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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2 και 3 να γράψετε 
στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 

1. Αν συνδέσουµε αµπερόµετρο παράλληλα (όπως 
το βολτόµετρο) σ’ ένα στοιχείο κυκλώµατος που 
διαρρέεται από ρεύµα, τότε το αµπερόµετρο : 

  α. θα µετρήσει το ρεύµα του στοιχείου 
β. θα µετρήσει την τάση του στοιχείου 
γ. θα καταστραφεί 
δ. δεν θα δώσει ένδειξη 

Μονάδες 4 
 

2. Ο βαθµός απόδοσης µιας ηλεκτρικής µηχανής 
που λειτουργεί, είναι : 

 α. η<1 
 β. η>1 
 γ. η=0 
 δ. 1<η<2 

Μονάδες 4 
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3. Οι ακροδέκτες µιας κρυσταλλοτριόδου 
(τρανζίστορ) είναι : 

 α. άνοδος, βάση, κάθοδος 
 β. βάση, συλλέκτης, εκποµπός  
 γ. κάθοδος, συλλέκτης, βάση 
 δ. εκποµπός, βάση, κάθοδος 

Μονάδες 5 

 4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λογικές πύλες 
της στήλης Α και δίπλα τη σωστή λογική πράξη 
που εκτελούν, από τη στήλη Β.  

Στήλη Α 
Λογική πύλη 

Στήλη Β  
Λογική πράξη που εκτελεί 

AND Πολλαπλασιασµός 
ΟR Άρνηση 
ΝΟΤ Αφαίρεση 

 Πρόσθεση 
Μονάδες 6 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περιοχή 
λειτουργίας της κρυσταλλοτριόδου (τρανζίστορ)  της 
στήλης Α και δίπλα τη σωστή πόλωση εκποµπού και 
συλλέκτη της στήλης Β. 

Στήλη Α 
Περιοχή λειτουργίας 

Στήλη Β 
Σωστή πόλωση 

περιοχή κόρου ορθή πόλωση εκποµπού 
ανάστροφη πόλωση συλλέκτη 

περιοχή αποκοπής ορθή πόλωση εκποµπού και 
συλλέκτη 

περιοχή ενεργός ανάστροφη πόλωση εκποµπού 
και συλλέκτη 

 ανάστροφη πόλωση εκποµπού, 
ορθή πόλωση συλλέκτη 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 2ο 

1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας µόνο τις σωστές 
προτάσεις.  
Τα τυπωµένα κυκλώµατα πλεονεκτούν ως προς τα 
κυκλώµατα µε αγωγούς σύνδεσης λόγω: 

 α. ελάττωσης βάρους. 
 β. καλύτερης εµφάνισης.  
 γ. ελάττωσης κόστους και τυποποίησης της κατασκευής. 
 δ. βελτίωσης αξιοπιστίας, απλούστευσης παραγωγής και 

ελαχιστοποίησης συνδέσεων. 
 ε. λειτουργίας και µε εναλλασσόµενο ρεύµα. 
 στ.  ευκολότερης ανίχνευσης βλαβών, οργάνωσης του 

χώρου και συστηµατοποίησης του ελέγχου. 
 ζ. του ότι είναι καλύτερες κατασκευές γιατί είναι 

χειροποίητες. 
 η. του ότι είναι υβριδικά κυκλώµατα. 

Μονάδες 8 
 

2. Να απαντήσετε µε συντοµία στην ερώτηση: 
α. Τι είναι ο µετατροπέας Α/D και τι ο 

µετατροπέας D/A;  
Μονάδες 4 

β. Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε είδος 
µετατροπέα. 

Μονάδες 2 
 

3. Να γράψετε στο τετράδιό σας µε τη σωστή σειρά 
τα παρακάτω µέρη που αφορούν τη δοµή µιας 
ηλεκτρονικής εγκατάστασης ή συστήµατος 
αρχίζοντας από το ποιο σύνθετο:   
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 α. εξάρτηµα 
 β. κύκλωµα 
 γ. συσκευή 
 δ. βαθµίδα 
 ε. σύστηµα 

Μονάδες 5 
 

4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους των 
ηµιαγωγών της στήλης Α και δίπλα τα στοιχεία 
πρόσµιξης που αντιστοιχούν σε αυτούς της στήλης Β. 

 
Στήλη Α 

Τύπος ηµιαγωγού 
Στήλη Β 

Στοιχείο πρόσµιξης 
Ενδογενής ηµιαγωγός Μονοσθενές 
Ηµιαγωγός τύπου p ∆ισθενές 
Ηµιαγωγός τύπου n Τρισθενές 
 Τετρασθενές 
 Πεντασθενές 
 Κανένα 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Το πρωτεύον ιδανικού µετασχηµατιστή τροφοδοτείται 
µε τάση V1 = 220 V. Το δευτερεύον λειτουργεί µε τάση 
V2

 = 110 V και τροφοδοτεί ωµική κατανάλωση .  
Η κατανάλωση αυτή διαρρέεται από ρεύµα Ι2 = 5 Α. 
 
Zητούνται: 
1. Η σχέση µετασχηµατισµού 

Μονάδες 5 
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2. Η ισχύς της ωµικής κατανάλωσης  
Μονάδες 5 

 
3. Η αντίσταση της ωµικής κατανάλωσης 

Μονάδες 5 
 

4. Το ρεύµα του πρωτεύοντος του µετασχηµατιστή 
Μονάδες 5 

 
5. Η ισχύς που απορροφάται από το πρωτεύον του 

µετασχηµατιστή 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίκτυο εναλλασσοµένου ρεύµατος µε πολική τάση 
380 V, τροφοδοτεί τρεις ωµικές αντιστάσεις των 10 Ω 
η κάθε µία. Να υπολογίσετε την ολική ισχύ, αν οι 
αντιστάσεις έχουν συνδεθεί 
  

i) σε αστέρα 
Μονάδες 12 

 
ii) σε τρίγωνο. 

Μονάδες 13 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  

(για τους εξεταζοµένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 

θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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