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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

1. Οι µικρές τιµές αγωγιµότητας των µονωτών οφείλονται 
στις µικρές τιµές συγκέντρωσης των ελευθέρων ιόντων. 

 
Σ Λ 

2. Μια θετική οπή κινείται αντίθετα από το ηλεκτρόνιο που 
την καταλαµβάνει και συµπεριφέρεται σαν θετικός φορέας 
του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 
 

Σ Λ 

3. Αν σε ένα κρύσταλλο p-n εφαρµοστεί συνεχής τάση 
µεγαλύτερη από το δυναµικό φραγµού, τότε δυσχεραίνεται 
η διάχυση των φορέων. 

 
 

Σ Λ 

4. Αν σε µια επαφή ηµιαγωγών p-n εφαρµοσθεί τάση η οποία 
ενισχύει το δυναµικό φραγµού, τότε διευρύνεται η περιοχή 
απογύµνωσης. 

 
 

Σ Λ 

5. Κάθε δίοδος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ορισµένη 
µόνο περιοχή τάσης, έντασης και θερµοκρασίας. 

 
Σ Λ 

6. Για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών απαιτείται 
εναλλασσόµενη τάση. 

 
Σ Λ 

7. Οι φωτοανιχνευτές είναι οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις οι 
οποίες µετατρέπουν το οπτικό σήµα σε ηλεκτρικό. 

 
Σ Λ 

8. Η ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται λόγω επανασύνδεσης 
οπών και ελευθέρων ηλεκτρονίων στην περιοχή επαφής p-n 
των ηµιαγωγών Ge και Si είναι αόρατη. 

 
 

Σ Λ 
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9. Σε ένα τρανζίστορ επαφής npn, η ορθά πολωµένη επαφή 
του εκποµπού διαρρέεται από ρεύµα, ενώ η ανάστροφα 
πολωµένη επαφή του συλλέκτη όχι. 

 
 

Σ Λ 

10. Το µικρόφωνο µετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύµα σε ήχο. Σ Λ 

11. Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής, οι 
τρίοδες λυχνίες κενού αποτελούσαν τα ενεργά στοιχεία. 

 
Σ Λ 

12. Η απολαβή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη, 
χωρίς να παραµορφώνεται το σήµα εισόδου. 

 
Σ Λ 

13. Οι ενισχυτές πρέπει να ενισχύουν εξίσου όλες τις 
συχνότητες µιας περιοχής συχνοτήτων. 

 
Σ Λ 

14. Για να συνδεθεί ένα τρανζίστορ σε κύκλωµα ενίσχυσης 
σαν τετράπολο πρέπει δύο ακροδέκτες του να είναι κοινοί 
στην είσοδο και στην έξοδο. 

 
 

Σ Λ 

15. Στην έξοδο ενός κυκλώµατος ενίσχυσης τύπου κοινού 
εκποµπού λαµβάνεται µόνο το ενισχυµένο σήµα. 

 
Σ Λ 

16. Οι ταλαντωτές ηµιτονοειδούς σήµατος θυµίζουν τις 
ηλεκτρικές γεννήτριες. 

 
Σ Λ 

17. Ο πιο συνηθισµένος τύπος ταλαντωτή είναι ο ταλαντωτής 
ανατροπής µε κύκλωµα πηνίου - πυκνωτή. 

 
Σ Λ 

18. Το κύκλωµα πηνίου - πυκνωτή εκτελεί ηλεκτροµαγνητική 
ταλάντωση ανάλογη µε τη µηχανική ταλάντωση του 
συστήµατος ελατήριο - σώµα. 

 
 

Σ Λ 

19. Στην κατάσταση αποκοπής (off), το ηλεκτρονικό στοιχείο 
του ταλαντωτή εµφανίζει τη µικρότερη αντίσταση. 

 
Σ Λ 

20. Στην κατάσταση αγωγιµότητας (on), το ηλεκτρονικό 
στοιχείο του ταλαντωτή εµφανίζει πολύ µικρή αντίσταση. 

 
Σ Λ 

21. Η κάρτα ενός υπολογιστή αποτελεί παράδειγµα τυπωµένου 
κυκλώµατος. 

 
Σ Λ 
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22. Η κύρια τεχνολογική εξέλιξη που καθορίζει τα 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα είναι η αύξηση του αριθµού 
των εξαρτηµάτων του ανά mm2. 

 
 

Σ Λ 

23. Η κατασκευή ενός τελεστικού ενισχυτή µε διακριτά 
ηλεκτρονικά στοιχεία είναι ασύµφορη. 

 
Σ Λ 

24. Ένα κατάλληλο κύκλωµα ενισχυτή µπορεί να έχει 
χαρακτηριστικά τα οποία προσεγγίζουν τις ιδιότητες του 
ιδανικού τελεστικού ενισχυτή. 

 
 

Σ Λ 

25. Το ένα έκτο περίπου των αναλογικών ολοκληρωµένων 
κυκλωµάτων αποτελούν τους 2000 τύπους τελεστικών 
ενισχυτών που έχουν κατασκευασθεί. 

 
 

Σ Λ 

26. Ο τελεστικός ενισχυτής χρησιµοποιήθηκε αρχικά µόνο για 
την εκτέλεση µαθηµατικών πράξεων. 

 
Σ Λ 

27. Όταν σήµερα κάποιος ακούει για ψηφιακές συσκευές, 
φαντάζεται καλύτερη ποιότητα, αλλά περιορισµένες 
δυνατότητες. 

 
 

Σ Λ 

28. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των ψηφιακών κυκλωµάτων 
είναι ότι µπορούν να συνδυασθούν µε υπολογιστές. 

 
Σ Λ 

29. Η µετατροπή των φυσικών πληροφορικών σε ηλεκτρικά 
σήµατα γίνεται µόνο µε αναλογικά σήµατα. 

 
Σ Λ 

30. Σύµφωνα µε ένα συνηθισµένο παράδειγµα ψηφιακού 
σήµατος τάσης, η τάση παίρνει τις τιµές ο V και 5V. 

 
Σ Λ 

31. Η πύλη ΝΟΤ έχει µία µόνο είσοδο και µία έξοδο. Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1. Μέχρι το 1950, οι ηλεκτρονικές συσκευές λειτουργούσαν µε βάση: 
α) τις γέφυρες Wheatstone. 
β) τους πυκνωτές λαδιού. 
γ) τις λυχνίες κενού. 
δ) τις ειδικού τύπου αντιστάσεις. 
 

2. Η ειδική αντίσταση ενός υλικού ορίζεται ως: 

α) 
S

lRρ ⋅=   

β) 
l
SR ⋅=ρ  

γ) 
R

lSρ ⋅=  

δ) 
lR

S
⋅

=ρ  

 

3. Τα υλικά χωρίζονται γενικά σε τρεις γνωστές κατηγορίες, δηλ. σε αγωγούς, 
ηµιαγωγούς και µονωτές µε βάση τις τιµές. 
α) της επαγωγικής τους αντίστασης. 
β) της χωρητικής τους αντίστασης. 
γ) της θερµικής αγωγιµότητάς τους. 
δ) της ειδικής τους αγωγιµότητας. 

 

4. Η σωµατιδιακή θεωρία της δοµής της ύλης έχει αποδείξει, ότι η ειδική 
αγωγιµότητα ενός υλικού δίνεται από την εξής σχέση: 
α)   µ⋅⋅= qnσ

β) 
µ
⋅

=
qnσ  

γ) 
n

qσ µ⋅
=  

δ) 
q

nσ ⋅µ
=  
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5. Η ελάττωση της αγωγιµότητας των µεταλλικών αγωγών, όταν αυξάνεται η 
θερµοκρασία, εξηγείται µε  
α) τη µείωση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
β) τη µείωση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
γ) την αύξηση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
δ) την αύξηση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
 

6. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία ενός ηµιαγωγού, τότε: 
α) ελαττώνεται η αγωγιµότητα του. 
β) αυξάνεται η ειδική του αντίσταση. 
γ) αυξάνεται η αγωγιµότητά του. 
δ) µειώνεται ο αριθµός των θετικών οπών του. 
 

7. Το γερµάνιο (Ge) και το πυρίτιο (Si) ανήκουν  
α) στην 5η οµάδα του περιοδικού πίνακα. 
β) στην 4η οµάδα του περιοδικού πίνακα. 
γ) στην 3η οµάδα του περιοδικού πίνακα.  
δ) στην 6η οµάδα του περιοδικού πίνακα. 
 

8. Για να σχηµατισθεί ο κρύσταλλος του πυριτίου πρέπει το κάθε άτοµο να 
συνδέεται µέσω οµοιοπολικών δεσµών µε 
α) τρία γειτονικά άτοµα. 
β) πέντε γειτονικά άτοµα. 
γ) έξι γειτονικά άτοµα. 
δ) τέσσερα γειτονικά άτοµα. 
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9. Αν στον κρύσταλλο του πυριτίου προστεθούν άτοµα ενός τρισθενούς 
στοιχείου (από την 3η οµάδα του περιοδικού πίνακα) τότε: 
α) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε θετικές οπές και 

ελευθερώνονται ηλεκτρόνια. 
β) ο νέος ηµιαγωγός ονοµάζεται ηµιαγωγός τύπου n και τα άτοµα της 

πρόσµιξης γίνονται θετικές οπές. 
γ) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ταυτόχρονα 

δηµιουργούνται θετικές οπές. 
δ) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ο νέος 

ηµιαγωγός αποτελεί ηµιαγωγό τύπου n. 
 
10. Αν στον κρύσταλλο του πυριτίου προστεθούν άτοµα πεντασθούς στοιχείου 

(από την 5η οµάδα του περιοδικού πίνακα), τότε: 
α) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ταυτόχρονα 

δηµιουργούνται ηλεκτρόνια. 
β) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε θετικές οπές και ταυτόχρονα 

δηµιουργούνται ηλεκτρόνια. 
γ) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ο νέος 

ηµιαγωγός ονοµάζεται ηµιαγωγός τύπου p. 
δ) τα άτοµα της πρόσµιξης µετατρέπονται σε θετικές οπές και ο νέος 

ηµιαγωγός ονοµάζεται ηµιαγωγός τύπου p. 
 
11. Όταν ένα τµήµα ηµιαγωγού τύπου p έλθει σε επαφή µε ένα τµήµα ηµιαγωγού 

τύπου n, τότε: 
α) το τµήµα p αποκτά θετικό φορτίο και το τµήµα n αρνητικό. 
β) οι φορείς απωθούνται µεταξύ τους στη συνοριακή επιφάνεια των δύο 

τµηµάτων. 
γ) µηδενίζεται τελικά η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο τµηµάτων. 
δ) το τµήµα p αποκτά αρνητικό φορτίο και το τµήµα n θετικό. 
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12. Στην περιοχή απογύµνωσης µεταξύ ενός ηµιαγωγού p και ενός ηµιαγωγού n. 
α) πραγµατοποιείται συγκέντρωση οπών. 
β) πραγµατοποιείται συγκέντρωση ηλεκτρονίων. 
γ) χάνονται οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
δ) τοποθετείται διηλεκτρικό υλικό. 
 

13. Η διαφορά δυναµικού που εµφανίζεται µεταξύ των τµηµάτων p και n κατά το 
σχηµατισµό µιας επαφής p-n ονοµάζεται: 
α) δυναµικό απογύµνωσης. 
β) δυναµικό φραγµού. 
γ) δυναµικό διέλευσης. 
δ) δυναµικό διάχυσης των φορέων. 
 

14. Αν σε ένα κρύσταλλο p-n εφαρµοσθεί συνεχής τάση µεγαλύτερη από το 
δυναµικό φραγµού, τότε: 
α) η επαφή εµφανίζει χαµηλή αντίσταση αλλά δεν περνά ρεύµα. 
β) η επαφή εµφανίζει υψηλή αντίσταση και δεν περνά ρεύµα. 
γ) η επαφή εµφανίζει υψηλή αντίσταση αλλά περνά ρεύµα. 
δ) η επαφή εµφανίζει πολύ χαµηλή αντίσταση και υπάρχει διέλευση ρεύµατος. 
 

15. Αν σε µία επαφή ηµιαγωγών p-n εφαρµοσθεί τάση η οποία ενισχύει το 
δυναµικό φραγµού, τότε: 
α) ο ηµιαγωγός εµφανίζει µέτρια αντίσταση και διαρρέεται από ρεύµα. 
β) ο ηµιαγωγός εµφανίζει πολύ υψηλή αντίσταση και δεν διαρρέεται από 

ρεύµα. 
γ) ο ηµιαγωγός εµφανίζει υψηλή αντίσταση, αλλά διαρρέεται από µέτριο 

ρεύµα. 
δ) ο ηµιαγωγός εµφανίζει χαµηλή αντίσταση, αλλά δεν διαρρέεται από ρεύµα. 
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16. Όταν µία επαφή p-n πολωθεί ορθά, τότε διαρρέεται από ρεύµα, εφόσον 
α) V < V0 
β) V = V0 
γ) V > V0 
δ) V ≤ V0 
 

17. Κατά την ανάστροφη πόλωση µιας επαφής p-n, όταν η τάση ξεπεράσει µία 
οριακή τάση, τότε 
α) το ρεύµα αυξάνεται απότοµα και µπορεί να πάρει µεγάλες τιµές. 
β) το ρεύµα ελαττώνεται και µπορεί να φθάσει µέχρι µία ελάχιστη τιµή. 
γ) το ρεύµα αυξάνεται σταδιακά µέχρι µία µέγιστη τιµή. 
δ) το ρεύµα αρχικά ελαττώνεται απότοµα και έπειτα αυξάνεται σταδιακά. 
 

