις κατευθύνσεις, ενώ οι παραβολικοί .………………… µπορούν να 
εκπέµπουν ραδιοκύµατα σε ευθείες. 

12. καµπύλος, ευθύς, άµεσος, έµµεσος 
Τα …………………κύµατα ταξιδεύουν σε …………………γραµµές. 

13. ταλαντωτής, ενισχυτής, φωρατής, διαµορφωτής 
Ένας τυπικός ραδιοφωνικός δέκτης περιλαµβάνει οπωσδήποτε ένα 
………………… ραδιοσυχνοτήτων και ένα …………………. . 

14. µικρότερος, καλύτερος, µεγαλύτερος, χειρότερος 
Σε ένα ηχείο, όσο ………………… είναι ο κώνος, τόσο ………………… 
είναι τα µπάσα (χαµηλές συχνότητες), που παράγει το ηχείο. 

15. ήχος, τόνος, κώνος, χώρος 
Όσο υψηλότερος είναι ο …………………, τόσο µικρότερη είναι η επιφάνεια 
του …………………, που απαιτείται γύρω από το πηνίο της φωνής. 

16. φωνή, πυραµίδα, χοάνη, ηχώ 
Ένα ηχείο τύπου ………………… έχει µακρύ σχήµα, το οποίο βαθµιαία 
µικραίνει, ώστε να παγιδεύει ένα όγκο αέρα, πηνίο ………………… . 

17. λυχνία, εκποµπή, λήψη, φωτοαντίσταση 
Σε µία συσκευή ………………… εικόνων, ο φακός της συσκευής 
συγκεντρώνει το φως και το κατευθύνει προς τη …………………, η οποία 
βρίσκεται µέσα στη συσκευή. 
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18. ηλεκτρισµός, µαγνητισµός, στόχος, τοίχος 
Σε µία λυχνία λήψης, και συγκεκριµένα πίσω από την πλάκα σήµατος 
(επάλειψη), υπάρχει ένα άλλο στρώµα, το οποίο ονοµάζεται 
………………… . Το στρώµα αυτό καλύπτεται µε ένα υλικό, το οποίο άγει 
…………………, όταν εκτίθεται στο φως. 

19. µικροπλινθίο, φορτίο, ρεύµα, τρανζίστορ 
Μία διάταξη µε σύζευξη ………………… (CCD) είναι ένας ειδικός τύπος 
…………………, το οποίο περιέχει ένα πολύ λεπτό πλέγµα από 
φωτοευαίσθητους πυκνωτές. 

20. διαµόρφωση, εικόνα, ένταση, τάση 
Σε µία διάταξη µε σύζευξη φορτίου, η ………………… εξόδου από τους 
πυκνωτές µεταβάλλεται ανάλογα µε την ποσότητα του φωτός, που πέφτει σε 
αυτούς. Οι µεταβολές αυτές αποτελούν ουσιαστικά το σήµα 
………………… . 

21. ένταση, ευαισθησία, τηλεόραση, κονσόλα 
Ένα µικρόφωνο υψηλής ………………… µετατρέπει το ακουστικό κύµα σε 
ηλεκτρικό. Τα ίδια µικρόφωνα, τα οποία χρησιµοποιούνται στο ραδιόφωνο, 
χρησιµοποιούνται επίσης σε µία ………………… . 

22. συναρµογέας, µεταγωγέας, συντονιστής, πολυπλέκτης 
Στο δωµάτιο ελέγχου εικόνας υπάρχουν ένας ………………… για τις 
εικόνες, οθόνες παρακολούθησης και ένας ………………… εικόνων. 

23. έξοδος, είσοδος, εικόνα, εκποµπή 
Ο µεταγωγέας εικόνων δέχεται ………………… από κάθε συσκευή λήψης 
και δίνει στο σκηνοθέτη τη δυνατότητα να επιλέγει ποια ………………… 
θα γράψει, κάνοντας µεταγωγή από τη µία συσκευή λήψης στην άλλη. 

24. εγγραφή, εικόνα, σκηνή, εκποµπή 
Οι οθόνες παρακολούθησης είναι οθόνες, οι οποίες δείχνουν ………………… 
από διαφορετικές συσκευές λήψης. Η ………………… την οποία επιλέγει ο 
σκηνοθέτης για να γραφτεί, εµφανίζεται στην κύρια οθόνη. 

