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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

 

1. Νόμος του Ohm - Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος 

Στοιχεία Θεωρίας 
• Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη, είναι ανάλογη της τάσης που επικρατεί στα άκρα του 

και αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης του, δηλαδή ισχύει 

   
R
VI =   ή V = Ι · R 

Σε έναν αντιστάτη το ρεύμα κατευθύνεται από το άκρο υψηλού δυναμικού (+) στο άκρο χαμηλού δυναμικού 
(-). 

• Μια συσκευή, η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης Ι, καταναλώνει η 
προσφέρει ηλεκτρική ισχύ P=V⋅I. 
Όταν το ρεύμα διαρρέει την συσκευή από τον θετικό προς τον αρνητικό της πόλο, τότε τα φορτία περνώντας 
μέσα από την συσκευή χάνουν ενέργεια και επομένως η συσκευή καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια στο 
κύκλωμα. 
Όταν το ρεύμα διαρρέει την συσκευή από τον αρνητικό προς τον θετικό της πόλο, τότε τα φορτία περνώντας 
μέσα από την συσκευή κερδίζουν ενέργεια και επομένως η συσκευή προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στο 
κύκλωμα. 

• Αν η συσκευή είναι ένας αντιστάτης (δηλαδή είναι μια συσκευή, η οποία μετατρέπει την ενέργεια του 
ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά σε θερμική) τότε αντικαθιστώντας από τον νόμο του Ohm V=IR 

προκύπτει ότι P=I2⋅R. Αντικαθιστώντας επίσης 
R
VI = προκύπτει ότι 

R
VP

2

= . 

• Κάθε συσκευή χαρακτηρίζεται από τα χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας.  
Τα στοιχεία αυτά είναι η τάση και την ισχύ της όταν λειτουργεί κανονικά.  
Για παράδειγμα σε μια συσκευή τα αναγραφόμενα στοιχεία  «220V-110W» δηλώνουν ότι: Για να λειτουργεί 
η συσκευή κανονικά θα πρέπει να συνδεθεί σε τάση 220V και τότε, καταναλώνει ηλεκτρική ισχύ 110W. 
Επομένως αν η συσκευή συνδεθεί σε τάση 220V θα διαρρέεται από ρεύμα που δίνεται από την σχέση : 

Pσ=Vσ⋅Ισ⇒ A5,0
V220
W110

V
P

I ===
σ

σ
σ . 

• Αν η συσκευή είναι ένας αντιστάτης, τότε μπορούμε να βρούμε την αντίστασή της από την σχέση 

Ω===⇒=
σ

σ
σ

σ

σ
σ 440

W110
V220

P
V

R
R
V

P
2222

. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογης 
1.1.  Ο νόμος του Ohm δίνεται από τη σχέση: 

α. 
V
Ri =   β. i=R V γ. 

R
Vi =  δ. R=i V 

1.2.  Οι μονωτές είναι σώματα που εμφανίζουν  
α. μικρή ηλεκτρική αντίσταση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
β. μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση σε όλες τις θερμοκρασίες. 
γ. μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες..  
δ. μικρή ηλεκτρική αντίσταση 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
1.3. Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

Τα σώματα, ανάλογα με την αντίσταση που παρουσιάζουν διακρίνονται σε 
Α Β 

___ ημιαγωγούς 1. σώματα που εμφανίζουν μικρή ηλεκτρική αντίσταση σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

___ αγωγούς 2. σώματα που εμφανίζουν μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση. 
___μονωτές 3. σώματα που εμφανίζουν μικρή ηλεκτρική αντίσταση. 
 4. σώματα που εμφανίζουν σχετικά μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση, αλλά 

μικρότερη από τα μονωτικά υλικά. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
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1.4. Να αναφέρετε τρεις αγωγούς, τρεις μονωτές και δύο ημιαγωγούς. 
1.5. Δώστε τον νόμο του Ohm τόσο με λόγια όσο και με την μαθηματική του μορφή. 
1.6. Να δώσετε τη γραφική παράσταση του νόμου του Ohm, εξηγώντας τα φυσικά μεγέθη. 
1.7. Ηλεκτρικός λαμπτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας «60W – 120V». Να υπολογίσετε: 

α. Την αντίσταση του λαμπτήρα. 
β. Την δαπάνη κανονικής λειτουργίας επί 10h, αν 1ΚWh κοστίζει 0,25 

 

2. Νόμοι του Kirchoff. 

Στοιχεία Θεωρίας 
l°s Νόμος του Κίρκοφ (Νόμος των ρευμάτων): 
Σε κάθε κόμβο του κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα όλοον των ρευμάτων ισούται με μηδέν, δηλαδή ισχύει 

Σ i k =0  
Τα ρεύματα που εισέρχονται στον κόμβο θεωρούνται θετικά ενώ αυτά που εξέρχονται από αυτόν αρνητικά. 
2ος Νόμος του Κίρκοφ (Νόμος των τάσεων): 
Σε κάθε βρόχο ενός κυκλώματος, το αλγεβρικό άθροισμα όλοον των τάσεων ισούται με μηδέν, δηλαδή ισχύει 

Σvk=0 
Μια τάση λαμβάνεται ως θετική, εάν κατά την φορά αναφοράς του βρόχου την συναντάμε με πρόσημο + και 
αντίστροφα.. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογης 
2.1.  Τα ρεύματα στο διπλανό κύκλωμα μπορεί να είναι : 

α. Ι1=1Α, Ι2=0,5Α , Ι3=2Α 
β. Ι1=0,5Α, Ι2=15Α , Ι3=1,5Α 
γ. Ι1=2Α, Ι2=1Α , Ι3=3Α 

 
 

 

 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
2.2. Σε έναν κόμβο το φορτίο που φτάνει στην μονάδα του χρόνου είναι ίσο με το φορτίο που φεύγει από αυτόν. 
2.3. Κατά την εφαρμογή του 20ι} νόμου του Κίρκοφ σε έναν βρόχο προχωράμε σε αυτόν με βάση την φορά των 
ρευμάτων.  

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
2.4. Να διατυπώσετε το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff και να εξηγήσετε την εφαρμογή του σε ένα σημείο του 
κυκλώματος. 
2.5. Στα κυκλώματα Ι), ΙΙ και ΙΙΙ) που ακολουθούν να βρείτε: 

α. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 
β. Την τάση στα άκρα κάθε στοιχείου. 
γ. Την ηλεκτρική ισχύ κάθε στοιχείου, αναφέροντας αν η ισχύς αυτή καταναλώνεται στο στοιχεί ή προσφέρεται 
από το στοιχείο. 

Ι)

 

 
1 

2 3 

 
4

6 5 

 
7 

10Α 4Α 

+ 

- 
200V 

+ - 30V + - 30V 

+ - 20V 

+ 

- 
60V

 

ΙΙ) 
 
1

2 3 

 
4

6 5 

 
7

8Α 2Α 

+

-
60V

- +60V + - 45V 

- + 30V 

+ 

- 
60V 

+
20V

4Α

+

- 
65V 

8
-

 
 

R1=2Ω R2=2Ω 

E1=2V 

E2=8V

R2=2Ω

Ι1 Ι2 Ι3
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ΙΙΙ)
 
1 

2 3 

8 7 

 
10

 
9 

10Α 6Α 

+ 

- 
120V 

+ - 20V + - 20V 
+ 

- 
60V 

 
5

3 4

6

3Α

+

-
30V

+ -20V
 

 
2.6. Θεωρούμε το κύκλωμα του σχήματος 

 
α.  Να υπολογίσετε το ρεύμα που διαρρέει κάθε 
στοιχείο του κυκλώματος. 
β.  Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του 
αντιστάτη R2.. 
γ.  Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του στοιχείου 
4 και του αντιστάτη R6. 
δ.  Να υπολογίσετε την αντίσταση R6. 
ε. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ κάθε 
στοιχείου, αναφέροντας αν η ισχύς αυτή 
προσφέρεται ή καταναλώνεται από το στοιχείο. 

 
2.7. Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος όπου E=15V και R=5Ω. Αν οι πηγές 
θεωρηθούν χωρίς ωμική αντίσταση να βρεθούν οι τιμές των εντάσεων των 
ρευμάτων που διαρρέοον τους κλάδους του κυκλώματος.  

[Ι1 = Ι2 = 1Α,   Ι3=2Α] 
 
2.8. Στο κύκλώμα που ακολουθεί  να βρείτε: 

α. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 
β. Την τάση στα άκρα κάθε στοιχείου. 

 

 
1 

 
4

5 

 
7 

10Α 4Α 

R2= 3Ω 30V 

+ - 20V 

+ 

- 
60V 

R6= 6Ω 
 

2.9. Να βρεθούν τα ρεύματα στα κυκλώματα 

α)

 

R1=10Ω 

E1=40V 

R
3=

10
Ω

 

R2=20Ω 

E2=10V
 β)

 

R1=20Ω

E1=100V
r1=5Ω 

R
4=

20
Ω

 

R3=25Ω 

E2=60V 
r2=5Ω 

R2=15Ω R5=10Ω 
 

 

1 4

5 

7 

10Α 4Α 

+

-
200V

R2= 3Ω 30V 

+ - 20V 

+ 

- 
60V 

R6
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γ)

R1=100Ω 

E1=40V 

R
2=

20
Ω

 
E2=10V 

R
4=

60
Ω

 

R3=80Ω 

 

δ)

R1=20Ω

E1=160V 

R
3=

20
Ω

 

R4=30Ω

E3=50V

E2=100V
R2=20Ω R5=20Ω

 
 

ε) 

R1=20Ω 

E1=30V 

R
3=

10
Ω

 

R2=20Ω 

E2=100V

 
 

 

3. Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff. 
Συνδεσμολογία αντιστάσεων. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Αντιστάσεις σε σειρά  

• Για την ισοδύναμη αντίσταση ισχύει: Rολ= ΣRκ 
• Η ισοδύναμη αντίσταση Rολ είναι μεγαλύτερη και από την μεγαλύτερη αντίσταση. 
• Εάν όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες με τιμή R τότε Roλ=n · R , όπου η το πλήθος των αντιστάσεων. 

Αντιστάσεις παράλληλα : 

• Για την ισοδύναμη αντίσταση ισχύει: ∑=
ολ kR

1
R

1
 

• Η  ισοδύναμη   αντίσταση   Rολ  είναι  μικρότερη   και  από   την   μικρότερη 
αντίσταση. 

• Εάν όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες με τιμή R τότε 
n
RR ol = , όπου n το πλήθος των αντιστάσεων. 

• Εάν έχουμε 2 αντιστάσεις R1//R2 ισχύει: 
21

21

RR
RR

R
+
⋅

=ολ  

Βραχυκύκλωμα 
Βραχυκύκλωμα ονομάζεται η σύνδεση δύο σημείων ενός κυκλώματος με αγωγό αμελητέας (θεωρητικά μηδενικής 
αντίστασης). Από τον νόμο του Ohm η τάση στα άκρα του βραχυκυκλώματος είναι μηδέν. Επομένως τα δύο άκρα του 
βραχυκυκλώματος έχουν το ίδιο δυναμικό. Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε ισοδύναμο κύκλωμα θεωρώντας τα 
άκρα του βραχυκυκλώματος σαν ένα σημείο. Αφού υπολογίσουμε τα ρεύματα στο ισοδύναμο κύκλωμα, 
επιστρέφουμε στο αρχικό και με τον 1ο κανόνα του Kirchoff υπολογίζουμε και τα ρεύματα που διαρρέουν τα 
βραχυκυκλώματα. 
Γειώσεις 
Γείωση ονομάζεται η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου ενός κυκλώματος με την γη. Αποτέλεσμα της γείωσης είναι ο 
μηδενισμός του δυναμικού του γειωμένου σημείου.  
Αν σε ένα κύκλωμα υπάρχουν δύο ή περισσότερες γειώσεις, τα γειωμένα σημεία είναι βραχυκυκλωμένα. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
3.1.  Όταν συνδέουμε αντιστάσεις σε σειρά παίρνουμε μικρότερη αντίσταση ενώ όταν 
συνδέουμε αντιστάσεις παράλληλα παίρνουμε μεγαλύτερη αντίσταση.  
3.2. Εάν  σε  κύκλωμα   με  πηγή   συγκεκριμένης ΗΕΔ  και  μια  αντίσταση  αρχικά, 
συνδέσουμε αντιστάσεις σε σειρά με την υπάρχουσα αντίσταση, τότε το ρεύμα θα μειωθεί. 
3.3.  Εάν  σε κύκλωμα  με πηγή   συγκεκριμένης  ΗΕΔ και  μια αντίσταση  αρχικά, 
συνδέσουμε  αντιστάσεις  παράλληλα   με  την  υπάρχουσα  αντίσταση,  τότε  το συνολικό ρεύμα θα αυξηθεί. 
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3.4.  Τρεις αντιστάσεις R1,R2,R3 για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3 συνδέονται όπως 
στο σχήμα: Aν V1,V2,V3 είναι οι τάσεις στα άκρα της καθεμιάς αντίστασης 
R1,R2,R3 και I1,I2,I3, αντίστοιχα τα ρεύματα που τις διαρρέουν, να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω ανισότητες 
και να σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή, ή Λ, αν είναι λανθασμένη.  