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

19. Το τροφοδοτικό ενσωµατώνεται σε µία ηλεκτρονική συσκευή έτσι, ώστε 
α) να µετατρέπει τη συνεχή σε εναλλασσόµενη τάση. 
β) να υποβιβάζει τη συνεχή τάση. 
γ) να εξοµαλύνει τις κυµατώσεις της εναλλασσόµενης τάσης. 
δ) να µετατρέπει την εναλλασσόµενη τάση σε συνεχή. 
 

20. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις: 
α) η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τους αγωγούς και η οπτική ίνα το 

ηλεκτρικό ρεύµα. 
β) η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά το ηλεκτρικό ρεύµα και η οπτική ίνα 

τους αγωγούς. 
γ) η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τη φωτοδίοδο και η οπτική ίνα τη δίοδο 

laser. 
δ) η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τη δίοδο laser και η οπτική ίνα τη 

φωτοδίοδο. 
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21. Σε µία δίοδο φωτοεκποµπής (LED): 
α) το χρώµα του φωτός καθορίζεται από την ένταση του ρεύµατος, ενώ η 

ένταση του φωτός εξαρτάται από το υλικό του ηµιαγωγού. 
β) το χρώµα του φωτός καθορίζεται από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, 

ενώ η ένταση του αυξάνεται µε την ένταση του ρεύµατος. 
γ) το χρώµα του φωτός καθορίζεται από το υλικό του ηµιαγωγού, ενώ η 

ένταση του µειώνεται µε την τάση του ρεύµατος. 
δ) το χρώµα του φωτός καθορίζεται από το υλικό του ηµιαγωγού, ενώ η 

ένταση του αυξάνεται µε την ένταση του ρεύµατος. 
 

22. Η δίοδος laser είναι 
α) µία δίοδος LED, η οποία παράγει µονοχρωµατική ακτινοβολία. 
β) µία φωτοδίοδος, η οποία παράγει µονοχρωµατική ακτινοβολία. 
γ) µία δίοδος LED, η οποία παράγει υπέρυθρη ακτινοβολία. 
δ) µία φωτοδίοδος, η οποία παράγει υπεριώδη ακτινοβολία. 
 

23. Η φωτοδίοδος είναι µία δίοδος η οποία 
α) πολώνεται ανάστροφα και εποµένως διαρρέεται από µεγάλο ανάστροφο 

ρεύµα. 
β) πολώνεται ορθά και εποµένως διαρρέεται από πολύ µικρό ρεύµα. 
γ) πολώνεται ανάστροφα και εποµένως διαρρέεται από πολύ µικρό ρεύµα. 
δ) πολώνεται ορθά και εποµένως διαρρέεται από πολύ µεγάλο ρεύµα. 
 

24. Η κρυσταλλοτρίοδος (τρανζίστορ) ανακαλύφθηκε  
α) το 1958 στα εργαστήρια της Bell από τον Schokley. 
β) το 1948 στα εργαστήρια της Texas Instruments από τον Schokley. 
γ) το 1958 στα εργαστήρια της Texas Instruments από τους Bardeen, Britain 

και Schokley. 
δ) το 1948 στα εργαστήρια της Bell από τους Bardeen, Britain και Schokley. 
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25. Ο όρος “transistor” σηµαίνει: 
α) µεταφορά έντασης. 
β) µεταφορά τάσης. 
γ) µεταφορά αντίστασης. 
δ) µετάδοση (εκποµπή) ακτινοβολίας. 
 

26. Σε ένα τρανζίστορ επαφής npn, ο πιο συνηθισµένος τρόπος λειτουργίας 
πραγµατοποιείται, όταν  
α) η επαφή του εκποµπού πολώνεται ανάστροφα και του συλλέκτη ορθά. 
β) η επαφή του εκποµπού πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα. 
γ) η επαφή της βάσης πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα. 
δ) η επαφή της βάσης πολώνεται ανάστροφα και του εκποµπού ορθά. 
 

27. Τα ρεύµατα ενός τρανζίστορ npn προκύπτουν κυρίως από τους φορείς που 
στέλνει 
α) η βάση. 
β) ο συλλέκτης. 
γ) η επαφή. 
δ) ο εκποµπός. 
 

28. Η περιοχή συχνοτήτων των ακουστών ήχων κυµαίνεται από 
α) 20 Ηz έως 20.000 ΜΗz. 
β) 20 Ηz έως 20.000 Ηz. 
γ) 10 Ηz έως 30.000 Ηz. 
δ) 10 Ηz έως 30.000 ΜΗz. 
 

29. Σε ένα ραδιοφωνικό δέκτη ΑΜ (µεσαία κύµατα), η περιοχή των κυµάτων είναι: 
α) 500 Ηz έως 1600 Ηz. 
β) 100 Ηz έως 2600 Ηz. 
γ) 100 ΚΗz έως 2600 ΚΗz. 
δ) 500 ΚΗz έως 1600 ΚΗz. 
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30. Η απολαβή ενός ενισχυτή είναι αριθµός 
α) φυσικός. 
β) ακέραιος. 
γ) καθαρός. 
δ) µιγαδικός. 
 

31. Η ακουστότητα ενός ήχου είναι 
α) αντίστροφα ανάλογη του λογάριθµου της έντασής του. 
β) ανάλογη του λογάριθµου της ισχύος του. 
γ) ανάλογη του λογάριθµου της έντασής του. 
δ) αντίστροφα ανάλογη του λογάριθµου της ισχύος του. 
 

32. Η ανώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης αντιστοιχεί 

α) στο 
2

1  της µέγιστης τιµής της απολαβής. 

β) στο 2  της µέγιστης τιµής της απολαβής 

γ) στο 
3

1  της µέγιστης τιµής της απολαβής. 

δ) στο 3  της µέγιστης τιµής της απολαβής. 
 

33. Οι αρµονικοί ταλαντωτές δίνουν στην έξοδό τους 
α) τετραγωνικό σήµα. 
β) τριγωνικό σήµα. 
γ) ηµιτονοειδές σήµα. 
δ) πριονωτό σήµα. 
 

34. Το κύκλωµα πηνίου - πυκνωτή, όταν διεγερθεί, παράγει ηµιτονοειδές σήµα, 
του οποίου η ιδιοσυχνότητα είναι 

α)  2/1
0 )CL(2f ⋅π=

β)  2/1
0 )C/L(2f π=

γ)  2/1
0 )CL/(2f ⋅π=

δ)  2/1
0 )CL(2/1f ⋅π=

35. Η αρνητική ανατροφοδότηση χρησιµοποιείται στους ενισχυτές διότι: 
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α) µειώνει το εύρος της ζώνης συχνοτήτων. 
β) δηµιουργεί αναλογική σχέση µεταξύ λειτουργίας και θερµοκρασίας. 
γ) διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά τους. 
δ) περιορίζει τις παραµορφώσεις τους. 
 

36. Για να λειτουργήσει ένας ταλαντωτής πρέπει 
α) να δέχεται αρνητική ανατροφοδότηση. 
β) το σήµα ανατροφοδότησης να είναι σε φάση µε το σήµα εισόδου. 
γ) ο ενισχυτής να έχει τη µικρότερη δυνατή απολαβή. 
δ) το σήµα ανατροφοδότησης να είναι σε διαφορά φάσης 90° σχετικά µε το 

σήµα εισόδου. 
 

37. Η µετάβαση από την κατάσταση αγωγιµότητας στην κατάσταση αποκοπής 
πραγµατοποιείται σε χρονικές στιγµές, οι οποίες καθορίζονται µε ακρίβεια 
από τις τιµές των 
α) R και L. 
β) R και V 
γ) R και C 
δ) L και C 
 

38. Η τάση εξόδου του ταλαντωτή ανατροπής προσεγγίζει την 
α) πριονωτή τάση ενός παλµογράφου. 
β) τετραγωνική τάση του RADAR. 
γ) ηµιτονοειδή τάση της τηλεόρασης. 
δ) συνηµιτονοειδή τάση της τηλεόρασης. 
 

39. Η πρώτη κατασκευή ολοκληρωµένου κυκλώµατος έγινε 
α) από τον Akio Morita στα εργαστήρια της Sony. 
β) από τον John Jobs στα εργαστήρια της ΙΒΜ.  
γ) από τον Jack Kilby στα εργαστήρια της Texas Instruments. 
δ) από τον Jack Kilby στα εργαστήρια της Apple. 
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40. Οι έρευνες στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα στοχεύουν στην κατασκευή 
εξαρτηµάτων µε διαστάσεις της τάξης του ενός  
α) mm2. 
β) cm2. 
γ) µm. 
δ) µορίου. 
 

41. Ο πρώτος τελεστικός ενισχυτής κατασκευάσθηκε το 1965 από τον  
α) Wildar στα εργαστήρια της Fairchild Semiconductor. 
β) Wildar στα εργαστήρια της Texas Instruments. 
γ) Jobs στα εργαστήρια της Apple. 
δ) Jobs στα εργαστήρια της IBM. 
 

42. Τα ακολουθιακά κυκλώµατα έχουν τη δυνατότητα να   
α) ενισχύονται. 
β) είναι ανεξάρτητα από τα σήµατα στην είσοδό τους. 
γ) “θυµούνται”. 
δ) µετατρέπουν τα αναλογικά σε ψηφιακά σήµατα. 
 

43. Μία πολύ διαδεδοµένη οικογένεια ψηφιακών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
φέρει τα αρχικά χαρακτηριστικά  
α) TLT. 
β) TTL. 
γ) LTT. 
δ) ATT. 
 

44. Όλες οι πληροφορίες στο εσωτερικό των ψηφιακών συσκευών πρέπει να 
γράφονται µε µορφή  
α) οκταδική. 
β) δυαδική. 
γ) δεκαδική. 
δ) δεκαεξαδική. 
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45. Η δυαδική µορφή γραφής των πληροφοριών ονοµάζεται επίσης γλώσσα  
α) υπολογιστή. 
β) Cobol. 
γ) Fortran. 
δ) µηχανής. 
 

46. Για την επικοινωνία τουµικροϋπολογιστή µε τις περιφερειακές του συσκευές 
χρησιµοποιείται  
α) ο αριθµητικός κώδικας ASCII. 
β) ο κώδικας ισοτιµίας ASCO. 
γ) ο αλφαριθµητικός κώδικας ASCII. 
δ) ο αλφαριθµητικός κώδικας ASCIIO. 
 

47. Η άλγεβρα Boole εφαρµόσθηκε πρώτη φορά   
α) το 1938 από τον µηχανικό Shannon. 
β) το 1947 από τον µηχανικό Jobs. 
γ) το 1958 από τον µηχανικό Kilby. 
δ) το 1952 από τον µηχανικό Wildar. 
 

48. Το τρανζίστορ που χρησιµοποιείται στο κύκλωµα της πύλης ΝΟΤ, 
ισοδυναµεί µε ένα  
α) ανοικτό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή κόρου. 
β) κλειστό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής. 
γ) κλειστό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην ενεργό περιοχή. 
δ) ανοικτό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

1. Οι εφαρµογές των Ηλεκτρονίων είναι εντυπωσιακές και αφορούν πολλούς 
τοµείς της ζωής, όπως 

Α Β 
 

___  βιοµηχανία 
 

___  επικοινωνίες 
 

___  νοικοκυριό 

1.  διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. 
2.  τηλεχειρισµός. 
3.  ραντάρ. 
4.  προστασία εργαζοµένων. 
5.  δίκτυα υπολογιστών 

 
2. Ο κρύσταλλος του πυριτίου αλλάζει αγωγιµότητα ανάλογα µε τη µεταβολή 

της θερµοκρασίας, ήτοι: 
Α Β 

 

___  θερµοκρασία περιβάλλοντος 
 

___  απόλυτο µηδέν 
 

___  υψηλή θερµοκρασία 

 

1.  αυξηµένη αγωγιµότητα. 
2.  όλα τα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα. 
3.  τέλειος µονωτής. 
4.  δηµιουργία θετικών οπών και 

ελευθέρων ηλεκτρονίων. 
5.  εξαφάνιση µερικών θετικών οπών. 

 

 
3. Οι διάφορες κατηγορίες ηµιαγωγών χαρακτηρίζονται από τον αριθµό των 

οπών και των ελευθέρων ηλεκτρονίων, δηλ. υπάρχει 
Α Β 

 
___  ηµιαγωγός τύπου n 
 

___  ηµιαγωγός τύπου p 
 

___  ενδογενής ηµιαγωγός 
 

1.  φορέας µειονότητας. 
2.  φορέας πλειονότητας. 
3.  περισσότερες οπές. 
4.  περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
5.  αριθµός οπών ίσος µε τον αριθµό των 

ελευθέρων ηλεκτρονίων. 
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4. Στο εµπόριο υπάρχουν πολλά είδη διόδων τα οποία έχουν αντίστοιχες 
εφαρµογές, όπως 

Α Β 
 

___  ανόρθωσης 
 

___  Zener 
 

___  φωτοδίοδος 
 

___  LED 
 

1.  αυτοµατισµοί, επικοινωνίες. 
2.  ένδειξη λειτουργίας, απεικονίσεις. 
3.  επιλογή διαµορφωµένης συχνότητας. 
4.  τροφοδοτικά, αυτοκίνητα.  
5.  φώραση γενικού σκοπού.  
6.  σταθεροποίηση τάσης. 

 

 
5. Ένα τροφοδοτικό περιλαµβάνει τα επόµενα τρία στοιχεία:  

Α Β 
 
___  φίλτρο 
 
___  σταθεροποιητής 
 
___  ανορθωτής 

 

1.  διατηρεί τη συνεχή τάση σταθερή, 
ανεξάρτητα από την αντίσταση της 
τροφοδοτούµενης βαθµίδας. 

