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Ανοιχτό μόνο το επίσημο σύγγραμμα θεωρίας του μαθήματος  
(όχι λυμένα προβλήματα ή κάθε είδους σημειώσεις) 

 
Προσοχή! Η ύπαρξη κινητών  τηλεφώνων, iPhone, iPad και συναφών συσκευών (ενεργοποιημένων ή μη) 
σε ορατό σημείο στη θέση του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος είναι αιτία μηδενισμού. 

 
Διάρκεια εξέτασης:  2 ώρες 

 
Θέμα 1ο (Μον. 3.5) 
 
Ι) Θεωρήστε έναν ολοκληρωτή με αντίσταση 5R =  kΩ και πυκνωτή 2C =  μF βασισμένο σε ιδανικό τελεστικό 
ενισχυτή και με είσοδο iυ  στον αναστρέφοντα ακροδέκτη. Στον χρόνο 0t =  η έξοδος 0υ  του ολοκληρωτή είναι 
μηδέν ενώ στην είσοδο εφαρμόζονται ορθογώνιοι περιοδικοί παλμοί περιόδου 1T > ms, διάρκειας 1τ =  ms, 
ελάχιστης τάσης 1 0V =  και μέγιστης τάσης 2 5V =  V. Μετά από χρόνο πολλαπλάσιο της περιόδου, η τάση εξόδου 
γίνεται 0 10υ = −  V. Να βρείτε πόσοι παλμοί συνολικά έχουν εφαρμοστεί στην είσοδο και άρα έχουν 
καταμετρηθεί. 
ΙΙ) Στις εισόδους (+  και − ) ενός διαφορικού τελεστικού ενισχυτή (ΔΤΕ) πρόκειται να εφαρμοστούν τα σήματα 

1 50υ =  μV και  2 50υ = −  μV, αντίστοιχα, με σκοπό την ενίσχυση του διαφορικού σήματος. Η παρεμβολή 
(εξωγενής θόρυβος ως σήμα κοινού τρόπου) εκτιμάται ότι είναι 500nυ =  μV. Ο διαθέσιμος ΔΤΕ έχει τιμή Λόγου 
Απόρριψης Κοινού Τρόπου (CMMR), 250ρ = . Ελέγξτε αν αυτός ο ΔΤΕ επαρκεί έτσι ώστε το σήμα παρεμβολής 
να συνεισφέρει στην έξοδο του διαφορικού ενισχυτή το πολύ κατά 1 % σε σχέση με το σήμα. 
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απολαβές διαφορικού και  κοινού τρόπου του ενισχυτή αντίστοιχα. 
 

Θέμα 2ο (Μον. 3) 
 
Ένα κύκλωμα τρανζίστορ κοινού εκπομπού για λογικά σήματα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Βρείτε την τάση 
εξόδου oυ , η οποία ταυτίζεται με την τάση εκπομπού Eυ , καθώς και το ρεύμα συλλέκτη Ci  για τις εξής δύο 
περιπτώσεις: α) 0iυ =  και β) 5iυ =  V. Θεωρήστε ότι C Ei i≅ . 
 

 
 



Θέμα 3ο (Μον. 3.5) 
Ι) Να σχεδιάσετε το απλούστερο δυνατό λογικό κύκλωμα το οποίο να δέχεται δύο εισόδους A  και B  
καθώς και δύο εισόδους ελέγχου 1x  και 0x  έτσι ώστε να πραγματοποιεί την ακόλουθη πολλαπλή 
λειτουργία: για κάθε διαφορετικό συνδυασμό των εισόδων ελέγχου η έξοδος του κυκλώματος C  να 
εκτελεί μία από τις πράξεις AND, OR, NAND και NOR μεταξύ των A  και B .  
ΙΙ) Δίνονται οι ακόλουθες δύο λογικές συναρτήσεις τεσσάρων μεταβλητών: 

1f AC BCD ABD ABC= + + +  και 2f AC ABD ABC= + + .  
α) Να αποδείξετε ότι η μορφή τους αυτή είναι η ελάχιστη (η απλούστερη δυνατή).  
β) Να βρείτε τους συνδυασμούς των μεταβλητών για τους οποίους οι δύο παραπάνω λογικές 
συναρτήσεις είναι ίσες (λαμβάνουν ίδια τιμή).  
Χρησιμοποιήστε όποια μέθοδο θέλετε και για τα δύο ερωτήματα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία! 
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