ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
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

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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
AND
ΟR
ΝΟΤ

Στήλη Β
Λογική πράξη που εκτελεί
Πολλαπλασιασµός
Άρνηση
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
περιοχή κόρου
περιοχή αποκοπής
περιοχή ενεργός

Στήλη Β
Σωστή πόλωση
ορθή πόλωση εκποµπού
ανάστροφη πόλωση συλλέκτη
ορθή πόλωση εκποµπού και
συλλέκτη
ανάστροφη πόλωση εκποµπού
και συλλέκτη
ανάστροφη πόλωση εκποµπού,
ορθή πόλωση συλλέκτη

Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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:

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

εξάρτηµα
κύκλωµα
συσκευή
βαθµίδα
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
Ενδογενής ηµιαγωγός
Ηµιαγωγός τύπου p
Ηµιαγωγός τύπου n

Στήλη Β
Στοιχείο πρόσµιξης
Μονοσθενές
∆ισθενές
Τρισθενές
Τετρασθενές
Πεντασθενές
Κανένα
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Το πρωτεύον ιδανικού µετασχηµατιστή τροφοδοτείται
µε τάση V 1 = 220 V. Το δευτερεύον λειτουργεί µε τάση
V 2 = 110 V και τροφοδοτεί ωµική κατανάλωση.
Η κατανάλωση αυτή διαρρέεται από ρεύµα Ι 2 = 5 Α.
Zητούνται:
1. Η σχέση µετασχηµατισµού

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Η ισχύς της ωµικής κατανάλωσης
3. Η αντίσταση της ωµικής κατανάλωσης

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)

Μονάδες 5

1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

Μονάδες 5

4. Το ρεύµα του πρωτεύοντος του µετασχηµατιστή
Μονάδες 5
5. Η ισχύς που απορροφάται από το πρωτεύον του
µετασχηµατιστή
Μονάδες 5

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

εξεταζόµενο

προκαταρκτικά
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

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.

φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες 13

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) :
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

3. Η λογική πύλη ΚΑΙ (AND) εκτελεί
α. λογική πρόσθεση.
β. λογικό πολλαπλασιασµό.
γ. λογική άρνηση.
δ. λογική άρνηση και πολλαπλασιασµό.

Μονάδες 3

4. Όλες οι πληροφορίες στο εσωτερικό των ψηφιακών
συσκευών πρέπει να γράφονται µε µορφή

ΘΕΜΑ 1ο
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1. Οι
α.
β.
γ.
δ.

∆΄ ΤΑΞΗ

αγωγοί είναι σώµατα που εµφανίζουν
αρνητική ηλεκτρική αντίσταση R.
µικρή ηλεκτρική αντίσταση R.
µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R.
σχετικά µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R, αλλά
µικρότερη των µονωτικών υλικών.
Μονάδες 3

2. Η ηλεκτρική αντίσταση µιας ιδανικής διόδου
παίρνει
α. τιµή 0, όταν πολωθεί ορθά και 1, όταν πολωθεί
ανάστροφα.
β. τιµή 0, όταν πολωθεί ορθά και άπειρη, όταν
πολωθεί ανάστροφα.
γ. τιµή 1, όταν πολωθεί ορθά και 0, όταν πολωθεί
ανάστροφα.
δ. άπειρη τιµή, όταν πολωθεί ορθά και 0, όταν
πολωθεί ανάστροφα.

α. δεκαεξαδική.
β. δεκαδική.
γ. οκταδική.
δ. δυαδική.

Μονάδες 4
5. Να αντιστοιχίσετε σωστά κάθε φράση της Στήλης Ι
µε µία φράση της Στήλης II και να τις µεταφέρετε
στο τετράδιό σας µε τη µορφή ενιαίων προτάσεων.
Στήλη Ι
Στο ιδανικό πηνίο σε
κύκλωµα Ε.Ρ.

Στήλη ΙΙ
η τάση προπορεύεται της έντασης
του ρεύµατος κατά 180°.

Στην ωµική αντίσταση
σε κύκλωµα Ε.Ρ.

η τάση προπορεύεται της έντασης
του ρεύµατος κατά 90°.

Στον ιδανικό πυκνωτή η ένταση του ρεύµατος έχει πάντα
διπλάσια συχνότητα από τη
σε κύκλωµα Ε.Ρ.
συχνότητα της τάσης .
η τάση και η ένταση του ρεύµατος
είναι µεγέθη συµφασικά.
η ένταση του ρεύµατος
προπορεύεται της τάσης κατά 90°.

Μονάδες 12

Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Από τις παρακάτω προτάσεις τρεις είναι λανθασµένες.
Να τις εντοπίσετε και να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
α. Ο αριθµός 13 του δεκαδικού συστήµατος αντιστοιχεί
στον αριθµό 1101 του δυαδικού συστήµατος.
β. Η έξοδος της λογικής πύλης δύο εισόδων Η (OR) είναι
0, αν και οι δύο είσοδοι είναι 1.
γ. Η δίοδος Zener είναι πολύ χρήσιµη στη
σταθεροποίηση της συνεχούς τάσης.
δ. Η συχνότητα των 100 Hz ανήκει στο φάσµα
ραδιοσυχνοτήτων.
ε. Ο νόµος του Ohm ισχύει και για κυκλώµατα
εναλλασσόµενου ρεύµατος.
στ. Σε κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε δύο αντιστάσεις,
παράλληλα συνδεδεµένες, η ισοδύναµη αντίσταση
R + R2
.
δίνεται από τη σχέση Rολ = 1
R1 ⋅ R2
Μονάδες 12
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις και να συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.
1. Ενεργός τάση ενός ⎯⎯⎯⎯⎯ ρεύµατος ονοµάζεται
η συνεχής τάση, η οποία, όταν εφαρµόζεται στα
άκρα του ίδιου αγωγού, δίνει ρεύµα µε ένταση ίση
µε την ⎯⎯⎯⎯⎯ ένταση του εναλλασσόµενου
ρεύµατος.
Μονάδες 4

∆΄ ΤΑΞΗ

2. Μονάδα µέτρησης πραγµατικής ισχύος είναι το
⎯⎯⎯⎯ και της φαινοµένης ισχύος είναι το
⎯⎯⎯⎯ .
Μονάδες 4
συχνότητα
στην
οποία
επιτυγχάνεται
3. Η
συντονισµός
σε
κύκλωµα
εναλλασσόµενου
ρεύµατος δίνεται από τη σχέση ⎯⎯⎯⎯⎯ .
Μονάδες 3
4. Στις εφαρµογές των ηµιαγωγών χρησιµοποιήθηκε
αρχικά το στοιχείο Γερµάνιο, αργότερα όµως
επικράτησε το στοιχείο ⎯⎯⎯⎯ .
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
α. ∆ιατυπώστε το νόµο των ρευµάτων και το νόµο των
τάσεων του Kirchhoff.
Μονάδες 10
β. Στον κόµβο Α και το βρόχο ΑΒΓ του παρακάτω
σχήµατος, να γράψετε τις αντίστοιχες σχέσεις που
προκύπτουν από την εφαρµογή των νόµων του
Kirchhoff.

i4
v1
_
Β+

Α i5

+ +
i1 i2

v2

+
i3

_
v3

_
Γ

Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Στα άκρα ενός πηνίου µε συντελεστή αυτεπαγωγής
0,2Η εφαρµόζεται συνεχής τάση 30V, οπότε αυτό
διαρρέεται από ρεύµα έντασης 6Α. Αν τα άκρα του
ίδιου πηνίου συνδεθούν µε πηγή εναλλασσόµενης
τάσης ενεργού τιµής 26V και συχνότητας 30
π Ηz, να
υπολογίσετε :
α) την κυκλική
ρεύµατος.

συχνότητα

του

εναλλασσόµενου
Μονάδες 6

β) τη σύνθετη αντίσταση Ζ.

∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

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

Μονάδες 6

γ) το συνολικό ρεύµα που διαρρέει το πηνίο, όταν
είναι συνδεδεµένο µε την πηγή εναλλασσόµενου
ρεύµατος.
Μονάδες 6

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.

δ) το συντελεστή ποιότητας του πηνίου.
Μονάδες 7

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

προκαταρκτικά

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) :
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΟΜΑ∆Α Ι
Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2, 3, 4 και 5 να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση:
1. Πότε ένα κύκλωµα RLC
σε σειρά, που
τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα, βρίσκεται
σε συντονισµό;
α. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει ελάχιστη τιµή
β. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει µέγιστη τιµή
γ. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει τιµή µηδέν
δ. όταν η σύνθετη αντίστασή του παραµένει
ανεπηρέαστη.
Μονάδες 5
2. Από ποια σχέση δίνεται η χωρητική αντίσταση x c
ενός ιδανικού πυκνωτή στο εναλλασσόµενο ρεύµα;
1
α. x c = ωC
β. x c =
ωC
1
γ. x c =
δ. x c = ωC
ωC

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

( ω η κυκλική συχνότητα του εναλλασσόµενου
ρεύµατος και C η χωρητικότητα του πυκνωτή.)
Μονάδες 5
3. Στη λογική πύλη που φαίνεται στο σχήµα, για
ποιες τιµές των εισόδων x, y η έξοδος f είναι 1;
α. x = 0,
y=0
β. x = 0,
y=1
γ. x = 1,
y=0
δ. x = 1,
y=1
Μονάδες 5
4. Ποιο τµήµα (βαθµίδα) του τροφοδοτικού καταργεί
τις αρνητικές ηµιπεριόδους της εναλλασσόµενης
τάσης;
α. O µετασχηµατιστής.
β. O ανορθωτής.
γ. Tο φίλτρο.
δ. O σταθεροποιητής.

Μονάδες 5

5. Ο αριθµός (1111) 2 του δυαδικού συστήµατος σε
ποιον από τους παρακάτω αριθµούς του δεκαδικού
συστήµατος αντιστοιχεί;
α. 12
β. 15
γ. 16
δ. 101 .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Β.
1.

∆ίνεται το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος.
Ποιοι από τους λαµπτήρες Λ 1 , Λ 2 θα ανάψουν,
όταν κλείσει ο διακόπτης ∆ του κυκλώµατος;
(Οι δίοδοι D 1 , D 2 θεωρούνται ιδανικές.)
Μονάδες 3

∆΄ ΤΑΞΗ

1. ∆ίοδος φωτοεκποµπής ή LED καλείται η δίοδος, η
οποία εκπέµπει φως, όταν πολώνεται
.
Μονάδες 2
2. Όταν οι επαφές εκποµπού και συλλέκτη πολωθούν ορθά,
το τρανζίστορ συµπεριφέρεται ως
διακόπτης.
Μονάδες 2
3 . Η ηλεκτρική αντίσταση ιδανικής διόδου που
πολώνεται
, γίνεται άπειρη.
Μονάδες 2
4. ∆υναµικό
καλείται η διαφορά δυναµικού
µεταξύ των τµηµάτων p και n κατά το σχηµατισµό
επαφής p–n.
Μονάδες 2
ΟΜΑ∆Α ΙΙ

2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Α. Στο διαιρέτη τάσης του σχήµατος 1 η τάση στα
άκρα της πηγής είναι V = 210 V και οι ωµικές
αντιστάσεις έχουν τιµές R 1 = 10 Ω και R 2 = 5 Ω.
Μονάδες 5

Γ. Να αποδείξετε µε χρήση πίνακα αληθείας το
θεώρηµα της απορρόφησης, όπως εκφράζεται από
τη σχέση x ⋅ (x + y ) = x .
Μονάδες 9
∆. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις και να συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

1. Να βρείτε την τάση V 0 στα άκρα της αντίστασης R 2 .