2.  ανυψώνει ή υποβιβάζει την 
εναλλασσόµενη τάση, ανάλογα µε την 
τιµή της συνεχούς τάσης που είναι 
επιθυµητή. 

3.  εξοµαλύνει τις κυµατώσεις της 
ανορθωµένης τάσης. 

4.  καταργεί τις αρνητικές ηµιπεριόδους 
της εναλλασσόµενης τάσης. 

5.  πραγµατοποιεί φώραση της 
εναλλασσόµενης τάσης. 
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6. Τα τρία τµήµατα ενός ηµιαγωγού έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 
όπως 

Α Β 
 
___  συλλέκτης 
 
___  εκποµπός 
 
___  βάση 

 

1.  τοποθετείται σε ειδική προστατευτική 
θήκη 

2.  έχει µεγάλες προσµίξεις, αλλά τις 
ελάχιστες διαστάσεις. 

3.  έχει µεγάλη πυκνότητα προσµίξεων. 
4.  έχει µικρότερες διαστάσεις και φτωχές 

προσµίξεις. 
5.  έχει τις µεγαλύτερες διαστάσεις. 

 
7. Στις χαρακτηριστικές καµπύλες εξόδου ενός τρανζίστορ npn υπάρχουν τρεις 

βασικές περιοχές:   
Α Β 

 
___  ενεργός περιοχή 
 
___  περιοχή κόρου 
 
___  περιοχή αποκοπής 

 

1.  οι δύο επαφές πολώνονται ανάστροφα. 
2.  µεταβάλλεται το ρεύµα της βάσης, 

χωρίς να αλλάζει το ρεύµα του 
συλλέκτη. 

3.  ένα µεγάλο µέρος των ηλεκτρονίων 
δεσµεύεται στη βάση, ενώ τα 
υπόλοιπα συλλέγονται από τον 
συλλέκτη. 

4.  η επαφή του εκποµπού πολώνεται 
ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα. 

5.  οι δύο επαφές (συλλέκτη, εκποµπού) 
πολώνονται ορθά. 

 

 65



8. Υπάρχουν πολλά είδη ενισχυτών, ανάλογα µε το σκοπό τους, δηλ.   
Α Β 

 
___  τηλεοπτική camera 
 
___  ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων 
 
___  ενισχυτής ακουστικών 

συχνοτήτων 
 

1.  ενισχύει τα σήµατα που 
αναπτύσσονται στην κεραία του δέκτη. 

2.  έχει τη µέγιστη απολαβή (κέρδος) απ’ 
όλα τα είδη ενισχυτών. 

3.  µετατρέπει µία εικόνα σε ηλεκτρικά 
σήµατα. 

4.  ενισχύει µία µεγαφωνική εγκατάσταση. 
5.  έχει σταθερή απολαβή για όλες τις 

συχνότητες. 
 

9. Στο κύκλωµα ενός ενισχυτή διακρίνουµε:   
Α Β 

 
___  αντίσταση εξόδου (r0) 
 
___  σήµα εισόδου 
 
___  αντίσταση εισόδου (rin) 

 

1.  είναι το πηλίκο 
1

1
i
u . 

2.  είναι το ενισχυµένο σήµα. 
3.  είναι καθαρά ωµική αντίσταση. 

4.  είναι το πηλίκο 
2

2
i
u , όταν στην είσοδο 

δεν εφαρµόζεται σήµα. 
5.  πρέπει να ενισχυθεί. 

 

10. Ένα απλό κύκλωµα ενίσχυσης τύπου κοινού εκποµπού περιλαµβάνει:    
Α Β 

 
___  την αντίστση του συλλέκτη 

RC 
 
___  το τρανζίστορ 
 
___  τον πυκνωτή σύζευξης 

 

1.  εµφανίζει πολύ µικρή αντίσταση στην 
εναλλασσόµενη συνιστώσα του 
ρεύµατος. 

2.  τροφοδοτεί µε συνεχή τάση. 
3.  ενισχύει το σήµα. 
4.  ρυθµίζει την τάση πόλωσης VCE. 
5.  αυξοµειώνει την πόλωση της επαφής 

εκποµπού – βάσης. 
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11. Όταν η τάση του σήµατος εισόδου σε ένα κύκλωµα ενίσχυσης αυξηθεί από  
0 V στα 50 mV, τότε συµβαίνουν τα εξής: 

Α Β 
 

___  ρεύµα της βάσης 
 

___  ρεύµα του συλλέκτη 
 

___  δυναµικό του συλλέκτη 
 

1.  αυξάνεται από 3 mA στα 4 mA. 
2.  ελαττώνεται από 11 V στα 8 V. 
3.  αυξάνεται από 0,7 V στα 0,75 V. 
4.  ελαττώνεται από 0,7 V στα 6,4 V. 
5.  αυξάνεται από 60 µΑ στα 80 µΑ. 

 

12. Οι ταλαντωτές βρίσκουν πολλές εφαρµογές, όπως:    
Α Β 

 
___  τηλεοπτικοί δέκτες 
 
___  ηλεκτρονικά εργαστήρια 
 
___  υπολογιστές 

 

1.  παραγωγή του σήµατος εκποµπής. 
2.  ηλεκτρονικό ρολόι. 
3.  παραγωγή της σάρωσης. 
4.  γεννήτριες σήµατος για τον έλεγχο 

συσκευών. 
5.  συσκευές µε πλήκτρα. 

 

13. Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής καλείται το κύκλωµα το οποίο έχει:    
Α Β 

 
___  απολαβή τάσης 
 
___  χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
 
___  αντίσταση εξόδου 

 

1.  µεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµο-
κρασία. 

2.  µηδενική. 
3.  άπειρη. 
4.  διπλάσια. 
5.  δεν επηρεάζονται από τη θερµοκρασία. 
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14. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα χαρακτηρίζονται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα 
µε τη µορφή των σηµάτων στην είσοδο και στην έξοδό τους   

Α Β 
 
 
___  συνδυαστικά 
 
 
___  ακολουθιακά 
 
 
___  ψηφιακά 

 

1.  είναι τα ψηφιακά κυκλώµατα των 
οποίων η έξοδος εξαρτάται όχι µόνο 
από τα σήµατα που εφαρµόζονται 
στην είσοδό τους, αλλά και από την 
προηγούµενη κατάστασή τους. 

2.  είναι τα κυκλώµατα, στα οποία το 
σήµα τόσο στην είσοδο, όσο και στην 
έξοδο είναι αναλογικό. 

3.  είναι τα κυκλώµατα, στα οποία το 
σήµα στην είσοδο είναι αναλογικό, 
αλλά στην έξοδο µετατρέπεται σε 
ψηφιακό. 

4.  είναι τα κυκλώµατα των οποίων το 
σήµα τόσο στην είσοδο, όσο και στην 
έξοδο είναι ψηφιακό. 

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

 
15. Τα συστήµατα αρίθµησης χρησιµοποιούν διαφορετικές βάσεις   

Α Β 
 
___  οκταδικό 
 
___  δεκαδικό 
 
___  δυαδικό 

 

1.  16. 
2.  8. 
3.  10. 
4.  2. 
5.  ½. 
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16. Η άλγεβρα Boole βασίζεται σε ορισµένα θεωρήµατα   
Α Β 

 
___  επιµερισµού 
 
___  απορρόφησης 
 
___  De Morgan 

 

1.  yxyx +=⋅  

2.  )zy(xz)yx( ⋅⋅=⋅⋅  

3.  0xx =⋅  
4.  xzyx)zy(x +⋅=+⋅  

5.  x)yx(x =+  

17. Ανάλογα µε το είδος της κατάστασης τους, υπάρχουν τρία είδη πολυδονητών   
Α Β 

 
___  ασταθής 
 
___  δισταθής 
 
___  µονοσταθής 

 

1.  η µία κατάσταση του είναι ασταθής και 
η άλλη σταθερή. 

2.  και οι δύο καταστάσεις του είναι 
ασταθείς. 

3.  τα δύο τρανζίστορ του είναι σε 
κατάσταση κόρου. 

4.  και οι δύο καταστάσεις του είναι σταθε-
ρές. 

5.  τα δύο τρανζίστορ του είναι σε 
κατάσταση αποκοπής. 

 

18. Οι πολυδονητές βρίσκουν εφαρµογή σε διαφορετικούς τοµείς, όπως   
Α Β 

 
___  δισταθής πολυδονητής 
 
___  ασταθής πολυδονητής 
 
___  µονοσταθής πολυδονητής 

 

1.  χρησιµοποιείται στα ψηφιακά 
συστήµατα για την παραγωγή 
τετραγωνικών παλµών. 

2.  χρησιµοποιείται στα αναλογικά 
συστήµατα για την παραγωγή παλµών 
πριονωτής µορφής. 

3.  χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 
οκταδικών ψηφίων. 

4.  χρησιµοποιείται για την τροποποίηση 
της µορφής των παλµών. 

5.  χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 
δυαδικών ψηφίων. 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

Α. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις 
λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων 
που ακολουθούν. Να προσαρµόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση. 
 

1. βαθµίδα, αξιοπιστία, διάσταση, λειτουργία 
 Η χρήση των ηµιαγωγών έφερε σηµαντικές αλλαγές στις …………………, 

στο βάρος, στο κόστος και στην ……………… των συσκευών.  
 

2. συχνότητα, τάση, πολικότητα, ένταση  
Η αγωγιµότητα ενός ηµιαγωγού µε επαφή p-n καθορίζεται κυρίως από την 
………………… της εφαρµοζόµενης ……………… .  

 
3. τροφοδοσία, αναστροφή, σταθεροποίηση, µεταβολή 

Η δίοδος Zener είναι χρήσιµη για τη ………………… της συνεχούς τάσης 
του τροφοδοτικού, όταν µεταβάλλεται η τάση ……………… ή το φορτίο.  
 

4. θετική, εναλλασσόµενη, αρνητική, συνεχής  
Ανόρθωση ονοµάζεται η αποκοπή των ………………… ηµιπεριόδων µιας 
……………… τάσης.  
 

5. κύκλωµα, ρεύµα, κύµα, σήµα  
Τα ηλεκτροµαγνητικά ………………… που φθάνουν στην κεραία του 
ραδιοφώνου, του κινητού τηλεφώνου κ.λπ. δηµιουργούν ηλεκτρικό 
……………… .  
 

6. εξασθενίζω, αυξάνω, µειώνω, ενισχύω  
Για να λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές συσκευές απαιτείται να 
………………… τα ηλεκτρικά σήµατα ή αν πρόκειται για ηµιτονοειδή 
σήµατα πρέπει να ……………… το πλάτος τους..  
 

7. οριακή, σταθερή, µηδενική, µεταβλητή  
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Ο ιδανικός ενισχυτής έχει ………………… απολαβή για όλες τις συχνότητες 
της περιοχής που θέλουµε να ενισχύει και ……………… απολαβή για τις 
συχνότητες οι οποίες είναι έξω από την αναφερόµενη περιοχή. 
 

8. περίοδος, έξοδος, είσοδος, συχνότητα  
Ταλαντωτής ονοµάζεται το ηλεκτρονικό κύκλωµα το οποίο παράγει 
περιοδικό σήµα, του οποίου η ………………… καθορίζεται από τις τιµές 
των εξαρτηµάτων, χωρίς να εφαρµόζεται σήµα στην ……………… του.  
 

9. αντιστάθµιση, σταθεροποίηση, αντικατάσταση, διαµόρφωση  
Για να βελτιωθεί η σταθερότητα της λειτουργίας του ταλαντωτή 
εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές, όπως είναι η ………………… της τάσης 
τροφοδοσίας και η ……………… του κυκλώµατος LC µε ένα 
πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο.  
 

10. αξιοπιστία, ενίσχυση, ανατροφοδότηση, απόδοση  
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων είναι η 
καλή …………………, η µεγάλη ……………… και η απλοποίηση στη 
σχεδίαση.  
 

11. παράσταση, αποθήκευση, ερµηνεία, επικοινωνία  
Κώδικας ονοµάζεται ένα σύνολο από σύµβολα, το οποίο βοηθά στη γρήγορη 
και σωστή …………………, αλλά και στην ……………… των 
πληροφοριών.  
 

12. αναλογική, συνηθισµένη, κωδικοποιηµένη, ψηφιακή  
Για την επικοινωνία µε τις ………………… συσκευές απαιτείται ένας 
κώδικας, µε τον οποίο θα µετατρέπονται οι πληροφορίες από τη 
……………… µορφή τους σε γλώσσα µηχανής και αντίστροφα. 

 

Β. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις συµπληρώστε τα κενά, βάζοντας τις 
κατάλληλες λέξεις στην κατάλληλη πτώση. 
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1. Τα ηλεκτρονικά ασχολούνται µε την κίνηση των ηλεκτρονίων στο κενό και 

στα στερεά σώµατα µε σκοπό την παραγωγή, τη ……………, την 
εκµετάλλευση και την …………… των πληροφοριών. 
 

2. Φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος ονοµάζονται τα φορτισµένα σωµατίδια που 
έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, όπως είναι τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια των ………………… και τα θετικά ή αρνητικά ιόντα των 
……………… . 
 

3. Η αγωγιµότητα των ηµιαγωγών οφείλεται όχι µόνο στα ελεύθερα 
………………, αλλά και σε ένα άλλο είδος φορέων ηλεκτρικού ρεύµατος το 
οποίο ονοµάζεται ……………… . 
 

