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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 έως Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
πρότασης και, δίπλα σε κάθε αριθµό, το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό
συµπλήρωµά της.

A1.1. Η δίοδος φωτοεκποµπής ή LED εκπέµπει φως
α) επειδή σπάνε δεκάδες ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών
β) όταν είναι ανάστροφα πολωµένη
γ) το χρώµα του οποίου είναι ανεξάρτητο από το υλικό του ηµιαγωγού
δ) όταν πολώνεται ορθά.
(µονάδες 5)

A1.2. Για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία ενός αναλογικού µε ένα ψηφιακό κύκλωµα, είναι
απαραίτητη η παρεµβολή ανάµεσά τους
α) ενός κυκλώµατος διασύνδεσης ή προσαρµογής (interface)
β) ενός τροφοδοτικού
γ) µιας γεννήτριας συχνοτήτων
δ) ενός µετασχηµατιστή.
(µονάδες 5)
A1.3. Η δίοδος Zener σε ένα τροφοδοτικό χρησιµοποιείται στο κύκλωµα του
α) µετασχηµατιστή
β) σταθεροποιητή
γ) φίλτρου
δ) ανορθωτή.
(µονάδες 5)
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A1.4. Για να λειτουργήσει ένα τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή πρέπει
α) η επαφή εκποµπού να πολωθεί ορθά και η επαφή του συλλέκτη ανάστροφα
β) η επαφή εκποµπού να πολωθεί ορθά και η επαφή του συλλέκτη ορθά
γ) η επαφή εκποµπού να πολωθεί ανάστροφα και η επαφή του συλλέκτη ανάστροφα
δ) η επαφή εκποµπού να πολωθεί ανάστροφα και η επαφή του συλλέκτη ορθά.
(µονάδες 5)
Μονάδες 20
A2.

Να µετατρέψετε τον αριθµό (9A)16 στο δεκαδικό και δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.
Μονάδες 6
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∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος το οποίο αποτελείται από πηγή συνεχούς τάσης,
τους διακόπτες x, y, z και ηλεκτρικό λαµπτήρα f. Στο ψηφίο 0 αντιστοιχούν οι
διακόπτες, όταν είναι ανοικτοί (x = y = z = 0), και ο λαµπτήρας, όταν δε φωτοβολεί
(f = 0). Στο ψηφίο 1 αντιστοιχούν οι διακόπτες, όταν είναι κλειστοί (x = y = z = 1),
και ο λαµπτήρας, όταν φωτοβολεί (f = 1). Να κατασκευάσετε τον πίνακα αλήθειας
του ψηφιακού κυκλώµατος.

Μονάδες 8

α) Να δώσετε τον ορισµό του συντελεστή ενίσχυσης ρεύµατος β ενός τρανζίστορ.
(µονάδες 3)
β) Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τις χαρακτηριστικές καµπύλες εξόδου ενός
τρανζίστορ. Να υπολογίσετε τον συντελεστή ενίσχυσης β του τρανζίστορ αυτού
χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες του διαγράµµατος και τον παραπάνω ορισµό.
(µονάδες 3)
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A5.

Μονάδες 10

Αν R = 12Ω, να υπολογίσετε την ισοδύναµη αντίσταση RAB του κυκλώµατος.
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Μονάδες 6

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Β1.

Στον διαιρέτη τάσης του σχήµατος δίνονται R1 = 6Ω, R2 = 3Ω
και V = 72V.

α) Να υπολογίσετε τις διαφορές δυναµικού VAB και VBΓ
µεταξύ των σηµείων A, B και Β, Γ αντίστοιχα. (µονάδες 5)
Στα σηµεία Β, Γ του κυκλώµατος συνδέουµε θερµική συσκευή
µε συνθήκες κανονικής λειτουργίας PK = 96W, VK = 24V.

ÇÑ

ÁÊ

β) Να αποδείξετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.
(µονάδες 5)
γ) Να υπολογίσετε την τιµή ενός αντιστάτη R3 µε τον οποίο
πρέπει να αντικαταστήσουµε τον αντιστάτη R1, έτσι ώστε η συσκευή να
λειτουργεί κανονικά. (µονάδες 5)
Μονάδες 15

Β2.

Ενισχυτής έχει απολαβή ρεύµατος AI = 103 και πλάτος της έντασης του ρεύµατος
στην είσοδό του I0,εισ = 0,5mA.
Η απολαβή τάσης του ενισχυτή είναι 80dB τάσης. Να υπολογίσετε
α) το ρεύµα εξόδου, καθώς και την απολαβή ρεύµατος σε dB έντασης (µονάδες 6)
β) τα dB ισχύος του ενισχυτή. (µονάδες 4)
Μονάδες 10
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∆ίνεται κύκλωµα R, C σειράς µε R = 20Ω και C = 100µF. Στα άκρα του κυκλώµατος
εφαρµόζεται ηµιτονοειδής εναλλασσόµενη τάση. Η στιγµιαία τιµή του ρεύµατος από
το οποίο διαρρέεται το κύκλωµα δίνεται από τη σχέση i = 4ηµ500t , (S.I.)
α) Να υπολογίσετε τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή. (µονάδες 3)
β) Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος. (µονάδες 4)
γ) Να γράψετε την εξίσωση της τάσης στα άκρα του πυκνωτή, καθώς και την
εξίσωση της τάσης στα άκρα του κυκλώµατος. (µονάδες 7)
δ) Να υπολογίσετε την πραγµατική, την άεργο και τη φαινόµενη ισχύ του
κυκλώµατος και να σχεδιάσετε το τρίγωνο ισχύος του κυκλώµατος. (µονάδες 7)
ε) Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής ενός ιδανικού πηνίου, το οποίο
πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωµα, έτσι ώστε το κύκλωµα αυτό να βρεθεί
σε κατάσταση συντονισµού. (µονάδες 4)

ËÇ
Ó
Á
ÎÁ . Æ
ÍÈ ÙÃ
Ç ÑÁ
ÖÏ

Ó

Β3.

π
π
2
= συν =
.
4
4
2

ÇÑ

ÁÊ

∆ίνεται ηµ
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Μονάδες 25