α. V2>V3.   β. I2>I3.  γ. V1>V2.  δ. V1>V3.  ε. I1>I2.  

 
 
 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
3.5. Όταν n αντιστάσεις (R1,R2, ... Rn) είναι συνδεμένες σε σειρά να αποδείξετε ότι: RΟΛ = R1 + R2 +· · · + Rn, όπου Rολ 
είναι η ισοδύναμη αντίσταση. 
3.6. Όταν n αντιστάσεις (R1, R2, ... Rn) είναι συνδεμένες παράλληλα, τότε να αποδείξετε ότι ισχύει:  

n21 R
1...

R
1

R
1

R
1

+++=
ΟΛ

 όπου Rολ είναι η ισοδύναμη αντίσταση. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την πιο πάνω σχέση 

για δύο μόνο αντιστάσεις. 
3.7. Να υπολογιστούν οι ισοδύναμες αντιστάσεις RAB. 

α) 
A BR4=1,6Ω

R1=6Ω 

R2=8Ω 

R3=8Ω 
 

 

β) 

R1=5Ω 

R2=60Ω 

R6=50Ω 

R7=5ΩR5=30ΩR3=60Ω 

R4=60Ω 
A B

 

γ) 

R1=16Ω R2=30Ω R5=20ΩA B

R7=60Ω

R6=40Ω

R4=20Ω

R3=20Ω

R9=32Ω

R8=32Ω

 
 
 

δ)

 

A B
R2=48Ω 

R3=48Ω 
R7=18Ω R1=16Ω 

R4=40Ω 

R5=20Ω R6=10Ω 
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ε)

  

A B

R7=20Ω 

R2=20Ω 

R3=20Ω 
R1=30Ω 

R4=20Ω R5=20Ω 

R6=20Ω 

 
 

στ)

 

R4=60Ω 

R1=10Ω 

R
1=

90
Ω

 

R2=15Ω 

R5=15Ω 

R
6=

90
Ω

 

R7=15Ω

R9=60Ω

R
8=

15
Ω

 

Α 

Β 
 

 

ζ)

 

R8=40Ω

R1=80Ω 

R
4=

26
Ω

 

R2=40Ω 

R5=32Ω R9=10Ω
Α 

Β 

R
3=

26
Ω
 

R
6=

20
Ω

 
R

7=
40
Ω
 

R
10

=1
4Ω

 
R

11
=1

6Ω
 

 
 

η)

 

R4=110Ω 

R1=10Ω 

R
2=

80
Ω

 

R5=20Ω R6=20Ω

R7=50Ω

Α 

R3=25Ω R10=20Ω 

R8=40Ω R9=20Ω

Β 
 

θ)

 

Α 
20Ω 

20Ω 

20
Ω

 

10Ω 

Β 20Ω 

   ι)

Α
30Ω 30Ω

Β
30Ω 30Ω

 
 
 
3.8. Η ηλεκτρική ισχύς, που καταναλώνει το παρακάτω κύκλωμα είναι 120W. Να υπολογίσετε την ισχύ που 
καταναλώνεται σε κάθε αντιστάτη. 

R1=R R2=2R R3=3R 

120V 
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3.9. Να υπολογιστούν οι ισοδύναμες αντιστάσεις RAB και RΓΔ 
 

R1=10Ω 

R
3=

20
Ω
 

R4=20Ω R7=20Ω
Α 

R5=20Ω R9=10Ω

R8=20Ω

Β R2=10Ω 

R
6=

80
Ω
 

Γ

Δ
 

 
3.10. Να υπολογιστούν οι ισοδύναμες αντιστάσεις RAB,RΓΔ και RΒΔ. 
 

 

R
3=

20
Ω

 Α 

R5=20Ω 

Β 

Γ 

Δ

R1=10Ω 

R2=10Ω 

R4=10Ω R6=15Ω R7=20Ω

R
10

=2
0Ω

 

R11=10Ω 

R
8=

20
Ω

 

R9=20Ω R12=10Ω 
 

 
 
Συνδεσμολογία πηγών τάσης. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Κάθε ηλεκτρική πηγή χαρακτηρίζεται από την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική της αντίσταση r. Συνδέοντας την πηγή με 
έναν αντιστάτη αντίστασης R, το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα έχει ένταση  

rR
EI
+

=  

Η τάση των πόλων της πηγής (πολική τάση πηγής), όταν διαρρέεται κανονικά από ρεύμα δίνεται από την σχέση  
Vπ=Ε-Ι⋅r 

Αντιθέτως, όταν η πηγή διαρρέεται από ανάστροφο ρεύμα, λειτουργεί ως καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή η πολική της τάση δίνεται από την σχέση  

Vπ=Ε+Ι⋅r 
Σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά : 

• Η ισοδύναμη ΗΕΔ είναι ίση με το άθροισμα όλων των ΗΕΔ των πηγών και η ισοδύναμη εσωτερική 
αντίσταση ίση με το άθροισμα των εσωτερικών αντιστάσεων των πηγών. Δηλαδή ισχύει: 
Εολ=Ε1+ Ε2+…+Εn  και rολ=r1+ r2+…+rn 

• Ονομάζεται και σύνδεση κατά τάση γιατί παίρνουμε μεγάλη τάση.   
• Ο μόνος περιορισμός που ισχύει είναι να είναι οι πηγές του ίδιου τύπου.   
• Όταν μια πηγή είναι συνδεδεμένη ανάποδα τότε η ΗΕΔ της αφαιρείται και λέμε ότι η πηγή  είναι συνδεδεμένη  

κατά αντίθεση.   Η αντίσταση  όμως προστίθεται κανονικά 
Σύνδεση ομοίων πηγών τάσης παράλληλα : 

• Η ισοδύναμη ΗΕΔ είναι ίση με την ΗΕΔ της κάθε πηγής, ενώ η ισοδύναμη εσωτερική αντίσταση ίση με την 
εσωτερική αντίσταση της κάθε πηγής διαιρεμένη δια το πλήθος των παράλληλων κλάδων (Αναφορά στο 
σχήμα 1.9 του σχολικού βιβλίου). Δηλαδή ισχύει ότι: 

Εολ=Ε και 
n
rr =ολ  

• Ονομάζεται και σύνδεση κατά ένταση γιατί παίρνουμε μεγάλο ρεύμα 
• Οι πηγές πρέπει να είναι απόλυτα όμοιες. Διαφορετικά δημιουργούνται στους εσωτερικούς βρόχους ρεύματα 

κυκλοφορίας, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ενέργειας  των πηγών. 
Μικτή συνδεσμολογία πηγών τάσης 
Σε αυτήν την περίπτωση συνδυάζονται οι παραπάνω περιπτώσεις και ισχύουν οι κανόνες και οι τύποι που προέκυψαν 
με την σειρά που επιβάλλει το κάθε κύκλωμα. Σε αυτήν την περίπτωση παίρνουμε και μεγάλη τάση και ρεγάλο ρεύμα. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογης 
3.11. Όταν δύο πηγές συνδέονται παράλληλα, τότε 

α. δημιουργούνται ρεύματα κυκλοφορίας. 
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β. η πηγή με τη μεγαλύτερη ΗΕΔ στέλνει ρεύμα στην άλλη πηγή.  
γ. η πηγή με τη μικρότερη ΗΕΔ στέλνει ρεύμα στην άλλη πηγή.  
δ. πρέπει να είναι απόλυτα όμοιες. 

3.12. Αν σε μία συνδεσμολογία όμοιων πηγών τάσης υπάρχουν m παράλληλη κλάδοι με n πηγές τάσης ανά κλάδο, 
τότε η ισοδύναμη τάση και αντίσταση είναι: 

α. 
n
EE =ΟΛ  και 

n
rmr =ΟΛ   β. EnE =ΟΛ  και 

m
rnr =ΟΛ  

γ. EnE =ΟΛ  και 
mn

rr
⋅

=ΟΛ   δ. 
n
EE =ΟΛ  και 

mn
rr
⋅

=ΟΛ  

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
3.13. Όταν συνδέσουμε πηγές τάσης σε σειρά, αυτές δεν χρειάζεται να είναι όμοιες αλλά 
να είναι του ίδιου τύπου. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
3.14. Να συνδέσετε σε σειρά τρεις πηγές τάσης, τοποθετώντας κατάλληλα τους πόλους τους. Ποια είναι η ισοδύναμη 
τάση και αντίσταση των πηγών; 
3.15. Να συνδέσετε δύο πηγές τάσης αντίθετα και να γράψετε την ισοδύναμη τάση και αντίσταση των πηγών. 
3.16. Σχεδιάστε την παράλληλη συνδεσμολογία τριών όμοιων πηγών τάσης, σημειώνοντας τους πόλους τους. Ακόμη, 
να γράψετε την ισοδύναμη τάση και αντίσταση τους. 
3.17. 18 όμοιοι λαμπτήρες συνδέονται έτσι ώστε να σχηματίσουν 3 όμοιους κλάδους συνδεδεμένους παράλληλα. 
Συνδέοντας την συνδεσμολογία των λαμπτήρων με πηγή ΗΕΔ Ε=120V και r=1Ω, κάθε λαμπτήρας διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης Ιλ=2Α. Να υπολογίσετε την αντίσταση κάθε λαμπτήρα και την ισοδύναμη αντίσταση της 
συνδεσμολογίας των λαμπτήρων.  
3.18. Να βρεθούν οι άγνωστες τάσεις και τα άγνωστα ρεύματα στα κυκλώματα που ακολουθούν. Αν τα στοιχεία, που 
προσφέρουν ενέργεια στο κύκλωμα, είναι πηγές με r=1Ω και τα στοιχεία που καταναλώνουν ενέργεια είναι 
αντιστάτες, να σχεδιάσετε τα κυκλώματα υπολογίζοντας τις χαρακτηριστικές τιμές των στοιχείων τους. 

α)

10Α +
4 

 
1 

 
6 

 
3 

5 

2 
- 60V + 

-
20V 

8Α

12Α 

+

-
80V 

  

β)

6Α

1 6 
 

4 

2
- 10V +

8Α

+

-
80V 5

+

-
40V 7

2Α 

6Α 

3

 
 
3.19. Στο κύκλωμα του σχήματος που ακολουθεί να υπολογίσετε: 

α. Τις άγνωστες τάσεις και εντάσεις 
β. Την αντίσταση R8. 
γ. Την ΗΕΔ Ε1, αν r1=2Ω. 

R6=10Ω 

R
8 

R4=10Ω

+

- 
300V 1 

+

-
40V9

2 

7 
- 100V + 

3 
+  60V - 6A 4A 

5
2A

 
3.20. Στο κύκλωμα του σχήματος που ακολουθεί να υπολογίσετε: 

α. Την ένταση του ρεύματος. 
β. Την πολική τάση κάθε πηγής. 
δ. Την ηλεκτρική ισχύ κάθε στοιχείου. 
ε. Το δυναμικό των σημείων Α, Β, Γ, Δ. 
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Ε1=120V 
r1=5Ω 

Ε2 
r2=5Ω 

10Ω 20Ω

30
Ω

 

Α Δ
ΓΒ

50Ω 40Ω 40Ω
Ε

Ζ
ΓΗ  

3.21. Ηλεκτρικός λαμπτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας «60W – 120V». Να υπολογίσετε: 
α. Την αντίσταση του λαμπτήρα. 
β. Την δαπάνη κανονικής λειτουργίας επί 10h, αν 1ΚWh κοστίζει 0,25€. 
γ. Η αντίσταση που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με τον λαμπτήρα ώστε να λειτουργεί κανονικά, αν συνδεθεί με 
πηγή Ε=220V και r=6Ω. 

3.22. 20 όμοιοι λαμπτήρες συνδέονται έτσι ώστε να σχηματίσουν 5 όμοιους κλάδους συνδεδεμένους παράλληλα. 
Κάθε λαμπτήρας έχει τάση κανονικής λειτουργίας Vλ=10V και ισχύ κανονικής λειτουργίας Pλ=10W. 

α. Να υπολογίσετε την αντίσταση κάθε λαμπτήρα και την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας. 
β. Τροφοδοτούμε την συνδεσμολογία των λαμπτήρων από μια συστοιχία 10 όμοιων πηγών ΗΕΔ Ε και 
εσωτερικής αντίστασης r=0,2Ω. Συνδέοντας την συνδεσμολογία των λαμπτήρων στη συστοιχία των πηγών, οι 
λαμπτήρες λειτουργούν κανονικά. Να υπολογίσετε την ΗΕΔ Ε κάθε πηγής. 

3.23. Συνδέουμε παράλληλα n όμοιους λαμπτήρες τάσης κανονικής λειτουργίας Vλ=100V και ρεύματος κανονικής 
λειτουργίας Ιλ=1Α. Οι λαμπτήρες τροφοδοτούνται από μια συστοιχία 20 όμοιων πηγών σε σειρά ΗΕΔ Ε=5,2V και 
r=0,05Ω. Αν οι λαμπτήρες λειτουργούν κανονικά να βρεθεί το πλήθος τους. 
3.24. 20 όμοιοι λαμπτήρες, αντίστασης Rλ=5Ω, σχηματίζουν 4 όμοιους κλάδους συνδεδεμένους παράλληλα.  