4. Η περιοχή απογύµνωσης έχει εύρος µερικών …………… του µέτρου και το 
δυναµικό φραγµού ισούται µε τάση µερικών …………… του ενός Volf. 
 

5. Η τάση, στην οποία παρατηρείται η απότοµη …………… του ανάστροφου 
……………, ονοµάζεται τάση Zener. 
 

6. Σε πρώτη προσέγγιση, η δίοδος θεωρείται ηλεκτρονικός …………… ο 
οποίος µπορεί να βρεθεί σε ανοιχτή ή κλειστή κατάσταση, ανάλογα µε την 
…………… της τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα του. 
 

7. Στα αυτοκίνητα, αν και απαιτείται …………… τάση, η γεννήτρια (δυναµό) 
είναι …………… τάσης, διότι η κατασκευή της είναι απλούστερη. 
 

8. Οπτικοηλεκτρονικές λέγονται οι διατάξεις, στις οποίες συνδυάζονται 
…………… εξαρτήµατα και …………… ακτινοβολίες για την επίτευξη του 
επιθυµητού αποτελέσµατος. 

9. Όταν ένα τρανζίστορ χρησιµοποιείται σαν ενισχυτής, τότε οι συνδεσµολογίες 
του χαρακτηρίζονται σαν κοινού ……………, κοινής …………… και 
κοινού …………… . 

 72



 
10. Οι απώλειες του κυκλώµατος LC οφείλονται στις …………… απώλειες του 

πυκνωτή, στις …………… απώλειες του πηνίου και στην ακτινοβολία των 
…………… κυµάτων. 
 

11. Τα χαρακτηριστικά ενός ταλαντωτή είναι η …………… και το …………… 
του παραγόµενου σήµατος. 
 

12. Η εξέλιξη και ο ανταγωνισµός στην κατασκευή των ηλεκτρονικών συσκευών 
απαιτεί καλύτερη …………… και µικρότερες …………… . 
 

13. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα αποτελείται από ηλεκτρονικά …………… τα 
οποία είναι κατασκευασµένα στο ίδιο κοµµάτι κρυστάλλινου …………… 
και συνδέονται µεταξύ τους έτσι, ώστε να αποτελούν ένα πλήρες 
…………… . 
 

14. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά ασχολούνται µε την παραγωγή, τη ……………, 
την …………… και την αποθήκευση των ψηφιακών σηµάτων. 
 

15. Για την επικοινωνία µεταξύ αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων είναι 
απαραίτητη η παρεµβολή ενός κυκλώµατος …………… ή …………… . 
 

16. Γενικά, η …………… µεταξύ ενός αναλογικού και ενός ψηφιακού 
κυκλώµατος παίζει το ρόλο του …………… ο οποίος είναι απαραίτητος για 
τη συνεννόηση δύο προσώπων τα οποία δεν µιλούν την ίδια γλώσσα. 
 

17. Η αναγραφή των αριθµών γίνεται µόνο µε τους …………… των δυνάµεων 
του συστήµατος …………… . 
 

18. Η υψηλή τάση (5 V) αντιστοιχεί στο …………… και η χαµηλή τάση (0 V) 
αντιστοιχεί στο …………… µιας λογικής πύλης. 
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19. Η πύλη OR εκτελεί την πράξη της λογικής …………… και έχει δύο ή 
περισσότερες …………… . 
 

20. Η πύλη AND εκτελεί την πράξη του λογικού …………… και έχει µία 
…………… και δύο ή περισσότερες …………… . 
 

21. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των τρανζίστορ ενός πολυδονητή είναι ότι 
µπορούν να βρεθούν σε δύο µόνο καταστάσεις, δηλ. σε κατάσταση 
…………… και σε κατάσταση …………… . 
 

22. Σε ένα ταλαντωτή αντατροπής, το ρόλο του ηλεκτρονικού διακόπτη µπορούν 
να παίξουν το τρανζίστορ …………… και ο τελεστικός …………… . 
 

Ερωτήσεις διάταξης 

• Να τοποθετήσετε τις επόµενες προτάσεις στη σωστή σειρά, βάζοντας τα 
κατάλληλα γράµµατα στις παρενθέσεις:  

1. Αν αποσυναρµολογήσουµε µία οποιαδήποτε ηλεκτρονική εγκατάσταση θα 
παρατηρήσουµε, ότι η δοµή της αποτελείται από ορισµένα τµήµατα, 
αρχίζοντας από έξω προς τα µέσα:  
α) κύκλωµα 
β) συσκευή 
γ) σύστηµα 
δ) εξάρτηµα 
ε) βαθµίδα 

 
1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ),  5. (     ) 

 
 

2. Η µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή µέσα σε ένα 
τροφοδοτικό ακολουθεί µία καθορισµένη πορεία:   
α) φίλτρο 
β) ανορθωτής 
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γ) συνεχής τάση 
δ) σταθεροποιητής 
ε) µετασχηµατιστής 

 
1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ),  5. (     ) 

 
3. Οι ταλαντωτές µετατρέπουν την ενέργεια του συνεχούς ρεύµατος σε 

ενέργεια του σήµατος µε µία ορισµένη διαδικασία:   
α) τριγωνική έξοδος 
β) τροφοδοτικό 
γ) συνεχής τάση 
δ) ταλαντωτής 

 
1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ) 

 
4. Οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από διάφορα τµήµατα τα 

οποία µπορούν να τεθούν σε σειρά από το µεγαλύτερο (σε µέγεθος) προς το 
µικρότερο:   
α) βαθµίδα 
β) ολοκληρωµένο κύκλωµα 
γ) σύστηµα 
δ) συσκευή 

 
1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ) 

 
 
 
 

5. Ο ψηφιακός δέκτης της τηλεόρασης εκτελεί µία σειρά µετατροπών, δηλ.: 
α) ψηφιακό σήµα 
β) τελικό αναλογικό σήµα 
γ) φως 
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δ) επεξεργασία ψηφιακού σήµατος 
ε) αρχικό αναλογικό σήµα 

 
1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ),  5. (     ) 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε τρία εξαρτήµατα τα οποία κατασκευάζονται από ηµιαγωγούς. 
2. Να ορίσετε την ειδική αγωγιµότητα και να εξηγήσετε την (τις) φυσική (-ες) 

µεταβλητή (-ες). 
3. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των ηµιαγωγών µε βάση την προέλευση των 

φορτίων τους. 
4. Πού οφείλεται η απότοµη αύξηση του ανάστροφου ρεύµατος στο φαινόµενο 

Ζener; 
5. Να αναφέρετε τρία τεχνικά χαρακτηριστικά µιας διόδου καθώς και τις πηγές 

ανεύρεσης τους. 
6. Γιατί η εναλλασσόµενη τάση πρέπει στα αυτοκίνητα να µετατρέπεται σε 

συνεχή;  
7. Σε ποιες ηλεκτρικές διαδικασίες είναι απαραίτητη η ανόρθωση; 
8. Να αναφέρετε πέντε κατηγορίες των οπτικοηλεκτρικών διατάξεων. 
9. Πότε εκπέµπει φως µία δίοδος φωτοεκποµπής; 

10. Σε τι µπορεί να µετατραπεί µία δίοδος φωτοεκποµπής µε προσθήκη 
κατάλληλων υλικών; 

11. Πότε το τρανζίστορ npn συµπεριφέρεται σαν κλειστός διακόπτης (on) και 
πότε ισοδυναµεί µε ανοικτό διακόπτη (off); 

12. Γιατί το ρεύµα του συλλέκτη µπορεί να ελέγχεται από το ρεύµα της βάσης;  
13. Πώς ορίζεται η απολαβή ή το κέρδος ενός ενισχυτή; 
14. Πώς συνδέονται η απολαβή ισχύος µε την απολαβή τάσης και την απολαβή 

έντασης; 
15. Να γράψετε την απολαβή ισχύος, τάσεως και εντάσεως στη λογαριθµική 

κλίµακα. 
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16. Να ορίσετε την καµπύλη απόκρισης. 
17. ∆ώστε τον ορισµό του εύρους ζώνης. 
18. Τι περιλαµβάνει η ανάλυση της λειτουργίας ενός ενισχυτή; 
19. Σε ένα κύκλωµα ενίσχυσης, πώς συνδέονται οι τάσεις εισόδου και εξόδου;  
20. Ποιοι άλλοι όροι χρησιµοποιούνται για την ανατροφοδότηση; 
21. Από ποιο φυσικό µέγεθος εξαρτάται η απολαβή ενός ενισχυτή και η 

µετατόπιση που προκαλεί στη φάση του σήµατος εισόδου; 
22. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που µπορούν να µεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά ενός ταλαντωτή. 
23. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα των τυπωµένων κυκλωµάτων. 
24. Να αναφέρετε τέσσερις κατηγορίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 
25. Να αναφέρετε µία εφαρµογή η οποία προκύπτει λόγω των πολύ µικρών 

διαστάσεων των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 
26. Να σχεδιάσετε τη συµβολική παράσταση ενός τελεστικού ενισχυτή, 

αναφέροντας τις εισόδους του. 
27. Γιατί ο τελεστικός ενισχυτής έγινε τόσο δηµοφιλής;  
28. Να αναφέρετε ένα τύπο τελεστικού ενισχυτή ο οποίος γνώρισε τεράστια 

επιτυχία. 
29. Γιατί ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας γενικός ενισχυτής; 
30. Να αναφέρετε τέσσερις ψηφιακές συσκευές οι οποίες έχουν τελευταία 

αντικαταστήσει τις αντίστοιχες αναλογικές. 
31. Να αναφέρετε τέσσερα βασικά πλεονεκτήµατα των ψηφιακών έναντι των 

αναλογικών κυκλωµάτων. 
32. Πώς ονοµάζονται και πώς συµβολίζονται οι δύο µετατροπείς σηµάτων; 
33. Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα µετατροπής αναλογικών σηµάτων σε 

ψηφιακά και αντίστροφα. 
34. Ποιες τιµές παίρνουν οι µεταβλητές x, y, z της συνάρτησης f = σ (x, y, z…) 

ενός ψηφιακού κυκλώµατος και πως ονοµάζονται;  
35. Ποια ψηφία χρησιµοποιούνται στο οκταδικό και ποια στο δυαδικό σύστηµα 

αρίθµησης;  
36. Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα αρίθµησης. 
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37. Τι είναι το 1 byte (δυφιοσυλλαβή) και πόσοι διαφορετικοί συνδυασµοί 
σχηµατίζονται µε τα ψηφία του ενός byte; 

38. Πώς συνδέονται τα τρανζίστορ ενός πολυδονητή;  
 

 

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να περιγράψετε την απλή ανόρθωση σε κύκλωµα το οποίο περιλαµβάνει ένα 
µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος, µία δίοδο και µία αντίσταση. 

2. Να περιγράψετε την πλήρη ανόρθωση σε κύκλωµα το οποίο περιλαµβάνει 
ένα µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος, τέσσερις διόδους και µία 
αντίσταση. 

3. Να ερµηνεύσετε την εκποµπή φωτός σε µία δίοδο φωτοεκποµπής (LED). 
4. Τι γνωρίζετε για τη µονάδα απεικόνισης 7 στοιχείων; 
5. Να ερµηνεύσετε τη λειτουργία µιας φωτοδιόδου. 
6. Να σχεδιάζετε τα δύο σχηµατικά και τα δύο συµβολικά διαγράµµατα ενός 

τρανζίστορ επαφής. 
7. Να περιγράψετε τη ροή των ηλεκτρονίων σε ένα τρανζίστορ npn, όταν η 

επαφή του εκποµπού είναι πολωµένη θετικά και του συλλέκτη ανάστροφα. 
8. Να ορίσετε τον συντελεστή ενίσχυσης ρεύµατος εξηγώντας τις φυσικές 

παραµέτρους. 
9. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα των χαρακτηριστικών καµπυλών εξόδου ενός 

τρανζίστορ npn για τρία ρεύµατα βάσης: ΙΒ = 20 µΑ, ΙΒ = 40 µΑ και ΙΒ = 60 
µΑ και να διευκρινίσετε τις τρεις περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ. 

10. Είναι αλήθεια, ότι η αύξηση του πλάτους ενός σήµατος είναι περίπου 
παρόµοια µε την ανύψωση της τάσης σε ένα µετασχηµατιστή;  

11. Πώς η ενίσχυση ενός σήµατος δεν παραβιάζει την αρχή διατήρησης της 
ενέργειας, όταν γνωρίζουµε ότι η ισχύς εξόδου είναι µεγαλύτερη από την 
ισχύ εισόδου;  

12. Να ορίσετε την απολαβή τάσης, έντασης και ισχύος. 
13. Πόσοι ακροδέκτες υπάρχουν σε έναν τετράπολο ενισχυτή και ποιες 

λειτουργίες εκτελούν; 
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14. Να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα ενίσχυσης τύπου κοινού εκποµπού, γνωρίζοντας 
ότι το δυναµικό βάσης είναι VBB = 0,7 V, VCC = 20 V, η αντίσταση του συλ-
λέκτη είναι RC = 3 ΚΩ, το ρεύµα βάσης είναι ΙΒ = 60 µΑ και ο συντελεστής Β 
= 50. Ακόµη, να υπολογίσετε το δυναµικό του συλλέκτη VCE κατά τη στατική 
λειτουργία του κυκλώµατος, δηλ. όταν δεν εφαρµόζεται κάποιο σήµα. 

15. Να αναφέρετε τις βαθµίδες ενός αρµονικού ταλαντωτή και να εξηγήσετε τη 
λειτουργία του. 

16.  Να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα πηνίου – πυκνωτή µαζί µε ένα διακόπτη και 
µια πηγή σταθερής τάσης και στη συνέχεια να ερµηνεύσετε τις 
ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις, µέχρι να εξαντληθεί η ενέργεια του 
κυκλώµατος και να σβήσει η ταλάντωση. 

