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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Ι

Α. Στις παρακάτω προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της :

1. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρµοστεί
εναλλασσόµενη τάση της µορφής v = V0ηµ(ωt), τότε η
ένταση του ρεύµατος που  δηµιουργείται είναι της
µορφής

α. i = I0 ηµ(ωt).
β. i = I0 ηµ(ωt + 90ο).
γ. i = I0 ηµ(ωt – 90ο).
δ. i = I0 ηµ(ωt + 180ο) .

Μονάδες 5

2. Στην καµπύλη απόκρισης ενός πραγµατικού ενισχυτή
η ανώτερη και η κατώτερη πλευρική συχνότητα
διέλευσης αντιστοιχούν σε απολαβή ίση µε

α.   
2

1
 της µέγιστης τιµής της απολαβής .

β.   2 της µέγιστης τιµής της απολαβής .

γ.   
2
1

 της µέγιστης τιµής της απολαβής .

δ.   
2
3

 της µέγιστης τιµής της απολαβής .

Μονάδες 5



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Η επαγωγική αντίσταση XL ενός συγκεκριµένου
ιδανικού πηνίου  εξαρτάται

α. από την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του.
β. από την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει .

γ. από τη διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης που
εφαρµόζεται  στα άκρα του και της έντασης του
ρεύµατος που το διαρρέει .

δ. από τη συχνότητα του ρεύµατος που το διαρρέει .
Μονάδες 5

4. Θεωρούµε τη λογική συνάρτηση  f = x + y και τον
παρακάτω πίνακα αλήθειας

x y Α Β Γ ∆

0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 1

1 0 0 0 1 1

1 1 1 1 0 1

Η Στήλη που δίνει τις τιµές της συνάρτησης f είναι η

α. Α .

β. Β .

γ. Γ .

δ. ∆ .
Μονάδες 5

5. Ο αριθµός (1001)2 του δυαδικού συστήµατος, στο
δεκαδικό σύστηµα είναι ο 

α. (101)10 .

β. (17)10 .

γ. (9)10 .

δ. (2)10 .
Μονάδες 5
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Β. Να αποδείξετε µε τη βοήθεια πίνακα αληθείας ή
κάνοντας χρήση θεωρηµάτων της άλγεβρας Boole, τη
σχέση (x + y) ⋅ (x +   y  ) = x .

Μονάδες 9

Γ. Η ισχύς εισόδου κατά τη λειτουργία ενός ενισχυτή είναι
5mW. Η ισχύς εξόδου είναι 50W. Να αιτιολογήσετε γιατί
αυτό δεν είναι αντίθετο µε την αρχή διατήρησης της
ενέργειας .

Μονάδες 8

∆. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις και να συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στη περιοχή κόρου,

τότε και οι δύο επαφές του πολώνονται                   .
Μονάδες 2

2. Αν η άεργος ισχύς είναι αρνητική, τότε το κύκλωµα
παρουσιάζει                συµπεριφορά .

Μονάδες 2

3. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του ηµιαγωγού, τότε
η αγωγιµότητα                  .

Μονάδες 2

4. Τα ψηφιακά κυκλώµατα, των οποίων η έξοδος
εξαρτάται µόνον από τα σήµατα που εφαρµόζονται
στην είσοδό τους, χαρακτηρίζονται ως               .

Μονάδες 2

ΟΜΑ∆Α ΙΙ

Α. Παρατηρώντας τις χαρακτηριστικές καµπύλες εξόδου
ενός τρανζίστορ npn, που λειτουργεί στην ενεργό
περιοχή µε σταθερή τάση πόλωσης VCE , διαπιστώνουµε
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ότι, αν το ρεύµα   βάσης  ΙB αυξηθεί από ΙB = 20µΑ  σε
Ι΄B = 80µΑ, τότε το ρεύµα του συλλέκτη ΙC αυξάνεται από
ΙC = 1mA σε Ι΄C = 4mA. 
Να υπολογισθούν :

1. Η µεταβολή ∆ΙΕ του ρεύµατος του εκποµπού .
Μονάδες 7

2. Ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύµατος  β .
Μονάδες 6

3. ∆ιατηρούµε την VCE σταθερή και µεταβάλλουµε το
ρεύµα της βάσης κατά ∆ΙΒ = 10µΑ. Πόσο θα
µεταβληθεί το ρεύµα του συλλέκτη ;

Μονάδες 7

Β. Κύκλωµα RL σε σειρά αποτελείται από ωµική αντίσταση
R = 25Ω και ιδανικό πηνίο . Το κύκλωµα τροφοδοτείται
από πηγή εναλλασσόµενης τάσης ενεργού τιµής V = 130V
και διαρρέεται από ρεύµα ενεργού έντασης Ι = 2Α .
Να βρεθούν :

1. Η ενεργός τιµή της τάσης VR στα άκρα της
αντίστασης R.

Μονάδες 3

2. Η ενεργός τιµή της τάσης VL στα άκρα του πηνίου.
Μονάδες 3

3. Η επαγωγική αντίσταση XL του πηνίου.
Μονάδες 3

4. Η σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώµατος .
Μονάδες 3

Χωρίς να αλλάξουµε την τάση τροφοδοσίας συνδέουµε
(στο ίδιο κύκλωµα) σε σειρά έναν πυκνωτή  κατάλληλης
χωρητικότητας ώστε το κύκλωµα να έρθει σε κατάσταση
συντονισµού .

Να βρεθούν :
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5. Η χωρητική αντίσταση XC του πυκνωτή .
Μονάδες 3

6. Η σύνθετη αντίσταση  Ζ΄ του κυκλώµατος.
Μονάδες 3

7. Η ενεργός  τιµή της έντασης Ι΄ του ρεύµατος .
Μονάδες 3

8. Η ενεργός τιµή της τάσης V΄L στα άκρα του πηνίου
κατά το συντονισµό .

Μονάδες 3

9. Η φαινοµένη, η άεργος και η πραγµατική ισχύς του
κυκλώµατος κατά το συντονισµό .

Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τις
ερωτήσεις  δεν  θα τις αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.

4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή .

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

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