∆΄ ΤΑΞΗ

3.

Μονάδες 10
2. Συνδέουµε παράλληλα µε την αντίσταση R 2 µια
αντίσταση R 3 = 20 Ω, όπως στο σχήµα 2.
Να βρείτε την τάση V 0 ΄ στα άκρα του συστήµατος
των δύο αντιστάσεων R 2 και R 3 .

4.

Να υπολογίσετε τη φαινόµενη ισχύ S του
κυκλώµατος.
Μονάδες 5
Να χαρακτηρίσετε τη συµπεριφορά του
κυκλώµατος και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 6

Μονάδες 15
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Β. Κύκλωµα RLC σε σειρά αποτελείται από ωµική
αντίσταση R= 30 Ω , ιδανικό πηνίο µε επαγωγική
αντίσταση x L = 90 Ω , πυκνωτή µε χωρητική αντίσταση
x c = 50 Ω και διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα
ενεργού τιµής Ι εν = 4Α.

1. Στο

τετράδιο

(ηµεροµηνία,

να

γράψετε

κατεύθυνση,

µόνο

τα

εξεταζόµενο

προκαταρκτικά
µάθηµα).

Τις

ερωτήσεις δε θα τις 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 όλες τις ερωτήσεις.
4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

1.
2.

Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του
κυκλώµατος.
Μονάδες 8
Να υπολογίσετε την ενεργό τάση στα άκρα του
κυκλώµατος RLC σε σειρά.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004
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 = V 0 ηµ(ωt), τότε η
ένταση του ρεύµατος που δηµιουργείται είναι της
µορφής
α.
β.
γ.
δ.

i
i
i
i

=
=
=
=

I0
I0
I0
I0

ηµ(ωt).
ηµ(ωt + 90 ο ).
ηµ(ωt – 90 ο ).
ηµ(ωt + 180 ο ) .

∆΄ ΤΑΞΗ

3. Η επαγωγική αντίσταση X L
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
παρακάτω πίνακα αλήθειας

f = x + y και τον

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.
Μονάδες 5

β. Β.

2. Στην καµπύλη απόκρισης ενός πραγµατικού ενισχυτή
η ανώτερη και η κατώτερη πλευρική συχνότητα
διέλευσης αντιστοιχούν σε απολαβή ίση µε
1
α.
της µέγιστης τιµής της απολαβής.
2
β.
2 της µέγιστης τιµής της απολαβής.
1
γ.
της µέγιστης τιµής της απολαβής.
2
3
δ.
της µέγιστης τιµής της απολαβής.
2
Μονάδες 5

γ. Γ.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ενός συγκεκριµένου

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
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

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

ότι, αν το ρεύµα βάσης Ι B αυξηθεί από Ι B = 20µΑ σε
Ι΄ B = 80µΑ, τότε το ρεύµα του συλλέκτη Ι C αυξάνεται από
Ι C = 1mA σε Ι΄ C = 4mA.
Να υπολογισθούν:

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 V CE , διαπιστώνουµε
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Η µεταβολή ∆Ι Ε του ρεύµατος του εκποµπού.
Μονάδες 7
2. Ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύµατος β.

Μονάδες 6

3. ∆ιατηρούµε την V CE σταθερή και µεταβάλλουµε το
ρεύµα της βάσης κατά ∆Ι Β = 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
αντίστασης R.

της

τάσης

VR

στα

άκρα

της

Μονάδες 3

2.

Η ενεργός τιµή της τάσης V L στα άκρα του πηνίου.
Μονάδες 3

3.

Η επαγωγική αντίσταση X L του πηνίου.

4.

Η σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώµατος.

Μονάδες 3
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:

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

5.

Η χωρητική αντίσταση X C του πυκνωτή.

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.

Μονάδες 3

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) :
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.1. Τρεις αντιστάσεις R 1 , R 2 , R 3 , για τις οποίες ισχύει
R 1 >R 2 >R 3 , συνδέονται παράλληλα. Για τις τάσεις V 1 ,
V 2 , V 3 , στα άκρα της κάθε αντίστασης ισχύει
α. V 1 >V 2 >V 3 .
β. V 1 <V 2 <V 3 .
γ. V 1 =V 2 =V 3 .
δ. V 1 +V 2 +V 3 =0 .
Μονάδες 5
A.2. Αντίσταση, ιδανικό πηνίο και ιδανικός πυκνωτής
συνδέονται σε σειρά και το κύκλωμά τους βρίσκεται σε
κατάσταση συντονισμού. Τότε
α. η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος παίρνει μέγιστη
τιμή.
β. η τιμή της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος
εξαρτάται από τη συχνότητα της εφαρμοζόμενης
τάσης.
γ. η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα της αντίστασης
είναι ίση με μηδέν.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

δ. η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου είναι
ίση με την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του
πυκνωτή.
Μονάδες 5
Α.3. Αν μια ημιτονοειδής εναλλασσόμενη τάση συχνότητας
50 Ηz ανορθωθεί πλήρως, τότε η τάση που προκύπτει
έχει συχνότητα
α. 25 Ηz .
β. 50 Ηz .
γ. 100 Ηz .
δ. 200 Ηz .
Μονάδες 5

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.7.

Α.4. Ο αριθμός (123) 8 του οκταδικού συστήματος είναι στο
δεκαδικό σύστημα ο
α. (11) 10 .
β. (80) 10 .
γ. (83) 10 .
δ. (664) 10 .
Μονάδες 5
Α.5. Σε κύκλωμα RLC σε σειρά η άεργος ισχύς είναι −3 Vr
(Var) και η πραγματική ισχύς 4 W (Watt). Η φαινομένη
ισχύς σε VA (Volt Ampere) είναι
α.
1 VA .
β.
5 VA .
γ.
7 VA .
δ. −1 VA .
Μονάδες 5
Α.6. Να αποδειχθεί η σχέση x ⋅ ( x + y) + x ⋅ y = 1 με τη χρήση πίνακα
αληθείας ή με τη χρήση των θεωρημάτων της άλγεβρας Boole.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις
και να σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή ή Λ, αν
είναι λανθασμένη.
α. Πύλες καλούνται τα ψηφιακά κυκλώματα που
υλοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας Boole.
Μονάδες 3
β. Η ελάττωση της αγωγιμότητας των μεταλλικών
αγωγών με την αύξηση της θερμοκρασίας,
εξηγείται από την αύξηση της ευκινησίας των
ελεύθερων ηλεκτρονίων.
Μονάδες 3
γ. Η βασική σχέση μεταξύ των εντάσεων των
ρευμάτων κατά τη λειτουργία ενός τρανζίστορ
είναι:
Ι C = Ι B +Ι E (όπου Ι C το ρεύμα του συλλέκτη, Ι Β το
ρεύμα της βάσης και Ι Ε το ρεύμα του εκπομπού).
Μονάδες 3
δ. Η μετατροπή ενός σήματος από αναλογικό σε
ψηφιακό γίνεται με τη βοήθεια μετατροπέα Α/D.
Μονάδες 3
ε. Στους ημιαγωγούς τύπου p, φορείς μειονότητας
είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.
Μονάδες 3

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1.

Το εύρος ζώνης διέλευσης συχνοτήτων ΒW ενός
πραγματικού ενισχυτή είναι 16000 Ηz, και η
κατώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης είναι f 1 =100
Ηz .
Αν η απολαβή ισχύος στην ανώτερη πλευρική συχνότητα
διέλευσης είναι Α2 = 100 2 , να υπολογίσετε :
α. Την ανώτερη πλευρική συχνότητα f2 ,
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

β. την απολαβή ισχύος
συχνότητα,

Α1 στην κατώτερη πλευρική

γ. τη μέγιστη τιμή της απολαβής ισχύος Αmax και

Μονάδες 5

Μονάδες 5
δ. τη μέση ισχύ του σήματος εξόδου Ρεξ του ενισχυτή, αν η
μέση ισχύς του σήματος εισόδου είναι Ρεισ = 5 mW.
Μονάδες 5

Β.2.

Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, που
περιλαμβάνει αντιστάτη ωμικής αντίστασης R,
ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και
ιδανικό πυκνωτή χωρητικότητας C συνδεδεμένα σε
σειρά, εφαρμόζεται ημιτονοειδής ηλεκτρική τάση. Το
πλάτος της τάσης σε καθένα από τα προηγούμενα
ηλεκτρικά στοιχεία είναι 50 2 V και το πλάτος του
ρεύματος που τα διαρρέει είναι 2 2 Α. Να
υπολογίσετε:
α. Την τιμή της ωμικής αντίστασης R,
Μονάδες 5
β. την τιμή της επαγωγικής αντίστασης Χ L ,
Μονάδες 5
γ. την τιμή της χωρητικής αντίστασης Χ C ,
Μονάδες 5
δ. το συντελεστή ποιότητας του πηνίου Q π ,
Μονάδες 5
ε. την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του
κυκλώματος και
Μονάδες 5
στ. την άεργο ισχύ του κυκλώματος.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους υποψηφίους)
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 οποιαδήποτε 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. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Αν οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων είναι Ι 2 = 2Α,
Ι 3 = 3Α και Ι 4 = 6Α, η τιμή της έντασης του ρεύματος Ι 1
είναι
α. 1Α.
β. 2Α.
γ. 3Α.
δ. 4Α.

Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.1. Στα άκρα πυκνωτή χωρητικότητας C εφαρμόζεται
εναλλασσόμενη
τάση.
Αν
διπλασιάσουμε
τη
χωρητικότητα του πυκνωτή, η τιμή της χωρητικής
αντίστασης του πυκνωτή
α. δεν μεταβάλλεται.
β. διπλασιάζεται.
γ. υποδιπλασιάζεται.
δ. μηδενίζεται.
Μονάδες 4
A.2. Στον κόμβο Α εισέρχονται τα ρεύματα Ι 1 , Ι 2 , Ι 3 και
εξέρχεται το ρεύμα Ι 4 .
I2
I3

I1

Α.3. Ο αριθμός (123) 16 του δεκαεξαδικού συστήματος είναι
στο δεκαδικό σύστημα ο
α. (163) 10 .
β. (291) 10 .
γ. (280) 10 .
δ. (223) 10 .

Μονάδες 4

Α.4. Το κύκλωμα του σχήματος με τους διακόπτες x, y, τον
λαμπτήρα f και την πηγή V
α. επαληθεύει τη λογική
πράξη AND .
β.

επαληθεύει τη λογική
πράξη OR.

γ.

επαληθεύει τη λογική
πράξη NOT.

x

y

δ. δεν επαληθεύει λογική
πράξη.

f

V

A
I4

Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.5. Κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ επαφής στην
περιοχή κόρου οι επαφές εκπομπού και συλλέκτη
πρέπει να πολωθούν
α. και οι δύο ορθά.
β. και οι δύο ανάστροφα.
γ. η πρώτη ορθά και η δεύτερη ανάστροφα.
δ. η πρώτη ανάστροφα και η δεύτερη ορθά.

