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ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Γ ΘΕΜΑ Δ  ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΜΑ Α

Α.1. 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.1.1. Σε  ένα  κύκλωμα  εναλλασσόμενου  ρεύματος,  η  επαγωγική  αντίδραση  καταναλώνει
πραγματική ισχύ.
Α.1.2. Μονάδα της αέργου ισχύος Q είναι το VoltAmpere (VA).
Α.1.3.  Εναλλασσόμενα  ρεύματα  σε  φασική  απόκλιση  (ή  σε  διαφορά  φάσης)  ονομάζονται  δύο
εναλλασσόμενα ρεύματα i1 και i2 της ίδιας συχνότητας (f) που έχουν διαφορετικές αρχικές φάσεις
φ01 και φ02.
Α.1.4. Σε  ένα  κύκλωμα  εναλλασσόμενου  ρεύματος,  που  περιέχει  μόνο  ωμική  αντίσταση,  η
στιγμιαία ισχύς μεταβάλλεται περιοδικά με την ίδια συχνότητα με την οποία μεταβάλλεται η τάση
και το ρεύμα.
Α.1.5. Ένα εναλλασσόμενο μέγεθος α=Α0ημ(ωt+φ0)  παριστάνεται με ένα διάνυσμα που έχει μήκος
ίσο με το πλάτος Α και σχηματίζει με τον θετικό οριζόντιο άξονα χ γωνία φ0.
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Α.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα
γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1. Κυκλική συχνότητα 
εναλλασσόμενου ρεύματος

α. (I0U0t)/2

2. Πραγματική ισχύς β. 2πf

3. Επαγωγική αντίδραση γ. 2πL/Τ

4. Ενέργεια που απορροφάται από
ωμική αντίσταση σε χρόνο t

δ. P/S

5. Συντελεστής ισχύος ε. √S2−Q2
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ΘΕΜΑ Β

Β1.  α) Εάν  διπλασιαστεί  η  συχνότητα  της  τάσης  τροφοδοσίας  ενός  πηνίου,  πόσο  θα  γίνει  η
επαγωγική του αντίδραση σε σχέση με την αρχική (μον. 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μον. 2).

β) Εάν  υποδιπλασιαστεί  η  συχνότητα  της  τάσης  τροφοδοσίας  ενός  πυκνωτή,  πόσο  θα  γίνει  η
χωρητική του αντίδραση σε σχέση με την αρχική (μον. 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μον. 4).
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Β.2. Τι  ονομάζεται  ατομική  αντιστάθμιση  (μον.  3)  και  για  ποιους  κυρίως  καταναλωτές
χρησιμοποιείται (μον. 4);
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Β.3. Στα  άκρα  ενός  πυκνωτή  εφαρμόζεται  στιγμιαία  τάση  uC=  200ημωt.  Εάν  η  χωρητική
αντίδραση  του  πυκνωτή  είναι  ΧC 10Ω,  να  γράψετε  την  εξίσωση  της  στιγμιαίας  έντασης  του
ρεύματος του πυκνωτή.

ΜΟΝΑΔΕΣ 8

ΘΕΜΑ Γ

Κύκλωμα RL σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση με τιμή R=6 Ω και πηνίο αμελητέας ωμικής
αντίστασης  με  συντελεστή  αυτεπαγωγής  L.  Εάν  το  κύκλωμα  τροφοδοτηθεί  από  πηγή
εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής U=100 V, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα στιγμιαίας τιμής
i=10 √2 ημ(400t)Α. Να υπολογίσετε:

Γ1. Το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου.
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Γ2. Το συντελεστή ισχύος συνφ του κυκλώματος.
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Γ3. Τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος.
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Γ4. Την πραγματική ισχύ του κυκλώματος.
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Γ5. Την άεργο ισχύ του κυκλώματος.
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ΘΕΜΑ Δ

Κύκλωμα RLC σειράς  αποτελείται  από  ωμική  αντίσταση  R=80Ω, πυκνωτή  αμελητέας  ωμικής
αντίστασης  με  χωρητική  αντίδραση XC και  ιδανικό  πηνίο  επαγωγικής  αντίδρασης  XL=2XC.  Το
κύκλωμα τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή  U=100V. Η στιγμιαία
τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι uC=60√2ημ(314t)V. Να υπολογίσετε:

Δ.1. Την ενεργό τιμή της τάσης UC στα άκρα του πυκνωτή.
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Δ.2. Την ενεργό τιμή της τάσης UL στα άκρα του πηνίου.
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Δ.3. Την ενεργό τιμή της τάσης UR στα άκρα της ωμικής αντίστασης.
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Δ.4. Την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα.
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Δ.5. Τη σύνθετη αντίσταση Z του κυκλώματος.
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