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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟTEXNIA II  
 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Σε ένα κύκλωμα RLC σειράς εάν η ενεργός τιμής της τάσεως στα άκρα του πηνίου UL είναι ίση με 

την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή UC, το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό. 

β. Σε κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με ωμική  αντίσταση σε σειρά με ένα πηνίο, η τάση και το 

ρεύμα είναι μεγέθη συμφασικά. 

γ. Σ’ ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν η άεργος ισχύς είναι αρνητική (Q<0) το κύκλωμα 

παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά, δηλαδή ή ισοδύναμα το ρεύμα έπεται της τάσης. 

δ. Η επαγωγική αντίδραση καταναλώνει πραγματική ισχύ.            

   

                  Μονάδες 15 

 

Α2.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα 

γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 

γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 

ΣΤΗΛΗ Α 
 

ΣΤΗΛΗ Β 

1. Κυκλική συχνότητα συντονισμού ωο 
 Α.   

 

  
 

2. Ενεργός τιμή εναλλασσόμενου 
ρεύματος Ιεν 
 

 
Β.              

3. Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος f 
 

Γ.         

4. Πραγματική Ισχύς P 
 Δ. 

   

 
 

5. Χωρητική αντίδραση XC 
 Ε. 

 

√  
 

 
Στ. 

 

  
 

        

                     Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ B 

B1) ∆ίνεται το εναλλασσόμενο ρεύμα:  

i=5√  ημ(100πt+
 

 
) Α Ζητούνται: 

α) Η αρχική φάση φ0 

β) Η ενεργός τιμή του ρεύματος 

γ) Η κυκλική συχνότητα ω 

δ) Η συχνότητα f 

ε) Η περίοδος Τ                    Μονάδες 10 

 

B2) Σ’ ένα κύκλωμα RLC σειράς σε κατάσταση συντονισμού: 

α) Τι δηλώνει ο συντελεστής ποιότητας του κυκλώματος  Qπ (μονάδες 4).    

         

β) Αν η τιμή του Qπ είναι πολύ μεγάλη και δεν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του κυκλώματος, 

ποιος κίνδυνος υπάρχει για τον πυκνωτή (μονάδες 3).                                                     Μονάδες 7                                                                           

                               

B3) Σ’ ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, πώς ονομάζεται ο συντελεστής ισχύος όταν η 

άεργος ισχύς είναι: 

 

α) Θετική (Q>0) 

β) Αρνητική (Q<0)                                Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σ’ ένα κύκλωμα RL σειράς η στιγμιαία τιμή της τάσης στα άκρα της ωμικής αντίστασης R είναι UR = 

80√2 ημ(500t) V. Αν η τιμή της σύνθετης αντίστασης Ζ είναι Ζ =100 Ω και ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=0.12 Η, να υπολογίσετε: 

 

Γ1. Την τιμή της επαγωγικής αντίδρασης του  πηνίου.                                               Μονάδες 5 

                

Γ2. Την τιμή της ωμικής αντίστασης R.                 Μονάδες 4 

 

Γ3. Την ενεργό τιμή του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα Iεν.                                      Μονάδες 4 

 

Γ4. Την ενεργό τιμή της τάσης τροφοδοσίας Uεν και τις πτώσεις τάσεις UR και UL στην αντίσταση και 

στο πηνίο αντίστοιχα .                                                                                                        Μονάδες 6 

 

Γ5. Το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος συνφ.                                                              Μονάδες 3    

                                                         

Γ6. Να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και έντασης. Τι συμπεριφορά παρουσιάζει 

χωρητική ή επαγωγική ή ωμική; (Να αιτιολογηθεί)                                                             Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Σύνθετος καταναλωτής περιλαμβάνει ωμική αντίσταση R = 8Ω, πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής 

L =1H και πυκνωτή χωρητικότητας C = 1·10-4 F συνδεδεμένα σε σειρά. Το κύκλωμα τροφοδοτείται 

από πηγή εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή Uεν = 120 V και συχνότητα f =
  

 
Hz. 

Ζητούνται: 

Δ1. Η επαγωγική αντίδραση XL του πηνίου και η χωρητική αντίδραση XC του πυκνωτή. Μονάδες 5 

 

Δ2. Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος Ιεν.                                                              Μονάδες 4 

 

Δ3. Η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου UL  και του πυκνωτή UC.                    Μονάδες 6 

 

Δ4. Ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος και το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και έντασης. Τι 

συμπεριφορά παρουσιάζει χωρητική ή επαγωγική ή ωμική; (Να αιτιολογηθεί)                  Μονάδες 6                              

 

Δ5. Η ισχύς που απορροφά το κύκλωμα.                 Μονάδες 4 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑ 

 


