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Γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν θεμάτων δὲν ἀπαιτοῦνται σηµειώσεις, βιβλία ἤ ἄλλα βοηθήματα, ὅμως ἡ χρήση τους δὲν ἀπαγορεύεται,
ἐφόσον εἶναι αὐστηρᾶ ἀτομική. Ἀπαντήσεις οἱ οποῖες ἀνταποκρίνονται ὀρθᾶ στὰ ἐρωτήματα βαθμολογοῦνται με τὸ ποσοστὸ
σὲ παρένθεση. Δὲν βαθμολογοῦνται ἐπεξηγήσεις, λεπτομέρειες ὑπολογισμῶν, ἀναπαραγωγὲς ἀπὸ σημειώσεις, λύσεις
ἐξετάσεων κλπ. οἱ ὁποῖες δὲν ζητοῦνται. Ὅλα τὰ μεγέθη εἶναι στὸ Διεθνὲς Σύστημα Μονάδων, ἐκτὸς ἐὰν ἀναφέρεται ρητᾶ ἄλλη
μονάδα (π.χ. deg, rot κλπ.)Τὸ παρὸν φύλλο ἐκφώνησης ἐπιστρέφεται μαζὶ μὲ τὸ γραπτό. Διάρκεια ἐξέτασης 120 λεπτά.

Σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα, τὸ σύστημα μικροελεγκτὴ (ΣμΕ) εἶναι συμβατὸ μὲ τὸ ὑλισμικὸ
5V, τὸ λογισμικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὴ διάλεκτο C/C++ Arduino. Ἐὰν δὲν καθορίζεται
ρητᾶ, ἡ χρονικὴ διάρκεια γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν ἐντολῶν θεωρεῖται ἀμελητέα.
Θέμα 1
Στὸ παραπλεύρως κύκλωμα διαστρώματος, τὸ πηνίο ἔχει
ἀμελητέα ὠμικὴ ἀντίσταση. Τὸ τρανζίστορ Q2 ἔχει
κέρδος ρεύματος hfe2=100, τάση βάσης-ἐκπομποῦ
Vbe=0.7 καὶ ἀμελητέα τάση συλλέκτη-εκπομποῦ.
1α(15). Ὑπολογῖστε τὴ μέγιστη ἀριθμητικὴ τιμὴ ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ ἐπιστραφεῖ ἀπὸ τὴν κλήση analogRead(A1).
1β(15). Ἐὰν τὸ ρεῦμα τοῦ πηνίου εἶναι ἀρχικᾶ μηδέν,
ὑπολογῖστε, κατὰ προσέγγιση, τὴν ἐλάχιστη χρονικὴ
διάρκεια συνεχοῦς ἐνεργοποίησης τῆς ἐξόδου D6 ὧστε
νὰ ἐμφανισθεῖ ἡ μέγιστη τιμὴ ἡ ὁποία ἀναφέρεται
ἀνωτέρω.
Θέμα 2 (40)
Μὲ ἀναφορὰ στὸ παραπλεύρως κύκλωμα εἰσόδου,
γράψτε κατάλληλο ἀπόσπασμα κώδικα γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς δομῆς loop(), ἔτσι ὧστε ἡ φ/ε
δίοδος LED νὰ φωτοβολεῖ ὅταν καὶ μόνο ὅταν οἱ
(«κανονικᾶ κλειστοῖ») διακόπτες A καὶ Β εἶναι
ταυτόχρονα ἐνεργοποιημένοι. Θεωρεῖστε ὄτι ἡ
ἀγωγιμότητα τοῦ ἀνοικτοῦ διακόπτη εῖναι ἀμελητέα
(<10E-10) καὶ τοῦ κλειστοῦ πολύ ὑψηλή (>10).
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Θέμα 3 (30)
Στὸ παραπλεύρως κύκλωμα εἰσόδου, τὸ φωτοτρανζίστορ Q1 ἔχει κέρδος ρεύματος hfe1=120, ἀμελητέα
τάση συλλέκτη-εκπομποῦ καὶ ἀναπτύσει ρεῦμα βάσης Ib
ἀντιστρόφως ἀνάλογο μὲ τὴν ἀπόστασὴ του ἀπὸ τὴν φ/ε
διόδο LED2, μὲ συντελεστὴ ἀναλογίας 5.7Ε-7.
Ὑπολογῖστε τὴν τιμὴ τῆς ἀντίστασης Ro, ἔτσι ὧστε γιὰ
ἀπόσταση 25mm, ἡ τιμὴ ἡ ὁποῖα παράγεται μὲ τὴν κλήση
analogRead(A2) νὰ βρίσκεται στὸ ἕνα τρίτο τοῦ
εὔρους τῶν ἀριθμητικῶν τιμῶν τῆς Α/Ψ μετατροπῆς.