α. Να υπολογιστεί η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας. 
β. Πόσα όμοια στοιχεία με ΗΕΔ Ε=2V και εσωτερική αντίσταση r=0,1Ω, πρέπει να συνδεθούν σε σειρά και να 
τροφοδοτήσουν το κύκλωμα, ώστε το ρεύμα που διαρρέει κάθε λάμπα να είναι μεγαλύτερο από 1Α. 

3.25. Θεωρούμε το κύκλωμα του σχήματος. Αν δεν υπάρχουν ρεύματα κυκλοφορίας,, να βρείτε την ΗΕΔ Ε2 και την 
εσωτερική αντίσταση r3. Στην συνέχεια να βρείτε Εολ και rολ. 

Ε3=10V 
r3 

Ε4=5V 
r4=1Ω 

Ε5=20V 
r5=2Ω 

Ε1=20V 
r1=2Ω 

Ε2 
r2=2Ω 

Ε6=20V 
r6=2Ω 

 
 
3.26. Στο κύκλωμα του σχήματος όλες οι πηγές είναι όμοιες. Αν δεν υπάρχουν ρεύματα κυκλοφορίας, και Εολ=100V, 
να βρείτε την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίσταση rκάθε πηγής  Στην συνέχεια να βρείτε την rολ. 
 

R=1Ω 

 
3.27. Διαθέτουμε 20 όμοιες πηγές ΗΕΔ Ε=5V και r=1Ω. Πως θα πρέπει να τις συνδέσουμε ώστε η ισοδύναμη πηγή, 
να έχει 

α. ΗΕΔ Εολ=25V και εσωτερική αντίσταση rολ=1,25Ω 
β. ΗΕΔ Εολ=50V και εσωτερική αντίσταση rολ=5Ω 
γ. ΗΕΔ Εολ=60V και εσωτερική αντίσταση rολ=8Ω 

Διαιρέτες τάσης και ρεύματος. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Βλ. βιβλίο 
Σημαντική παρατήρηση : αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές στους Διαιρέτες τάσης και ρεύματος, είναι το γεγονός 
πως όσο πολύπλοκο και αν είναι το κύκλωμα ισχύουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή στον διαιρέτη τάσης μιλάμε για 
αντιστάσεις σε σειρά στις οποίες γίνεται ένας καταμερισμός της τάσης και αφού το ρεύμα είναι κοινό, η αναλογία 
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τάσεων είναι και αναλογία των αντιστάσεων. Στον διαιρέτη ρεύματος αναφερόμαστε σε αντιστάσεις συνδεδεμένες 
παράλληλα στις οποίες γίνεται ένας καταμερισμός του ρεύματος και αφού η τάση είναι κοινή, η αναλογία των 
ρευμάτων των διαφορετικών κλάδων ισοδυναμεί με αντίστροφη αναλογία των αντιστάσεων τους. Εάν λοιπόν στα 
παραπάνω σκεφτούμε ότι στην θέση μιας αντίστασης μπορεί να έχουμε ολόκληρο σύστημα αντιστάσεων, με 
αντικατάσταση ισοδύναμης αντίστασης καταλήγουμε στους ίδιους τύπους. (Ολα αυτά βέβαια στις ασκήσεις γίνονται - 
και καλό είναι - βήμα βήμα.) 
 
 
 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
3.28. Ο διαιρέτης τάσης μπορεί να εφαρμοσθεί στη γενική περίπτωση, όπου μία πηγή τάσης V τροφοδοτεί n 
αντιστάσεις R1, R2, .... Rn συνδεσμολογημένες σε σειρά. Στην περίπτωση αυτή ισχύει:  

α. 
V)R...RR(

R
V

n21

i
i ⋅+++
=    β. 

i

n21
i R

V)R...RR(
V

⋅+++
=  

γ. 
)R...RR(

VRV
n21

ii
i +++

⋅
=    δ. 

)R...RR(
VRV

n21

i
i +++

⋅
=  

όπου i=1,2,..n 
3.29. Σε ένα κλειστό κύκλωμα με τρεις αντιστάσεις R1, R2, R3 και μία πηγή τάσης V αν ισχύει ότι: R2 = 2R1 και R3 = 
2R2. Τότε η τάση V διαιρείται ως εξής στα άκρα των αντιστάσεων: 

α. 
7
VV1 = , 

7
V2V2 = ,  

7
V4V3 =    β. 

9
VV1 = , 

9
V3V2 = ,  

9
V6V3 =  

γ. 
5
VV1 = , 

5
V2V2 = ,  

5
V4V3 =    δ. 

4
VV1 = , 

2
VV2 = ,  

4
V3V3 =  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
3.30. Ένα κύκλωμα έχει δύο παράλληλες αντιστάσεις R1, R2 έτσι ώστε: R2 = 3R1. Αν το κύκλωμα διαρρέεται από 
συνολικό ρεύμα Ι = 10 Α, τότε το ρεύμα διαιρείται στις αντιστάσεις ως εξής:  

α. Ι1=3Α, Ι2=7Α    β. Ι1 = 7Α, Ι2=3Α  
γ. Ι1 = 7,5Α, Ι2=2,5Α    δ. Ι1=3,5Α, Ι2 = 6,5Α  

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

3.31. Θερμαντική συσκευή Σ έχει ονομαστικά στοιχεία 
2
Ε

 / ΡΣ και 

τροφοδοτείται από διαιρέτη τάσης όπως φαίνεται στο σχήμα: 
 

α. Ισχύει η σχέση 
2

1

2

1

R
R

V
V

=      

β. Ισχύει η σχέση 
Σ2

1

2

1

RR
R

V
V

+
=  

γ. Η συσκευή καταναλώνει ισχύ μικρότερη από ΡΣ.   
δ. Η συσκευή καταναλώνει ισχύ μεγαλύτερη από ΡΣ. 

 
 
3.32. Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης Δ είναι κλειστός, ο διακόπτης Δ1 ανοικτός και η θερμαντική συσκευή 

έχει ονομαστικά στοιχεία 
2
Ε

 / ΡΣ. Όταν κλείσουμε το διακόπτη Δ1: 

 
α. Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα αυξηθεί. 
β. Η συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά. 
γ. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 θα αυξηθεί. 
δ. Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα ελαττωθεί. 

 
 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
3.33. Στον διαιρέτη τάσης, αναφερόμαστε σε παράλληλες μεταξύ τους αντιστάσεις. 
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3.34.Στον διαιρέτη ρεύματος το ρεύμα που διαρρέει καθεμία από τις αντιστάσεις είναι ανάλογο προς την τιμή της 
αντίστασης.  
3.35. Ο διαιρέτης ρεύματος εφαρμόζεται στη γενική περίπτωση, όπου μία πηγή ρεύματος Ι τροφοδοτεί n αντιστάσεις 

R1, R2, R3 ... Rn συνδεσμολογημένες παράλληλα, οπότε ισχύει: I
R...RR

RI
n21

i
i ⋅

+++
=  

Να αναπτύξετε την απάντηση σας. 
 
 
 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
3.36. Στο διπλανό κύκλωμα να υπολογιστούν: 

α. Η ισχύς σε κάθε αντιστάτη,  
β. Η συνολική ισχύς. 
γ. Η τάση VAB  

 
 
3.37. Να βρεθούν οι άγνωστες τάσεις και τα άγνωστα ρεύματα, τα οποία ζητούνται σε κάθε περίπτωση με χρήση του 
διαιρέτη τάσης και έντασης. 

α) 

10Ω 

80V 
10Ω 

40
Ω

 10Ω 

40
Ω

 

Ιx 

Vx

 

β) 

10Ω 

60V 

10Ω 

20
Ω

 

10Ω 

10
Ω

 

Ιx 

Vx

10Ω 

20Ω 

 
 

γ) 

25Ω 

100V 50
Ω

 

Ιx Vx

30Ω 

40
Ω

 

10Ω

30
Ω

 

 
 

δ)
 

40V Ιx 

Vx 

20
Ω

 

30Ω 

30Ω 

30Ω 

20Ω 

 

ε) 

40Ω 

100V 
Ιx

Vx

20Ω 20Ω

20
Ω

 

40Ω 20Ω 20Ω

100Ω 40Ω 

 
 

R 1
=6

0Ω
 

R 1
=4

0Ω
 

R 3
=2

0Ω
 Α 

Β 

2Α 
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στ)
 

16Ω 

100V 

Ιx2 

Vx

20Ω 20Ω

10Ω 20Ω 15Ω

50Ω

20
Ω

 

20
Ω

 

30
Ω

 

Ιx1  
3.38.  Μια ηλεκτρική θερμάστρα έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 110V-110W.  
Η θερμάστρα τροφοδοτείται από δίκτυο συνεχούς τάσης 220V μέσω διαιρέτη τάσης , ο οποίος αποτελείται από δύο 
αντιστάτες R1=55Ω και R2 στα άκρα του οποίου συνδέεται η συσκευή.  
Να υπολογιστεί η αντίσταση R2 ώστε η θερμάστρα να λειτουργεί κανονικά. 
 
 
3.39. Στο κύκλωμα του σχήματος δίνεται ότι Ι4=40mA. Να υπολογίσετε τα υπόλοιπα ρεύματα και την τάση VAB. 

R 2
=2

0Ω
 

R 1
=4

0Ω
 

R 4
=3

0Ω
 

Α 

Β 

R 1
=5

0Ω
 

 
3.40. Σε ποιες θέσεις των διακοπτών Δ1 και Δ2 η τάση Vx γίνεται μέγιστη και σε ποιες ελάχιστη; Ποιες είναι οι δύο 
αυτές τιμές; 

 

200V 

20Ω 

40Ω 

60
Ω

 

20
Ω

 

β 

α Δ1 

20Ω 20Ω 

Vx 

γ
δ Δ2  

 

 4. Εναλλασσόμενο ρεύμα – Εναλλασσόμενη τάση 
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης. 

Στοιχεία Θεωρίας 
• Εναλλασσόμενο είναι το ρεύμα του οποίου η φορά και η τιμή μεταβάλλονται περιοδικά με τον χρόνο. 
• Το ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα δίνεται από τον τύπο i = Ιο⋅ ημ(ωt + φ0), όπου : 

i  :  η στιγμιαία τιμή του εναλλασσομένου ρεύματος  
I0 :  το πλάτος του εναλλασσομένου ρεύματος (μέγιστη τιμή) 
ω :  η κυκλική συχνότητα  του ρεύματος, η οποία είναι ίση με την γωνιακή ταχύτητα του στρεφόμενου 

πλαισίου. Ισχύουν προφανώς οι γνωστές σχέσεις ω=2πf=
Τ
π2

. 

• Παράγεται με την βοήθεια ενός αγώγιμου πλαισίου, το οποίο στρέφεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, με 
αποτέλεσμα στα άκρα του πλαισίου να δημιουργείται τάση από επαγωγή. Αν η συχνότητα περιστροφής είναι 
σταθερή τότε η επαγόμενη τάση είναι εναλλασσόμενη και μάλιστα ημιτονοειδής..  
Συγκεκριμένα η τάση που παράγεται από το στρεφόμενο πλαίσιο έχει εξίσωση v=V0⋅ ημ(ωt + φ0) ⇒ 
v=B⋅S⋅n⋅ημ(ωt + φ0) όπου 
B : Η ένταση του μαγνητικού πεδίου 
S : Το εμβαδόν του πλαισίου 
n: Ο αριθμός των σπειρών του πλαισίου. 
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Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.1. Η επαγωγική ΗΕΔ στα άκρα ενός πλαισίου με n σπείρες, το οποίο περιστρέφεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, 
ισούται με: Ε = n dΦ / dt. 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
4.2. Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 
Το ημιτονοειδές εναλλασόμενο ρεύμα περιγράφεται με τις σχέσεις: i = Ιοημωt = Ι0ημ2πft, όπου: 

A B 
___ f 1. περίοδος 
___ ω 2. στιγμιαία φάση 
___ I0 3. συχνότητα 
 4. πλάτος 
 5. κυκλική συχνότητα 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
 
Ενεργός ένταση και ενεργός τάση. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Ενεργός ένταση ενός εναλλασσομένου ρεύματος ονομάζεται η σταθερή ένταση που πρέπει να έχει ένα συνεχές ρεύμα, 
το οποίο, όταν περνά από την ίδια αντίσταση, αποδίδει στον ίδιο χρόνο ποσό θερμότητας  ίσο με αυτό του 
εναλλασσόμενου. 

Η ενεργός ένταση στο ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα (και μόνο σε αυτό) είναι ίση με  
2

I 0Ι=εν  

Ενεργός τάση ενός εναλλασσομένου ρεύματος ονομάζεται η συνεχής τάση, η οποία, όταν εφαρμόζεται στα άκρα του 
ίδιου αγωγού. δίνει ρεύμα με ένταση ίση με την ενεργό ένταση του εναλλασσομένου ρεύματος. 

Η ενεργός τάση στο ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα (και μόνο σε αυτό) είναι ίση με  
2

V
V 0=εν  

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογης 
4.3.  Όπως αποδεικνύεται, η ενεργός ένταση δίνεται από τη σχέση: 

α. 2II 0EN =  β. 3II 0EN =   γ. 
2

I
I 0

EN =   δ. 
3

I
I 0

EN =  

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.4.  Αν  αυξήσουμε τον αριθμό των σπειρών ενός στρεφόμενου και αγώγιμου πλαισίου που βρίσκεται μέσα σε 
ομοιογενές μαγνητικό πεδίο που κόβει τις δυναμικές του γραμμές, τότε  η τάση στα άκρα του πλαισίου θα αυξηθεί. 
 
Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Έστω ότι μελετάμε ένα μέγεθος Α το οποίο είναι ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου δηλαδή : Α=Α0⋅ημ(ωt+φ0) 
Θεωρούμε ένα διάνυσμα μήκους Α0, το οποίο περιστρέφεται στο επίπεδο xOy με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. 
Θεωρούμε επίσης ότι την στιγμή t=0 το διάνυσμα αυτό σχηματίζει με τον άξονα των τετμημένων (άξονας x) γωνία φ0. 
Τότε σε κάθε χρονική στιγμή η στιγμιαία τιμή του μεγέθους Α είναι ίση με την προβολή του διανύσματος στον άξονα 
των τεταγμένων (άξονας y). 

ωt+φ0

Α0

x

y 

t2=t

φ0 
Α0 

x 

y 

t1=0 

A=A0ημ(ωt+φ0)
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Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ημιτονοειδή μεγέθη Α=Α0⋅ημ(ωt+φΑ) και Β=Β0⋅ημ(ωt+φΒ) και το αλγεβρικό τους 
άθροισμα Γ=Α+Β. Αποδεικνύεται ότι το μέγεθος Γ έχει στρεφόμενο διάνυσμα ίσο με την συνισταμένη των 
στρεφομένων διανυσμάτων των Α και Β. 
Παράδειγμα : Έστω το μέγεθος Γ=3ημ(ωt)+4συν(ωt). Θα υπολογίσουμε τν μέγιστη 
τιμή Γ0 του Γ. 
Θέτουμε Α=3ημ(ωt) και Β=4συν(ωt)=4ημ(ωt+90°). Ισχύει δε ότι Γ=A+B.  
Τα μεγέθη Α και Β παρουσιάζουν διαφορά φάσης 90°.  
Επομένως την στιγμή t τα στρεφόμενα διανύσματά τους είναι όπως στο σχήμα: 
Ισχύει ότι 543BA 0

222
0

2
0

2
0 =Γ⇒+=+=Γ  

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
4.5. Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 
Ένα εναλλασσόμενο μέγεθος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο επίπεδο xOy με ένα διάνυσμα, αν ισχύει ότι: 

A B 

___ μήκος διανύσματος 
1. παριστάνεται σαν διάνυσμα, 
άσχετα αν είναι ή δεν είναι 
διάνυσμα. 

___ άξονας τεταγμένων 
2. αποτελεί τον άξονα των 
προβολών ή των στιγμιαίων 
τιμών. 

___ κάθε εναλλασσόμενο 
μέγεθος 

3. αποτελεί την αρχή των 
φάσεων. 
 

___ άξονας τετμημένων 4. έχει μέτρο ίσο με το πλάτος 
του εναλλασσόμενου μεγέθους. 

 5. είναι η γωνία που σχηματίζει 
το διάνυσμα με τον θετικό 
πραγματικό άξονα. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.6. Να σχεδιάσετε τη διανυσματική παράσταση ενός εναλλασσόμενου μεγέθους, σημειώνοντας το πλάτος του, την 
αρχική του φάση Φο και τη στιγμιαία του τιμή μια χρονική στιγμή που η φάση είναι Φ. 
 
Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα αποτελούμενα από ένα στοιχείο. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Θεωρούμε μια αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα i=I0⋅ημ(ωt+φ0) 
α) Θεωρούμε ότι το ρεύμα αυτό διαρρέει έναν αντιστάτη αντίστασης R.  
Από τον νόμο του Ohm έχουμε για την στιγμιαία τιμή της τάσης: 

v=i⋅R=Ι0R ημ(ωt+φ0). Επομένως V0=I0R⇒ R
I
V

0

0 =  

Παρατηρούμε ότι σε έναν  αντιστάτη τα μεγέθη τάση – ένταση είναι συμφασικά (έχουν 
διαφορά φάσης 0) 
Τα στρεφόμενα διανύσματα που παριστάνουν τα μεγέθη αυτά είναι συγγραμικά και 
ομόρροπα. Για λόγους ευκολίας έχει επικρατήσει να σχεδιάζουμε τα στρεφόμενα διανύσματα την στιγμή που το 
ρεύμα βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα.. Επομένως για έναν αντιστάτη κάνουμε το επόμενο σχήμα 

Ι0 V0

 
β) Θεωρούμε ότι το ρεύμα αυτό διαρρέει ένα ιδανικό πηνίο (ένα πηνίο, το οποίο δεν παρουσιάζει ωμική αντίσταση). 
Η τάση στα άκρα του πηνίου είναι η τάση λόγω φαινομένου αυτεπαγωγής. Επομένως 

( ) )90t(L)t(L)t(IL
dt
diLv 000000 °+φ+ωημΙω=φ+ωσυνΙω=′φ+ωημ==  

Συνεπώς σε ένα πηνίο η μέγιστη τιμή της τάσης δίνεται από την σχέση V0=I0⋅Lω⇒ ω= L
I
V

0

0  

Α0=3

Β0=4 Γ0=5

Ι0
V0
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Το πηλίκο ω==Χ L
I
V

0

0
L ονομάζεται επαγωγική αντίσταση του πηνίου. 

Αν η συχνότητα του ρεύματος γίνει πολύ μεγάλη, η επαγωγική αντίσταση γίνεται πολύ 
μεγάλη επίσης και το εναλλασσόμενο ρεύμα δεν μπορεί να περάσει. Τα πηνία αυτά 
λέγονται στραγγαλιστικά ή αποπνικτικά. Αντίθετα όταν η συχνότητα μικραίνει, η 
επαγωγική αντίσταση μικραίνει και αυτή. Ως  αποτέλεσμα, όταν η συχνότητα μηδενίζεται 
(συνεχές ρεύμα) η επαγωγική αντίσταση μηδενίζεται με αποτέλεσμα το ιδανικό πηνίο να συμπεριφέρεται σαν 
βραχυκύκλωμα. 
Σε ένα πηνίο τα μεγέθη τάση – ένταση δεν είναι συμφασικά, αλλά η τάση προηγείται της έντασης κατά 90°. 
Επομένως σε ένα πηνίο τα στρεφόμενα διανύσματα που παριστάνουν την τάση και την ένταση είναι όπως στο διπλανό 
σχήμα. 
Σχεδιάζοντας τα στρεφόμενα διανύσματα την στιγμή που το διάνυσμα του ρεύματος βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα 
έχουμε: 
 

Ι0 
V0

 
γ) Θεωρούμε ότι μια εναλλασσόμενη τάση συνδέεται με ένα πυκνωτή χωρητικότητας C. Επειδή η τάση των οπλισμών 
του πυκνωτή μεταβάλλεται περιοδικά με το χρόνο, το ίδιο συμβαίνει με το το φορτίο q του πυκνωτή.  
Αν το ρεύμα i στον κλάδο του πυκνωτή είναι  i=I0⋅ημ(ωτ+φ0) τότε για την τάση του πυκνωτή έχουμε: 

dt
dvC)t(I

dt
dvCi

dt
dqi 00 =φ+ωημ⇒=⇒=  

Η παραπάνω εξίσωση έχει λύση : )90t((
C
I

)t(
C
I

v 0
0

0
0 °−φ+ωημ

ω
=φ+ωσυν

ω
−= . 

Συνεπώς σε ένα πυκνωτή  η μέγιστη τιμή της τάσης δίνεται από την σχέση ⇒
ω

=
C
I

V 0
0 ω

=
C
1

I
V

0

0  

Το πηλίκο 
ω

==Χ
C
1

I
V

0

0
C ονομάζεται χωρητική αντίσταση του πυκνωτή. 

Αν η συχνότητα του ρεύματος γίνει πολύ μεγάλη η χωρητική αντίσταση γίνεται πολύ 
μικρή, ενώ όταν η συχνότητα μικραίνει αυτή μεγαλώνει με το γνωστό αποτέλεσμα στο 
συνεχές ρεύμα όπου ω=0, ο πυκνωτής να παρουσιάζει άπειρη αντίσταση και να 
συμπεριφέρεται σαν ανοικτό κύκλωμα. 
Σε ένα πυκνωτή τα μεγέθη τάση – ένταση δεν είναι συμφασικά, αλλά η τάση έπεται της 
έντασης κατά 90°. 
Επομένως σε ένα πηνίο τα στρεφόμενα διανύσματα που παριστάνουν την τάση και την ένταση είναι όπως στο διπλανό 
σχήμα. 
Σχεδιάζοντας τα στρεφόμενα διανύσματα την στιγμή που το διάνυσμα του ρεύματος βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα 
έχουμε: 
 

Ι0 

V0  
Συνοψίζοντας τα παραπάνω έχουμε το επόμενο πίνακα: 

Στοιχείο Σχέση V0 – 
I0 

Σχήμα 

Αντιστάτης 

 

R
I
V

0

0 =  

Ι0RV0R

Ι0

V0 

Ι0

V0
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Πηνίο 

 

ω= L
I
V

0

0  

Ι0L
V0L

Πυκνωτής 

 

ω
=

C
1

I
V

0

0  

Ι0C

V0C
 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
4.7. Αν σε μία ωμική αντίσταση εφαρμοσθεί εναλλασσόμενη τάση τότε 

α.  η τάση και η ένταση είναι μεγέθη συμφασικά και η μορφή του ρεύματος 
είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο).  

β.  η τάση και η ένταση είναι μεγέθη συμφασικά και η μορφή του ρεύματος 
είναι: i = Ιοσυν(ωt + Φο).  

γ.  η τάση προηγείται της έντασης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος δίνεται ως: i = Ιοσυν(ωt + Φο).  
δ.  η ένταση προηγείται του ρεύματος κατά 90° και η μορφή του ρεύματος δίνεται ως: i = Ιοσυν(ωt + Φο). 

4.8. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου εφαρμοσθεί εναλλασσόμενη τάση τότε 
α) η ένταση προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο + 90°).  
β) η ένταση προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο - 90°).  
γ) η τάση προπορεύεται της έντασης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο - 90°).  
δ) η τάση προπορεύεται της έντασης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο + 90°). 

4.9. Η μέγιστη και η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου που διαρρέεται από εναλλασσόμενο 
ρεύμα δίνονται από τις σχέσεις: 

α. 00 ILV ⋅ω=  και 
ω
⋅

= εν
εν

IL
V    β. 00 ILV ⋅ω=  και 

ω
⋅

= εν
εν

IL
V  

γ. 
ω
⋅

= 0
0

IL
V  και ενεν ⋅ω= ILV    δ. 00 ILV ⋅ω=  και ενεν ⋅ω= ILV  

 
4.10. Ο πυκνωτής παρουσιάζει αντίσταση η οποία ονομάζεται χωρητική (Xc) και δίνεται από τη σχέση: 

α. CXc ω=   β. 
ω

=
CXc   γ. 

C
1Xc ω

=   δ. 
C

1X 2c ω
=  

4.11. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρμοσθεί εναλλασσόμενη τάση, τότε:  
α. η τάση προπορεύεται του ρεύματος κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο + 90°).  
β. το ρεύμα προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο +90°).  
γ. η τάση προπορεύεται του ρεύματος κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο - 90°).  
δ. το ρεύμα προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η μορφή του ρεύματος είναι: i = Ιοημ(ωt + Φο - 90°). 

 
4.12. Η μέγιστη και η ενεργός τιμή της τάσης και της έντασης σε ένα ιδανικό πυκνωτή δίνονται από τις σχέσεις: 

α. 
C

I
V 0

0 ω
=   και 

C
I

V
ω

= εν
εν    β. CV 00 ω⋅Ι=   και CV ω⋅Ι= ενεν  

γ. 
0

0
CV
Ι
ω

=   και 
εν

εν Ι
ω

=
CV    δ. 

0
0

CV
Ι
ω

=   και 
C

V
ω
Ι

= εν
εν  

 
4.13.  Στα άκρα ιδανικού πηνίου συντελεστή αυτεπαγωγής L εφαρμόζεται αρμονική τάση V = V0 ημωt. Η ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει το πηνίο: 

α. έχει συχνότητα διπλάσια από τη συχνότητα της τάσης. β. δίνεται από την εξίσωση I = I0ημ (ωt - 
2
π

). 

γ. δίνεται από την εξίσωση I = I0ημ (ωt + 
2
π

).  δ. έχει πλάτος I0 = V0 · ωL. 

4.14.  Στα άκρα ιδανικού πηνίου συντελεστή αυτεπαγωγής L εφαρμόζουμε αρμονική τάση V = V0 ημωt. Αν 
διπλασιάσουμε τη συχνότητα της τάσης, η τιμή της επαγωγικής αντίστασης του πηνίου XL: 
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α. υποδιπλασιάζεται. β. μένει σταθερή. γ. διπλασιάζεται. δ. γίνεται XL 2 . 
4.15.  Στους οπλισμούς πυκνωτή χωρητικότητας C εφαρμόζεται αρμονική τάση V = V0 ημωt. Η ένταση του ρεύματος 
που διαρρέει το κύκλωμα: 

α. έχει την ίδια φάση με την τάση V.  β. δίνεται από την εξίσωση I = I0ημ (ωt - 
2
π

). 

γ. έχει πλάτος Ι0 = 
ωC
V0 .    δ. δίνεται από την εξίσωση I = I0ημ (ωt + 

2
π

). 