17. Να δώσετε τον ορισµό της θετικής και αρνητικής ανατροφοδότησης. 
18. Να σχεδιάσετε ένα αρµονικό ταλαντωτή LC µε τρανζίστορ και να εξηγήσετε 

τις πολώσεις των επαφών του τρανζίστορ λόγω της πηγής τροφοδοσίας VCC. 
Το αναφερόµενο κύκλωµα διαθέτει ακόµη ένα πυκνωτή σύζευξης C1, µία 
ωµική αντίσταση R και ένα περαιτέρω πηνίο L1. 

19. Να ερµηνεύσετε την αρχή λειτουργίας των ταλαντωτών ανατροπών µε βάση 
το κύκλωµα το οποίο αποτελείται από µία πηγή τάσης V, µία ωµική 
αντίσταση, ένα πυκνωτή και ένα διακόπτη. 

20. Να σχεδιάσετε την τάση εξόδου του πυκνωτή ενός ταλαντωτή ανατροπής 
κατά το άνοιγµα και κλείσιµο του διακόπτη. 

21. Τι προϋποθέτουν οι αυξηµένες δυνατότητες των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων; 
22. Τι εννοούµε µε τον όρο «µικροηλεκτρονική» και πώς έχει προκύψει; 
23. Να αναφέρετε τρία γνωστά ολοκληρωµένα κυκλώµατα και τις εφαρµογές 

τους. 
24. Πώς µπορούν να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά ενός τελεστικού 

ενισχυτή ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί;  

25. Να σχεδιάσετε ένα απλό κύκλωµα το οποίο θα δίνει αναλογικό σήµα και ένα 
άλλο που θα δίνει ψηφιακό σήµα. Ακόµη, να σχεδιάσετε τις γραφικές 
παραστάσεις των δύο σηµάτων. 

26. Να ερµηνεύσετε, γιατί η µετατροπή του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και 
αντίστροφα είναι απαραίτητη στα ψηφιακά Ηλεκτρονικά. 
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27. Να σχεδιάσετε τη γενική µορφή ενός ψηφιακού κυκλώµατος, αναφέροντας 
τις τιµές που µπορεί να παίρνουν οι είσοδοι και οι έξοδοί του. 

28. Για ποιο λόγο δεν µπορεί το δεκαδικό σύστηµα να χρησιµοποιηθεί στις 
ψηφιακές συσκευές και γιατί χρησιµοποιείται το δυαδικό;  

29. Να υπολογίσετε τον αριθµό του δεκαδικού συστήµατος που αντιστοιχεί στον 
αριθµό: 1000100101. 

30. Να υπολογίσετε τον δυαδικό αριθµό ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθµό: 1999. 
31. Να υπολογίσετε τον αριθµό του δεκαδικού συστήµατος ο οποίος αντιστοιχεί 

στον δυαδικό αριθµό: 1110001. 
32. Γιατί ο κώδικας ASCII ονοµάζεται αλφαριθµητικός; 
33. Τι γνωρίζετε για τον αλφαριθµητικό κώδικα και τι είναι το ψηφίο ισοτιµίας; 
34. Τι είναι λογική πρόταση και πώς µπορούµε να διαχειρισθούµε τις προτάσεις 

µε βάση τους δυαδικούς αριθµούς;  
35. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας της πράξης OR (H΄) και έπειτα να τον 

επαληθεύσετε µε διακόπτες. 
36. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας της πράξης AND (ΚΑΙ). Στη συνέχεια, 

επαληθεύσατε την πράξη µέσω διακοπτών. 
37. Να γράψετε τον πίνακα αληθείας της πράξης ΝΟΤ (ΟΧΙ) και επαληθεύσατε 

την πράξη µέσω διακοπτών. 
38. Τι γνωρίζετε για την αρχή του δυϊσµού;  
39. Να εξηγήσετε τη λειτουργία της πύλης OR σε ένα κύκλωµα µε µία ωµική 

αντίσταση, δύο δύοδους, µία αντίσταση και µία πηγή τροφοδοσίας 5 V.  
40. Να ερµηνεύσετε τη λειτουργία της πύλης ΝΟΤ µε ένα κύκλωµα το οποίο έχει 

δύο ωµικές αντιστάσεις, ένα τρανζίστορ και µία πηγή τροφοδοσίας 5 V. 
41. Πότε µία κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή και πότε ασταθής στα 

ακολουθιακά κυκλώµατα;  
42. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα ενός δισταθή πολυδονητή (flip-flop) µε διάκριτα 

στοιχεία καθώς  και το σύµβολό του. 
43. Να εξηγήσετε το φαινόµενο της χιονοστιβάδας. 
44.  Ποια ηλεκτρονική συσκευή αντικαταστάθηκε µε το τρανζίστορ;  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Στη συνέχεια δώστε την 
κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

1. Α. Στην απλή ανόρθωση, οι αρνητικές ηµιπερίοδοι 
µετατρέπονται σε θετικές, ενώ στην πλήρη ανόρθωση 
κόβονται.  

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
2. Α. Η δίοδος φωτοεκποµπής (LED) και η φωτοδίοδος 

αποτελούν γεννήτριες φωτός. 
 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
3. Α. Τα τρία τµήµατα που υπάρχουν στον ηµιαγωγό ενός 

τρανζίστορ επαφής είναι όµοια µεταξύ τους, τόσο ως 
προς τις διαστάσεις, όσο και ως προς την ποιότητα 
των προσµίξεων. 

 Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 

 
4. Α. Σε ένα τρανζίστορ επαφής υπάρχουν τέσσερις τρόποι 

πόλωσης.  
 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
5. Α. Η περίοδος ενός κυκλώµατος LC είναι σταθερή.  
 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Σ Λ 

 
6. Α. Η ανατροφοδότηση βοηθά στην τροποποίηση της 

λειτουργίας ενός συστήµατος. 
 Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας, δίνοντας ένα 

παράδειγµα. 

 
Σ Λ 

 

 81



7. Α. Η θετική ανατροφοδότηση χρησιµοποιείται στους 
ενισχυτές.  

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
8. Α. Η ιδανική συχνότητα λειτουργίας ενός ταλαντωτή 

συµπίπτει µε τη συχνότητα συντονισµού του 
κυκλώµατος LC.  

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
9. Α. Στα τυπωµένα κυκλώµατα, τα εξαρτήµατα 

προσαρµόζονται σε µία αγώγιµη επιφάνεια.  
 Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
10. Α. Με τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα σηµειώθηκαν 

σηµαντικές αλλαγές στη βασική θεωρία των 
ηλεκτρονικών.  

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
11. Α. Η τάση εξόδου ενός ποτενσιοµέτρου χαρακτηρίζεται 

αναλογικό σήµα. 
 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
12. Α. Σήµερα, τα αναλογικά κυκλώµατα µπορούν να 

συνδεθούν απ’ ευθείας µε τα ψηφιακά.  
 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

13. Α. Τα ψηφιακά κυκλώµατα ονοµάζονται λογικά 
κυκλώµατα. 

 Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
14. Α. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα είναι δύο 

καταστάσεων. 
 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας µε δύο παραδείγµατα. 

 
Σ Λ 
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15. Α. Πύλες ονοµάζονται τα αναλογικά κυκλώµατα τα 

οποία πραγµατοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας 
Boole. 

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
16. Α. Οι πολυδονητές είναι µία κατηγορία ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται συχνά στα 
ψηφιακά συστήµατα. 

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
17. Α. Η πύλη ΝΟΤ εκτελεί την πράξη της λογικής άρνησης, 

δηλ. µετατρέπει µόνο το 0 σε 1. 
 Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

Τη λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς  
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

1. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι ο συνδυασµός ενός 
ηλεκτρικού και ενός µαγνητικού πεδίου παράλληλα µεταξύ 
τους, ο οποίος διαδίδεται στο κενό και στα µονωτικά 
σώµατα παράλληλα στη διεύθυνση των πεδίων µε την 
ταχύτητα του φωτός.  

 
 
 
 

Σ Λ 

2. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν διαδίδονται. Σ Λ 

3. Όσο αυξάνεται η συχνότητα του ρεύµατος, το φαινόµενο 
της ακτινοβολίας γίνεται εντονότερο. 

 
Σ Λ 

4. Το σήµα χαµηλών συχνοτήτων, αποτελεί το µεταφορικό 
µέσο για την πληροφορία.  

 
Σ Λ 

5. Ένας σταθµός FM χρειάζεται περιοχή συχνοτήτων 200 
ΚΗz, έναντι 10 KHz ενός σταθµού ΑΜ. 

 
Σ Λ 

6. Η µίξη ή αλλαγή συχνότητας γίνεται από κάθε γραµµικό 
στοιχείο κυκλώµατος, στοιχείο δηλαδή του οποίου η 
χαρακτηριστική καµπύλη είναι ευθεία γραµµή. 

 
 

Σ Λ 

7. Οι τροχιές των δορυφόρων είναι τριών ειδών: οι 
σύγχρονες, οι ασύγχρονες και οι χαµηλού ύψους τροχιές. 

 
Σ Λ 

8. Οι δορυφόροι µε σύγχρονη τροχιά, λέγονται και  
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γεωστατικοί γιατί κινούνται σε σχέση µε τη γη. Σ Λ 

9. Ανάλογα µε τον τρόπο µεταβολής του δείκτη διάθλασης 
του πυρήνα οι οπτικές ίνες διακρίνονται στις µονότροπες 
και στις πολύτροπες. 

 
 

Σ Λ 

10. Οι πολύτροπες οπτικές ίνες, είναι δύσχρηστες λόγω των 
µικρών διαστάσεων, αλλά σε αυτές  ανήκει το µέλλον. 

 
Σ Λ 

 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που χρησιµοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες 
ονοµάζονται 
α) µικροκύµατα.  
β) ραδιοκύµατα. 
γ) Laser. 
δ) τηλεπικοινωνιακά. 
 

2. Σε µια περιοχή κυµάτων χωράνε 
α) περισσότεροι σταθµοί FM απ’ ότι ΑΜ. 
β) λιγότεροι σταθµοί FM απ’ ότι ΑΜ. 
γ) ίδιοι σταθµοί FM και ΑΜ. 
δ) µόνο ένας σταθµός FM και ένας ΑΜ. 

 
3. Ο συντονισµός του δέκτη επιτυγχάνεται 

α) µεταβάλλοντας την αυτεπαγωγή του πηνίου. 
β) µεταβάλλοντας τη χωρητικότητα του µεταβλητού πυκνωτή. 
γ) µεταβάλλοντας την ωµική αντίσταση R του πηνίου. 
δ) µεταβάλλοντας τη τάση στα άκρα του πυκνωτή. 

 
4. Ευαισθησία σαν κύριο χαρακτηριστικό του δέκτη λέγεται: 

α) η ικανότητα του δέκτη να επιλέγει την επιθυµητή περιοχή συχνοτήτων. 
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β) η ικανότητα του δέκτη να αναπαραγάγει όλες τις συχνότητες. 
γ) η ελάχιστη τάση που χρειάζεται στην είσοδο του δέκτη, για να λειτουγήσει 

ικανοποιητικά. 
δ) η ελάχιστη ένταση που χρειάζεται στην έξοδο του δέκτη, για να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά. 
 
5. Την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση όλων των σηµείων του πλανήτη την 

εξασφαλίζουν 
α) 10 σύγχρονοι δορυφόροι. 
β) 3 σύγχρονοι δορυφόροι. 
γ) άπειροι σύγχρονοι δορυφόροι. 
δ) 20 σύγχρονοι δορυφόροι. 

 
6. Η πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία των κυκλωµάτων του δορυφόρου είναι: 

α) το ουράνιο. 
β) το φυσικό αέριο. 
γ) ο ήλιος. 
δ) υγρά καύσιµα. 

 
7. Η οπτική ίνα είναι εύκαµπτο νήµα φτιαγµένο από 

α) χαλκό ή αλουµίνιο. 
β) φυτικές ίνες. 
γ) γυαλί ή πλαστικό. 
δ) κεραµικά υλικά. 

 
8. Η εξασθένιση σαν χαρακτηριστικό της οπτικής ίνας εξαρτάται από 

α) τη µηχανική αντοχή. 
β) τη χηµική σύσταση και το µήκος κύµατος. 
γ) το βάρος και τον όγκο. 
δ) το κόστος. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

1. Η πληροφορία µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα και αντίστροφα, από ειδικό 
για κάθε περίπτωση µετατροπέα, όπως 

Α Β 
 
___  φως 
 
___  δεδοµένα 
 
___  ήχος 

1.  µικρόφωνο, ακουστικό ή µεγάφωνο. 
2.  Μουσική, οµιλία. 
3.  camera, οθόνη, σκάνερ. 
4.  video, υπολογιστής. 
5.  εκτυπωτής, οθόνη, σχεδιαστής, 

πληκτρολόγιο. 
 

2. Τα ονόµατα των περιοχών, αναφέρονται στον τρόπο παραγωγής και στις 
συνηθισµένες πηγές τους 

Α Β 
 
___  µικροκύµατα 
 
___  ακτίνες γ 
 
___  υπεριώδεις 

1.  όταν ηλεκτρόνια µεγάλης ταχύτητας 
κτυπούν ένα στόχο. 

2.  κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος από αέρια. 

3.  από τη διέγερση των ηλεκτρονίων των 
ατόµων. 