25. σύνθεση, συνάρµοση, λήψη, µεταγωγή 
Κατά τη διάρκεια της …………………, ο σκηνοθέτης επιλέγει εικόνες από 
διάφορες εγγεγραµµένες ………………… και τις συνθέτει. 

26. µαγνητόφωνο, µαγνητοσκόπιο, πρωτότυπο, αντίτυπο 
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Σε ένα ηλεκτρονικό προσαρµογέα  εικόνων, το ………………… της ταινίας 
τοποθετείται στη µηχανή προβολής και µία κενή βιντεοταινία τοποθετείται 
στο ………………… . 

27. ταλαντωτής, ενισχυτής, αποδιαµορφωτής, διαµορφωτής 
Τα σήµατα ήχου και εικόνας περνούν µέσα από ένα ………………… και 
στέλνονται στον ποµπό. Έπειτα, ένας ………………… δηµιουργεί τα 
φέροντα κύµατα. 

28. ποµπός, πύργος, σταθµός, ενισχυτής 
Κάθε ………………… αναµετάδοσης έχει µία κεραία λήψης και ένα 
………………… . 

29. ακουστικό, ηλεκτρικό, ηλεκτροµαγνητικό, τηλεοπτικό 
Τα περισσότερα ………………… σήµατα ταξιδεύουν στην ατµόσφαιρα 
χρησιµοποιώντας ………………… κύµατα, όπως είναι τα ραδιοκύµατα. 

30. σήµα, ζεύγος, καλώδιο, κύµα 
Το οµοαξονικό ………………… σχεδιάσθηκε για να µεταφέρει οπτικά 
………………… . 

31. ποµπός, επιλογέας, διαµορφωτής, δέκτης 
Σε ένα ………………… τηλεοπτικού σήµατος, το σήµα επάγεται σε µία 
εσωτερική ή εξωτερική κεραία και αφού ενισχυθεί στέλνεται στον 
………………… του καναλιού. 

32. ποσότητα, τάση, ποιότητα, ένταση 
Οι περισσότεροι ήχοι των τηλεοπτικών εκποµπών είναι χαµηλής 
………………… µονοωτικοί ήχοι. Ωστόσο, υπάρχει η ………………… για 
στερεοφωνικό ήχο. 

33. οπτικό, φέρον, ηλεκτροµαγνητικό, εικονικό 
Το τηλεοπτικό σήµα στέλνεται στους φωρατές, οι οποίοι διαχωρίζουν τα 
………………… κύµατα από το ακουστικό και ………………… σήµα. 

34. κύµα, ηχείο, σήµα, καλώδιο 
Στο φωρατή ήχου, το ακουστικό ………………… κύµα διαχωρίζεται και 
στέλνεται στο ………………… . 
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35. πρωτόνιο, αλάτι, ηλεκτρόνιο, σύµπλοκο 
Σε ένα σωλήνα καθοδικών ακτίνων, τα ………………… που εκτοξεύονται 
από το πυροβόλο, διεγείρουν τα φωσφορικά …………………, ώστε να 
λάµπουν. 

36. εικονοψηφίδα, σάρωση, εικόνα, βολή 
Τα πυροβόλα ενός σωλήνα καθοδικών ακτίνων είναι σχεδιασµένα για να 
εκτελούν 525 ………………… ανά  ………………… κατά µήκος της 
επιφάνειας του σωλήνα. 

 
Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις.  

1.  Τα κύµατα ήχου πρέπει να µετατραπούν σε ηλεκτρικά ………………, πριν 
σταλούν σε µεγάλες αποστάσεις, πράγµα που γίνεται µε ένα ……………… .  

2.  Οι δίαυλοι (κανάλια) φυσικής µετάδοσης αποτελούνται από 
…………………, ίνες και ………………… . 

3.  Η ………………… επιτρέπει σε δύο ή περισσότερα σήµατα να στέλνονται 
µέσα από ένα δίαυλο ………………… την ίδια χρονική στιγµή. 

4.  Ένα ραδιόφωνο µπορεί να στέλνει και να δέχεται ………………… χωρίς να 
υπάρχει ………………… σύνδεσης.  

5.  Οι λυχνίες του ………………… ενίσχυαν σηµαντικά τα αδύνατα 
…………………, ώστε να µπορούν  να ταξιδεύουν µακριά. 