4.16.  Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος περιλαμβάνει μόνο ιδανικό πηνίο και η ένταση του ρεύματος που το 
διαρρέει δίνεται από την εξίσωση Ι = Ι0 ημωt. Η στιγμιαία τιμή της τάσης VL του πηνίου είναι: 

α. VL = V0ημωt.    β. VL = V0ημ (ωt - 
2
π

).. 

γ. VL = V0ημ (2ωt + 
2
π

).   δ. VL = V0ημ (ωt + 
2
π

). 

 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.17. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρμοσθεί εναλλασσόμενη τάση, τότε το ρεύμα που περνά από τον 
πυκνωτή χωρητικότητας C είναι εναλλασσόμενο και έχει συχνότητα ίση με αυτή της τάσης. 
4.18. Η επαγωγική αντίσταση ενός ιδανικού πηνίου δίνεται από τη σχέση: XL = ωL 

4.19. Στα άκρα αντιστάτη R εφαρμόζεται αρμονική τάση V = V0ημ(ωt + 
2
π

). H στιγμιαία τιμή της έντασης του 

ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη δίνεται από την εξίσωση Ι = 
R
V0  ημ(ωt + 

2
π

). 

4.20. Όταν  αυξάνεται η συχνότητα του ρεύματος που διαρρέει ένα πηνίο, τότε η επαγωγική αντίσταση του 
ελαττώνεται. 
4.21. Όταν  αυξάνεται η συχνότητα του ρεύματος που διαρρέει ένα πυκνωτή , τότε η χωρητική του  αντίσταση 
ελαττώνεται. 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
4.22. Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.23. Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος με μια ωμική αντίσταση καθώς και τη διανυσματική 
παράσταση της τάσης και της έντασης στο επίπεδο xOy. 
4.24. Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελούμενο από ένα ιδανικό πηνίο τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη 
τάση v=V0 ημ(ωt+Φ0). Να γράψετε την εξίσωση της στιγμιαίας τιμής του ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο και . 
να σχεδιάσετε τη διανυσματική παράσταση της τάσης και της έντασης. στο επίπεδο xOy. 
4.25. Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελούμενο από ένα ιδανικό πυκνωτή τροφοδοτείται από 
εναλλασσόμενη τάση v=V0 ημ(ωt+Φ0). Να γράψετε την εξίσωση της στιγμιαίας τιμής του ρεύματος σε συνάρτηση με 
τον χρόνο και . να σχεδιάσετε τη διανυσματική παράσταση της τάσης και της έντασης. στο επίπεδο xOy. 
 
Σύνθετα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος 

Στοιχεία Θεωρίας 
1) Κύκλωμα R-L-C σε σειρά 
Υποθέτουμε ότι ένα αρμονικό ρεύμα i=I0 ημ(ωt+φ0) διαρρέει ένα κλάδο που αποτελείται από έναν αντιστάτη ένα 
ιδανικό πηνίο και ένα πυκνωτή σε σειρά. Επειδή τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά διαρρέονται από το ίδιο 
ρεύμα.  

Για τον αντιστάτη έχουμε: RIVR
I

V
00R

0

0R =⇒=  

Επειδή σε έναν αντιστάτη τα μεγέθη τάση ένταση είναι συμφασικά η στιγμιαία τάση στα άκρα του αντιστάτη θα 
δίνεται από την σχέση: 
vR=VR0 ημ(ωt+φ0). 

Για το πηνίο έχουμε : ω=⇒ω= LIVL
I

V
00L

0

0L  

Επειδή σε ένα πηνίο η τάση προηγείται της έντασης κατά 90°,  η στιγμιαία τάση στα άκρα του πηνίου θα δίνεται από 
την σχέση: 
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vL=VL0 ημ(ωt+φ0+90°). 

Για τον πυκνωτή έχουμε :
ω

=⇒
ω

=
C
I

V
C
1

I
V 0

0C
0

0C  

Επειδή σε ένα πυκνωτή η τάση έπεται  της έντασης κατά 90°,  η στιγμιαία τάση στα άκρα του πυκνωτή  θα δίνεται 
από την σχέση: 
vC=VC0 ημ(ωt+φ0-90°). 
Η στιγμιαία τάση στα άκρα του κυκλώματος είναι το άθροισμα των στιγμιαίων τάσεων. Επομένως 
v=vR + vL + vC= VR0 ημ(ωt+φ0) + VL0 ημ(ωt+φ0+90°) + VC0 ημ(ωt+φ0-90°). 
Όπως γνωρίζουμε οι μέγιστες τιμές δεν προστίθεται αλγεβρικά αλλά διανυσματικά. 
Το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και έντασης είναι : 

 

Ι0 VR0 

VC0 

VL0 

    

Ι0VR0

VC0

VL0

VLC0
V0 

 
ή απλουστεύοντας την σχεδίαση 

 

Ι0 VR0 

VC0 

VL0 

    

Ι0VR0

VC0

VL0

VLC0
V0 

φ 

 
Για τα πλάτη των τάσεων ισχύει το πυθαγόρειο θεώρημα: 

⇒
ω

−ω+=⇒−+=⇒+= 2
00

22
0

2
0

2
0C0L

2
0R

2
0

2
0LC

2
0R

2
0 )

C
1ILI(RIV)VV(VVVVV

22

0

0 )
C
1L(R

V
ω

−ω+=
Ι

 

Το πηλίκο 
0

0

I
V

=Ζ  ονομάζεται εμπέδηση του κυκλώματος. Δείξαμε ότι σε ένα κύκλωμα R-L-C σε σειρά ισχύει ότι: 

22 )
C
1L(RZ
ω

−ω+=  

Για την διαφορά φάσης τάσης – έντασης φ έχουμε : 

⇒ω
−ω

=
Ι

ω
−ω

=
−

==εφφ
R

C
1L

R
C
1ILI

V
VV

V
V

0

00

0R

0C0L

0R

0LC

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
ω

−ω
τοξεφ=φ

R
C
1L

 

(τοξεφ(x) είναι το τόξο που η εφαπτομένη του είναι x. π.χ. τοξεφ(1)=45°, τοξεφ( 3 )=60°.) 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η γωνία που δίνεται από την παραπάνω σχέση είναι η φάση της τάσης μείον την φάση της 
έντασης. Δηλαδή φ=φV – φI . 
1) Κύκλωμα R-L-C παράλληλα 
Υποθέτουμε ότι ένα αρμονικό ρεύμα v=V0 ημ(ωt+φ0) εφαρμόζεται σε ένα τμήμα κυκλώματος, που αποτελείται από 
έναν αντιστάτη ένα ιδανικό πηνίο και ένα πυκνωτή παράλληλα. Επειδή τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα παράλληλα 
εφαρμόζεται η ίδια τάση.  

Για τον αντιστάτη έχουμε: 
R
V

IR
I
V 0

0R
0R

0 =⇒=  

Επειδή σε έναν αντιστάτη τα μεγέθη τάση ένταση είναι συμφασικά η στιγμιαία ένταση που διαρρέει τον αντιστάτη θα 
δίνεται από την σχέση: 
iR=IR0 ημ(ωt+φ0). 
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Για το πηνίο έχουμε :
ω

=⇒ω=
L
V

IL
I
V 0

0L
0L

0  

Επειδή σε ένα πηνίο η τάση προηγείται της έντασης κατά 90°,  η στιγμιαία ένταση που διαρρέει το πηνίο θα δίνεται 
από την σχέση: 
iL=IL0 ημ(ωt+φ0-90°). 

Για τον πυκνωτή έχουμε : ω=⇒
ω

= CVI
C
1

I
V

00C
0C

0  

Επειδή σε ένα πυκνωτή η τάση έπεται  της έντασης κατά 90°,  η στιγμιαία τάση ένταση που διαρρέει τον κλάδο του 
πυκνωτή  θα δίνεται από την σχέση: 
iC=IC0 ημ(ωt+φ0+90°). 
Η στιγμιαία ένταση που διαρρέει το κύκλωμα είναι το άθροισμα των στιγμιαίων εντάσεων. Επομένως 
i=iR + iL + iC= IR0 ημ(ωt+φ0) + IL0 ημ(ωt+φ0-90°) + IC0 ημ(ωt+φ0+90°). 
Όπως γνωρίζουμε οι μέγιστες τιμές δεν προστίθεται αλγεβρικά αλλά διανυσματικά. 
Το διανυσματικό διάγραμμα τάσης και εντάσεων είναι : 

 

V0IR0 

IL0 

IV0 

    

V0 IR0 

IL0 

IC0 

ILC0 
I0 

 
ή απλουστεύοντας την σχεδίαση 

 

V0 IR0 

IL0 

IC0 

    

V0IR0 

IL0 

IC0 
ILC0 I0 

φ 

 
Για τα πλάτη των εντάσεων ισχύει το πυθαγόρειο θεώρημα: 

⇒
ω

−ω+=⇒−+=⇒+= 20
02

2
02

0
2

0L0C
2

0R
2
0

2
0LC

2
0R

2
0 )

L
V

CV(
R
V

I)II(VIIII 2
2

0

0 )
L
1C(

R
1

V
I

ω
−ω+=  

Το πηλίκο 
0

0

I
V

=Ζ  ονομάζεται εμπέδηση του κυκλώματος.  

Δείξαμε ότι σε ένα κύκλωμα R-L-C εν παραλλήλω ισχύει ότι: 

2
2 )

L
1C(

R
1

Z
1

ω
−ω+=  

Για την διαφορά φάσης τάσης – έντασης φ έχουμε : 

⇒
ω

−ω=ω
−ω

=ω
−ω

=
−

==εφφ )
L
1C(R

R
1

L
1C

R
V

L
V

CV

V
II

I
I

0

0
0

0R

0L0C

0R

0LC ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ωτοξεφ=φ )

C
1L(R  

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η γωνία που δίνεται από την παραπάνω σχέση είναι η φάση της έντασης μείον την φάση 
της τάσης. Δηλαδή φ=φI – φV . 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογης 
4.26. Η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης και της έντασης σε ένα κύκλωμα αντίστασης - πηνίου (RL) είναι: 

α. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξημ=Φ

R
L

   β. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ=Φ

R
L

 

γ. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ω

τοξημ=Φ
L

R
   γ. ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ω

τοξεφ=Φ
L

R
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4.27. Κύκλωμα ωμικής αντίστασης - πηνίου (RL) συνδέεται με εναλλασσόμενη τάση v=V0ημ(ωt+Φ0). Η στιγμιαία 
ένταση στο κύκλωμα είναι: 

α. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ+Φ+ωημ=

R
Lt

Z
V

i 0
0    β. ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ+Φ+ωσυν=

R
Lt

Z
V

i 0
0  

γ. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ−Φ+ωημ=

R
Lt

Z
V

i 0
0    δ. ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ω

τοξεφ−Φ+ωημ=
L

Rt
Z

V
i 0

0  

 
4.28. Σε ένα κύκλωμα ωμικής αντίστασης - πηνίου (RL) 

α. η τάση προηγείται του ρεύματος κατά γωνία ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ=Φ

R
L

 

β. το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά γωνία ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωτοξεφ=Φ

R
L

 

γ. το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά γωνία ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ω

τοξεφ=Φ
L

R
 

δ. η τάση προηγείται του ρεύματος κατά γωνία ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ω

τοξεφ=Φ
L

R
 

4.29. Σε ένα κύκλωμα RLC που τροφοδοτείται με ημιτονοειδή τάση, υπολογίζεται, ότι η σύνθετη αντίσταση είναι: 

α. 22 )
C

1L(RZ
ω

+ω+=   β. 22 R)
C

1L(Z −
ω

+ω=  

γ. 22 )
C

1L(RZ
ω

−ω+=   δ. 22 )
C

1L(RZ
ω

−ω−=  

 
4.30. Σε κύκλωμα RLC που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση, η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης 
είναι: 

α. 
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
ω

−ω
τοξημ=Φ

R
C

1L
  β. 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

ω
−ω

τοξημ=Φ

C
1L

R
 

γ. 
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

ω
−ω

τοξεφ=Φ

C
1L

R
   δ. 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
ω

−ω
τοξεφ=Φ

R
C

1L
 

4.31. Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος περιλαμβάνει ωμική αντίσταση πηνίο και πυκνωτή συνδεδεμένα σε σειρά. 
Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται αρμονική τάση V = V0 ημωt και το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης 
Ι. Η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης V και έντασης I 

α. είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα της τάσης.   β. παίρνει τιμές 0 ≤ θ ≤ 
2
π

. 

γ. παίρνει τιμές -
2
π

 ≤ θ ≤ 0.      δ. παίρνει τιμές -
2
π

 ≤ θ ≤
2
π

 

4.32.  Το διάγραμμα περιστρεφόμενων διανυσμάτων του σχήματος αναφέρεται σε κύκλωμα εναλλασσόμενου 
ρεύματος το οποίο περιλαμβάνει: 
 

α. μόνο αντιστάτη. 
β. μόνο πυκνωτή. 
γ. μόνο ιδανικό πηνίο. 
δ. ιδανικό πηνίο και πυκνωτή σε σύνδεση σειράς. 
 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.33. Στα άκρα κυκλώματος RLC σειράς εφαρμόζεται αρμονική τάση. Για τις ενεργές τιμές των τάσεων ισχύει ότι  
Vεν = VR, εν + VL, εν + VC, εν. 
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4.34. Στα άκρα κυκλώματος RLC σειράς εφαρμόζεται αρμονική τάση. Για τις στιγμιαίες τιμές των τάσεων ισχύει ότι  
V = VR + VL + VC. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.35. Κύκλωμα RLC το οποίο τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση v=V0ημ(ωt+Φ0).Να γράψετε τις στιγμιαίες 
τάσεις στα άκρα της αντίστασης, του πηνίου και του πυκνωτή του κυκλώματος. 
4.36. Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C = 12,5 μF συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη, αντίστασης R = 40 3 Ω. Το 
δίπολο που σχηματίζεται τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση V = 40 ημ2000 t (SI). 