4.  από πυρήνες ραδιενεργών ατόµων. 
5.  από πολύ θερµά σώµατα. 
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3. Ανάλογα µε τη διαδροµή τα ραδιοκύµατα διακρίνονται σε:  
Α Β 

 
___  κύµατα χώρου 
 
___  ιονοσφαιρικά κύµατα 
 
___  κύµατα επιφάνειας 

1.  µπορούµε να πετύχουµε εµβέλεια µέχρι 
4.000 KM, µε αστάθεια στη λήψη. 

2.  µπορούµε να πετύχουµε εµβέλεια µέχρι 
και τα 100 KM. 

3.  µπορούµε να πετύχουµε εµβέλεια σε 
όλο τον κόσµο. 

4.  για µακρά και µεσαία κύµατα του 
ραδιοφώνου, των οποίων η εµβέλεια 
είναι µεγαλύτερη κατά τη διάδοσή της 
στη θάλασσα. 

5.  µπορούµε να πετύχουµε εµβέλεια, µόλις 
πάνω από τον ορίζοντα. 

 

4. Το σύστηµα οπτικής µετάδοσης έχει τρεις συνιστώσες 
Α Β 

 

___  ανιχνευτής 
 

___  πηγή φωτός 
 

___  µέσο µετάδοσης 

1.  είναι η οπτική ίνα. 
2.  είναι ο ενισχυτής. 
3.  είναι µία δίοδος LED ή Laser. 
4.  είναι o διαµορφωτής. 
5.  είναι µια φωτοδίοδος. 

 

 

5. Η χρήση των οπτικών ινών, προϋποθέτει την κατασκευή τερµατικών 
στοιχείων. Τέτοια είναι:  

Α Β 
 
___  διαµορφωτές 
 
___  φωρατές 
 
___ δέκτες 

1.  µετατρέπουν το ηλεκτρικό σήµα σε φως. 
2.  µετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό σήµα. 
3.  συνδέουν προσωρινά τµήµατα οπτικής 

ίνας. 
4.  διαχωρίζουν την πληροφορία από την 

ακτινοβολία. 
5.  φορτώνουν την πληροφορία στην 

ακτινοβολία. 
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Ερώτηση συµπλήρωσης κενού 

• Συµπληρώστε στα κενά τις κατάλληλες λέξεις, στο παρακάτω διάγραµµα 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. 

 
πληροφορία 

 
………… 

 
 

 
Μέσο  

µετάδοσης 

 
 

 
……………. 

 
 

πληροφορία 

 
 

Ερωτήσεις διάταξης 

• Να τοποθετήσετε τις επόµενες προτάσεις στη σωστή σειρά, βάζοντας τα 
κατάλληλα γράµµατα στις παρενθέσεις:  

1. Στον ποµπό η µετατροπή του ηλεκτρικού σήµατος της πληροφορίας, σε 
κατάλληλη µορφή περιλαµβάνει: 
α) διαµόρφωση του φέροντος 
β) ενίσχυση του διαµορφωµένου σήµατος 
γ) ενίσχυση του σήµατος 
δ) εκποµπή του διαµορφωµένου σήµατος από την κεραία 
ε) παραγωγή ενός άλλου σήµατος πολύ µεγαλύτερης συχνότητας, το οποίο 

ονοµάζεται φέρον ή φορέας 
 

1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ),  5. (     ) 
 

2. Βάλε στη σωστή σειρά τις παρακάτω λέξεις που ορίζουν την αρχή 
λειτουργίας της αποδιαµόρφωσης: 
α) περιοριστής 
β) ενισχυτής ενδιάµεσης συχνότητας 
γ) διευκρινιστής 
 

1. (     ),  2. (     ), 3. (     ) 
 

3. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή σειρά ανάλογα µε τη 
χρονολογική τους εξέλιξη:  
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Για τη µεταφορά των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν 
α) η οµοαξονική γραµµή µεταφοράς. 
β) τα καλώδια. 
γ) τα φερέσυχνα συστήµατα. 
δ) η δισύρµατη εναέρια γραµµή. 
ε) η ασύρµατη επικοινωνία. 
 

1. (     ),  2. (     ), 3. (     ),  4. (     ),  5. (     ) 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Εξηγήστε το φαινόµενο των διαλείψεων (fading). 
2.  Ένα κύµα χώρου από τι εξαρτάται και µε ποιο τρόπο µπορούµε να 

µεγαλώσουµε την εµβέλειά του; 
3.  Τι καλείται διαµόρφωση (modulation) και τι διαµόρφωση πλάτους (ΑΜ); 
4.  Τι καλείται διαµόρφωση συχνότητας (FM) και για ποιους λόγους εφαρµόζεται;  
5.  Τι είναι τα παράσιτα και πώς µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε; 
6.  Πώς ορίζεται το επίπεδο πόλωσης; Πότε το ηλεκτροµαγνητικό κύµα λέγεται 

οριζόντια και πότε κατακόρυφα πολωµένο; 
7.  Από τι εξαρτάται το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται στην κεραία λήξης και 

πως µπορούµε να πετύχουµε την καλύτερη δυνατή λήψη; 
8.  Γιατί χρησιµοποιείται ο ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων σε ένα δέκτη;  
9.  Τι είναι η ετεροδύνωση και ποια είναι τα πλεονεκτήµατά της; 

10.  Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκποµπών µέσω δορυφόρων; 
11.  Ποια προβλήµατα έχουν τα µέσα µετάδοσης της πληροφορίας;  
12.  Τι γνωρίζετε για τους σύγχρονους δορυφόρους; 
13.  Αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα και τρία µειονεκτήµατα των οπτικών ινών. 
14.  Ποιες προοπτικές δηµιουργούνται από τη χρήση των οπτικών ινών; 
15.  Τι ονοµάζεται δείκτης διάθλασης ενός µέσου, και από τι εξαρτάται η τιµή 

του;  
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16.  Αναφέρατε τις δύο µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των 
οπτικών ινών. 

17.  Από ποια µέρη αποτελείται µια οπτική ίνα και από τι υλικό κατασκευάζεται 
το καθένα;  

18.  Η εξασθένιση σαν χαρακτηριστικό της οπτικής ίνας από τι εξαρτάται και τι 
καθορίζει; 

19.  Τι γνωρίζετε για το εύρος ζώνης; 
20.  Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά των οπτικών ινών που τις κάνουν 

ιδανικές για ορισµένες εφαρµογές;  
 

 

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Αναφέρατε τρεις λόγους, για τους οποίους είναι απαραίτητη η χρήση ενός 
σήµατος υψηλών συχνοτήτων ως µεταφορικού µέσου. 

2. Πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την ανεπάρκεια των συχνοτήτων που 
προκύπτει από τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες επικοινωνίας; 

3. Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η τηλεπικοινωνιακή 
σύνδεση µέσω δορυφόρου. 

4. Περιγράψτε ένα τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  

• Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που 
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

1. Α. Περιορισµός του πλάτους µπορεί να γίνει στο σήµα  
α) ΑΜ. 
β) FM. 
γ) και στα δύο. 
δ) σε κανένα. 

 Β. Να εξηγήστε τη σωστή απάντηση. 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

Σ υ σ τ ή µ α τ α  Αυ τ ο µ ά τ ο υ  Ε λ έ γ χ ο υ  
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

1. Σήµερα, έχει διερευνηθεί πλήρως η λειτουργία του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. 

 
Σ Λ 

2. Τελευταία, επιστρατεύθηκε η κβαντική φυσική για τη 
µελέτη των εγκεφαλικών λειτουργιών. 

 
Σ Λ 

3. Ο έλεγχος αφορά τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήµατος. Σ Λ 

4. Ο ανθρώπινος οργανισµός αποτελεί ένα ανοικτό σύστηµα 
ελέγχου. 

 
Σ Λ 

5. Τα ανοικτά συστήµατα είναι γενικά απλά από άποψη 
λειτουργίας και κατασκευής. 

 
Σ Λ 

6. Τα ανοικτά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου παρουσιάζουν 
συχνά προβλήµατα αστάθειας. 

 
Σ Λ 

7. Τα κλειστά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου είναι γενικά 
απλούστερα από τα ανοικτά. 

 
Σ Λ 

8. Αν η πόλωση ενός κυκλώµατος κοινού εκποµπού 
παραµένει σταθερή, τότε το σηµείο ηρεµίας είναι 
αµετάβλητο. 

 
Σ Λ 

9. ∆ύο µεγέθη εναλλασσόµενου ρεύµατος λέγονται 
συµφασικά, όταν έχουν διαφορά φάσης 0° ή 360°. 

 
Σ Λ 
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10. Οι τιµές των απολαβών ενός ενισχυτή είναι γενικά µικρές 
και πάντως δεν ξεπερνούν το 10. 

 
Σ Λ 

11. Οι ενισχυτές σηµάτων αποτελούν συστήµατα αυτοµάτου 
ελέγχου. 

 
Σ Λ 

12. Σε ένα απλά συντονιζόµενο ενισχυτή θεωρούµε, ότι 
αποκόπτονται τα σήµατα εξόδου τα οποία βρίσκονται µέσα 
στο εύρος ζώνης. 

 
 

Σ Λ 

13. Στις ακραίες συχνότητες f1, f2 της ζώνης διέλευσης, η 
απολαβή ισχύος Ap υποδιπλασιάζεται. 

 
Σ Λ 

14. Το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων (BW) 
µεταβάλλεται, όταν ο ενισχυτής εργάζεται µε θετική ή 
αρνητική ανατροφοδότηση. 

 
 

Σ Λ 

15. Η συνάρτηση µεταφοράς είναι ανεξάρτητη από τα στοιχεία 
του συγκεκριµένου Σ.Α.Ε. 

 
Σ Λ 

16. Η συνάρτηση µεταφοράς G (s) έχει έννοια γενικότερη από 
την απολαβή Α. 

 
Σ Λ 

17. Αν θεωρήσουµε τρία συστήµατα συνδεµένα σε σειρά τα 
οποία έχουν συναρτήσεις µεταφοράς G1,  G2, G3 τότε η ολική 
συνάρτηση µεταφοράς είναι: G0(s) = G1(s) + G2(s) + G3(s) 

 
 

Σ Λ 

18. Αν θεωρήσουµε τρία συστήµατα τα οποία συνδέονται 
παράλληλα και έχουν συναρτήσεις µεταφοράς G1(s), G2(s), 
G3(s), τότε η ολική συνάρτηση µεταφοράς είναι 
G0(s) = G1(s) + G2(s) + G3(s) 

 
 
 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1. Οι αρχές των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µελετήθηκαν αρχικά από τον 
α) Carson. 
β) Hockman. 
γ) Schokley. 
δ) Maxwell. 
 

2. Ο ανθρώπινος οργανισµός χρειάζεται ενέργεια για να εκτελέσει τις 
λειτουργίες αυτοµάτου ελέγχου, όπου την ενέργεια αυτή παίρνει από 
α) την καθηµερινή του τροφή. 
β) τον ήλιο. 
γ) τις χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στα διάφορα µέλη του. 
δ) τις χηµικές αντιδράσεις που γίνονται στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του 

ύπνου. 
 
3. Οι υβριδικές παράµετροι ενός τρανζίστορ είναι  

α) δύο. 
β) τρεις. 
γ) πέντε. 
δ) τέσσερις. 

 
4. Αν ένα τρανζίστορ αποδίδει πιστά το σήµα εισόδου στην έξοδο (µηδενική 

παραµόρφωση), τότε το ρεύµα ΙC του συλλέκτη 
α) δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλο. 
β) πρέπει να είναι το µέγιστο δυνατό. 
γ) πρέπει να παίρνει ελάχιστη τιµή. 
δ) δεν παίζει κανένα ρόλο. 
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5. Η τάση πόλωσης, VCE, για την οποία επιτυγχάνεται το ρεύµα κόρου ενός 
τρανζίστορ είναι της τάξης µερικών 
α) Volt. 
β) δεκάδων Volt. 
γ) εκατοµµυριοστών του Volt. 
δ) δεκάτων του Volt. 

 
6. Για τη βέλτιση λειτουργία του τρανζίστορ στη συνδεσµολογία κοινού 

εκποµπού (CE) πρέπει να ισχύει: 
α) ΙC > VCC / RC 
β) ΙC < VCC / RC 
γ) ΙC = VCC / RC 
δ) ΙC >> VCC / RC 

 
7. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία ενός τρανζίστορ, τότε: 

α) αυξάνεται η VBE και ελαττώνεται η απολαβή. 
β) ελαττώνεται η VBE και η απολαβή. 
γ) ελαττώνεται η VBE και αυξάνεται η απολαβή. 
δ) αυξάνεται η VBE, ενώ η απολαβή µένει σταθερή. 

 
8. To bel ορίζεται ως: 

α) bel = λογ (P1 / P2) 
β) bel = λογ (P2 / P1) 
γ) bel = log (P2 / P1) 
δ) bel = log (P1 / P2) 

 
9. Η κεντρική συχνότητα (fC) του εύρους της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων 

ισούται µε: 
α) (f1 – f2) / 2 
β) (f2 – f1) / 2 
γ) (f1 + f2) / 2 
δ) 2(f1 + f2) 

 96



10. Η µορφή της καµπύλης απόκρισης συχνοτήτων εξαρτάται από: 
α) την τάση εισόδου του ενισχυτή. 
β) την ένταση εισόδου του ενισχυτή. 
γ) το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων. 
δ) τη συχνότητα συντονισµού του κυκλώµατος L - C. 

