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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Κατά τη µεταφορά τριφασικού ρεύµατος σε σύνδεση κατά αστέρα ισχύει:
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όπου Vπ είναι η πολική τάση, Vφ είναι η φασική τάση, Ιπ είναι το πολικό
ρεύµα και Ιφ είναι το φασικό ρεύµα.

(Μονάδες 3)

2. Το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε ρευµατοφόρο αγωγό που βρίσκεται
µέσα σε µαγνητικό πεδίο είναι:

α) αντιστρόφως ανάλογο του µήκους του αγωγού
β) ανάλογο του συνηµιτόνου της γωνίας που σχηµατίζουν οι διευθύνσεις

του αγωγού και του πεδίου
γ) ανάλογο της µαγνητικής επαγωγής του πεδίου
δ) αντιστρόφως ανάλογο του ρεύµατος.

(Μονάδες 3)

3. Στρεφόµενο µαγνητικό πεδίο ονοµάζεται το µαγνητικό πεδίο το οποίο έχει:

α) σταθερό µέτρο και σταθερή διεύθυνση
β) σταθερό µέτρο αλλά η διεύθυνσή του στρέφεται µε µία ορισµένη

γωνιακή ταχύτητα
γ) µεταβλητό µέτρο και σταθερή διεύθυνση
δ) µεταβλητό µέτρο αλλά η διεύθυνσή του στρέφεται µε µία ορισµένη

γωνιακή ταχύτητα.
(Μονάδες 3)
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4. Για να λειτουργήσει το τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή, πρέπει η επαφή
του εκποµπού και η επαφή του συλλέκτη να πολωθούν:

α) ορθά και οι δύο
β) ανάστροφα και οι δύο
γ) ορθά του εκποµπού και ανάστροφα του συλλέκτη
δ) ανάστροφα του εκποµπού και ορθά του συλλέκτη.

(Μονάδες 3)
5. Ο λογικός πολλαπλασιασµός f=x.y δύο µεταβλητών x, y έχει τιµή 1, όταν:

α) x=0, y=0
β) x=1, y=0
γ) x=0, y=1
δ) x=1, y=1

(Μονάδες 3)

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε
γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

α. Ο ηµιαγωγός p - τύπου
1. έχει φορείς πλειονότητας 

ελεύθερα ηλεκτρόνια.
β. Η ορθά πολωµένη 

ιδανική δίοδος p - n 
2. είναι ανοικτός διακόπτης.

γ. Ο ηµιαγωγός n - τύπου 3. ανυψώνει την τάση.

δ. Ο ηµιαγωγός n - τύπου
4. έχει φορείς πλειονότητας 

θετικές οπές.
5. είναι κλειστός διακόπτης.

(Μονάδες 10)

Ζήτηµα 2ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα το
γράµµα Σ για κάθε σωστή απάντηση ή το γράµµα Λ για κάθε λανθασµένη
πρόταση.

1. Τα αµπερόµετρα πρέπει να κατασκευάζονται µε µεγάλη εσωτερική
αντίσταση.

2. Τα βολτόµετρα πρέπει να κατασκευάζονται µε µεγάλη εσωτερική αντίσταση.

3. Η πύλη OR δύο εισόδων έχει έξοδο 1, όταν µία τουλάχιστον είσοδος είναι
1.

4. Ο ιδανικός ενισχυτής ενισχύει και συχνότητες εκτός εύρους ζώνης.

5. Στην απλή ανόρθωση οι αρνητικές ηµιπερίοδοι µετατρέπονται σε θετικές.
(Μονάδες 15)
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Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις, συµπληρώνοντας
τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις.

1. Ένα τροφοδοτικό αποτελείται από τέσσερα τµήµατα: το µετασχηµατιστή,
…………………, το φίλτρο και …………………

2. Σ’ ένα συµµετρικό τριφασικό ρεύµα το άθροισµα των στιγµιαίων τιµών των
ρευµάτων είναι ίσο µε …………………

3. Στο τµήµα του ηλεκτρικού κυκλώµατος, στο οποίο θέλουµε να µετρήσουµε
…………………, το βολτόµετρο το συνδέουµε…………………

(Μονάδες 10)

Ζήτηµα 3ο

Εναλλασσόµενη τάση V=220ηµ (500t) εφαρµόζεται στα άκρα σύνθετης
αντίστασης Ζ και δηµιουργεί εναλλασσόµενο ρεύµα:
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1. Να βρεθεί η πραγµατική ισχύς P που καταναλίσκεται στη σύνθετη
αντίσταση.

(Μονάδες 6)

2. Να βρεθεί η άεργος ισχύς Q.
(Μονάδες 6)

3. Να βρεθεί η φαινοµένη ισχύς S.
(Μονάδες 6)

4. Να σχεδιαστεί το τρίγωνο ισχύος και να χαρακτηριστεί η συµπεριφορά του
κυκλώµατος. ∆ίνεται:
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(Μονάδες 7)

Ζήτηµα 4ο

Ιδανικός µετασχηµατιστής που τροφοδοτείται µε τάση V1=40V, τροφοδοτεί
φορτίο ωµικής αντίστασης R=40Ω. Το ρεύµα στο δευτερεύον πηνίο είναι
Ι2=2Α.
1. Να υπολογιστεί ο λόγος µετασχηµατισµού:
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(Μονάδες 13)

2. Να υπολογιστεί η ισχύς του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος.
(Μονάδες 12)



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

Α. 1.→ α 2.→ γ 3.→ β 4.→ γ 5.→ δ

Β. α → 4 β → 5 γ → 1 δ → 2

Ζήτηµα 2ο

Α. 1.→ Λ 2.→ Σ 3.→ Σ 4.→ Λ 5.→ Λ

Β. 1. ανορθωτή, σταθεροποιητή
2. µηδέν
3. τάση, παράλληλα

Ζήτηµα 3ο

Από τα δεδοµένα της άσκησης προκύπτει:
V0 = 220V,
i0 = 10A,
ω = 500,
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1. Η πραγµατική ισχύς που καταναλίσκεται στη σύνθετη αντίσταση είναι:
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2. Η ενεργός ισχύς είναι :
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3. Η φαινοµένη ισχύς είναι:
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4. Η συµπεριφορά του κυκλώµατος είναι επαγωγική διότι η ένταση καθυστερεί
της τάσης κατά γωνία:
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Το τρίγωνο ισχύος είναι:

Ζήτηµα 4ο

Επειδή ο µετασχηµατιστής είναι ιδανικός, οι απώλειες είναι µηδενικές και
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν υπάρχει διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης
και της έντασης στο πρωτεύον και στο δευτερεύον τύλιγµα, δηλαδή:
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και η ισχύς στο πρωτεύον θα ισούται µε την ισχύ στο δευτερεύον.
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