α. Να βρείτε την εμπέδηση του κυκλώματος. 
β. Να γράψετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση με το χρόνο: 
για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 
για την τάση στα άκρα του αντιστάτη. 
για την τάση στα άκρα του πυκνωτή. 
γ. Να γίνει το διανυσματικό διάγραμμα όλων των τάσεων. 

δ. Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t1 = 
3000
2π

 s 

[Απ. (α) 80 Ω, (β) i. Ι = 0,5 ημ(2000t + 
6
π

), ii. VR = 20 3  ημ(2000 t + 
6
π

),  

iii. VL = 20 ημ(2000 t - 
3
π

) (στο S·I), (δ) q = 0] 

4.37. Πηνίο διαρρέεται από συνεχές ρεύμα 6Α υπό τάση 15V. Αν αντικαταστήσουμε το συνεχές ρεύμα με 
εναλλασσόμενο ενεργού τάσεως 15V και κυκλικής συχνότητας ω=100 3 rad/s τότε είναι Ιεν =3Α. Να υπολογίσετε :  

α. Την εμπέδηση του πηνίου  
β. Τον συντελεστή αυτεπαγωγής  
γ. Τη διαφορά φάσης τάσης έντασης. 

 (5Ω , 25mH , π/3) 
4.38. Θεωρούμε ένα μη ιδανικό πηνίο το οποίο συνδέεται με πηγή εναλλασσόμενης τάσης v=20ημ(100πt) (SI).  

Το πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα I=4ημ(100πt-π/3) 
α. Να κάνετε το διανυσματικό διάγραμμα όλων των τάσεων 
β. Να υπολογίσετε την ωμική αντίσταση του πηνίου και τον συντελεστή αυτεπαγωγής του. 

 
4.39. Κύκλωμα που περιέχει αντίσταση R=40Ω και ιδανικό πηνίο L= 3/10Η συνδεδεμένα σε σειρά τροφοδοτείται 
από Ε.Τ. Η τάση στο πηνίο είναι vL=80 3ημ(400t+π/2).  

α. Να βρείτε την τάση τροφοδοσίας V=f(t)  
β. Την ένταση του ρεύματος i=f(t)  
γ.Τη διαφορά φάσης του ρεύματος ως προς την τάση. 

 (V=160ημ(400t+π/3) , Ι=2ημ400t , π/3) 
4.40. Σε κύκλωμα, αντίσταση R=11Ω συνδέεται σε σειρά με πηνίο που έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=40mH και 
αντίσταση Rπ=5Ω. Το σύστημα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση Vεν =200V και κυκλικής συχνότητας 
ω=300rad/sec. Να βρείτε τις ενεργές τιμές της τάσης στις άκρες του πηνίου και της αντίστασης  

 (110V, 130V) 
4.41. Σε κύκλωμα RC που τροφοδοτείται με Ε.Τ Vεν=120V η ενεργός τάση στα άκρα της αντίστασης είναι VRεν=96V. 
Η συχνότητα είναι f=50Ηz και η ένταση Iεν =2,4A. Nα βρείτε :  

α.Την ωμική αντίσταση R και την εμπέδηση Ζ του κυκλώματος  
β.Τη χωρητικότητα C και την τάση VC . 

 (40Ω, 50Ω , 1/3π mF , 72V) 
4.42. Πυκνωτής και αντίσταση συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται με Ε.Τ V=250ημ(400t+π/6). Η ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι Ι=5ημ(400t+π/2). Να βρείτε τα R και C . 

 (25Ω , 3/3.10-4 F) 

4.43. Κύκλωμα RLC σε σειρά, τροφοδοτείται από Ε.Τ V=100 2 ημ(250t+30°) και διαρρέεται από ρεύμα 
i=4ημ(250t-15°).  Αν είναι L=0,3Η να βρείτε τα R,C 

 (25Ω , 80μF) 
4.44. Στο κύκλωμα του σχήματος είναι R=12Ω C=4.10-4 F, L=28mH, Vεν=30V, 
ω=500rad/sec Nα βρείτε:  

α. Τη διαφορά φάσης τάσης-έντασης  
β.Την ενεργό τάση μεταξύ των σημείων Κ και Μ, Λ και Ν. 
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 (εφφ=0.75 , 26V , 18V) 
4.45. Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από Ε.Τ V=200ημ(500t+π/6) και η ένταση είναι Ι=2ημ(500t+π/6). Αν 
είναι L=0.5H να βρείτε τα R,C. 

(100Ω , 8μF) 
 
Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Ένας πυκνωτής συνδεδεμένος με εναλλασσόμενη τάση, την μισή περίοδο μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού 
ρεύματος σε ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου και την άλλη μισή μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου σε 
ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως ένας πυκνωτής κατά μέσο όρο δεν καταναλώνει ενέργεια του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Το ίδιο ισχύει και για ένα ιδανικό πηνίο. Συνεπώς: 
Σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος ηλεκτρική ισχύ καταναλώνουν μόνο οι αντιστάτες. 
Επομένως η ισχύς που καταναλώνει ένα κύκλωμα R-L-C σε σειρά είναι : 

RIP 2 ⋅= εν  

Όμως,  συνφ⋅==⋅ ενενεν VVRI R, . Επομένως    συνφ⋅Ι⋅= ενενVP  
Το συνφ ονομάζεται συντελεστής ισχύος του κυκλώματος. 
Από τους παραπάνω τύπους εκείνος που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι ο πρώτος.  
Ο δεύτερος χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εμφανίσουμε το συντελεστή ισχύος. 

Για το συντελεστή ισχύος έχουμε: ⇒
⋅Ι
⋅Ι

==συνφ
εν

εν

εν

εν

Z
R

V
V R,

Z
R

=συνφ  

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα διακρίνουμε τρεις διαφορετικές μορφές της ισχύος, 
την πραγματική  ισχύ  Ρ. η  οποία  είναι πάντα  θετική  και είναι αυτή που 
καταναλώνεται στο ωμικό μέρος του κυκλώματος, την άεργο ισχύ Q που μπορεί 
να  είναι  είτε  θετική   είτε  αρνητική,  δίνεται από την σχέση  ημφ⋅Ι⋅= ενενVQ  και  είναι  ή  ισχύς  που  
παρουσιάζεται εναλλακτικά στο επαγωγικό και στο χωρητικό μέρος του κυκλώματος και τέλος 
την φαινόμενη ισχύ S που δίνεται από την σχέση  ενεν Ι⋅= VS  
Η Πραγματική ισχύς μετριέται σε Watt (W) 
Η Άεργος ισχύς μετριέται σε Volt-Ampere reactive ή Var (Vr)  
Η Φαινόμενη ισχύς μετριέται σε Volt-Ampere (VA) 
Μεταξύ των τριών ισχύων έχουμε την σχέση : S2 = Ρ2 + Q2 
Αν Q>0 έχουμε επαγωγική συμπεριφορά και η τάση προηγείται του ρεύματος. κατά γωνία φ και ο συντελεστής ισχύος 
λέγεται επαγωγικός ή μεταπορείας. 
Αν Q<0 έχουμε χωρητική συμπεριφορά και η τάση έπεται του ρεύματος κατά γωνία φ και ο συντελεστής ισχύος 
λέγεται χωρητικός ή προπορείας. 
Αν Q=0 τότε έχουμε καθαρά ωμική συμπεριφορά, δηλαδή είτε υπάρχουν μόνο ωμικές αντιστάσεις είτε το κύκλωμα 
είναι σε συντονισμό. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 

4.46.  H πραγματική ισχύς Ρ μιας σύνθετης αντίστασης δίνεται από τον τύπο: Ρ = 
2
1

 VοIο συνφ. 

4.47. Η πραγματική ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πάντοτε αρνητική. 
4.48. H άεργος ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι είτε θετική ή αρνητική. 
4.49. Όταν έχουμε επαγωγική συμπεριφορά, ο συντελεστής ισχύος ονομάζεται και προπορείας. 
4.50. Ό συντελεστής  ισχύος εκφράζει το ποσοστό  της άεργου  ισχύος προς την φαινόμενη ισχύ. 
 
4.51. Στο κύκλωμα του σχήματος όλα τα στοιχεία θεωρούνται ιδανικά. 
Αφαιρούμε τον πυκνωτή και διαπιστώνουμε ότι η ένδειξη του 
αμπερομέτρου δεν αλλάζει. Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω 
συμφωνείτε και γιατί; 

α. Πριν αφαιρεθεί ο πυκνωτής, η συμπεριφορά του κυκλώματος 
ήταν χωρητική.  
β. Ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος είναι ο ίδιος με ή χωρίς 
τον πυκνωτή. 
γ. Η μέγιστη τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου είναι η ίδια με ή 
χωρίς τον πυκνωτή στο κύκλωμα.  
δ. Μετά την αφαίρεση του πυκνωτή ισχύει: Vεν = VR, εν + VL, εν. 
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Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.52. Να σχεδιάσετε διανυσματικά την επαγωγική και τη χωρητική συμπεριφορά ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου 
ρεύματος με βάση την πραγματική, άεργο και φαινόμενη ισχύ του. 

4.53. Να αποδείξετε, ότι για τη φαινόμενη ισχύ S του εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύει: 22 QPS +=  όπου  Ρ η 
πραγματική  ισχύς και Q  η άεργος ισχύς. 
4.54. Ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,4 H τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση VL = 80 ημ100 t (SI). 

α. Να βρείτε την επαγωγική αντίσταση του πηνίου. 
β. Να γράψετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση με το χρόνο: 
i. για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο. 
ii. για την ισχύ PL του εναλλασσόμενου ρεύματος. 
γ. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις VL = f (t), Ι = f (t), PL = f (t). 
δ. Να παραστήσετε με περιστρεφόμενα διανύσματα την τάση στα άκρα του πυκνωτή και την ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει το πηνίο. 
ε. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση ΧL = f (ω) (ποιοτικό διάγραμμα). 

[Απ. (α) 40 Ω, (β) i. Ι = 2 ημ(100 t - 
2
π

), ii. PL = - 80 ημ200 t στο S·I] 

4.55. Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη, αντίστασης R. Το δίπολο που 

σχηματίζεται τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση V = 80 ημ(1000 t + 
2
π

) (SI) και διαρρέεται από ρεύμα του 

οποίου η ένταση δίνεται από την εξίσωση: Ι = Ι0 ημ(1000 t + 
4

3π
) (SI). Η πραγματική ισχύς που δαπανάται στο 

κύκλωμα είναι Ρ = 80 W. 
α. Να βρείτε τις τιμές των μεγεθών C και R. 
β. Να γράψετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση με το χρόνο για την τάση στα άκρα: 

i. του αντιστάτη. 
ii. του πυκνωτή. 

γ. Να γίνει το διανυσματικό διάγραμμα όλων των τάσεων. 
δ. Συνδέουμε παράλληλα στον πυκνωτή έναν άλλον πυκνωτή ίδιας χωρητικότητας. Να βρείτε την επί τοις % 
μεταβολή της ισχύος που δαπανάται στο κύκλωμα. 

[Απ. (α) 20 Ω, 50 μF, (β) i. VR = 40 2  ημ(1000 t + 
4

3π
), 

ii. VC = 40 2  ημ(1000 t + 
4
π

), SI, (δ) 60%] 

4.56. Όταν στις άκρες πηνίου εφαρμόζεται E.T με συχνότητα f1=80Ηz o συντελεστής ισχύος του πηνίου είναι συνφ1 
=0.6. Να βρείτε τη συχνότητα f2  για να είναι συνφ2 =0.8 

(45Hz) 
4.57. Στα άκρα κυκλώματος αντίστασης-πηνίου εφαρμόζεται Ε.Τ με Vεν=220V. Αν η ενεργός τάση στα άκρα της 
αντίστασης και του πηνίου είναι 150V και100V αντίστοιχα, να βρεθεί η ισχύς που καταναλώνεται στο πηνίο. 

 (26.5W) 
 

Μεταβολή του ρεύματος με την κυκλική συχνότητα  - Συντονισμός σειράς. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Θεωρούμε ένα κύκλωμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με πηγή εναλλασσόμενης τάσης της οποίας το πλάτος παραμένει 
σταθερό ενώ η κυκλική συχνότητα μεταβάλλεται. Ζητάμε την εξάρτηση της ενεργού τιμής της έντασης από την 
κυκλική συχνότητα της πηγής.  
Για τα διάφορα κυκλώματα έχουμε τα παρακάτω: 
 
1) Για αντίσταση R: 
 

ό
R

V
I σταθερ== εν
εν  

 
3) Για ιδανικό πηνίο  L: 

ω
= εν

εν L
V

I  

ω

Ιεν 
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Είναι της μορφής 
x

y α
=  

 
 
2) Για πυκνωτή C: 
 
Ιεν=Vεν⋅ Cω  
 
 
 
4) Για κύκλωμα R-L 
 

22 )L(R

V
I

ω+
= εν

εν    

Iεν φθίνουσα συνάρτηση του ω.  