Μονάδες 4

Α.6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που
αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις
και να σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή, ή Λ, αν
είναι λανθασμένη.
α. Αποπνικτικά ή στραγγαλιστικά ονομάζονται τα
πηνία που αποκόπτουν τις χαμηλές συχνότητες.
Μονάδες 3
β. Ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως
ανοικτός διακόπτης.
Μονάδες 3
γ. Οι ημιαγωγοί τύπου p ανήκουν στους ενδογενείς ή
αυτοτελείς ημιαγωγούς.
Μονάδες 3
δ. Ο ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων λειτουργεί στην
περιοχή των συχνοτήτων των ακουστών ήχων (20Ηz
έως 20kHz).
Μονάδες 3
ε. Ο σταθεροποιητής σε ένα τροφοδοτικό διατηρεί τη
dc τάση σταθερή, ανεξάρτητα από την αντίσταση
της τροφοδοτούμενης βαθμίδας.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

A.7. Να αποδειχθεί, με βάση το νόμο τάσεων Kirchhoff
(Κίρχοφ) και το νόμο του Ohm (Ωμ), η σχέση που δίνει
την ισοδύναμη αντίσταση n αντιστάσεων που συνδέονται σε
σειρά.
Μονάδες 8
A.8. Να αποδείξετε με χρήση πίνακα αληθείας το θεώρημα της
απορρόφησης, όπως εκφράζεται από τη σχέση x + x ⋅ y = x.
Μονάδες 7
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Σ’ έναν ενισχυτή το σήμα εισόδου έχει ενεργό τιμή
τάσης u 1 = 10mV και η αντίσταση εισόδου του είναι
r in = 10Ω. Η ενεργός τιμή της τάσης εξόδου του
ενισχυμένου σήματος είναι u 2 = 1V και η αντίσταση
μεγαφώνου που συνδέεται στην έξοδο του ενισχυτή
είναι r 0 = 5Ω. Να υπολογίσετε:
α. τις ενεργές τιμές των ρευμάτων εισόδου i 1 και
εξόδου i 2 του ενισχυτή.
Μονάδες 5
β.

γ.

τις απολαβές τάσης Α V και ρεύματος Α Ι του
ενισχυτή.
την απολαβή ισχύος του ενισχυτή.

Μονάδες 5
Μονάδες 5

Β.2. Κύκλωμα περιλαμβάνει ωμική αντίσταση R, ιδανικό
πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και ιδανικό
πυκνωτή χωρητικότητας C συνδεδεμένα σε σειρά. Αν
στα άκρα του κυκλώματος εφαρμοστεί εναλλασσόμενη
τάση ενεργού τιμής V εν = 50V και συχνότητας f = 50 Ηz,
τότε το πηνίο παρουσιάζει επαγωγική αντίσταση X L =
20Ω και ο πυκνωτής χωρητική αντίσταση X C = 5Ω. Η
ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το
κύκλωμα είναι Ι εν = 2Α.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

Να υπολογίσετε:
α. την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου και
την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή.
Μονάδες 6
β.

τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.
Μονάδες 5

γ.

την ωμική αντίσταση R.
Μονάδες 6

δ.

το συνφ, όπου φ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της
τάσης που εφαρμόζεται στο κύκλωμα και του
ρεύματος που το διαρρέει.
Μονάδες 6

∆ιατηρώντας
σταθερή την ενεργό τιμή V εν της
εφαρμοζόμενης τάσης μειώνουμε τη συχνότητά της στο
μισό της αρχικής της τιμής.
Να υπολογίσετε:
ε.

τη νέα επαγωγική αντίσταση Χ′L του πηνίου και τη
νέα χωρητική αντίσταση του πυκνωτή Χ′C .
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 οποιαδήποτε 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. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

στ. τη νέα ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος Ι′εν .
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΟΜΑ∆Α Α
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
A.1. Κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ επαφής στην
περιοχή αποκοπής, οι επαφές εκπομπού και συλλέκτη
πρέπει να πολωθούν
α. η πρώτη ορθά και η δεύτερη ανάστροφα.

x

α. επαληθεύει τη
λογική πράξη
AND .
β.

επαληθεύει τη
λογική πράξη OR.

γ.

επαληθεύει τη
λογική πράξη
NOT.

f
V

δ. δεν επαληθεύει
λογική πράξη.
Μονάδες 5
Α.4. Ο αριθμός (100) 16 του δεκαεξαδικού συστήματος είναι
στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός
β. (256) 10 .

γ. και οι δύο ανάστροφα.

γ. (2007) 10 .
Μονάδες 5

Α.2. Κατά το σχηματισμό μιας επαφής p-n, δύο ημιαγωγών
τύπου p και τύπου n,
α. το τμήμα p αποκτά θετικό φορτίο, ενώ το τμήμα n
αρνητικό φορτίο.
β. το τμήμα p αποκτά αρνητικό φορτίο, ενώ το τμήμα
n θετικό φορτίο.
γ. και τα δύο τμήματα p και n αποκτούν θετικό
φορτίο.
δ. και τα δύο τμήματα p και n αποκτούν αρνητικό
φορτίο.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.3. Το κύκλωμα του σχήματος με το διακόπτη x, το λαμπτήρα f
και την πηγή τάσης V

α. (100) 10 .

β. η πρώτη ανάστροφα και η δεύτερη ορθά.
δ. και οι δύο ορθά.

∆΄ ΤΑΞΗ

δ. (200) 10 .

Μονάδες 5

Α.5. Στη λογική πύλη που φαίνεται στο σχήμα η έξοδος f
παίρνει την τιμή 0 για τις τιμές των εισόδων
α. x=0,

y=1.

β. x=1,

y=0.

γ. x=0,

y=0.

δ. x=1,

y=1.

x
y

f
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.6. Τρεις αντιστάσεις R 1 ,R 2 ,R 3 για τις
R 1 >R 2 >R 3 συνδέονται όπως στο σχήμα:

οποίες

∆΄ ΤΑΞΗ

ισχύει

Aν V 1 ,V 2 ,V 3 είναι οι τάσεις στα άκρα της καθεμιάς
αντίστασης R 1 ,R 2 ,R 3 και I 1 ,I 2 ,I 3 , αντίστοιχα τα ρεύματα
που τις διαρρέουν, να γράψετε στο τετράδιό σας το
γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω
ανισότητες και να σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή,
ή Λ, αν είναι λανθασμένη.
α. V 2 >V 3 .

Να υπολογίσετε την:
α. ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.
Μονάδες 6
β. τιμή της ωμικής αντίστασης R x .
Μονάδες 6

β. I 2 >I 3 .

γ. ισοδύναμη αντίσταση R AB του κυκλώματος.

γ. V 1 >V 2 .

Μονάδες 8

δ. V 1 >V 3 .
ε. I 1 >I 2 .
A.7. Να αποδειχθεί η σχέση

Μονάδες 15

(x + x ⋅ y) ⋅ (x + y) = 0 με τη χρήση πίνακα αλήθειας ή με τη
χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole.
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του παρακάτω σχήματος οι
δίοδοι D 1 και D 2 είναι ιδανικές.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.2. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος υπάρχουν ωμική
αντίσταση R=1Ω και αδιαφανές κουτί συνδεδεμένα σε
σειρά. Στο κουτί περιέχεται ηλεκτρικό στοιχείο, το οποίο
μπορεί να είναι ωμική αντίσταση ή ιδανικό πηνίο ή ιδανικός
πυκνωτής ή συνδυασμός αυτών ανά δύο, συνδεδεμένων σε
σειρά. Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται
εναλλασσόμενη τάση και η ένταση του ρεύματος που
προκύπτει είναι i = 2ημ (100πt), (SI). Στα άκρα του κουτιού X
π⎞
⎛
η τάση είναι vx = 6 2 ημ ⎜100πt + ⎟ , (SI)
4⎠
⎝

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

R=1Ω

∆΄ ΤΑΞΗ

X

+

3.
4.
5.

V

1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο του κουτιού.
Μονάδες 10
2. Να υπολογίσετε:
α. Την τιμή του στοιχείου ή των στοιχείων που
περιέχει το κουτί.
Μονάδες 8

6.

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

β. Το πλάτος της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα
της συνδεσμολογίας.
Μονάδες 6
γ. Την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται στο
κύκλωμα.
Μονάδες 6
∆ίνεται ημ π = συν π = 2
4
4 2

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

∆΄ ΤΑΞΗ

Α.3. Η μέση ισχύς του σήματος στην είσοδο και στην έξοδο
ενισχυτή είναι Ρ εισ. = 1 mW και P εξ. = 10 W, αντίστοιχα. Η
απολαβή ισχύος του παραπάνω ενισχυτή είναι
α. 10
β. 100
γ. 1.000
δ. 10.000

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.1. έως και Α.5. να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα σε κάθε
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
A.1. H ισοδύναμη αντίσταση R ΟΛ δύο ή περισσότερων
αντιστάσεων που συνδέονται παράλληλα είναι
α. μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη αντίσταση.

δ. ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων.

Α.4. Ο αριθμός (234) 8 του οκταδικού συστήματος είναι στο
δεκαδικό σύστημα ο αριθμός
α. (140) 10
β. (152) 10
γ. (156) 10
δ. (164) 10

β. μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση.
γ. μικρότερη από τη μεγαλύτερη αντίσταση
μεγαλύτερη από τη μικρότερη αντίσταση.

Μονάδες 5

Μονάδες 5

και

Μονάδες 5

Α.5. Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από τους
διακόπτες ∆ 1 , ∆ 2 , τον λαμπτήρα Λ και την πηγή τάσης
Ε. Ο λαμπτήρας Λ δεν ανάβει όταν

Α.2. Στη
διανυσματική
παράσταση
εναλλασσόμενου
ρεύματος στο επίπεδο xΟy,
α. ο άξονας των τεταγμένων αποτελεί τον άξονα
στιγμιαίων τιμών.
β. ο άξονας των τετμημένων αποτελεί τον άξονα
στιγμιαίων τιμών.
γ. ο άξονας των τεταγμένων αποτελεί την αρχή των
φάσεων.
δ. ο άξονας των τετμημένων
αποτελεί τον άξονα
ενεργών τιμών.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

α. ∆ 1 ανοικτός και ∆ 2 ανοικτός.

∆΄ ΤΑΞΗ

A.7. Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση

β. ∆ 1 ανοικτός και ∆ 2 κλειστός.

x ⋅ (y + x ) + y ⋅ (x + y) = x + y

γ. ∆ 1 κλειστός και ∆ 2 ανοικτός.

με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη
χρήση πίνακα αλήθειας.

δ. ∆ 1 κλειστός και ∆ 2 κλειστός.
Μονάδες 5
Α.6. Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το
γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Ο νόμος ρευμάτων του Kirchhoff αναφέρεται σε
κόμβο κυκλώματος.
Μονάδες 3
β. Το πιο σημαντικό
(3954) 10 είναι το 9.

ψηφίο

(MSD)

του

Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Στις παρακάτω συνδεσμολογίες συνεχούς ρεύματος οι
αντιστάσεις είναι ίσες μεταξύ τους, τιμής R η καθεμιά.
Oι
ολικές
εντάσεις
των
ρευμάτων
Ι
των
συνδεσμολογιών είναι ίσες μεταξύ τους.

αριθμού

Μονάδες 3

γ. Όταν η απολαβή έντασης του ρεύματος ενός
ενισχυτή μετριέται σε dΒ, τότε δίνεται από τη σχέση
dΒ έντασης = 20 log

I 0εξ.

