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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α

Στις προτάσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Α.1. Στα άκρα κυκλώµατος που περιλαµβάνει τα στοιχεία R,
L, C συνδεδεµένα σε σειρά εφαρµόζεται εναλλασσόµενη
τάση v=V0 ηµωt. Το κύκλωµα παρουσιάζει χωρητική
συµπεριφορά, όταν 

α. XL > XC     
β. XC > XL 
γ. XL = XC,  
όπου ΧL είναι η επαγωγική αντίσταση του πηνίου και
XC η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή .

Μονάδες 8

Α.2. Στα άκρα ωµικής αντίστασης R εφαρµόζεται
εναλλασσόµενη τάση v=V0 ηµ(100πt). Αν διπλασιάσουµε
τη συχνότητα της τάσης, τότε η τιµή της αντίστασης R 

α. διπλασιάζεται .

β. υποδιπλασιάζεται .

γ. δεν µεταβάλλεται . 

δ. µηδενίζεται .
Μονάδες 8
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Α.3. Ο δυαδικός αριθµός (101010)2 σε σχέση µε τον δυαδικό
αριθµό (10101)2 είναι :
α. δεκαεξαπλάσιος .

β. οκταπλάσιος .

γ. τετραπλάσιος.

δ. διπλάσιος .

Μονάδες 8

Α.4. Η λογική συνάρτηση (x + y)⋅y ισούται µε :
α. x⋅y   β. yx ⋅   
γ.  1 δ.  y    

Μονάδες 8

Α.5. 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. Συνδυαστικά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά

κυκλώµατα των οποίων η έξοδος εξαρτάται µόνο από
τα σήµατα που εφαρµόζονται στην είσοδό τους .

Μονάδες 2

β. Στην περιοχή κόρου το τρανζίστορ ισοδυναµεί µε
ανοικτό διακόπτη .

Μονάδες 2

γ. Το φίλτρο σε ένα τροφοδοτικό καταργεί τις
αρνητικές ηµιπεριόδους της εναλλασσόµενης τάσης .

Μονάδες 2

δ. Η πύλη ΝΟΤ βρίσκει το συζυγές της εισόδου .

Μονάδες 2
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ε. Όταν η απολαβή τάσης µετριέται σε dΒ,  τότε
δίνεται από τη σχέση :

dΒ τάσης = 10 log 
εισ ο

εξ ο

υ

υ
.

Μονάδες 2

Α.6. ∆ίνεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα :
Λ1

Λ2

Λ3

D 

D 

D 

+-

α. Ποιοι από τους λαµπτήρες Λ1, Λ2, Λ3 είναι αναµµένοι ;
(Οι όµοιες δίοδοι D θεωρούνται ιδανικές .)

Μονάδες 3

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β

Β.1. Έστω x και y µεταβλητές της άλγεβρας Boole. Nα
αποδείξετε ότι ισχύει 1  yx  yx  y  x  y  x =⋅+⋅+⋅+⋅ .   

Μονάδες 15
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Β.2. Στα παρακάτω κυκλώµατα Α και Β όλες οι πηγές τάσης
είναι όµοιες µε ΗΕ∆ Ε και r=5Ω . Το κύκλωµα Α έχει τον
ίδιο αριθµό πηγών Ν µε το κύκλωµα Β . Αν ΙΑ= ΙΒ, να
υπολογιστεί η τιµή της αντίστασης R.
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Μονάδες 15

Β.3. Σε ένα κύκλωµα RLC σε σειρά εφαρµόζεται τάση
ενεργού τιµής V=220V και συχνότητας f0=50Hz. To
κύκλωµα αποτελείται από µια ωµική αντίσταση R=20 Ω,
έναν πυκνωτή χωρητικής αντίστασης ΧC = 100 Ω και ένα
πηνίο επαγωγικής αντίστασης ΧL = 100 Ω . Να βρεθούν :
α. η ενεργός τιµή του ρεύµατος .

Μονάδες 5

β. η ενεργός τιµή των πτώσεων τάσεων VL του πηνίου
και VC του πυκνωτή .

Μονάδες 6

γ. ο συντελεστής ποιότητας Qπ του πηνίου.
Μονάδες 4

δ. η πραγµατική ισχύς του συντονισµένου κυκλώµατος .
Μονάδες 5
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο . Τα
σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν
να γίνουν και µε µολύβι .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο επάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα

καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

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 : 10:00. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