Όταν ω=0  τότε     
R

V
I εν
εν =     

Όταν ω→∞   τότε  Iεν→0 
 
5) Για κύκλωμα R-C 

2
2

)C(
1R

V
I

ω
+

= εν
εν    

Iεν αύξουσα συνάρτηση του ω. 
Οταν ω→0       τότε  Iεν→0 

Oταν ω→∞    τότε 
R

V
I εν
εν →   

 
6) Για κύκλωμα L-C 

ω
−ω

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω

= ενεν
εν

C
1L

V

C
1L

V
I

2
 

O παρονομαστής (η εμπέδηση) μηδενίζεται όταν 
LC
1

C
1L =ω⇔
ω

=ω  

Όταν ω→0   τότε  Iεν→0 

Όταν 
LC
1

→ω    τότε  Iεν→∞ 

Όταν ω→∞        τότε Iεν→0 
 
7) Για κύκλωμα R-L-C 

2
2

C
1LR

V
I

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω+

= εν
εν  

Έχουμε: ⇒≥
ω

−ω+⇒≥
ω

−ω 2222 R)
C
1L(R0)

C
1L(  

RZR)
C
1L(R 22 ≥⇒≥
ω

−ω+  

Επομένως  
R

V
I

R
V

Ζ
V εν

εν
ενεν ≤⇒≤  

ω

Ιεν 
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Άρα η ενεργός τιμή της έντασης έχει μέγιστη τιμή 
R

V
(max)

εν
εν =Ι .  

H ένταση αποκτά τη μεγίστη τιμή της όταν 
LC
1

Cω
1=Lω =ω⇔  

Όταν ω→0   τότε    Iεν→0 

Όταν 
LC
1

=ω   τότε    
R

V
I εν
εν =   (μεγίστη τιμή) 

Όταν ω→∞   τότε Iεν→0 

Συντονισμός ονομάζεται η κατάσταση εκείνη του κυκλώματος στην οποία ισχύει: 
Cω
1=Lω  

Κατά το συντονισμό ισχύουν τα παρακάτω: 
i) H επαγωγική αντίσταση του πηνίου είναι ίση με την επαγωγική αντίσταση του πυκνωτή  ΧL=Xc   
ii) Το πλάτος τάσης του πηνίου  είναι ίσο με το πλάτος τάσης του πυκνωτή  VL0=VC0 
iii) H εμπέδηση Ζ γίνεται ελάχιστη: Z=R ,  

iv) Το πλάτος έντασης I0 γίνεται max : I0=
R
V

Z
V 00 =  

v) Το πλάτος τάσης στα άκρα του κυκλώματος είναι ίσο με το πλάτος τάσης στα άκρα της (ολικής) 
αντίστασης V0=VR0  

vi) Η διάφορα φάσης τάσης έντασης είναι 0 δηλαδή η τάση και η ένταση είναι συμφασικές. 

vii) H πραγματική ισχύς γίνεται μέγιστη P=Vεν⋅Iεν= R
V2

εν  

viii) Ο συντελεστής ισχύος γίνεται μονάδα συνφ=1 
 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
4.58. Στα άκρα κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος με στοιχεία R, L, C συνδεδεμένα σε σειρά, εφαρμόζεται 
αρμονική τάση V = V0ημωt. Αν το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό ισχύει: 

α. V = V0ημ (ωt + 
2
π

).  β. VR = 
2

V0  ημωt. 

γ. VC = VC, 0 ημ (ωt - 
2
π

).  δ. VL = VL0ημ (ωt - 
2
π

). 

 
 
4.59. Συναρμολογούμε το κύκλωμα του σχήματος και εφαρμόζουμε στα άκρα του αρμονική τάση σταθερού πλάτους 
και σταθερής συχνότητας. Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού. Συνδέουμε παράλληλα στον αντιστάτη 
R έναν άλλο όμοιο αντιστάτη. 

α. Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μειωθεί. 
β. Το κύκλωμα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση 
συντονισμού. 
γ. Η συμπεριφορά του κυκλώματος θα γίνει επαγωγική. 
δ. Η συμπεριφορά του κυκλώματος θα γίνει χωρητική.  
 
 

4.60. Στα άκρα του κυκλώματος RLC σειράς εφαρμόζεται αρμονική τάση 
σταθερού πλάτους και συχνότητας. Το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική 
συμπεριφορά. Για να βρεθεί σε συντονισμό πρέπει: 

α. να αυξήσουμε την τιμή της χωρητικότητας C του πυκνωτή. 
β. να αυξήσουμε την τιμή του συντελεστή αυτεπαγωγής L του 
πηνίου. 
γ. να ελαττώσουμε την τιμή της αντίστασης R.  
δ. να ελαττώσουμε την τιμή της χωρητικότητας C του πυκνωτή. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.61.  Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος περιλαμβάνει ωμική αντίσταση R, ιδανικό πηνίο με συντελεστή 
αυτεπαγωγής L και πυκνωτή χωρητικότητας C, συνδεδεμένα σε σειρά. Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται 
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αρμονική τάση V = V0ημωt, σταθερού πλάτους, της οποίας η κυκλική συχνότητα μπορεί να μεταβάλλεται. Ποιες από 
τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; 

α. Όταν η τιμή της κυκλικής συχνότητας της τάσης γίνει ω0 = 
LC
1

, το κύκλωμα θα βρεθεί σε συντονισμό. 

β. Για τις τιμές της κυκλικής συχνότητας ω < ω0, το κύκλωμα παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά. 
γ. Για τις τιμές της κυκλικής συχνότητας ω > ω0, η ένταση του ρεύματος υστερεί της τάσης V κατά γωνία θ. 
δ. Δεν είναι δυνατό να καταναλώνει το κύκλωμα την ίδια πραγματική ισχύ για δύο διαφορετικές τιμές της 
κυκλικής συχνότητας ω. 

4.62.  Ο συντελεστής ποιότητας του πηνίου μας δείχνει τον λόγο της τάσης του πηνίου σε σχέση με την τάση 
τροφοδοσίας, κατά τον συντονισμό. 
4.63.  Σε ένα RLC κύκλωμα σειράς, όταν η επαγωγική του αντίσταση είναι ίση με την χωρητική του αντίσταση τότε 
το ρεύμα και η τάση είναι συμφασικά μεγέθη. 
 
4.64.  Στο κύκλωμα του σχήματος όλα τα στοιχεία είναι ιδανικά. Μεταβάλλουμε την τιμή του συντελεστή 
αυτεπαγωγής του πηνίου. Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε και γιατί; 

α. Όταν η τιμή του συντελεστή αυτεπαγωγής γίνει L0 = 
Cω

1
2 , το 

κύκλωμα θα βρεθεί σε συντονισμό. 
β. Το αμπερόμετρο δείχνει την ίδια ένδειξη για δύο τιμές L1, L2 του 

συντελεστή αυτεπαγωγής για τις οποίες ισχύει  
Cω

2LL 221 =+ . 

γ. Αν αυξάνουμε την τιμή του L στο διάστημα (0, L0), η ένδειξη του 
αμπερομέτρου αυξάνεται. 
δ. Για τις τιμές του L > L0 το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά. 

 
4.65.  Στο κύκλωμα του σχήματος όλα τα στοιχεία είναι ιδανικά. Μεταβάλλουμε την τιμή της χωρητικότητας του 
πυκνωτή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; 

α. Όταν η τιμή της χωρητικότητας γίνει  
Lω

1C 20 = , το κύκλωμα 

θα βρεθεί σε συντονισμό. 
β. Το αμπερόμετρο δείχνει την ίδια ένδειξη για δύο τιμές C1, C2 της 

χωρητικότητας για τις οποίες ισχύει 
021 C

2
C
1

C
1

=+ . 

γ. Αν αυξάνουμε την τιμή της χωρητικότητας C στο διάστημα (C0, 
∞), το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά 
δ. Για τιμές του C > C0 η ένταση του ρεύματος υστερεί της τάσης κατά γωνία θ. 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 

4.66. Σε  ένα κύκλωμα RLC,  η  παράσταση 
C

1L
ω

−ω αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και για την αναφερόμενη 

παράσταση εμφανίζονται οι εξής τρεις περιπτώσεις: 
A B 

___ 0
C

1L >
ω

−ω  1. η σύνθετη αντίσταση παίρνει μέγιστη τιμή (Zmax). 

___ 0
C

1L <
ω

−ω  2. η ένταση του ρεύματος παίρνει ελάχιστη τιμή 
(Imin). 

___ 0
C

1L =
ω

−ω  3. το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική 
συμπεριφορά.. 

 4. το κύκλωμα παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά.. 
 3. το κύκλωμα παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά.. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.67. H ενεργός τιμή της τάσης που τροφοδοτεί κύκλωμα  πηνίου -πυκνωτή σε σειρά είναι V=240V. Όταν αυτό 
βρίσκεται σε συντονισμό η χωρητική εμπέδηση του πηνίου είναι 150Ω και η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή 
90Ω. Να βρείτε την ένταση Ιεν στο συντονισμό. 

 (2A) 
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4.68. Σε κύκλωμα RLC σε σειρά έχουμε R=10Ω, L=0.1H και C=10μF. Η ενεργός τάση είναι σταθερή αλλά είναι 
μεταβλητή η κυκλική συχνότητα  

α. Πόση είναι η τιμή της ω στο συντονισμό  

β. Ποιο είναι το πλάτος της περιοχή τιμών της ω για την οποία 
2

I (max)εν
εν

Ι
≥ . 

 (1000rad/sec , 100rad/sec) 
4.69. Σε κύκλωμα RLC σε σειρά εφαρμόζεται Ε.Τ ω=50rad/sec. O πυκνωτής C είναι μεταβλητός. Για δυο τιμές της 
χωρητικότητας C1 =4μF και C2 =5μF, η πραγματική  ισχύς στο κύκλωμα είναι το μισό της μέγιστης πραγματικής  
ισχύος. Να βρείτε:  

α. Τα στοιχεία του κυκλώματος  
β. Για τις δυο τιμές του πυκνωτή τις τιμές των τάσεων στα άκρα κάθε στοιχείου. 

 ( 50Ω, 0.9Η) 

4.70. Ένα πηνίο τροφοδοτείται με Ε.Τ V=100 2 ημ1000t . H πραγματική σχύς που δαπανάται στο κύκλωμα είναι 
P=240W και ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος είναι συνφ=3/5. Να υπολογιστεί η χωρητικότητα που πρέπει να 
συνδεθεί σε σειρά με το πηνίο , ώστε ο συντελεστής ισχύος να γίνει ίσος με τη μονάδα. 

 (50μF) 
 
Ασκήσεις εναλλασσομένου με άγνωστα στοιχεία 
Στις ασκήσεις αυτές μας δίνονται στοιχεία που αφορούν την τάση και το ρεύμα του κυκλώματος ή την ισχύς και 
καλούμαστε να βρούμε τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το κύκλωμα και βέβαια τις χαρακτηριστικές τους τιμές. Σε 
κάποιες περιπτώσεις θα δίνεται η φύση των στοιχείων και εμείς θα ψάχνουμε μόνο τις τιμές τους, σε κάποιες άλλες 
όμως περιπτώσεις θα χρειάζεται να βρούμε και την φύση των στοιχείων αυτών. 
Οι περιπτώσεις οι οποίες διακρίνουμε είναι διάφορες. Παρακάτω θα γίνει ένας διαχωρισμός αυτών των περιπτώσεων. 
Αρχικά εξετάζουμε τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον μας δίνονται πληροφορίες για την τάση και το ρεύμα του 
κυκλώματος. 

• Α1. Η τάση και το ρεύμα του κυκλώματος είναι μεγέθη συμφασικά : Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ωμική 
συμπεριφορά. Στο κύκλωμα υπάρχουν είτε μόνο ωμικές αντιστάσεις είτε πρόκειται για κύκλωμα RLC σε 
συντονισμό. 

• Α2. Η τάση προπορεύεται του ρεύματος κατά γωνία φ=90o : Στην περίπτωση αυτή έχουμε καθαρά επαγωγική 
συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν ωμικές αντιστάσεις στο κύκλωμα αφού συνφ=0 άρα και Ρ=0. Υπάρχουν είτε 
μόνο πηνία είτε πηνία και πυκνωτές αλλά υπερτερούν οι επαγωγικές αντιστάσεις δηλαδή ισχύει ότι XL>XC. 

• A3. Η τάση προπορεύεται του ρεύματος κατά γωνία  τέτοια ώστε 0<φ<90° : Στην περίπτωση αυτή έχουμε 
επαγωγική συμπεριφορά, υπάρχουν όμως και ωμικές αντιστάσεις στο κύκλωμα αφού συνφ≠0 άρα και Ρ≠0. 
Εκτός βέβαια από αντιστάσεις, υπάρχουν πηνία ή πηνία και πυκνωτές αλλά υπερτερούν οι επαγωγικές 
αντιστάσεις δηλαδή ισχύει ότι XL>Xc. 