 
11. Η συχνότητα συντονισµου (f0) ενός κυκλώµατος L - C δίνεται από τη σχέση: 

α) f0 = 2π (L·C)1/2 
β) f0 = 1/2π (L·C)1/2 
γ) f0 = 2π / (L·C)1/2 
δ) f0 = (L·C)1/2 / 2π 

 
12. Σε ένα απλά συντονιζόµενο ενισχυτή, το πλάτος του σήµατος εξόδου γίνεται 

µέγιστο, όταν η συχνότητα συντονισµού του κυκλώµατος (L-C) ισούται µε 
α) την κεντρική συχνότητα του σήµατος εισόδου. 
β) τη χαµηλότερη συχνότητα (f1) της ζώνης διέλευσης. 
γ) την υψηλότερη συχνότητα (f2) της ζώνης διέλευσης. 

δ) 2)ff( 12 −  

 
13. Αν έχουµε δύο ενισχυτικές βαθµίδες σε σειρά µε απολαβές: Α1 = 5 και  

Α2 = 10, τότε η ολική τους απολαβή είναι: 
α) 15. 
β) 5. 
γ) 2. 
δ) 50. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

1. Στην περίπτωση ενός ανθρώπου που παρατηρεί κάποιο αντικείµενο, το 
σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου περιλαµβάνει τρία µέρη:   

Α Β 
 
___  έξοδος 
 
___  µονάδα ανατροφοδότησης 
 
___  λειτουργικό σύστηµα 

1.  οι διαδοχικές δέσµες φωτός που 
τροποποιούν την αρχική εικόνα. 

2.  οι οφθαλµοί του ανθρώπου. 
3.  χηµικό ερέθισµα στον χιτώνα του 

οφθαλµού. 
4.  ο εγκέφαλος, ο οποίος καταγράφει και 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες. 
5.  η εντολή που δίνει ο εγκέφαλος. 

 
2. Τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου αποτελούνται γενικά από τις εξής επί 

µέρους µονάδες: 
Α Β 

 
___  επεξεργαστής 
 
___  τροφοδοτική µονάδα 
 
___  µονάδα παραγωγής του 

σήµατος εισόδου 

1.  λαµβάνει το σήµα για περαιτέρω 
χρήση. 

2.  παράγει το επιθυµητό σήµα το οποίο 
τροφοδοτεί την κύρια µονάδα. 

3.  ενισχύει το σήµα εισόδου ή το µετα-
τρέπει σε άλλο σήµα. 

4.  διαµορφώνει κατάλληλα το σήµα εξό-
δου. 

5.  παρέχει την απαιτούµενη ενέργεια για 
τη λειτουργία του συστήµατος. 
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3. Τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου περιλαµβάνουν γενικά τις επόµενες επί 
µέρους µονάδες: 

Α Β 
 
___  µονάδα σύγκρισης 
 
___  µονάδα εξόδου του σήµατος 
 
___  µονάδα ανατροφοδότησης 

1.  ενισχύει το σήµα εισόδου ή το 
µετατρέπει σε άλλο σήµα. 

2.  παραλαµβάνει το σήµα εξόδου, το 
διαµορφώνει κατάλληλα και το 
επιστρέφει στην είσοδο. 

3.  το αρχικό σήµα εισόδου παραβάλλεται 
µε το σήµα ανατροφοδότησης. 

4.  λαµβάνεται το (τα) σήµα (-τα) για 
περαιτέρω χρήση. 

5.  παράγει το επιθυµητό σήµα. 
 
4. Τρία από τα βασικά µεγέθη ενός ενισχυτή µε τρανζίστορ είναι:   

Α Β 
 
___  απολαβή τάσης (ΑV) 
 
___ απολαβή ισχύος (ΑP) 
 
___ απολαβή ρεύµατος (ΑI) 

1.  είναι το πηλίκο της τάσης εισόδου V1 
προς το ρεύµα εισόδου. 

2.  είναι το πηλίκο του ρεύµατος εξόδου 
Ι2 προς το ρεύµα εισόδου Ι1. 

3.  είναι το πηλίκο της τάσης εξόδου V2 
προς το ρεύµα εξόδου I2. 

4.  είναι το πηλίκο της τάσης εξόδου V2 
προς το ρεύµα εισόδου V1. 

5.  είναι το πηλίκο της ισχύος εξόδου PL 
προς την ισχύ εισόδου P1. 
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5. Τρία από τα βασικά µεγέθη για τη λειτουργία ενός ενισχυτή µε τρανζίστορ 
είναι:   

Α Β 
 
___  σύνθετη αντίσταση εισόδου Ζ1 
 
___ σύνθετη αντίσταση εξόδου Ζ2 
___ οι σχέσεις των φάσεων 

1.  είναι η διαφορά φάσεων µεταξύ των 
ρευµάτων ή τάσεων εισόδου / εξόδου 

2.  ισούται µε το πηλίκο της τάσης 
εξόδου V2 προς την τάση εισόδου V1. 

3.  είναι το πηλίκο της τάσης εισόδου V1 
προς το ρεύµα εισόδου I1. 

4.  είναι το πηλίκο της τάσης εξόδου V2 
προς το ρεύµα εξόδου Ι2. 

5.  ισούται µε το πηλίκο του ρεύµατος 
εξόδου Ι2 προς το ρεύµα εισόδου Ι1. 

 
6. Τα αποτελέσµατα της συνδεσµολογίας ενός τρανζίστορ σε ενισχυτή έχουν 

ως εξής:   
Α Β 

 
___  συνδεσµολογία κοινού 

εκποµπού (CE) 
 
___  συνδεσµολογία κοινής βάσης 

(CΒ) 
 
___  συνδεσµολογία κοινού 

συλλέκτη (CC) 

1.  οι τάσεις εισόδου και εξόδου είναι 
συµφασικές. 

2.  η απολαβή τάσης του ενισχυτή µεγι-
στοποιείται. 

3.  η απολαβή ρεύµατος του ενισχυτή 
ελαχιστοποιείται. 

4.  τα ρεύµατα εισόδου και εξόδου του 
ενισχυτή παρουσιάζουν διαφορά 
φάσης 180°. 

5.  τα ρεύµατα εισόδου και εξόδου του 
ενισχυτή είναι συµφασικά. 
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7. Πολλές φορές για τη µελέτη των Σ.Α.Ε. χρησιµοποιούνται έννοιες,  όπως:   
Α Β 

 
___  µεταβλητή αναφοράς Xi (S) 
 
___  ελεγχόµενη µεταβλητή X0(S) 
 
___ συνάρτηση µεταφοράς G(S) 

1.  το σήµα εισόδου του οποίου η 
εκάστοτε τιµή ελέγχεται από τα 
στοιχεία του Σ.Α.Ε. 

2.  η συνάρτηση που εξαρτάται µόνο 
από τα στοιχεία του Σ.Α.Ε. 

3.  το σήµα εξόδου του οποίου η 
εκάστοτε τιµή καθορίζεται από τη 
µεταβλητή αναφοράς και τα στοιχεία 
του Σ.Α.Ε. 

4.  η συνάρτηση που εξαρτάται από τις 
παραµέτρους της εισόδου, της 
εξόδου και των στοιχείων του Σ.Α.Ε. 

5.  το σήµα εισόδου το οποίο µπορεί να 
είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων. 

 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

Α. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις 
λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων 
που ακολουθούν. Να προσαρµόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση. 
 

1. λογικό, αυτόµατο, λειτουργικό, προκαθορισµένο 
 Σύστηµα ονοµάζεται το σύνολο το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

………………… τµήµατα συνδεµένα µεταξύ τους κατά ……………… 
τρόπο, ώστε να επιτελούν συγκεκριµένο έργο.  
 

2. ακριβής, σταθερή, σωστή, τέλεια  
Τα ανοικτά συστήµατα δεν έχουν γενικά ………………… απόδοση. Η 
ακρίβεια της απόδοσης τους καθορίζεται κυρίως από τη ……………… 
επιλογή των κατασκευαστικών τους στοιχείων.  

3. ταλαντώνω, καταστρέφω, διεγείρω, θερµαίνω 
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Όταν το IC είναι πολύ µεγάλο, τότε η επαφή του συλλέκτη του τρανζίστορ 
………………… έντονα και το τρανζίστορ ……………… .  
 

4. συχνότητα, ισχύς, απολαβή, τάση, ένταση  
Σε ένα απλά συντονιζόµενο ενισχυτή, το κύκλωµα (L-C) µπορεί να 
συντονίζεται κατάλληλα έτσι, ώστε να επιφέρει µείωση ή, αύξηση του 
εύρους ζώνης µε σκοπό να επιτευχθεί η επιθυµητή ………………… εντός 
ορισµένης περιοχής ……………… .  
 

5. αντίσταση, χωρητικότητα, απολαβή, αυτεπαγωγή, συχνότητα  
Η ανατροφοδότηση σε ένα ενισχυτή µεταβάλλει την ………………… καθώς 
και τις ……………… εισόδου και εξόδου.  
 

6. έξοδος, είσοδος, συχνότητα, τάση  
Ένας ιδανικά συντονισµένος ενισχυτής ενισχύει εξίσου το σήµα 
………………… εντός µιας περιοχής ……………… .  

 

 

Β. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις συµπληρώστε τα κενά, βάζοντας τις 
κατάλληλες λέξεις στην κατάλληλη πτώση. 
 

1. Ένα αυτόµατο σύστηµα δέχεται …………… από κάποιο άλλο σύστηµα, 
τίθεται σε …………… µόνο του και επιτελεί το προγραµµατισµένο έργο. 
 

2. Η πληροφορία, µε την οποία τροφοδοτείται το σύστηµα ονοµάζεται 
………………… ή ……………… . 
 

3. Το σήµα, σε ένα σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου, µπορεί να είναι η τάση 
εισόδου (Vi) σε ένα ενισχυτή ……………… ή το ρεύµα εισόδου (Ii), όταν 
αναφερόµαστε σε ενισχυτή ……………… . 
 

4. Όλα τα κλειστά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου διαθέτουν µία µονάδα 
…………… . Εποµένως, η …………… τους είναι σταθερότερη απ’ αυτή 
των κλειστών συστηµάτων. 
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5. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά κάθε τρανζίστορ είναι οι …………… 
του παράµετροι οι οποίες δίνονται από τις …………… εταιρείες. 
 

6. Ένα κύκλωµα …………… πόλωσης µπορεί να δώσει …………… απολαβή, 
αν εργάζεται σαν ενισχυτής. 
 

7. ∆ύο ρεύµατα ή τάσεις βρίσκονται σε φάση, αν λαµβάνουν συγχρόνως τις 
…………… ή …………… τιµές τους. 
 

8. Η µονάδα dB αποτελεί ένα µέτρο …………… του πηλίκου που προκύπτει 
από δύο …………… ισχύος. 
 

9. Η µονάδα ανατροφοδότησης έχει σκοπό να καθιστά την …………… του 
σήµατος …………… σταθερή. 
 

10. Αρνητική ανατροφοδότηση επιτυγχάνεται, όταν µέρος ή όλο το σήµα 
…………… της τάσης το οποίο επιστρέφει µέσω της µονάδας 
ανατροφοδότησης στην …………… και συγκεκριµένα στο ……………, 
είναι τέτοιο, ώστε να αφαιρείται από το σήµα εισόδου. 
 

11. Το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων υφίσταται …………… µεταβολή 
κατά τον παράγοντα (1 + βΑ), όταν ο ενισχυτής εργάζεται µε …………… 
ανατροφοδότηση. 
 

12. Το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων υφίσταται …………… µεταβολή 
κατά τον παράγοντα (1 + βΑ), όταν ο ενισχυτής εργάζεται µε …………… 
ανατροφοδότηση. 
 

13. Οι φυτικοί και ζωϊκοί οργανισµοί διαθέτουν µηχανισµούς για τη …………… 
πληροφοριών, την …………… των πληροφοριών και τον τρόπο …………… 
του οργανισµού. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1. Να αναφέρετε τέσσερα συστήµατα του ανθρώπου για τη λήψη µηνυµάτων 
και πληροφοριών. 

2. Πώς ελέγχεται η απόδοση ενός συστήµατος; 
3. Ποιο είναι το σήµα σε µία µηχανή αυτοµάτου καθαρισµού αυτοκινήτων; 
4. Σε µία ηλεκτρική φρυγανιέρα, ποια είναι η είσοδος, ποια η έξοδος και ποιο 

στοιχείο αποτελεί την ανατροφοδότηση; 
5. Πότε επιτυγχάνεται µέγιστο ρεύµα συλλέκτη (ICS) σε συνδεσµολογία κοινού 

εκποµπού; 
6. Ποιο ρεύµα ονοµάζεται ρεύµα αποκοπής του τρανζίστορ; 
7. Γιατί το ρεύµα του συλλέκτη IC µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία; 
8. Να αναφέρετε τα έξι βασικά µεγέθη που καθορίζουν τη λειτουργία ενός 

ενισχυτή µε τρανζίστορ. 
9. Πώς προκύπτει η διαφορά δύο οµοειδών ηµιτονοειδών µεγεθών τα οποία 

παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180°; 
10. Να δώσετε τον ορισµό της µονάδας απολαβής dΒm. 
11. Γιατί χρησιµοποιούνται οι συντονισµένοι ενισχυτές; ∆ώστε δύο 

παραδείγµατα κυκλωµάτων που διαθέτουν συντονισµένους ενισχυτές. 
12. Τι ονοµάζουµε «εύρος ζώνης διέλευσης συχνοτήτων»; 
13. Τι αντιπροσωπεύει µία καµπύλη απόκρισης συχνοτήτων; 
14. Αν η αρχική απολαβή τάσης µειωθεί κατά 3 dB, πόσο µειώνεται η αρχική 

τιµή της; 
15. Πού οφείλονται οι διακυµάνσεις του συστήµατος εξόδου ενός ενισχυτή; 
16. Πώς ορίζεται η απολαβή τάσης Αv του ανοικτού κυκλώµατος του ενισχυτή 

χωρίς ανατροφοδότηση; 
17. Ποιες βασικές συχνότητες λαµβάνονται υπόψη για να υπολογισθεί η 

µεταβολή της συχνότητας ενός ενισχυτή λόγω της ανατροφοδότησης; 
18. Να ορίσετε τη συνάρτηση µεταφοράς ενός Σ.Α.Ε., εξηγώντας τα µεγέθη. 
19. Ποιους νόµους πρέπει να εφαρµόσουµε για να βρεθεί η συνάρτηση 

µεταφοράς των ηλεκτρικών συστηµάτων; 
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Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιος Έλληνας κατασκεύασε ένα εκ των πρώτων συστηµάτων αυτοµατισµού 
και να περιγράψετε το σύστηµα αυτό. 

