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ΟΜΑ∆Α Α

Για τις παρακάτω  προτάσεις, Α.1. έως και  Α.4., να
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της πρότασης και
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί  στο σωστό συµπλήρωµά
της :

Α.1. Στα άκρα ιδανικού πηνίου µε συντελεστή αυτεπαγωγής
L εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση της µορφής
v=V0ηµ(ωt). H ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει
έχει  τη µορφή :

α. i = 
ωL

V0 ηµ (ωt)

β. i = 
ωL

V0 ηµ (ωt+90ο)

γ. i = 
ωL

V0 ηµ (ωt-90ο)

δ. i = 
ωL

V0 ηµ (ωt+180ο)

Μονάδες 10

Α.2. Η διαφορά (1000000)2 – (100000)2 στο δυαδικό
σύστηµα είναι :
α. (10000)2

β. (1000)2

γ. (100000)2

δ. (100)2

Μονάδες 10
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Α.3. Αν η απολαβή ισχύος , η απολαβή τάσης και η
απολαβή έντασης  ενός ενισχυτή είναι Αp, Αv και Α I ,
αντίστοιχα , τότε η σχέση µεταξύ τους είναι :

α. ΑΙ=Αp⋅Αv

β. ΑΙ=Αp+Αv

γ. Αp=ΑΙ⋅Αv

δ. ΑΙ=Αp-Αv

Μονάδες 10

Α.4. Σε µικτή συνδεσµολογία ίδιων πηγών τάσης µε ΗΕ∆ Ε
και εσωτερική  αντίσταση  r η καθεµία , υπάρχει  m
πλήθος κλάδων , όπου κάθε κλάδος περιλαµβάνει  n
πηγές .  Η ΗΕ∆ ΕΟΛ και η εσωτερική  αντίσταση  rΟΛ

της ισοδύναµης πηγής τάσης δίνονται  από τις σχέσεις :

α. ΕΟΛ=mE  και  
m

rn
rΟΛ

⋅
=

β. ΕΟΛ=nE  και  
m

rn
rΟΛ

⋅
=

γ. ΕΟΛ=nE  και 
n

rm
rΟΛ

⋅
=

δ. ΕΟΛ=nE  και
mn
rn

rΟΛ +
⋅

=

Μονάδες 10

Α.5. Να χαρακτηρίσετε  στο τετράδιό  σας τις  παρακάτω
προτάσεις  µε το γράµµα Σ, αν είναι  σωστές, και  µε το
γράµµα Λ, αν είναι  λανθασµένες .
α. Όταν ηλεκτρικό κύκλωµα RLC σε σειρά

παρουσιάζει  χωρητική συµπεριφορά , ο
συντελεστής  ισχύος του είναι αρνητικός .

Μονάδες 2
β. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα αποτελείται  µόνο από

ένα τρανζίστορ .
Μονάδες 2
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γ. Αν µια επαφή p-n πολωθεί ανάστροφα , τότε το
εύρος της περιοχής απογύµνωσης αυξάνεται .

Μονάδες 2
δ. Η απολαβή ισχύος ενός ενισχυτή είναι καθαρός

αριθµός .
Μονάδες 2

ε. Η δίοδος Zener κατασκευάζεται , ώστε να
λειτουργεί  στην περιοχή της απότοµης αύξησης
του ρεύµατος ορθής φοράς .

Μονάδες 2

ΟΜΑ∆Α Β

Β.1. Στο ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος οι δίοδοι D1

και D2 είναι ιδανικές .  Οι λαµπτήρες Λ1 και Λ2 είναι
όµοιοι και έχουν χαρακτηριστικά  κανονικής
λειτουργίας  PK=6W και VK=6V. Η πηγή συνεχούς
τάσης έχει  ΗΕ∆ Ε=10V και αµελητέα εσωτερική
αντίσταση  και συνδέεται  σε σειρά µε αντίσταση
R=4Ω .  

Λ1

R=4 Ω

Λ2

Ε=10 V

i

D1

D2

∆

 α. Να υπολογίσετε την αντίσταση  RΛ του κάθε
λαµπτήρα .

Μονάδες 7
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β. Αρχικά ο διακόπτης ∆ είναι ανοικτός .  Να
υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που
διαρρέει  τον λαµπτήρα Λ1 (µονάδες  3), τον
λαµπτήρα Λ2 (µονάδες  3) και την αντίσταση  R
(µονάδες  3).

Μονάδες 9
γ. Στη συνέχεια  κλείνουµε το διακόπτη ∆ .  Να

υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που
διαρρέει  τη δίοδο D1 (µονάδες  3), τη δίοδο D2

(µονάδες  3) και την πηγή (µονάδες  3).
Μονάδες 9

Β.2. ∆ίνεται  ηλεκτρικό κύκλωµα το οποίο αποτελείται  από
µια πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος , δύο όµοιες
αντιστάσεις  ίδιας τιµής R, ένα πυκνωτή χωρητικότητας
C, ένα πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής  L και ένα
διακόπτη δ .  Όλα τα στοιχεία του κυκλώµατος
θεωρούνται  ιδανικά .  Στα σηµεία Α και Β εφαρµόζεται
εναλλασσόµενη τάση ηµιτονοειδούς µορφής σταθερής
ενεργού τιµής V=5 Volt και σταθερής συχνότητας .

α. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 1, (Σχήµα 1)
το κύκλωµα βρίσκεται  σε συντονισµό και η
ενεργός  τιµή της έντασης  του ρεύµατος που
διαρρέει  το κύκλωµα είναι Ι1=2,5 Α. Να υπολογίσετε την
ωµική αντίσταση R.

Μονάδες 12
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β. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 2, (Σχήµα 2)
το κύκλωµα βγαίνει  από το συντονισµό και η
ενεργός  τιµή της έντασης  του ρεύµατος που
διαρρέει  το κύκλωµα είναι Ι2=1Α .  Να υπολογίσετε
την επαγωγική  αντίσταση  ΧL του πηνίου .

Μονάδες 13

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζοµένους)

1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα) .  Να  µην
αντιγράψετε  τα  θέµατα  στο  τετράδιο .  Τα  σχήµατα  που  θα
χρησιµοποιήσετε  στο  τετράδιο  µπορούν  να  γίνουν  και  µε
µολύβι .

2. Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των
φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  Καµιά  άλλη
σηµείωση  δεν  επιτρέπεται  να  γράψετε .

Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο
και  τα  φωτοαντίγραφα ,  τα  οποία  και  θα  καταστραφούν  µετά
το  πέρας  της  εξέτασης .

3 . Να  απαντήσετε  στο  τετράδ ιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .

4. Κάθε  λύση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  µετά  τη  10.30 ΄  πρωινή .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