, όπου Ι 0εξ. , Ι 0εισ. τα πλάτη
Ι 0εισ.
του ρεύματος στην έξοδο και στην είσοδο του
ενισχυτή, αντίστοιχα.
Μονάδες 3
δ. Στην περιοχή κόρου το τρανζίστορ συμπεριφέρεται
ως ανοικτός διακόπτης.
Μονάδες 3
ε. Κατά τον συντονισμό κυκλώματος RLC σε σειρά η
σύνθετη αντίσταση παίρνει την ελάχιστη τιμή.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ποιες από τις εντάσεις των ρευμάτων Ι 1 , Ι 2 , Ι 3 , Ι 4 είναι
ίσες μεταξύ τους;
Μονάδες 5
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
Β.2. Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελείται
από ωμική αντίσταση R = 3Ω και ιδανικό πηνίο με
συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,03 H, συνδεδεμένα σε
σειρά,
τροφοδοτείται
από
εναλλασσόμενη
τάση
v = 300 ημ 100t, (SΙ). Να βρείτε:
α. την επαγωγική αντίσταση του πηνίου X L .
Μονάδες 5
β. τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.
Μονάδες 5
γ. τη διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης της πηγής και
της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος που
διαρρέει το κύκλωμα.
Μονάδες 5
δ. την εξίσωση της έντασης
ρεύματος.

του εναλλασσόμενου
Μονάδες 10

ε. την πραγματική
κύκλωμα.

ισχύ

που

καταναλώνεται

στο

∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
αντιγράψετε τα θέματα 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 όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες 5
στ. τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Α.3. Αν σε μια μονάδα απεικόνισης 7 στοιχείων (display),
σχηματίζεται το ψηφίο 5, τότε ο αριθμός των διόδων
led που ανάβουν είναι
α. 3

σε

σειρά

βρίσκεται

σε

δ. (129) 10

Μονάδες 5

Α.5. Ο ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων λειτουργεί στην
περιοχή των συχνοτήτων

β. η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος παίρνει
μέγιστη τιμή.

γ. 20Hz – 20000Hz.

γ. η επαγωγική αντίσταση Χ L του πηνίου είναι
μεγαλύτερη από την χωρητική αντίσταση X C του
πυκνωτή.
δ. η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος και η ένταση
του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι
μεγέθη συμφασικά.
Μονάδες 5
Α.2. Η ισοδύναμη αντίσταση R ΟΛ τριών ίσων αντιστάσεων,
R η καθεμιά, που συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους
είναι
γ. R.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

γ. (125) 10

α. 88MHz – 108MHz.

β. R/3.

δ. 6

β. (121) 10

α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα
παίρνει ελάχιστη τιμή.

α. R/2.

γ. 5

α. (115) 10

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.1. έως και Α.5. να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και, δίπλα σε κάθε
αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
RLC

β. 4

Α.4. Ο αριθμός (1110011) 2 του δυαδικού συστήματος είναι
στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός

ΟΜΑ∆Α Α

A.1. Αν ένα κύκλωμα
συντονισμό τότε

∆΄ ΤΑΞΗ

δ. 3R.
Μονάδες 5

β. 500KHz – 1600KHz.
δ. 470MHz – 838MHz.

Μονάδες 5

Α.6. Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το
γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Στη συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά είναι
απαραίτητο οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες.
Μονάδες 3
β. Εναλλασσόμενο ονομάζεται το ρεύμα του οποίου η
φορά και η τιμή (ένταση) μεταβάλλονται περιοδικά
με τον χρόνο.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

γ. Ανόρθωση ονομάζεται η αποκοπή των αρνητικών
ημιπεριόδων μιας εναλλασσόμενης τάσης.
Μονάδες 3
δ. Η πύλη OR εκτελεί
πολλαπλασιασμού.

την

πράξη

του

λογικού

Μονάδες 3

ε. Ακολουθιακά
χαρακτηρίζονται
τα
ψηφιακά
κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνον
από τα σήματα που εφαρμόζονται στην είσοδό τους.
Μονάδες 3

∆΄ ΤΑΞΗ

Να υπολογίσετε:
α. Την ισοδύναμη αντίσταση R ΟΛ μεταξύ των σημείων
Α και Β.
Μονάδες 9
β. Την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο
κύκλωμα.
Μονάδες 4
γ. Τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1 και Ι 2 .

A.7. Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση

(x ⋅ y)⋅ (x + y) = x ⋅ y

με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη
χρήση πίνακα αλήθειας.
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:
Ε = 50 V , r = 0Ω , R1 = 4Ω , R 2 = 6Ω , R 3 = 15Ω , R 4 = 4Ω .

Μονάδες 8

δ. Την τάση VΓΔ στα άκρα της αντίστασης R 4 .
Μονάδες 4
Β.2. Ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,32H
συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R=60Ω. Στα
άκρα της συνδεσμολογίας που προκύπτει, συνδέεται
πηγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους V0 = 300 V και
κυκλικής συχνότητας ω=250 rad/s. Να υπολογίσετε:
α. Την επαγωγική αντίσταση X L του πηνίου.
Μονάδες 6
β. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.
Μονάδες 7
γ. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι 0 που
διαρρέει το κύκλωμα.
Μονάδες 6
δ. Την πραγματική ισχύ P του κυκλώματος.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα 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 όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5)
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
A1.1 Αν τρεις (3) αντιστάσεις για τις οποίες ισχύει
R 1 >R 2 >R 3 είναι συνδεδεμένες σε σειρά, τότε, για τις
τάσεις στα άκρα τους V 1 ,V 2 ,V 3 αντίστοιχα, ισχύει
α. V 2 <V 1 <V 3
β. V 3 <V 2 <V 1
γ. V 1 <V 3 <V 2
δ. V 1 =V 2 =V 3
(μονάδες 5)
Α1.2 Σε ένα τρανζίστορ επαφής,
προσμίξεων είναι μεγαλύτερη

η

πυκνότητα

των

α. στον εκπομπό.
β. στη βάση.
γ. στον συλλέκτη.
δ. στην κάθοδο.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. Κατά την πόλωση ορθής φοράς μιας επαφής p-n, η
επαφή p-n εμφανίζει πολύ υψηλή αντίσταση.

Α2. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.

δ. Συνδυαστικά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα
των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνο από τα σήματα
που εφαρμόζονται στην είσοδό τους.
ε. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών φανερώνει
την ευκολία διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Α2.1 Σε ένα τροφοδοτικό, η βαθμίδα που εξομαλύνει τις
κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης είναι

Μονάδες 15

α. ο μετασχηματιστής.
Α4.

β. ο ανορθωτής.
γ. το φίλτρο.
δ. ο σταθεροποιητής.

Στήλη Α

(μονάδες 5)
Α2.2 Μεταξύ του δεκαεξαδικού αριθμού (11) 16 , του
δεκαδικού (18) 10 , του οκταδικού (24) 8 και του
δυαδικού (10011) 2 μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
α. (11) 16
β. (18) 10
γ. (24) 8

Στήλη Β

1. ∆ίοδος zener

α. Μονάδα απεικόνισης επτά (7)
στοιχείων.

2. ∆ίοδος φωτοεκπομπής
(led)

β.

Ενίσχυση ραδιοσυχνοτήτων.

3. Πύλη ΑND

γ.

Σταθεροποίηση τάσης.

4. Πύλη OR

δ. Λογική άρνηση.
ε. Λογικός πολλαπλασιασμός.

δ. (10011) 2

στ. Λογική πρόσθεση.

(μονάδες 5)
Μονάδες 10
Α3.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της
Στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτόν.

Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το
γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η μικτή συνδεσμολογία πηγών τάσης χρησιμοποιείται σε
εφαρμογές στις οποίες απαιτείται και μεγάλη τάση
και μεγάλο ρεύμα.

Μονάδες 8
Α5.

Αν x, y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η
σχέση
x +x⋅y+ y = x⋅y

με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη
χρήση πίνακα αλήθειας.
Μονάδες 7

β. Ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως
βραχυκύκλωμα.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Β1.

Β3.

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:
Πηγή συνεχούς τάσης V = 140V,

R = 40Ω

Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση
R=2Ω, ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=10Η και
πυκνωτή χωρητικότητας C. Στα άκρα του κυκλώματος
συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης, κυκλικής συχνότητας
rad
. Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού
ω=10
s
και διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα ενεργού τιμής
Ιεν=10Α. Να υπολογίσετε:
α. Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.

(μονάδες 6)

β. Την ενεργό τιμή της τάσης της πηγής Vεν .
(μονάδες 4)
γ. Την πραγματική ισχύ P και την άεργο ισχύ Q του
κυκλώματος.
(μονάδες 3+3)
δ. Την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου
(μονάδες 3)
VLεν .

Να υπολογίσετε:

ε.

α. Την ισοδύναμη αντίσταση R ΟΛ μεταξύ των σημείων
Α και ∆.
(μονάδες 8)
β. Την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο
κύκλωμα.
(μονάδες 4)

Β2.

(μονάδες 3)
Μονάδες 22

γ. Την τάση V AB μεταξύ των σημείων Α,Β και την
τάση V BΓ μεταξύ των σημείων Β,Γ του κυκλώματος.

1.

(μονάδες 6)
Μονάδες 18

2.

Ενισχυτής παρουσιάζει απολαβή ισχύος Α P =5000 και
απολαβή τάσης Α V =100. Να υπολογίσετε:
α. Την απολαβή ρεύματος Α I .

(μονάδες 5)

3.
4.

β. Την απολαβή τάσης σε dB.

(μονάδες 5)
Μονάδες 10

5.
6.
7.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το συντελεστή ποιότητας Q Π του πηνίου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων,
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό
διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
θεμάτων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

A2.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑÏΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.

A2.1 Τα τρανζίστορ pnp κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε
το τμήμα το μεγαλύτερο σε διαστάσεις να είναι:

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
σε κάθε αριθμό το γράμμα που την συμπληρώνει
σωστά.
A1.1 Τρεις αντιστάσεις R 1 , R 2 , R 3 για τις οποίες ισχύει
R 1 >R 2 >R 3 συνδέονται παράλληλα. Τότε για την
ισοδύναμη αντίσταση R Ο Λ ισχύει:
α. R Ο Λ > R 2

α. o εκπομπός
β.

η βάση

γ.

η περιοχή n

δ.

ο συλλέκτης

(μονάδες 5)
A2.2 Το θεώρημα απορρόφησης της Άλγεβρας Boole που
εκφράζεται με τη σχέση x⋅(x+y)=x έχει ως ισοδύναμη τη
σχέση:

β.

R1< RΟΛ

α. x+(y+x)= y

γ.

RΟΛ< R3

β.

x+ x⋅y=x

δ.

R1> RΟΛ> R2

γ.

x+(1+y)=0

δ.

x+y=y+x

(μονάδες 5)
A1.2 Κύκλωμα

RLC

σε

τροφοδοτείται
από
π⎞
⎛
εναλλασσόμενη τάση V=V 0 ημ ⎜ ωt + ⎟ και διαρρέεται
6⎠
⎝
π⎞
⎛
από ρεύμα I=I 0 ημ ⎜ ωt + ⎟ . Τότε:
6⎠
⎝

σειρά

α. το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά.
ισχύς

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

β.

η άεργος
αρνητική.

(Q)

του

κυκλώματος

είναι

γ.

η τιμή της έντασης του ρεύματος I 0 είναι η
ελάχιστη δυνατή.

δ.

το κύκλωμα παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

A3.

(μονάδες 5)
Μονάδες 10

Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό
σας το γράμμα της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα Σ αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Σε μια επαφή p-n χωρίς πόλωση το τμήμα p είναι
φορτισμένο θετικά.
(μονάδες 2)
β.

Σε μια διάταξη τροφοδοτικού ο μετασχηματιστής
ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση. (μονάδες 2)

γ.

