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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
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( 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
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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

2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

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.
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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
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.
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1. Να βρείτε την τάση V 0 στα άκρα της αντίστασης R 2 .
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 .
Μονάδες 15
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.
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
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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
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

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