2. Να περιγράψετε το ανοικτό σύστηµα καθαρισµού αυτοκινήτων. 
3. Να περιγράψετε το σύστηµα ελέγχου της λειτουργίας µιας ηλεκτρικής 

φρυγανιέρας. 
4. Στο κλειστό σύστηµα µε ένα παρατηρητή και ένα πίνακα ζωγραφικής να 

εξηγήσετε πώς τροποποιείται συνεχώς η αρχική εικόνα έτσι, ώστε ο 
παρατηρητής να αποκτά καλύτερη και σαφέστερη αντίληψη του πίνακα. 

5. Να αναφέρετε τρία βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κλειστών 
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. 

6. Να σχεδιάσετε το δοµικό διάγραµµα ενός κλειστού συστήµατος αυτοµάτου 
ελέγχου. 

7. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα σταθερής πόλωσης σε συνδεσµολογία κοινού 
εκποµπού, εξηγώντας τις διάφορες παραµέτρους. 

8. Να σχεδιάσετε την πλευρά εισόδου ενός κυκλώµατος σταθερής πόλωσης σε 
συνδεσµολογία κοινού εκποµπού και να υπολογίσετε το ρεύµα ΙΒ που 
διαρρέει την πλευρά εισόδου. 

9. Να σχεδιάσετε την πλευρά (κύκλωµα) εξόδου του κυκλώµατος σταθερής 
πόλωσης σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού και να υπολογίσετε το ρεύµα 
IC και την τάση πόλωσης. 

10. Σε άξονες VCE (τάση πόλωσης) και IC (ρεύµα συλλέκτη) να σχεδιάσετε 
σχηµατικά τις χαρακτηριστικές για τη συνδεσµολογία κοινού εκποµπού 
καθώς και την ευθείαν φόρτου του τρανζίστορ. Έπειτα, να δείξετε σχηµατικά 
το σηµείο ηρεµίας για ΙΒ =50 mA. 

11. Να υπολογίσετε τον αριθµό των dB, αν η ισχύς εξόδου είναι 100, 1000 και 
10.000 φορές µεγαλύτερη από την ισχύ εισόδου ενός ενισχυτή. 

12. Να σχεδιάσετε ένα απλά συντονιζόµενο ενισχυτή µε  τρανζίστορ, εξηγώντας 
τα διάφορα στοιχεία. 

13. Με ποιο κριτήριο επιλέγεται το πηνίο (L) και ο πυκνωτής (C) σε ένα απλά 
συντονιζόµενο ενισχυτή µε τρανζίστορ. 
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14. Να σχεδιάσετε προσεγγιστικά τις καµπύλες απόκρισης συχνοτήτων σε απλά 
συντονιζόµενο ενισχυτή για Q0 = 100, 50 και 25. Ποιο είναι το συµπέρασµα, 
όσον αφορά τη µέγιστη απολαβή; 

15. Να σχεδιάσετε το γενικό δοµικό διάγραµµα ενός ενισχυτή µε 
ανατροφοδότηση, εξηγώντας τα διάφορα στοιχεία. 

16. Γιατί στην πράξη, η απολαβή τάσης (Avf) σε ενισχυτή µε ανατροφοδότηση 
και πολύ µεγάλη αντίσταση εξόδου εξαρτάται µόνο από τα στοιχεία του 
κυκλώµατος ανατροφοδότησης; 

17. Να σχεδιάσετε το δοµικό διάγραµµα ενισχυτή µε ανατροφοδότηση ρεύµατος, 
εξηγώντας τα ρεύµατα και τα δοµικά στοιχεία του. 

18. Γιατί πρακτικά, η απολαβή ρεύµατος σε ενισχυτή ρεύµατος µε 
ανατροφοδότηση και βραχυκυκλωµένη έξοδο εξαρτάται µόνο από τα 
στοιχεία του κυκλώµατος ανατροφοδότησης; 

19. Να σχεδιάσετε το δοµικό διάγραµµα τριών συστηµάτων που είναι συνδεµένα 
σε σειρά καθώς και το ισοδύναµο δοµικό διάγραµµα. 

20. Να σχεδιάσετε το δοµικό διάγραµµα τριών συστηµάτων που είναι συνδεµένα 
παράλληλα καθώς και το ισοδύναµο δοµικό διάγραµµα. 

 
 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Στη συνέχεια 
δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

1. Α. Το ρεύµα κόρου του τρανζίστορ είναι ουσιαστικά το 
άνω ακρότατο σηµείο της ευθείας φόρτου.  

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
2. Α. Όταν το ΙC είναι µεγάλο, στην περίπτωση που το κύ-

κλωµα εργάζεται σαν ενισχυτής, τότε έχουµε την κα-
λύτερη δυνατή αναπαραγωγή του σήµατος εισόδου 
στην έξοδο. 

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 

 106



3. Α. Οι διάφορες απολαβές σε ένα ενισχυτή είναι µεγέθη 
αδιάστατα. 

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
4. Α. Σε ένα συντονισµένο κύκλωµα (L-C) ισχύει για τον 

συντελεστή ποιότητας ότι:  
Q0 = 2πf0L / R = 1 / 2π·f0R·C 

 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 
 

Σ Λ 

 
5. Α. Στις ακραίες συχνότητες f1, f2 της ζώνης διέλευσης, η 

απολαβή τάσης πέφτει στο 1/3 της µέγιστης AV.  
 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
6. Α. Για να υπάρχει αρνητική ανατροφοδότηση σε 

ενισχυτή πρέπει να ισχύει: 1 + βVAV > 1 
 Β. Να ορίσετε τις παραµέτρους. 

 
Σ Λ 

 
7. Α. Για να υπάρχει θετική ανατροφοδότηση σε ενισχυτή 

πρέπει να ισχύει: 1 + βVAV > 1 
 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
8. Α. Οι αντιστάσεις εισόδου και εξόδου ενός ενισχυτή είναι 

ανεξάρτητες από τη µονάδα ανατροφοδότησης.  
 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
9. Α. Η αντίσταση εισόδου ενός ενισχυτή ρεύµατος µε 

αρνητική ανατροφοδότηση γίνεται µικρότερη από την 
αντίσταση εισόδου χωρίς ανατροφοδότηση.  

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
10. Α. Ο ενισχυτής ρεύµατος µε αρνητική ανατροφοδότηση 

έχει αντίσταση εξόδου µικρότερη από τον ενισχυτή 
χωρίς τη µονάδα ανατροφοδότησης.  

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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11. Α. Η ανατροφοδότηση µεταβάλλει την απόκριση 
συχνοτήτων του ενισχυτή. 

 Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 

12. Α. Οι συχνότητες αποκοπής καθορίζονται από την 
καµπύλη απόκρισης του ενισχυτή για απολαβή 5 dB 
λιγότερη από τη µέγιστη.  

 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 

13. Α. Το εύρος της ζώνης διέλευσης συχνοτήτων από έναν 
ενισχυτή, ο οποίος λειτουργεί µε ανατροφοδότηση, 
συνδέεται µε το εύρος της ζώνης διέλευσης 
συχνοτήτων του ίδιου ενισχυτή, ο οποίος λειτουργεί 
χωρίς ανατροφοδότηση µε τη σχέση: 

 )BA1(BB f −ω≈ω

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 
 
 

Σ Λ 

 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  

• Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που 
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

1. Α. Σε ένα κύκλωµα σταθερής πόλωσης, σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού 
(CE), η ευθεία φορτίου του τρανζίστορ δίνεται από τη σχέση: 

α) 
C

CC

C

CE

C R

V

R

V
I +=  

β) 
C

CC

C

CE

C R

V

R

V
I +−=  

γ) 
C

CE

C

CC

C R

V

R

V
I −=  

δ) 
C

CC

C

CE

C R

V
2

R

V
I +−=  
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 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
2. Α. Το µέγιστο ρεύµα του συλλέκτη, στη συνδεσµολογία κοινού εκποµπού 

(CE), είναι: 

α) 
C

CC

CS R

V2
I =  

β) 
C

CC

CS R2

V
I

⋅
=  

γ) 
C

CC

CS R

V
I =  

δ) 
C

CC

CS R

V
I −=  

 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

3. Α. Η ανάστροφη απολαβή τάσης Uβ  του κυκλώµατος ανατροφοδότησης είναι: 

α) 
f

0
U V

V
β =  

β) β f0U VV −=  

γ) 
0

f
U V

Vβ =  

δ) β 0fU VV −=  
 Β. Να εξηγήσετε τις διάφορες µεταβλητές 

 

4. Α. Η απολαβή τάσης ενός ενισχυτή ανοικτού κυκλώµατος µε 

ανατροφοδότηση δίνεται από τη σχέση: 
fVA

α) 
V

VV
fV A

)Aβ(1
A

+
=  

β) 
V

VV
fV A

)Aβ(1
A

−
=  

γ) 
)Aβ(1

A
A

VV

V
fV −
=  

δ) 
)Aβ(1

A
A

VV

V
fV +
=  
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 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
5. Α. Η απολαβή ρεύµατος ενός ενισχυτή ανοικτού κυκλώµατος µε 

ανατροφοδότηση δίνεται από τη σχέση: 
fiA

α) 
i

ii
if A

)Aβ(1
A

+
=  

β) 
)Aβ(1

A
A

ii

i
fi +
=  

γ) 
)Aβ(1

A
A

ii

i
fi −
=  

δ) 
i

ii
if A

)Aβ(1
A

−
=  

 Β. Να ορίσετε τις µεταβλητές. 
 
6. Α. Η αντίσταση εισόδου σε ενισχυτή ρεύµατος µε ανατροφοδότηση είναι: 

α) 
)A1(

R
R

ii

i
if β+
=  

β) 
)A1(

R
R

ii

i
if β−
=  

γ) 
i

ii
if R

)A1(
R

β+
=  

δ) 
i

ii
if R

)A1(
R

β−
=  

 Β. Να εξηγήσετε τις διάφορες µεταβλητές. 
 
7. Α. Η αντίσταση εξόδου  ενός ενισχυτή ρεύµατος µε ανατροφοδότηση 

είναι: 
f0R

α) )A1(RR ii0f0 β−=  
β) )1A(RR ii0f0 −β=  
γ) )Aβ(1RR ii00f +=  

δ) )
β
A

(1RR
i

i
00f +=  

 Β. Να ορίσετε τις διάφορες µεταβλητές. 
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8. Α. Οι κατώτερες συχνότητες αποκοπής ενός ενισχυτή µε ανατροφοδότηση 
και χωρίς ανατροφοδότηση συνδέονται µε τη σχέση: 

α) βA)(1ff 11f +=  

β) 
)A1(

f
f 1

f1 β−
=  

γ) 
1

f1 f
)A1(f β−

=  

δ) 
1

f1 f
)A1(f β+

=  

 Β. Να εξηγήσετε τις εµφανιζόµενες µεταβλητές. 
 
9. Α. Οι ανώτερες συχνότητες αποκοπής ενός ενισχυτή µε ανατροφοδότηση και 

χωρίς ανατροφοδότηση συνδέονται µε τη σχέση: 
α) βA)–(1ff 22f =  

β) βA)(1ff 22f +=  

γ) 
βA)(1

f
f 2

2f +
=  

δ) 
βA)(1

ff 2
2f −
=  

 Β. Να ορίσετε τις διάφορες παραµέτρους. 
 

10. Α. Η αρνητική ανατροφοδότηση επιφέρει  
α) µείωση στην κατώτερη συχνότητα αποκοπής f1 και στην ανώτερη 

συχνότητα αποκοπής f2. 
β) αύξηση στην κατώτερη συχνότητα αποκοπής f1 και µείωση στην 

ανώτερη συχνότητα αποκοπής f2. 
γ) αύξηση στις δύο συχνότητες αποκοπής. 
δ) µείωση στην κατώτερη συχνότητα αποκοπής f1. 

Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

11. Α. Η θετική ανατροφοδότηση επιφέρει  
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α) µείωση στην κατώτερη συχνότητα αποκοπής f1 και αύξηση στην 
ανώτερη συχνότητα αποκοπής f2. 

β) µείωση και στις δύο συχνότητες αποκοπής. 
γ) αύξηση στην κατώτερη συχνότητα αποκοπής f1 και µείωση στην 

ανώτερη συχνότητα αποκοπής f2. 
δ) αύξηση στις δύο συχνότητες αποκοπής. 

Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
 
12. Α. Όταν ο ενισχυτής λειτουργεί µε ανατροφοδότηση, τότε το εύρος της 

ζώνης διέλευσης συχνοτήτων υπολογίζεται σαν:  

α) 
[ ]

βA)(1
fβA)(1fBω 1

2
2
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++

=  

β) 
[ ]
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γ) 
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[ ]
 

δ) 
βA)(1
βA)(1ffBω

2
21

f +
+−

=  

 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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