Για την επικοινωνία μεταξύ αναλογικών και
ψηφιακών κυκλωμάτων απαιτείται η παρεμβολή
ενός κυκλώματος διασύνδεσης (interface).
(μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

δ.

ε.

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

O συντελεστής ισχύος ενός κυκλώματος RLC σε
σειρά παίρνει και αρνητικές τιμές.
(μονάδες 2)
Ένα κύκλωμα ενισχυτή δεν είναι αναγκαίο να
περιλαμβάνει ενεργό στοιχείο.
(μονάδες 2)

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

β. Στο κύκλωμα του σχήματος, όταν το πάνω άκρο του
δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι
θετικό (V A B >0):

Μονάδες 10
A4.

i. Να αναφέρετε ποιες από τις διόδους D 1 , D 2 , D 3 , D 4 άγουν.
(μονάδες 3)
ii. Να περιγράψετε τη διαδρομή με την οποία κλείνει το
κύκλωμα.
(μονάδες 3)
Μονάδες 10
Στο παραπάνω τμήμα κυκλώματος το ρεύμα Ι 1 έχει την
τιμή:
α. 4Α

β. 8Α

γ. 6Α

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(μονάδες 3)

Β1.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:
Ε 1 =60V, Ε 2 =20V, r 1 =1Ω, r 2 =2Ω, R 1 =3Ω, R 2 =6Ω και
R 3 =10Ω. Ο λαμπτήρας Λ έχει χαρακτηριστικά
κανονικής λειτουργίας 20V, 40W.

(μονάδες 7)
Μονάδες 10

Α5. α. Αν x, y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η
σχέση
με τη χρήση θεωρημάτων
της Άλγεβρας Boole ή με χρήση πίνακα αλήθειας.
(μονάδες 4)

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

α. Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα και
το ρεύμα κανονικής λειτουργίας.
(μονάδες 4)
β.

Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ Ε Ο Λ , την εσωτερική
αντίσταση r Ο Λ της ισοδύναμης πηγής των δύο
πηγών και την ολική αντίσταση του κυκλώματος
(μονάδες 6)
RΟΛ.

γ.

Να εξετάσετε
κανονικά.

αν

ο

λαμπτήρας λειτουργεί
(μονάδες 6)

Αν η αντίσταση R 3 αντικατασταθεί από ιδανικό πηνίο:

Β2.

δ.

Nα εξετάσετε αν μεταβάλλεται η φωτοβολία του
λαμπτήρα.
(μονάδες 3)

ε.

Nα υπολογίσετε την τάση V AB .

(μονάδες 6)
Μονάδες 25

Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική
αντίσταση R=3Ω, ιδανικό πηνίο με επαγωγική
αντίσταση Χ L =3Ω και ιδανικό πυκνωτή με χωρητική
αντίσταση Χ C =7Ω. Αν η πραγματική ισχύς στο
κύκλωμα είναι P=27 Watt, να βρεθούν:
α. H σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.
(μονάδες 5)
β. Η ενεργός ένταση Ι ε ν του κυκλώματος.
(μονάδες 5)
γ. Η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα της
αντίστασης (V R ε ν ).
(μονάδες 5)
δ. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του κυκλώματος.
(μονάδες 5)
ε. Η άεργος και η φαινόμενη ισχύς του κυκλώματος και να
σχεδιαστεί το τρίγωνο ισχύος.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
(μονάδες 5)
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
A1.1 Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η
διανυσματική
παράσταση
y
ω
των διανυσμάτων τάσης V 0
και έντασης ρεύματος I 0
που
περιστρέφονται
με Iο
Vο
γωνιακή ταχύτητα ω.
Το κύκλωμα περιλαμβάνει:
α. μόνο ωμική αντίσταση
x
β. μόνο ιδανικό πηνίο
0
γ. μόνο ιδανικό πυκνωτή
δ. ωμική αντίσταση και ιδανικό πηνίο.
(μονάδες 5)
A1.2 Αν σε τρανζίστορ npn οι μεταβολές των εντάσεων των
ρευμάτων είναι:
∆Ι B = 20μΑ, ∆Ι C = 1mΑ,
∆Ι E = 1,02mΑ,
τότε, ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β του
τρανζίστορ είναι:
α. 50
β. 1/51
γ. 51
δ. 1/50.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10
A2.

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

A2.1 Για μία συνδεσμολογία λογικών πυλών τριών συνολικά
εισόδων, με αντίστοιχες μεταβλητές x, y, z, το πλήθος
των δυνατών συνδυασμών των τιμών των μεταβλητών
είναι:
α. 4
β. 8
γ. 16
δ. 32
(μονάδες 5)
A2.2 Σε κρύσταλλο πυριτίου στον οποίο έχουν εισαχθεί
άτομα τρισθενούς στοιχείου
α. ο αριθμός των οπών είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των ελευθέρων ηλεκτρονίων
β. ο κρύσταλλος αποκτά θετικό φορτίο
γ. ο αριθμός των οπών είναι μικρότερος του αριθμού
των ελευθέρων ηλεκτρονίων
δ. ο κρύσταλλος αποκτά αρνητικό φορτίο.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10
A3.

Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό
σας το γράμμα της κάθε μίας και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα περιστροφής του
πλαισίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
εναλλασσόμενης τάσης, διπλασιάζεται το πλάτος
της τάσης που παράγεται.
(μονάδες 2)
β. Στην παράλληλη σύνδεση πηγών πρέπει όλες οι
πηγές να είναι απόλυτα όμοιες για να μη
δημιουργούνται ρεύματα κυκλοφορίας.
(μονάδες 2)
γ. Αν η άεργος ισχύς Q κυκλώματος R,L,C, σε σειρά
είναι
αρνητική,
το
κύκλωμα
παρουσιάζει
επαγωγική συμπεριφορά.
(μονάδες 2)
δ. Στην απλή ανόρθωση οι αρνητικές ημιπερίοδοι
μιας
ημιτονοειδώς
εναλλασσόμενης
τάσης
μετατρέπονται σε θετικές.
(μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

ε.

Ακολουθιακά
χαρακτηρίζονται
τα
ψηφιακά
κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται και
από την προηγούμενη κατάστασή τους.
(μονάδες 2)
στ. Η φωτοδίοδος μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε
οπτικό.
(μονάδες 2)
ζ. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του ημιαγωγού,
αυξάνεται και η αγωγιμότητά του.
(μονάδες 2)
Μονάδες 14
A4. Να προσδιοριστούν οι τιμές των ψηφίων x και y του
αριθμού (1xy) 1 6 του δεκαεξαδικού συστήματος, έτσι
ώστε να ισχύει (1xy) 1 6 =(285) 1 0 .
Μονάδες 6
Α5. Αν x, y, z είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η
σχέση

α. Την ολική αντίσταση R ο λ του κυκλώματος ανάμεσα
στα σημεία Α και Β.
(μονάδες 7)
β. Την ολική ένταση Ι ο λ του ρεύματος στο κύκλωμα.
(μονάδες 6)
γ. Την τάση V Α Β στα άκρα Α και Β του κυκλώματος.
(μονάδες 6)
δ. Την ισχύ Ρ 2 που καταναλώνεται στην αντίσταση R 2 .
(μονάδες 6)
Μονάδες 25
Β2.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Οι αντιστάσεις που
φαίνονται στο σχήμα
έχουν τιμές R 1 =5,6Ω,
R 2 =4Ω και R 3 =6Ω. Η
τάση στα άκρα της R 3
είναι
V 3 =36V.
Να
υπολογίσετε:

A

Iολ
R1

VAB

Β

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Στην είσοδο του ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων
του σχήματος υπάρχει μικρόφωνο, ενώ στην έξοδο
μεγάφωνο.

Μεγάφωνο

Μικρόφωνο

με χρήση θεωρημάτων της Άλγεβρας Boole ή με χρήση
πίνακα αλήθειας.
(μονάδες 5)
Να γράψετε τη μορφή που παίρνει η παραπάνω σχέση
με την εφαρμογή της αρχής του δυϊσμού.
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

Β1.

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

R2

R3

I2

I3

Το μικρόφωνο δίνει στην είσοδο του ενισχυτή ενεργό
τάση 10mV. Ο ενισχυτής έχει αντίσταση εισόδου 1KΩ
και απολαβή τάσης 500. Το μεγάφωνο έχει αντίσταση
25Ω. Να υπολογιστούν:
α. η ενεργός ένταση του ρεύματος στην είσοδο του
ενισχυτή.
(μονάδες 4)
β. η ενεργός τάση εξόδου και η ενεργός ένταση
εξόδου του ενισχυτή.
(μονάδες 7)
γ. η απολαβή ισχύος σε dB.
(μονάδες 7)
Παρεμβάλλουμε τέσσερις ακόμη όμοιους ενισχυτές,
συνδέοντάς τους σε σειρά μεταξύ μικροφώνου και
αρχικού ενισχυτή.
δ. Ποια είναι η ολική απολαβή ισχύος σε dB του
συστήματος των πέντε ενισχυτών;
(μονάδες 7)
Μονάδες 25

Iολ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. ∆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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ & ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ & ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
Ȗ)
į)

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
īǯ ȉǹȄǾȈ ǾȂǼȇǾȈǿȅȊ Ȁǹǿ ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ

ȞĮ ĮȞȐȥİȚ ȝȓĮ LED țĮȚ ȞĮ ıȕȒıȠȣȞ įȪȠ
ȞĮ ĮȞȐȥȠȣȞ įȪȠ LED țĮȚ ȞĮ ıȕȒıİȚ ȝȓĮ.
(ȂȠȞȐįİȢ 5)
ȂȠȞȐįİȢ 10

ȉǼȉǹȇȉǾ 29 ȂǹȎȅȊ 2013
ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ: ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿǹ
ȉǼȋȃȅȁȅīǿȀǾȈ ȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ (ȀȊȀȁȅȊ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ & ȆǹȇǹīȍīǾȈ)
ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ȉǼȈȈǼȇǿȈ (4)

ǹ3.

ȅȂǹǻǹ ȆȇȍȉǾ
ǹ1. īȚĮ ĲȚȢ ȘȝȚĲİȜİȓȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ǹ1.1 țĮȚ ǹ1.2 ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ
ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ įȓʌȜĮ ıİ țȐșİ ĮȡȚșȝȩ ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ
ıȦıĲȩ ıȣȝʌȜȒȡȦȝȐ ĲȘȢ.
A1.1. ȅȚ ȕĮșȝȓįİȢ İȞȩȢ ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȟȒȢ ıİȚȡȐ:
Į)
ĮȞȠȡșȦĲȒȢ – ĳȓȜĲȡȠ – ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒȢ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒȢ
ȕ)
ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒȢ – ĮȞȠȡșȦĲȒȢ – ĳȓȜĲȡȠ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒȢ
Ȗ)
ĳȓȜĲȡȠ – ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒȢ – ĮȞȠȡșȦĲȒȢ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒȢ
į)
ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒȢ – ĳȓȜĲȡȠ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒȢ – ĮȞȠȡșȦĲȒȢ.
(ȂȠȞȐįİȢ 5)

ǲȟȚ ȦȝȚțȠȓ ĮȞĲȚıĲȐĲİȢ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ
ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ įȚʌȜĮȞȩ ıȤȒȝĮ. ǹȞ ıȣȞįȑıȠȣȝİ ȝȓĮ ȚįĮȞȚțȒ ʌȘȖȒ ıȣȞİȤȠȪȢ ĲȐıȘȢ
ıĲĮ ıȘȝİȓĮ (ǹ, ǻ), ĲȠ ȡİȪȝĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ș
ʌȘȖȒ ȑȤİȚ ĲȚȝȒ ǿ 1 . ǹȞ Ș ȓįȚĮ ʌȘȖȒ ıȣȞįİșİȓ
ıĲĮ ıȘȝİȓĮ (Ǻ, ǽ) țĮȚ (ī, ǻ) įȚĮįȠȤȚțȐ, ĲȩĲİ
ĲȠ ȡİȪȝĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ș ʌȘȖȒ ʌĮȓȡȞİȚ ĲȚȝȑȢ
ǿ 2 țĮȚ ǿ 3 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
Ǿ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȚȝȒ ȡİȪȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș:
ǿ1
Į)
ȕ)
ǿ2
ǿ3
Ȗ)
i.
ȃĮ İʌȚȜȑȟİĲİ ĲȘȞ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ.
ii.

