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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………… 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α 
  
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα τη λέξη Σωστό για κάθε 
σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για κάθε λανθασμένη πρόταση. 
 
α. Περιοδικό ρεύμα ονομάζεται το μεταβαλλόμενο ρεύμα, του οποίου οι στιγμιαίες τιμές 
επαναλαμβάνονται σε ίσα και διαδοχικά χρονικά διαστήματα. 
β. Μια μονάδα μέτρησης της περιόδου είναι το 1GH. 
γ. Το πλάτος U0 και η τάση Up-p συνδέονται με τη σχέση U0 =2Up-p. 
δ. Η αντίσταση ενός πυκνωτή που τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση είναι σταθερή και 
ανεξάρτητη της συχνότητας της τάσης. 
ε. Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση (ή συμφασικά) ονομάζονται δύο εναλλασσόμενα ρεύματα 
διαφορετικής συχνότητας αλλά με ίδια αρχική φάση. 
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Α.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ 
ε,  από τη στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.  
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Σύνθετη αντίσταση πηνίου α.    XC < XL 
2. Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος RC 
σειράς β.    f=ω/2π 

3. Ενεργός τάση γ.    2 21( )R Cω+   

4. Συχνότητα δ.    L LωΧ =   

5. Επαγωγικός χαρακτήρας 
κυκλώματος RLC σειράς.  ε.    0

2
UUεν =   
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Δίνεται εναλλασσόμενο ρεύμα έντασης 10 2 (1000 )3i t Aπηµ π= +  . Να υπολογίσετε: 
α. την ενεργό ένταση Ιεν β. τη γωνιακή συχνότητα ω γ. τη συχνότητα f δ. την περίοδο Τ 
της παραπάνω έντασης. 
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Β.2. Πυκνωτής παρουσιάζει αντίσταση 10Ω όταν τροφοδοτείται από τάση 5200 10 , ( )Cu t Vηµ= . 
Τότε η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει δίνεται από τη σχέση: 

i. 520 (10 )
2

i t πηµ= − Α   ii.  520 (10 )
2

i t πηµ= + Α   iii. 520 2 (10 )
2

i t πηµ= + Α  

α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (ΜΟΝΑΔΕΣ 2) 
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Γ ΘΕΜΑ Δ ΣΥΝΟΛΟ 
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Β.3. Κύκλωμα RLC σειράς τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση γωνιακής συχνότητας ω. Να 
θεωρήσετε ιδανικό πηνίο. 
 
α. Να γράψετε τη σχέση που μας επιτρέπει τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης, z, του 
κυκλώματος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
β. Να αποδείξετε τη σχέση που γράψατε. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Κύκλωμα RL σειράς αποτελείται από αντιστάτη με αντίσταση 6Ω και ιδανικό πηνίο. Το κύκλωμα 
τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής 6U V=  και διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης 10 2 400 ,i tηµ= Α . Να υπολογίσετε: 
 
α. τη συχνότητα f της τάσης. 
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β. τη σύνθετη αντίσταση Z, του κυκλώματος. 
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γ. την αντίσταση του πηνίου ΧL, και το συντελεστή αυτεπαγωγής του L. 
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δ. Να κατασκευάσετε το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων έντασης του παραπάνω κυκλώματος.  
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Κύκλωμα RLC σειράς αποτελείται από αντιστάτη 80Ω Το πηνίο είναι ιδανικό. Το κύκλωμα 
τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής 100U V= , ενώ η τάση στον 
πυκνωτή δίνεται από τη σχέση: 60 2 314 ,Cu t Vηµ= . Αν 2L CΧ = Χ  να υπολογίσετε: 
 
α. την τιμή της ενεργού τάσης στον πυκνωτή 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
β. την τιμή της ενεργού τάσης στο πηνίο 
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γ. την τιμή της ενεργού τάσης στον αντιστάτη 
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δ. την τιμή της ενεργού έντασης του κυκλώματος 
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ε. τη σύνθετη αντίσταση Z, του κυκλώματος 
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