6.  Στον τηλεοπτικό ποµπό παράγονται φέροντα …………………, και στη 
συνέχεια το σύνθετο ………………… ενισχύεται και στέλνεται στην κεραία. 

7.  Το ασύρµατο µικρόφωνο περιέχει έναν µικροσκοπικό …………………, ο 
οποίος λειτουργεί µε …………………, όπως συµβαίνει µε τα φορητά 
τηλέφωνα. 

8.  Μείξη ονοµάζεται ο συνδυασµός ζωντανών ήχων µαγνητοφωνηµένης 
………………… µαζί µε …………………, οι οποίες έχουν εγγραφεί σε 
υπάρχοντες ήχους. 

9.  Ο ενισχυτής περιέχει ………………… ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, τα 
οποία µπορούν να ελέγχουν και να αυξάνουν το ………………… του 
ηχητικού σήµατος. 
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10.  Η βασική συσκευή ενός ποµπού είναί ο ταλαντωτής,  ο οποίος µετατρέπει το 
συνεχές ………………… σε ………………… ρεύµα. 

11.  Τα κύµατα ………………… ακολουθούν την καµπυλότητα της γης. Τα 
κύµατα αυτά µπορούν να ταξιδεύουν αρκετές χιλιάδες …………………, 
πριν εξασθενίσουν. 

12.  Τα ιονόσφαιρα κύµατα κινούνται προς την κατεύθυνση του διαστήµατος, 
ενώ τα ιονοσφαιρικά κύµατα χαµηλότερης ………………… ανακλώνται 
προς την κατεύθυνση της γης από την ………………… . 

13.  Το ηχείο µόνιµου µαγνήτη αποτελείται από ένα µαγνήτη και ένα 
………………… φωνής, το οποίο προσαρµόζεται πίσω από ένα κωνικό 
………………… . 

14.  Αν ένα ηχείο έχει κώνο από ………………… χαρτί (π.χ. στυπόχαρτο), τότε 
παράγει ήχους ………………… συχνοτήτων. 

15.  Αν ο κώνος ενός ηχείου είναι από ………………… χαρτί, τότε το ηχείο 
παράγει καλύτερα τους ………………… τόνους. 

16.  Ο µηχανισµός επιλογής διαύλων στη συσκευή της ………………… 
συντονίζει τη συσκευή στη σωστή …………………, ακριβώς όπως γίνεται 
µε τον επιλογέα ενός ραδιοφώνου. 

17.  Σε µία λυχνία λήψης, το ηλεκτρονικό πυροβόλο παράγει µία 
…………………, η οποία σαρώνει την ………………… του στόχου από τα 
αριστερά της εικόνας προς τα δεξιά και από την ………………… προς τα 
κάτω. 

18.  Ένα ηλεκτροµαγνητικό σήµα ταξιδεύει µεταξύ του ………………… και των 
………………… του κυλίνδρου µετάδοσης. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. Οι κεραίες λήψης διατίθενται σε τρία βασικά σχήµατα 

Α Β 
 
 
 
(   )  κεραία Yagi 
(   )  διπολική κεραία 
(   )  διπλωµένη διπολική 

κεραία 
 

1.  επιλέγει τη συχνότητα του ραδιοεπιλογέα 
2.  έχει κλειστό σχήµα 
3.  έχει σχήµα βέλους και µπορεί να 

τοποθετηθεί στην κατεύθυνση του σήµατος 
4.  είναι ελαφριά και ακριβή και το µήκος της 

είναι συνήθως ίσο µε το ένα τέταρτο του 
µήκους κύµατος 

5.  έχει σχήµα βέλους και µπορεί να 
µετατρέπει το εισερχόµενο σήµα σε µία 
ενδιάµεση συχνότητα 

 
 
2. Τα ραδιοκύµατα, τα οποία παράγονται στην κεραία οδηγούνται σε τρεις 

διαφορετικούς ενισχυτές, δηλαδή  
Α Β 

 
 
 
(   )  ενισχυτής IF 
(   )  ενισχυτής AF 
(   )  ενισχυτής RF 
 

1.  ενισχύει και αποδιαµορφώνει το φέρον 
κύµα 

2.  επιλέγει αρχικά τη συγκεκριµένη συχνότη-
τα, στην οποία είναι συντονισµένος ο ρα-
διοεπιλογέας 

