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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές και µε
το Λ, αν είναι λανθασµένες:
α) Κατά τη συνδεσµολογία πηγών τάσης σε σειρά λέµε ότι έχουµε σύνδεση κατά
τάση.
β) Το τρανζίστορ που χρησιµοποιείται στο κύκλωµα της πύλης NOT ισοδυναµεί µε
ανοιχτό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής.
γ) Κατά τη παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, δεν είναι απαραίτητο αυτές να είναι
απόλυτα όµοιες.
δ) Ο συντελεστής ποιότητας του πηνίου Qπ, δηλώνει ότι η τάση στα άκρα του πηνίου
είναι Qπ φορές µεγαλύτερη, από την τάση στα άκρα του πυκνωτή.
ε) Ένας ηµιαγωγός τύπου p είναι θετικά φορτισµένος.
στ) Ο σταθεροποιητής εξοµαλύνει τις κυµατώσεις της ανορθωµένης τάσης.
ζ) Στον ενισχυτή µετατρέπεται η ισχύς της πηγής τροφοδοσίας, σε ισχύ σήµατος.
Μονάδες 14
Α.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον συντελεστή
ισχύος ενός κυκλώµατος RLC εναλλασσόµενου ρεύµατος, µε το γράµµα Σ, αν είναι
σωστές και µε το Λ, αν είναι λανθασµένες:
α) Ισούται µε το λόγο της πραγµατικής προς τη φαινόµενη ισχύ του κυκλώµατος.
β) Παίρνει αρνητικές και θετικές τιµές.
γ) Χαρακτηρίζεται χωρητικός ή προπορείας, αν η άεργος ισχύς είναι θετική.
Μονάδες 6
Α.3. Περιγράψτε τη λειτουργία της φωτοδιόδου.

Μονάδες 8

Α.4. Αν οι αριθµοί Α=(11110)2 και Β=(3C)16 ανήκουν στο δυαδικό και στο δεκαεξαδικό
σύστηµα αρίθµησης αντίστοιχα, ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
α) Α>Β.
β) Α=Β.
γ) Α<Β.
Μονάδες 6
Α.5. Με τη χρήση των θεωρηµάτων της Άλγεβρας Boole, να δείξετε ότι:
α) x.(x + y) + x = 1
β) A.(B+ A ) + A.B = A.B
γ) x.y + y = 1
Μονάδες 6
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α.6. Για το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος
δίνονται οι ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις των
πηγών Ε1=Ε2=20V, Ε3=10V, οι εσωτερικές
αντιστάσεις των πηγών r1=r2=0, r3=1Ω, οι
αντιστάσεις R1=R2=5Ω και η ένταση του
ρεύµατος που διαρρέει την πηγή Ε1, Ι1=2Α. Να
βρεθούν:
α) οι εντάσεις του ρεύµατος Ι2 και Ι3 που
διαρρέουν τις πηγές Ε2 και Ε3 αντίστοιχα
β) η αντίσταση R3 και
γ) η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Α
και Β.
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Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Με τη χρήση των πυλών OR, AND και NOT να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα που
πραγµατοποιεί τη λογική συνάρτηση f = x.y + y .z Να βρείτε τον πίνακα αλήθειας.
Μονάδες 10

Β.2. Στο παρακάτω κύκλωµα να βρείτε την τάση vx και την ένταση του ρεύµατος ix, µε
τη χρήση του διαιρέτη τάσης και του διαιρέτη έντασης.
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Μονάδες 15
Β.3. Μια ωµική αντίσταση R=2 3 Ω, ένα πηνίο και ένας ιδανικός πυκνωτής συνδέονται
σε σειρά και το κύκλωµα τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόµενης τάσης µε
συχνότητα f=100/π Hz. Η τάση στα άκρα της ωµικής αντίστασης δίνεται από την
εξίσωση VR=4 3 ηµωt. Η τάση στα άκρα του πηνίου δίνεται από την εξίσωση
Vπ=12ηµ(ωt+π/6). Η ενεργός τιµή της τάσης στον πυκνωτή είναι VCεν=8 2 V
α) Να υπολογιστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου.
β) Να γραφεί η εξίσωση της στιγµιαίας τάσης της πηγής.
γ) Να υπολογιστεί η µέση ισχύς που αναπτύσσεται σε καθένα από τα τρία στοιχεία
του κυκλώµατος.
δ) Αντικαθιστούµε τον πυκνωτή του κυκλώµατος χωρητικότητας C µε άλλον
χωρητικότητας C΄ ώστε το κύκλωµα να βρίσκεται σε συντονισµό. Ποια είναι η
χωρητικότητα C΄ του νέου πυκνωτή;
Μονάδες 25

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