A

ȕ)
į)

2R
ī

ǽ
3R

3R
Ĭ

ǻ

2R

(ȂȠȞȐįİȢ 3)

ȃĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ.

(ȂȠȞȐįİȢ 7)
ȂȠȞȐįİȢ 10

ĲȠ ʌȘȜȓțȠ ǿ İ ȟ

/ V İ ȟ , ȩĲĮȞ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıȒȝĮ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ
/ ǿ İ ȟ , ȩĲĮȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıȒȝĮ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ
ĲȠ ʌȘȜȓțȠ V İ ȟ / ǿ İ ȟ , ȩĲĮȞ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıȒȝĮ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ.

ĲȠ ʌȘȜȓțȠ V İ ȟ

ǹ4.

(ȂȠȞȐįİȢ 5)
ȂȠȞȐįİȢ 10

Į)

A2.1. ȀȪțȜȦȝĮ R-L-C ıİ ıİȚȡȐ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȘȖȒ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȘȢ ĲȐıȘȢ
v = V o ȘȝȦt. īȚĮ ȞĮ ȝİĲĮȕİȓ ĲȠ țȪțȜȦȝĮ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞĲȠȞȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıȠȣȝİ ĲȠȞ ʌȣțȞȦĲȒ ȝİ ȐȜȜȠȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ.
ǹʌȩ ĮȣĲȩ ıȣȝʌİȡĮȓȞȠȣȝİ ȩĲȚ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ țȪțȜȦȝĮ İȓȤİ
Į)
ȤȦȡȘĲȚțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
ȕ)
İʌĮȖȦȖȚțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
Ȗ)
ȦȝȚțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
į)
ȝȘįİȞȚțȒ ȐİȡȖȠ ȚıȤȪ.
(ȂȠȞȐįİȢ 5)
ǹ2.2. Ȉİ ȝȚĮ ȝȠȞȐįĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ İʌĲȐ (7) ıĲȠȚȤİȓȦȞ (display) İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ƞ
ĮȡȚșȝȩȢ įȪȠ (2). īȚĮ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ Ș ȑȞįİȚȟȘ țĮȚ ȞĮ İȝĳĮȞȚıĲİȓ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ
ʌȑȞĲİ (5), ʌȡȑʌİȚ
Į)
ȞĮ ĮȞȐȥȠȣȞ įȪȠ LED țĮȚ ȞĮ ıȕȒıȠȣȞ ĲȡİȚȢ
ȕ)
ȞĮ ĮȞȐȥȠȣȞ įȪȠ LED țĮȚ ȞĮ ıȕȒıȠȣȞ įȪȠ

A5.

ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİĲİ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİĲİ,
ĲȠȞ ĲȪʌȠ (pnp Ȓ npn) ĲȠȣ ĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ ĲȠȣ
įȚʌȜĮȞȠȪ ıȤȒȝĮĲȠȢ.
(ȂȠȞȐįİȢ 2)

Ȃ
ȃ

Ȁ
Ȉ ȇ Ĭ

ȕ)

ȃĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓıİĲİ ĲȘ ȕȐıȘ, ĲȠ ıȣȜȜȑțĲȘ țĮȚ
ĲȠȞ
İțʌȠȝʌȩ
ĲȠȣ
ĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ
ıĲȠȣȢ
ĮțȡȠįȑțĲİȢ Ȁ, Ĭ, ǽ.
(ȂȠȞȐįİȢ 2)

Ȗ)

ȃĮ ȝİĲĮĳȑȡİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠ țȪțȜȦȝĮ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ,
ıȣȞįȑȠȞĲĮȢ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ (Ȃ, ȃ) țĮȚ (Ȉ, ȇ) įȪȠ ʌȘȖȑȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ĲȐıȘȢ
ȝİ ĲȘ ıȦıĲȒ ʌȠȜȚțȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ĲȠ ĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ ȞĮ ȕȡİșİȓ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ.
(ȂȠȞȐįİȢ 6)
ȂȠȞȐįİȢ 10

ǹ2. īȚĮ ĲȚȢ ȘȝȚĲİȜİȓȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ǹ2.1 țĮȚ ǹ2.2 ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ
ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ įȓʌȜĮ ıİ țȐșİ ĮȡȚșȝȩ ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ
ıȦıĲȩ ıȣȝʌȜȒȡȦȝȐ ĲȘȢ.

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

B

R

A1.2. Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ İȟȩįȠȣ İȞȩȢ İȞȚıȤȣĲȒ İȓȞĮȚ ȓıȘ ȝİ
Į)
ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ İȚıȩįȠȣ
Ȗ)

R

ǽ

ǻȓȞİĲĮȚ Ș ȜȠȖȚțȒ ıȣȞȐȡĲȘıȘ f = x + y  z , ȩʌȠȣ x, y, z ȝİĲĮȕȜȘĲȑȢ ĲȘȢ
ȐȜȖİȕȡĮȢ Boole.
Į)
NĮ ȕȡİȓĲİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ĮȜȒșİȚĮȢ ĲȘȢ ıȣȞȐȡĲȘıȘȢ f .
(ȂȠȞȐįİȢ 5)
ȕ)
ȃĮ ĮʌȠįİȓȟİĲİ ȩĲȚ f  f = 0 țĮȚ f + f = 1.
(ȂȠȞȐįİȢ 5)
ȂȠȞȐįİȢ 10

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ & ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƈŹ ƋƐƉƕƋƗƍƑ & ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
ǹȞ Ƞ ȝİĲĮȖȦȖȩȢ (ȝ) ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ Ȁ, ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ:

ȅȂǹǻǹ ǻǼȊȉǼȇǾ
Ǻ1.

Į)

ĲȘȞ ȠȜȚțȒ ǾǼǻ ĲȘȢ ıȣıĲȠȚȤȓĮȢ Ǽ Ƞ Ȝ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R Ƞ Ȝ ĲȠȣ
țȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
(ȂȠȞȐįİȢ 6)
ȕ) ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ʌȠȣ įȚĮȡȡȑİȚ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R 1 țĮȚ ĲȘȞ ĲȐıȘ
VAB.
(ȂȠȞȐįİȢ 8)
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȝİĲĮțȚȞȠȪȝİ ĲȠ ȝİĲĮȖȦȖȩ (ȝ) ıĲȘ șȑıȘ ȁ. ǹȞ ĲȠ ʌȘȞȓȠ İȓȞĮȚ
ȚįĮȞȚțȩ ȝİ L= 3  10 –3 H țĮȚ Ș ʌȘȖȒ ʌĮȡȑȤİȚ İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȘ ĲȐıȘ ȝİ
İȟȓıȦıȘ v=V 0 Șȝ1000t (S.I.), ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ:

ǲȞĮ ĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ npn ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıĲȘȞ İȞİȡȖȩ ʌİȡȚȠȤȒ ȝİ ıĲĮșİȡȒ ĲȐıȘ V C E .
ȉȠ ȡİȪȝĮ ĲȠȣ ıȣȜȜȑțĲȘ ȑȤİȚ ĲȚȝȒ ǿC =5mǹ țĮȚ ĲȠ ȡİȪȝĮ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ

ǿB =100ȝǹ .
Į)

ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȡİȪȝĮ ĲȠȣ İțʌȠȝʌȠȪ ǿ Ǽ .

ȕ)

(ȂȠȞȐįİȢ 4)
ǹȞ Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȡİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ İȓȞĮȚ ȕ=200
țĮȚ ĲȠ ȡİȪȝĮ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĮȣȟȘșİȓ ıĲȘȞ ĲȚȝȒ ǿcB =300ȝǹ , ʌȠȚĮ șĮ İȓȞĮȚ Ș

ȞȑĮ ĲȚȝȒ ǿcC ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ıȣȜȜȑțĲȘ;

Ȗ)

(ȂȠȞȐįİȢ 6)
ȂȠȞȐįİȢ 10
Ǻ2.

(ȝȠȞȐįİȢ 4)
ĲȘ ıȪȞșİĲȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ țȣțȜȫȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȠ ȝİĲĮȖȦȖȩ (ȝ) ıĲȘ
șȑıȘ ȁ.
(MȠȞȐįİȢ 6)
İ) ĲȘȞ İȟȓıȦıȘ ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ i(t), ĮȞ Ș İȞİȡȖȩȢ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ıĲȠ
țȪțȜȦȝĮ ȑȤİȚ ĲȚȝȒ 5 2 A .
ʌ
(MȠȞȐįİȢ 6)
ǻȓȞİĲĮȚ: İĳ = 3
3
ȂȠȞȐįİȢ 30
į)

ǲȞĮȢ İȞȚıȤȣĲȒȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȠȜĮȕȒ ȚıȤȪȠȢ A P m a x =100.
Į)

ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȠȜĮȕȒ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ İȞȚıȤȣĲȒ ıİ dB
(dB P m a x ).
(ȂȠȞȐįİȢ 3)
ȕ)
ǼȐȞ ȖȚĮ țȐʌȠȚĮ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, İțĲȩȢ İȪȡȠȣȢ ȗȫȞȘȢ, Ș ĮʌȠȜĮȕȒ ȚıȤȪȠȢ
ȑȤİȚ ĲȚȝȒ A P m a x / 2, ȞĮ įİȓȟİĲİ ȩĲȚ Ș ĮʌȠȜĮȕȒ ȚıȤȪȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ
ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ 3 dB ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ĮʌȠȜĮȕȒ dB P m a x .
ǻȓȞİĲĮȚ: log2 = 0,3
(ȂȠȞȐįİȢ 7)
ȂȠȞȐįİȢ 10
Ǻ3.

ȈĲȠ țȪțȜȦȝĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȒȝĮĲȠȢ țȐșİ ʌȘȖȒ ıȣȞİȤȠȪȢ ĲȐıȘȢ ȑȤİȚ
ǾǼǻ Ǽ=15V țĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ r=1ȍ. ȅȚ ĲȚȝȑȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ
țȣțȜȫȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ R 1 =1ȍ, R 2 =3ȍ țĮȚ R 3 =6ȍ.

E,r

E,r

E,r

ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)
1.

E,r
2.

E,r

E,r

E,r

E,r
3.

A

B

K
ȁ

R2

R1

4.
5.
6.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ĲȠȣ ĲİĲȡĮįȓȠȣ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ
İıȫĳȣȜȜȠ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝĮșȘĲȒ. ȈĲȘȞ
ĮȡȤȒ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ĲȠ
İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ȞĮ ȝȘ
ȖȡȐȥİĲİ ʌȠȣșİȞȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝȐ ıĮȢ.
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ įȚĮȞİȝȘșȠȪȞ. ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ įİȞ
șĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒ ıĮȢ ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ.
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ
ȝİ ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ.
ȀȐșİ ĮʌȐȞĲȘıȘ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ĲȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȋȡȩȞȠȢ įȣȞĮĲȒȢ ĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ: 10:30 ʌ.ȝ.
KǹȁǾ ǼȆǿȉȊȋǿǹ

(ȝ)
v=VoȘȝ1000t

R3

ĲȘȞ İʌĮȖȦȖȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ʌȘȞȓȠȣ.

ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ

L

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 4 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ1ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ–ƈŹƋƐƉƕƋƗƍƑ–¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ2ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ–ƈŹƋƐƉƕƋƗƍƑ–¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ

ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈǼȄǼȉǹȈǼǿȈ

A1.4. ǹȞ Ș ȐİȡȖȠȢ ȚıȤȪȢ ıİ țȪțȜȦȝĮ RLC ıİ ıİȚȡȐ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ Įʌȩ
ȘȝȚĲȠȞȠİȚįȒİȞĮȜȜĮııȩȝİȞȘĲȐıȘ İȓȞĮȚĮȡȞȘĲȚțȒ, ĲȩĲİ
Į ȘʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȚıȤȪȢĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢİȓȞĮȚĮȡȞȘĲȚțȒ
ȕ ȘĲȐıȘĲȘȢʌȘȖȒȢʌȡȠȘȖİȓĲĮȚĲȘȢȑȞĲĮıȘȢĲȠȣȡİȪȝĮĲȠȢ
Ȗ ȠıȣȞĲİȜİıĲȒȢȚıȤȪȠȢȠȞȠȝȐȗİĲĮȚȤȦȡȘĲȚțȩȢ
į ȠıȣȞĲİȜİıĲȒȢȚıȤȪȠȢȠȞȠȝȐȗİĲĮȚİʌĮȖȦȖȚțȩȢ.
(ȝȠȞȐįİȢ5)

īǯȉǹȄǾȈǾȂǼȇǾȈǿȅȊȀǹǿǻǯȉǹȄǾȈǼȈȆǼȇǿȃȅȊīǼȃǿȀȅȊȁȊȀǼǿȅȊ
ȉǼȉǹȇȉǾ ȂǹȎȅȊ 2015
ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅȂǹĬǾȂǹ ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿǹ
ȉǼȋȃȅȁȅīǿȀǾȈȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ ȀȊȀȁȅȊȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ)
ȈȊȃȅȁȅȈǼȁǿǻȍȃȉǼȈȈǼȇǿȈ(4)

ȂȠȞȐįİȢ 20

ȅȂǹǻ ǹȆȇȍȉǾ
ǹ1. īȚĮ ĲȚȢ ȘȝȚĲİȜİȓȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ǹ ȑȦȢ ǹ4 ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ
ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ, įȓʌȜĮ ıİ țȐșİ ĮȡȚșȝȩ, ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ
ıȦıĲȩıȣȝʌȜȒȡȦȝȐĲȘȢ.
A1.1. Ǿ İȜȐĲĲȦıȘ ĲȘȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ĮȖȦȖȫȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȠĳİȓȜİĲĮȚıĲȘȞ
Į İȜȐĲĲȦıȘ ĲȘȢıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĲȦȞİȜİȪșİȡȦȞȘȜİțĲȡȠȞȓȦȞ
ȕ İȜȐĲĲȦıȘ ĲȘȢİȣțȚȞȘıȓĮȢĲȦȞİȜİȪșİȡȦȞȘȜİțĲȡȠȞȓȦȞ
Ȗ ĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĲȦȞİȜİȪșİȡȦȞȘȜİțĲȡȠȞȓȦȞ
į ĮȪȟȘıȘĲȘȢİȣțȚȞȘıȓĮȢĲȦȞİȜİȪșİȡȦȞȘȜİțĲȡȠȞȓȦȞ.
(ȝȠȞȐįİȢ5)
A1.2. īȚĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚĲȠĲȡĮȞȗȓıĲȠȡıĲȘȞʌİȡȚȠȤȒțȩȡȠȣșĮʌȡȑʌİȚ
Į Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ İțʌȠȝʌȠȪ ȞĮ ʌȠȜȦșİȓ ȠȡșȐ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ ıȣȜȜȑțĲȘ ȞĮ
ʌȠȜȦșİȓȠȡșȐ
ȕ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ İțʌȠȝʌȠȪ ȞĮ ʌȠȜȦșİȓ ĮȞȐıĲȡȠĳĮ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ
ıȣȜȜȑțĲȘȞĮʌȠȜȦșİȓĮȞȐıĲȡȠĳĮ
Ȗ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ İțʌȠȝʌȠȪ ȞĮ ʌȠȜȦșİȓ ȠȡșȐ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ ıȣȜȜȑțĲȘ ȞĮ
ʌȠȜȦșİȓĮȞȐıĲȡȠĳĮ
į Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ İțʌȠȝʌȠȪ ȞĮ ʌȠȜȦșİȓ ĮȞȐıĲȡȠĳĮ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ
ıȣȜȜȑțĲȘȞĮʌȠȜȦșİȓȠȡșȐ
(ȝȠȞȐįİȢ5)

A2.

ǹȞ x, y İȓȞĮȚ ȜȠȖȚțȑȢ ȝİĲĮȕȜȘĲȑȢ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș ıȤȑıȘ x  y  x  y
x
ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȜȒșİȚĮȢ Ȓ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĮȟȚȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
șİȦȡȘȝȐĲȦȞĲȘȢȐȜȖİȕȡĮȢBoole.
ȂȠȞȐįİȢ8

ǹ3.

ǻȪȠ ȩȝȠȚİȢ ʌȘȖȑȢ ȝİ ȘȜİțĲȡİȖİȡĲȚțȒ įȪȞĮȝȘ E țĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ r
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȞĲȚıĲȐĲȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ R . ǵĲĮȞ ȠȚ įȪȠ ʌȘȖȑȢ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ıİ
ıİȚȡȐ, Ƞ ĮȞĲȚıĲȐĲȘȢ R įȚĮȡȡȑİĲĮȚ Įʌȩ ȡİȪȝĮ ȑȞĲĮıȘȢ I1  İȞȫ, ȩĲĮȞ ȠȚ įȪȠ
ʌȘȖȑȢ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ Ƞ ĮȞĲȚıĲȐĲȘȢ R įȚĮȡȡȑİĲĮȚ Įʌȩ ȡİȪȝĮ
ȑȞĲĮıȘȢ I2  ǼȐȞ ȖȞȦȡȓȗİĲİ ȩĲȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ İȞĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȡİȣȝȐĲȦȞ ıĲȚȢ
įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ

ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİĲȠ ȜȩȖȠ ĲȦȞĮȞĲȚıĲȐıİȦȞ

Į

BW

ȕ

BW

f2  f1

Ȗ

BW

į

BW

I1
I2

7
 ȞĮ
4

R
.
r
ȂȠȞȐįİȢ10

ǹ4.

A1.3. ǹȞ f1 İȓȞĮȚ Ș țĮĲȫĲİȡȘ țĮȚ f2 Ș ĮȞȫĲİȡȘ ʌȜİȣȡȚțȒ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ
İȞȩȢ İȞȚıȤȣĲȒ ĲȩĲİ ĲȠ İȪȡȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ (BW ) ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İȞȚıȤȣĲȒ
įȓȞİĲĮȚĮʌȩĲȘıȤȑıȘ

f1
f2

ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓİȢ ĲȠȣ țȣțȜȫȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ

ǻȓȞİĲĮȚĲȠțȪțȜȦȝĮĲȠȣȈȤȒȝĮĲȠȢ 1.
Į

ȃĮȣʌȠȜȠȖȚıĲȠȪȞȠȚĲȐıİȚȢ VȀȁ țĮȚ VȀȂ .
ȝȠȞȐįİȢ

ȕ

ȃĮİȟİĲȐıİĲİıİʌȠȚĮ ʌİȡȚȠȤȒȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ĲȠĲȡĮȞȗȓıĲȠȡ.
ȝȠȞȐįİȢ 2)
ȈȤȒȝĮ

f1  f2
2
f2  f1
.
2

ȂȠȞȐįİȢ6

A5.

ȃĮȝİĲĮĲȡȑȥİĲİĲȠȞĮȡȚșȝȩ 57

8

ıĲȠįȣĮįȚțȩțĮȚįİțĮİȟĮįȚțȩıȪıĲȘȝĮ.
ȂȠȞȐįİȢ6

(ȝȠȞȐįİȢ5)



ƘƉƏƓƗ1ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ



ƘƉƏƓƗ2ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ3ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ–ƈŹƋƐƉƕƋƗƍƑ–¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȅȂǹǻ ǹǻǼȊȉǼȇǾ
Ǻ1.

ƆƕƛƋ4ƋƗƗƉƏƍ¨ƆƗ–ƈŹƋƐƉƕƋƗƍƑ–¨ŹƉƗƔƉƕƍƑƑ


Į  ȃĮ ȖȡĮĳȠȪȞ ȠȚ İȞĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡİȣȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮȡȡȑȠȞĲĮȚ Ș
ĮȞĲȓıĲĮıȘțĮȚĲȠʌȘȞȓȠ ĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢȦȢıȣȞĮȡĲȒıİȚȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ȝȠȞȐįİȢ6)
ȕ  ȃĮıȤİįȚȐıİĲİĲȠĮȞȣıȝĮĲȚțȩįȚȐȖȡĮȝȝĮĲȦȞȡİȣȝȐĲȦȞĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ȝȠȞȐįİȢ 4)
Ȗ  ȃĮȣʌȠȜȠȖȓıİĲİĲȘıȪȞșİĲȘĮȞĲȓıĲĮıȘĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ȝȠȞȐįİȢ5)
į  ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮȡȡȑİĲĮȚ Ș ʌȘȖȒ,
ȦȢıȣȞȐȡĲȘıȘĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ȝȠȞȐįİȢ
İ ȃĮȣʌȠȜȠȖȓıİĲİĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȚıȤȪĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ȝȠȞȐįİȢ3)

ȉȠ țȪțȜȦȝĮ ĲȠȣ ȈȤȒȝĮĲȠȢ 2 ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȘȖȒ ȘȜİțĲȡİȖİȡĲȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ E 36V ȝİ
ĮȝİȜȘĲȑĮİıȦĲİȡȚțȒĮȞĲȓıĲĮıȘțĮȚĮȞĲȚıĲȐĲİȢ
R1 3ȍ52 ȍ53 ȍ5 4 ȍ .
ȃĮȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ:
Į

ȉȘȞȚıȠįȪȞĮȝȘĮȞĲȓıĲĮıȘĲȠȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ
Rȅȁ .

ȕ

ȝȠȞȐįİȢ
ȉȘȞȚıȤȪʌȠȣțĮĲĮȞĮȜȫȞİĲĮȚıĲȠȞ
ĮȞĲȚıĲȐĲȘ R 2 .

Ȗ

ȉȘȞ ĲȐıȘ VBī .

ȝȠȞȐįİȢ

ǻȓȞİĲĮȚȩĲȚ Șȝ

ıȣȞ

ʌ
6


ʌ
țĮȚ Șȝ
2
6



ıȣȞ

ʌ
3


.
2

ȈȤȒȝĮ

ȝȠȞȐįİȢ


Ǻ2.