3.  ενισχύει και διαµορφώνει το φέρον κύµα 
4.  ενισχύει το σήµα ενδιάµεσης συχνότητας 
5.  ενισχύει το αποδιαµορφωµένο σήµα ακου-

στικής συχνότητας 
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• Ερωτήσεις διάταξης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας 
τα γράµµατα των προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
1. Ο σκοπός ενός µικροφώνου είναι να µετατρέπει τον ήχο της φωνής σε 

µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό σήµα, πράγµα που γίνεται ως εξής: 
α) δηµιουργείται µεγάλη ροή ηλεκτρικού ρεύµατος 
β) το µεταλλικό διάφραγµα πάλλεται 
γ) το ηχητικό κύµα της φωνής πέφτει στο διάφραγµα 
δ) δηµιουργείται ηλεκτρικό σήµα µεταβαλλόµενης έντασης 
ε) το παλλόµενο διάφραγµα πιέζει τους κόκκους του άνθρακα 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

 

2. Όταν καλείς κάποιον στο τηλέφωνο και αυτός απαντά, τότε ακολουθείται η 
εξής σειρά ενεργειών:  
α) το καλώδιο οδηγεί σε ένα πρώτο σταθµό µεταγωγών, ο οποίος τροφοδοτεί 

το σύστηµά σου µε ενέργεια 
β) ο άλλος σηκώνει το ακουστικό του και το κύκλωµα κλείνει 
γ) ο δεύτερος σταθµός µεταγωγών στέλνει ρεύµα χαµηλής τάσης κατά µήκος 

του κυκλώµατος 
δ) το σήµα ταξιδεύει µέσα στο σύρµα, το οποίο οδηγεί από το τηλέφωνό σου 

σε ένα καλώδιο, το οποίο συνδέεται µε το κτίριο σου 
ε) ο πρώτος σταθµός µεταγωγών δροµολογεί την κλήση σου σε ένα δεύτερο 

σταθµό 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

 

3. Η µετάδοση των ηχητικών σηµάτων µέσω οπτικών ινών γίνεται µε την εξής 
ακολουθία:  
α) το διαµορφωµένο σήµα εστιάζεται µέσα στην ίνα 
β) το ηλεκτρικό ρεύµα διεγείρει το πλινθίο 
γ) η φωνή (ηχητικό κύµα) µετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύµα 
δ) το διεγερµένο πλινθίο εκπέµπει µία ακτίνα laser  
ε) η ακτίνα laser διαµορφώνεται, ώστε να µεταδίδει τις πληροφορίες 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

4. Σε ένα δέκτη τηλεφώνου, ο ήχος παράγεται ως εξής:  
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α) ο ήχος αναπαράγεται 
β) το ηλεκτρικό σήµα περνά µέσα από το πηνίο 
γ) το ηλεκτρικό σήµα λαµβάνεται από το δέκτη 
δ) το διάφραγµα πάλλεται 
ε) το πηνίο µαγνητίζει τον σίδηρο, που έλκει το διάφραγµα 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

 
 
5. Σε ένα ραδιοφωνικό δέκτη πραγµατοποιείται η παραγωγή σηµάτων 

ακουστικής συχνότητας. Η παραγωγή αυτή ακολουθεί µία συγκεκριµένη 
πορεία, της οποίας τα τέσσερα πρώτα στάδια είναι:  
α) µείκτης 
β) ενισχυτής IF (ενδιάµεσης συχνότητας) 
γ) κεραία 
δ) ενισχυτής RF (ραδιοσυχνοτήτων) 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 

 
 
6. Σε ένα ηχείο µόνιµου µαγνήτη, πραγµατοποιείται η παραγωγή ακουστικών 

κυµάτων. Η παραγωγή αυτή γίνεται ως εξής:  
α) παράγεται το ακουστικό κύµα 
β) ο χάρτινος κώνος του ηχείου δονείται 
γ) γίνεται λήψη ηλεκτρικού σήµατος 
δ) το πηνίο φωνής ταλαντώνεται 
ε) δηµιουργείται µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 
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7. Σε µία συσκευή λήψης εικόνων (κάµερα), οι πραγµατικές εικόνες 
µετατρέπονται τελικά σε ένα σήµα, το οποίο πρέπει να µεταδοθεί. Η 
µετατροπή αυτή γίνεται µε µία ορισµένη διαδικασία, της οποίας τα πέντε (5) 
πρώτα στάδια είναι:  
α)  η δέσµη ηλεκτρονίων σαρώνει ολόκληρη την επιφάνεια του στόχου 
β) καθώς τα ηλεκτρόνια φεύγουν από το στόχο, δηµιουργούν θετικά 