ʌ
3

ȂȠȞȐįİȢ25

ȂȠȞȐįİȢ15

ȅ İȞȚıȤȣĲȒȢ ĲȠȣ ȈȤȒȝĮĲȠȢ 3 ȑȤİȚ ıĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣ ȑȞĮ ȝȚțȡȩĳȦȞȠ țĮȚ ıĲȘȞ
ȑȟȠįȩĲȠȣȑȞĮȝİȖȐĳȦȞȠ
ȅǻǾīǿǼȈ ȖȚĮĲȠȣȢİȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ



ȈȤȒȝĮ3

1.

ǻȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ İȚıȩįȠȣ İȓȞĮȚ ȍ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠȜĮȕȑȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ
ȡİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȣ İȞȚıȤȣĲȒ İȓȞĮȚ dB ȚıȤȪȠȢ țĮȚ dB ȡİȪȝĮĲȠȢ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ

2.

ȃĮȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ
Į) ȉȘȞĮʌȠȜĮȕȒĲȐıȘȢ ĲȠȣİȞȚıȤȣĲȒ.
ȝȠȞȐįİȢ5)
ȕ) ȉȘȞĮȞĲȓıĲĮıȘĲȠȣȝİȖĮĳȫȞȠȣ.

ȝȠȞȐįİȢ5)
ȂȠȞȐįİȢ10

Ǻ

ǿįĮȞȚțȩ ʌȘȞȓȠ ȝİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȣĲİʌĮȖȦȖȒȢ
L 0,04H ıȣȞįȑİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ȦȝȚțȩ

4.
5.
6.

ȈǹȈǼȊȋȅȂǹȈȉǼKǹȁǾǼȆǿȉȊȋǿ ǹ

ĮȞĲȚıĲȐĲȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
R 40 3 ȍ  ȩʌȦȢ
ĳĮȓȞİĲĮȚıĲȠȈȤȒȝĮȈĲĮȐțȡĮĲȠȣıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚȘȝȚĲȠȞȠİȚįȒȢİȞĮȜȜĮııȩȝİȞȘ ĲȐıȘ,

V

3.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ĲȠȣ ĲİĲȡĮįȓȠȣ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ ȈĲȠ
İıȫĳȣȜȜȠ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝĮșȘĲȒ
ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦ Ȟ ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
țĮȚ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ
țĮȚȞĮȝȘȖȡȐȥİĲİ ʌȠȣșİȞȐıĲȚȢĮʌĮȞĲȒıİȚȢıĮȢĲȠȩȞȠȝȐıĮȢ
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ
įİȞșĮȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞıİțĮȝȓĮʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒıĮȢ ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİȝĮȗȓȝİĲȠĲİĲȡȐįȚȠțĮȚĲĮĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ
ȝİ ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ ȂȠȜȪȕȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ĲȠ
ȗȘĲȐİȚȘİțĳȫȞȘıȘțĮȚȝȩȞȠ ȖȚĮʌȓȞĮțİȢįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮțȜʌ.
ȀȐșİĮʌȐȞĲȘıȘİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘİȓȞĮȚĮʌȠįİțĲȒ
ǻȚȐȡțİȚĮİȟȑĲĮıȘȢĲȡİȚȢ  ȫȡİȢȝİĲȐĲȘįȚĮȞȠȝȒĲȦȞĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ǷȡĮ įȣȞĮĲȒȢĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ3ʌȝ

ȉǼȁȅȈȂǾȃȊȂǹȉȅȈ

120 3 Șȝ W  6, .
ȈȤȒȝĮ





ƘƉƏƓƗ3ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ



ƘƉƏƓƗ4ƋƗƆƔƓ4ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α2.2. Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ΑΒ του κυκλώματο̋ πλήρου̋
ανόρθωση̋ (σχήμα 1) είναι τη̋ μορφή̋ που φαίνεται στο σχήμα 2 .

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔ Α ΠΡΩΤΗ
Α1.

Για τι̋ ημιτελεί̋ προτάσει̋ Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον
αριθμό τη̋ πρόταση̋ και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί
στο σωστό συμπλήρωμά τη̋.

A1.1. Η βασική σχέση που συνδέει το ρεύμα εκπομπού ( Ι Ε ), το ρεύμα βάση̋ ( Ι Β )
και το ρεύμα του συλλέκτη ( Ι C ) στην κρυσταλλοτρίοδο (transistor) είναι
α)
β)
γ)
δ)

ΙΕ
ΙB
ΙC
ΙΕ

= ΙΒ + ΙC

Η μέγιστη ανάστροφη τάση που εφαρμόζεται στα άκρα κάθε διόδου
ανόρθωση̋, όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα , είναι
α) 0 V
β) 5 V
γ) 10 V
δ) 20 V .
(μονάδε̋ 5)

= ΙΕ + ΙC
= ΙΕ + ΙB
= ΙB + 2ΙC .
(μονάδε̋ 5)

A1.2. Στην περιοχή απογύμνωση̋ μια̋ επαφή̋ p-n
α) οι οπέ̋ αποτελούν φορεί̋ πλειονότητα̋
β) οι φορεί̋ επανασυνδέονται μεταξύ του̋ στη συνοριακή επιφάνεια των
δύο τμημάτων και τα φορτία του̋ αλληλοεξουδετερώνονται
γ) τα ελεύθερα ηλεκτρόνια αποτελούν φορεί̋ πλειονότητα̋
δ) το τμήμα p τη̋ επαφή̋ αποκτά θετικό φορτίο.
(μονάδε̋ 5)

Μονάδε̋ 10
A3.
Για τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σα̋ το
γράμμα τη̋ καθεμιά̋ και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθο̋, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α)

Μονάδε̋ 10
Α2.

β)
γ)

Για τι̋ ημιτελεί̋ προτάσει̋ Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον
αριθμό τη̋ πρόταση̋ και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί
στο σωστό συμπλήρωμά τη̋.

δ)
ε)

A2.1. Οι οπέ̋ σε ένα ημιαγωγό τύπου n είναι φορεί̋
α) πλειονότητα̋, που παράγονται λόγω θερμική̋ κίνηση̋
β) μειονότητα̋, που παράγονται με πρόσμιξη
γ)
μειονότητα̋, που παράγονται λόγω θερμική̋ κίνηση̋
δ) πλειονότητα̋, που παράγονται με πρόσμιξη.

Α4.
(μονάδε̋ 5)

Η έξοδο̋ μια̋ λογική̋ πύλη̋ OR δύο εισόδων έχει τιμή 1, όταν μία
τουλάχιστον είσοδο̋ έχει τιμή 1.
Η φωτοδίοδο̋ για να λειτουργήσει πρέπει να πολωθεί ορθά.
Ο ενισχυτή̋ ακουστικών συχνοτήτων λειτουργεί στην περιοχή
συχνοτήτων από 20Hz έω̋ 20.000Hz.
Σε δίοδο φωτοεκπομπή̋ (LED), το χρώμα του φωτό̋ που εκπέμπεται
καθορίζεται από το υλικό του ημιαγωγού.
Σε ένα τροφοδοτικό, το φίλτρο εξομαλύνει τι̋ κυματώσει̋ τη̋
ανορθωμένη̋ τάση̋.
Μονάδε̋ 10

Αν x, y, z είναι λογικέ̋ μεταβλητέ̋,
α) με τη χρήση του πίνακα αλήθεια̋ ή με τη χρήση των αξιωμάτων και
των θεωρημάτων τη̋ άλγεβρα̋ Boole, να αποδειχθεί η σχέση
.
(μονάδε̋ 6)
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Β2.
β)

να γράψετε τη σχέση που προκύπτει με εφαρμογή τη̋ αρχή̋ του
δυισμού στην παραπάνω σχέση.
(μονάδε̋ 4)

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το κύκλωμα του σχήματο̋ 5 αποτελείται από συστοιχία πηγών, όπου
κάθε μία έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη ( ΗΕΔ) E = 9V, εσωτερική αντίσταση
r = 1Ω και αντιστάσει̋ R 1 = 3Ω, R 2 = 6Ω και R 3 = 2Ω.

Μονάδε̋ 10
A5.

Στο κύκλωμα του σχήματο̋ 3
κάθε αντίσταση είναι R = 5 ΚΩ.
Το κύκλωμα τροφοδοτείται από
πηγή ηλεκτρεγερτική̋ δύναμη̋
(ΗΕΔ) E = 30V και αμελητέα̋
εσωτερική̋ αντίσταση̋ .

Σχήμα 5
Να υπολογίσετε
α) την ολική ΗΕΔ και την ολική εσωτερική αντίσταση τη̋ συστοιχία̋ των
πηγών.
(μονάδε̋ 4)

Σχήμα 3
Να υπολογίσετε
α) την ολική αντίσταση του κυκλώματο̋.
(μονάδε̋ 5)
β)

το ρεύμα από το οποίο διαρρέεται ο κλάδο̋ ΑΒ.

β)

το ρεύμα από το οποίο διαρρέεται καθεμία από τι̋ αντιστάσει̋ R 1 , R 2 ,
R3.
(μονάδε̋ 8)

γ)

την ηλεκτρική ισχύ που προσφέρει η συστοιχία των πηγών στο
σύστημα των τριών αντιστάσεων R 1 , R 2 , R 3 .
(μονάδε̋ 4)

δ)

την τάση V AB .

(μονάδε̋ 5)
Μονάδε̋ 10
ΟΜΑΔ Α ΔΕΥΤΕΡΗ
Β1.

Ενισχυτική διάταξη αποτελείται από δύο ενισχυτικέ̋ βαθμίδε̋ Ε 1 , Ε 2 .

(μονάδε̋ 4)
Μονάδε̋ 20
Β3.

v = 100 2 ημ (1000t )

Σχήμα 4
α)

Να αποδείξετε ότι η ολική απολαβή ισχύο̋ τη̋ διάταξη̋ δίνεται από τη
σχέση Α Ρολ = Α Ρ 1 · Α Ρ2 , όπου Α Ρ 1 , Α Ρ2 οι απολαβέ̋ ισχύο̋ κάθε
ενισχυτική̋ βαθμίδα̋ αντίστοιχα.
(μονάδε̋ 3)

β)

Αν οι βαθμίδε̋ είναι πανομοιότυπε̋, Α Ρολ = 10 6 και η απολαβή ένταση̋
ρεύματο̋ κάθε βαθμίδα̋ είναι ίση με 10, να βρεθεί η απολαβή τάση̋
τη̋ διάταξη̋ σε dB τάση̋.
(μονάδε̋ 7)
Μονάδε̋ 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Αντίσταση R = 40 Ω, πυκνωτή̋ χωρητικότητα̋ C = 20 μF και ιδανικό
πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγή̋ L = 0,08 H συνδέονται σε σειρά , όπω̋
φαίνεται στο σχήμα 6. Στα άκρα τη̋ συνδεσμολογία̋ εφαρμόζεται τάση

Σχήμα 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
α)

Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή τη̋ ένταση̋ του ρεύματο̋.

β)

Να υπολογίσετε τι̋ ενεργέ̋ τιμέ̋ τη̋ τάση̋ στα άκρα τη̋ αντίσταση̋,
του πηνίου και του πυκνωτή αντίστοιχα.
(μονάδε̋ 6)

γ)

Να γράψετε την τάση στα άκρα κάθε στοιχείου του κυκλώματο̋ ω̋
συνάρτηση του χρόνου.
(μονάδε̋ 6)

δ)

Να υπολογίσετε την πραγματική, την άεργο και τη φαινόμενη ισχύ του
κυκλώματο̋.
(μονάδε̋ 4)

(μονάδε̋ 4)

Δίνεται ότι:

ημ

π 3
π 4
= , συν = .
5 5
5 5
Μονάδε̋ 20

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην
αρχή τω ν απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ .
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10. 30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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