φορτισµένες επιφάνειες στο πίσω µέρος του, οι οποίες αντιστοιχούν στην 
αρχική εικόνα 

γ) το φως διαπερνά τη διάφανη µπροστινή πλάκα και την πλάκα σήµατος και 
πέφτει στο στόχο 

δ) το φως αναγκάζει τα ηλεκτρόνια του στόχου να µετακινηθούν προς την 
πλάκα σήµατος 

ε) ένα ηλεκτρονικό πυροβόλο παράγει µία δέσµη ηλεκτρονίων 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

 
8. Η έγχρωµη µαγνητοσκόπηση γίνεται µε τις κάµερες έγχρωµης µαγνητοσκό-

πησης µε µία συγκεκριµένη διαδικασία, της οποίας τα τέσσερα πρώτα 
στάδια είναι: 
α) το φίλτρο επιτρέπει να περνά µόνο ένα χρώµα 
β) οι λυχνίες επεξεργάζονται τις εικόνες ακριβώς όπως γίνεται σε µία λυχνία 

ασπρόµαυρης λήψης 
γ) η εικόνα του κάθε καθρέπτη κατευθύνεται σε µία διαφορετική λυχνία 

λήψης 
δ) το φως περνά µέσα από το φακό και πέφτει σε τρεις καθρέπτες ή σε ένα 

πρίσµα 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 
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9. Η έγχρωµη µαγνητοσκόπηση γίνεται µε τις κάµερες έγχρωµης 
µαγνητοσκόπησης µε µία ορισµένη διαδικασία, της οποίας τα τέσσερα 
τελευταία στάδια είναι:  
α) ένας ηλεκτρικός παλµός προστίθεται στο σήµα, κάθε φορά που η ηλε-

κτρονική δέσµη σαρώνει το στόχο 
β) ο παλµός έπειτα συγχρονίζει τη λήψη της τηλεοπτικής συσκευής 
γ) οι πληροφορίες σχετικά µε τη λαµπρότητα και την ένταση των χρωµάτων 

συνδυάζονται µε τις άλλες πληροφορίες 
δ) τα τρία σήµατα συνδυάζονται για να διαµορφώσουν ένα σύνθετο σήµα 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 

 
10. Για να πραγµατοποιηθεί µία τηλεοπτική εκποµπή, ακολουθείται µία συγκε-

κριµένη διαδικασία, ξεκινώντας από τον ποµπό, ήτοι:  
α) τα δύο κύµατα συνδυάζονται σε ένα και ενισχύονται  
β) το σήµα εικόνας διαµορφώνει κατά πλάτος το φέρον κύµα 
γ) το συνδυασµένο κύµα στέλνεται στην κεραία 
δ) ένας ταλαντωτής δηµιουργεί τα φέροντα κύµατα 
ε) το ακουστικό σήµα διαµορφώνει τη συχνότητα ενός άλλου φέροντος 

κύµατος 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   )  5. (   ) 

 
11. Σε ένα τηλεοπτικό δέκτη, η ενίσχυση του σήµατος γίνεται µε την επόµενη 

διαδικασία:  
α) το σήµα µετατρέπεται σε ενδιάµεση συχνότητα 
β) ο τηλεθεατής ρυθµίζει τον επιλογέα καναλιών 
γ) το σήµα ενισχύεται µε ένα άλλο ενισχυτή 
δ) ο επιλογέας επιλέγει το σήµα και το στέλνει σε ένα µείκτη 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 
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12. Ο φωρατής εικόνας ενός τηλεοπτικού δέκτη λειτουργεί ως εξής: 
α) ένας ταλαντωτής αλλάζει τα σήµατα σε κόκκινο, πράσινο και µπλε σήµα 
β) διαχωρίζεται το σήµα της εικόνας 
γ) το κόκκινο, πράσινο και µπλε σήµα στέλνονται στη λυχνία εικόνας 
δ) το έγχρωµο τµήµα του τηλεοπτικού σήµατος διαχωρίζεται περαιτέρω σε 

σήµα χρώµατος και σήµα φωτεινότητας 
1. (   ) 2. (   )  3. (   )  4. (   ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1. Ποια εργασία εκτελεί ένας µηχανικός ήχου;  
2. Να περιγράψετε τις δυνατότητες, τις οποίες έχει µία σύγχρονη κονσόλα 

ήχου. 
3. Να αναφέρετε τα κύρια συστατικά µέρη µιας συσκευής έγχρωµης 

µαγνητοσκόπησης. 
4. Να αναφέρετε τέσσερις δυνατότητες, τις οποίες δίνει ένας µεταγωγέας 

εικόνων στους σκηνοθέτες τηλεοπτικών εκποµπών. 
5. Τι γνωρίζετε για τις τηλεοπτικές εκποµπές εξ αποστάσεως; 
 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Να αναφέρετε τέσσερα είδη µικροφώνου.  
2. Να αναφέρετε δύο συσκευές, οι οποίες διαθέτουν µικρόφωνο.  
3. Ποια λειτουργία εκτελεί ένα ηχείο και ποιος είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος 

ηχείου;  
4. Να αναφέρετε τρεις µορφές ηχείων σύµφωνα µε τις συχνότητες των ήχων 

που παράγουν.  
5. Να περιγράψετε ένα οµοαξονικό καλώδιο. 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ “ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ”  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. ∆ικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 
 

1.  Α. Οι ραδιοφωνικοί δίαυλοι µετάδοσης απαιτούν 
καλώδιο για τη σύνδεση ποµπού και δέκτη.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

2.  Α. Υπάρχουν τριών ειδών ραδιοφωνικά κύµατα.  
Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Σ Λ 

3.  Α.  Στα ηχεία, οι κώνοι µε ίσες πλευρές είναι καλύ-
τεροι από τους κώνους µε πτυσσόµενες 
πλευρές.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

4.  Α.  Όλα τα ηχεία θα πρέπει να διαθέτουν κώνο για 
την παραγωγή των ακουστικών κυµάτων.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

5.  Α. Τα τηλεοπτικά σήµατα µπορούν να ταξιδεύουν 
µόνο σε µικρή απόσταση.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

6.  Α.  Για ποιο λόγο έχει διαδοθεί ευρέως η καλωδια-
κή τηλεόραση τα τελευταία χρόνια;  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

7. Α. Το οµοαξονικό καλώδιο µπορεί να µεταφέρει 
πολύ µεγαλύτερο αριθµό σηµάτων σε σύγκριση 
µε το σύρµα συνεστραµµένου ζεύγους.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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∆ΕΚΑΤΟ ΟΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Εφαρµογές Συστηµάτων Ήχου και Εικόνας 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η αρχή λειτουργίας του “ραντάρ” είναι τα 

α) οπτικά σήµατα.  
β) ραδιοσήµατα.  
γ) µαγνητικά σήµατα. 
δ) υπέρυθρα σήµατα. 

 
2. Το µαγνητοσκόπιο είναι 

α) το µαγνητικό µικροσκόπιο.  
β) το βίντεο.  
γ) το µαγνητόφωνο. 
δ) το µικρό τηλεσκόπιο. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Με ποιους τρόπους τα τηλέφωνα µπορούν να βοηθήσουν µια επιχείρηση να 

διαφηµίσει και να πουλήσει το προϊόν της; 
2. ∆ώστε δύο παραδείγµατα τηλεφωνικών γραµµών άµεσης βοήθειας των 

πολιτών. 
3. Τεκµηριώστε την άποψη ότι το ραδιόφωνο είναι και µέσο πληροφόρησης. 
4. ∆ώστε από ένα παράδειγµα της αµφίδροµης ραδιοφωνίας στους παρακάτω 

τοµείς, ασφάλειας, άµυνας, επείγουσας ανάγκης και εργασίας. 
5. Με ποιο τρόπο µπορούµε να δεχθούµε τα ραδιοκύµατα στη γη και ποιες 

πληροφορίες µπορούν να δώσουν στους αστρολόγους. 
6. Πώς τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, βρίσκουν εφαρµογή σε θέµατα 

ασφάλειας; 
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