• Α4. Η τάση υπολείπεται του ρεύματος κατά γωνία φ=-90° : Στην περίπτωση αυτή έχουμε καθαρά χωρητική 
συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν ωμικές αντιστάσεις στο κύκλωμα αφού συνφ=0 άρα και Ρ=0. Υπάρχουν είτε 
μόνο πυκνωτές είτε πυκνωτές και πηνία αλλά υπερτερούν οι χωρητικές αντιστάσεις δηλαδή ισχύει XC>XL. 

• Α5. Η τάση υπολείπεται του ρεύματος κατά γωνία φ τέτοια ώστε -90<φ<0 : Στην περίπτωση αυτή έχουμε 
χωρητική συμπεριφορά, υπάρχουν όμως και ωμικές αντιστάσεις στο κύκλωμα αφού συνφ≠0 άρα και Ρ≠0. 
Εκτός βέβαια από αντιστάσεις, υπάρχουν πυκνωτές ή πυκνωτές και πηνία αλλά υπερτερούν οι χωρητικές 
αντιστάσεις δηλαδή ισχύει ότι XC>XL. 

Ας εξετάσουμε τις ίδιες περιπτώσεις, όταν μας δίνονται πληροφορίες για την ισχύ του κυκλώματος. 
• Β1 Ρ>0 ,  Q=0 όπως στην περίπτωση ΑΙ. Για τον συντελεστή ισχύος ισχύει συνφ=1.  
• Β2. Ρ=0, Q>0 : όπως στην περίπτωση Α2. Για τον συντελεστή ισχύος ισχύει συνφ>0 επαγωγικός.  
• Β3. Ρ>0, Q>0 : όπως στην περίπτωση A3. Για τον συντελεστή ισχύος ισχύει 0<συνφ<1 επαγωγικός.  
• Β4. Ρ=0, Q<0 : όπως στην περίπτωση Α4. Για τον συντελεστή ισχύος ισχύει συνφ=0 χωρητικός.  
• Β5. Ρ>0 , Q<0 : όπως στην περίπτωση Α5. Για τον συντελεστή ισχύος ισχύει 0<συνφ<1, χωρητικός. 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου – Ασκήσεις 
4.71. To αδιαφανές κουτί του σχήματος μπορεί να περιέχει, ωμική αντίσταση, ιδανικό πηνίο, 
πυκνωτή η συνδυασμούς αυτών σε σειρά. Η αντίσταση R=10Ω. Για να βρούμε το περιεχόμενο 
του κουτιού εκτελείται το παρακάτω πείραμα:  
α)Συνδέουμε το κύκλωμα με Ε.Τ V0 =200 2 V και η κυκλική συχνότητα μεταβάλλεται από ω1 
=50rad/sec μέχρι ω2 =500rad/sec. Μεταβάλλοντας την κυκλική συχνότητα παρατηρούμε ότι όταν ω=100rad/sec η 
ενεργός ένταση του ρεύματος παίρνει τη μέγιστη τιμή που είναι 20Α.  

 R
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β) Αφαιρούμε την αντίσταση R και διπλασιάζουμε την κυκλική συχνότητα οπότε παρατηρούμε ότι η ένταση του 
ρεύματος παίρνει την τιμή 20/3Α.  
Να βρείτε το περιεχόμενο του κουτιού. 
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 Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 

 Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Ενότητα Θέματα 
Νόμοι Kirchoff 2008(A1)  
Συνδεσμολογία Αντιστατών 2002(Δ) 2006(Α1) 2007(Β2)  
Συνδεσμολογία Πηγών τάσης 2004(Α4) 2005(Β1) 2006(Α6ε) 2006(Β1) 2008(Α7.α)  
Διαιρέτες Τάσης και ρεύματος 2002(A3) 2003(A4) 2003(B3) 2005(Α3) 2008(Β1)  
Παραγωγή εναλλασσομένου  2005(Α5δ) 2007(Α3)  
ρεύματος 

Βασικά κυκλώματα  2004(Α1) 2006(Α2) 2006(Α6δ) 2007(Α4)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Σύνθετα κυκλώματα  2002(Α) 2003(B2) 2004(Β2) 2005(Α2) 2005(Β2) 2006(Β2) 2008(Β3)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα 2002(A4) 2003(A1) 2004(Α5α) 2006(Α7) 2007(Α1)  
Συντονισμός σειράς 2002(A1) 2002(B4) 2003(A6) 2006(Α8) 2008(A2)  

 ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Ενότητα Θέματα 
Νόμοι Kirchoff 2003(Α3) 2007(Β1)  
Συνδεσμολογία Αντιστατών 2006(Α1) 2007(Β3)  
Συνδεσμολογία Πηγών τάσης 2003(Β1) 2004(Β2) 2006(Α2) 2006(Α7) 2007(Α6ε)  
Παραγωγή εναλλασσομένου  2003(Α7)  
ρεύματος 

Βασικά κυκλώματα  2004(Α2) 2007(Α4) 2007(Α6α)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Σύνθετα κυκλώματα  2003(Β3) 2004(Α1) 2004(Β3) 2006(Α3) 2006(Β2) 2007(Α5) 2007(Β2)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα 2007(Α6στ)  
Συντονισμός σειράς 2003(Α2) 2006(Α6α)  

 ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
Ενότητα Θέματα 
Νόμος Ohm 2008(Α5)  
Νόμοι Kirchoff 2002(α,β) 2006(Α2) 2008(Α6.α)  
Συνδεσμολογία Αντιστατών 2002(Αστ) 2005(Α1) 2006(Α7) 2008(Α1)  
Διαιρέτες Τάσης και ρεύματος 2003(Α) 2007(Α6) 2008(Β1)  
Ενεργός ένταση  2002(Β1)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Βασικά κυκλώματα  2002(5) 2002(Αε) 2003(A2) 2004(A1) 2004(A3) 2006(Α1) 2006(Α6α)  
εναλλασσομένου ρεύματος 2006(Α6β) 2008(Α2)  

Σύνθετα κυκλώματα  2002(α,β,γ,δ) 2003(Β) 2004(Β) 2005(Β2) 2006(Β2) 2007(Β2) 2008(Β2)  
εναλλασσομένου ρεύματος 

Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα 2002(Β2) 2004(Δ2) 2005(Α5)  
Συντονισμός σειράς 2002(Β3) 2003(A1) 2005(Α2) 2008(Α6.ε)  



Κορφιάτης Ευάγγελος 

 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
 

1. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα. 

Στοιχεία Θεωρίας 
 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα 

• Η ειδική αγωγιμότητα σ των υλικών είναι το αντίστροφο της ειδικής τους αντίστασης (
ρ

=σ
1

). 

Αποδεικνύεται ότι   σ = n⋅q⋅μ, όπου 
n : ο αριθμός των φορέων του ηλ. ρεύματος ανά μονάδα όγκου,  
q : το ηλεκτρικό φορτίο του φορέα, 
μ : η ευκινησία του φορέα, της οποίας η τιμή εξαρτάται από το υλικό και την θερμοκρασία. 

 
Ημιαγωγοί 
Η αγωγιμότητα των ημιαγωγών οφείλεται εκτός από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και στις θετικές οπές. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγωγιμότητα στους ημιαγωγούς αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, σε αντίθεση 
βέβαια με ότι συμβαίνει στους αγωγούς. 
Οι οπές είναι ένα είδος φορέων ηλεκτρικού ρεύματος, που ουσιαστικά είναι θέσεις του κρυσταλλικού πλέγματος από 
τις οποίες λείπουν ηλεκτρόνια. 
Η κίνηση των οπών είναι αντίθετη της κίνησης των ηλεκτρονίων τα οποία και τις καταλαμβάνουν σε μια συνεχή 
διαδικασία κατάληψης και απελευθέρωσης οπών από την κίνηση των ηλεκτρονίων. 
Οι ημιαγωγοί χωρίζονται στις επόμενες κατηγορίες: 

α. Ενδογενείς ημιαγωγοί, στους οποίους οι οπές δημιουργούνται μέσα από μια καθαρά εσωτερική διαδικασία 
και είναι ίσες στον αριθμό με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, και στους εξωγενείς ή πρόσμιξης.. 

β.  ημιαγωγοί   πρόσμιξης, οι οποίοι διαιρούνται σε: 
β1 : Ημιαγωγοί τύπου p.    
• Δημιουργούνται με την πρόσμιξη σε ένα ενδογενή ημιαγωγό στοιχείου της 3ης ομάδας του περιοδικού 

συστήματος (δέκτης ηλεκτρονίων).  
• Το στοιχείο της πρόσμιξης παίρνει ένα ηλεκτρόνιο και μετατρέπεται σε αρνητικό ιόν.  
• Η αγωγιμότητα του ημιαγωγού τύπου p οφείλεται κυρίως στις οπές και δευτερευόντως στα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια. Επομένως σε ένα ημιαγωγό τύπου p φορείς πλειονότητας είναι οι οπές και φορείς 
μειονότητας τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

β2 : Ημιαγωγοί τύπου n.    
• Δημιουργούνται με την πρόσμιξη σε ένα ενδογενή ημιαγωγό στοιχείου της 5ης ομάδας του περιοδικού 

συστήματος (δότης ηλεκτρονίων).  
• Το στοιχείο της πρόσμιξης δίνει ένα ηλεκτρόνιο και μετατρέπεται σε θετικό ιόν.  
• Η αγωγιμότητα του ημιαγωγού τύπου n οφείλεται κυρίως στα ελεύθερα ηλεκτρόνια και δευτερευόντως 

στις οπές. Επομένως σε ένα ημιαγωγό τύπου p φορείς πλειονότητας είναι οι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και 
φορείς μειονότητας οι οπές 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
1.1. Η ειδική αντίσταση ενός υλικού ορίζεται ως  

σ. 
S

R ⋅
=ρ  β. 

SR ⋅
=ρ  

γ. 
R

S ⋅
=ρ  δ. 

RS ⋅
=ρ  

1.2. Τα υλικά χωρίζονται γενικά σε τρεις γνωστές κατηγορίες, δηλ. σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές με βάση τις 
τιμές.  

α. της επαγωγικής τους αντίστασης.  
β. της χωρητικής τους αντίστασης.  
γ. της θερμικής αγωγιμότητας τους.   
δ. της ειδικής τους αγωγιμότητας. 

1.3. Η σωματιδιακή θεωρία της δομής της ύλης έχει αποδείξει, ότι η ειδική αγωγιμότητα ενός υλικού δίνεται από την  
σχέση 

α. σ = n · q · μ  β. 
μ
⋅

=σ
qn

  γ. 
n

q⋅μ
=σ   δ. 

q
n μ⋅

=σ  

1.4. Η ελάττωση της αγωγιμότητας των μεταλλικών αγωγών, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, εξηγείται με 
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α. τη μείωση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων.  
β. τη μείωση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων.  
γ. την αύξηση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων.  
δ. την αύξηση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

1.5. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός ημιαγωγού, τότε: 
α. ελαττώνεται η αγωγιμότητα του.    β. αυξάνεται η ειδική του αντίσταση. 
γ. αυξάνεται η αγωγιμότητα του.    δ. μειώνεται ο αριθμός των θετικών οπών του. 

1.6. Το γερμάνιο (Ge) και το πυρίτιο (Si) ανήκουν 
α. στην 5η ομάδα του περιοδικού πίνακα.   β. στην 4η ομάδα του περιοδικού πίνακα.  
γ. στην 3η ομάδα του περιοδικού πίνακα.    δ. στην 6η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

1.7. Για να σχηματισθεί ο κρύσταλλος του πυριτίου πρέπει το κάθε άτομο να συνδέεται μέσω ομοιοπολικών δεσμών 
με 

α. τρία γειτονικά άτομα.   β. πέντε γειτονικά άτομα.  
γ. έξι γειτονικά άτομα.   δ. τέσσερα γειτονικά άτομα. 

1.8. Αν στον κρύσταλλο του πυριτίου προστεθούν άτομα ενός τρισθενούς στοιχείου (από την 3η ομάδα του 
περιοδικού πίνακα) τότε:  

α. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικές οπές και ελευθερώνονται ηλεκτρόνια. 
β. ο νέος ημιαγωγός ονομάζεται ημιαγωγός τύπου n και τα άτομα της πρόσμιξης γίνονται θετικές οπές.  
γ. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ταυτόχρονα δημιουργούνται θετικές οπές. 
δ. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ο νέος ημιαγωγός αποτελεί ημιαγωγό τύπου η. 

1.9. Αν στον κρύσταλλο του πυριτίου προστεθούν άτομα πεντασθενούς στοιχείου (από την 5η ομάδα του περιοδικού 
πίνακα), τότε: 

α. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ταυτόχρονα δημιουργούνται ηλεκτρόνια. 
β. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικές οπές και ταυτόχρονα δημιουργούνται ηλεκτρόνια. 
γ. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα και ο νέος ημιαγωγός ονομάζεται τύπου p. 
δ. τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικές οπές και ο νέος ημιαγωγός ονομάζεται ημιαγωγός τύπου ρ. 

1.10. Όταν ένα τμήμα ημιαγωγού τύπου ρ έλθει σε επαφή με ένα τμήμα ημιαγωγού τύπου η, τότε: 
α. το τμήμα ρ αποκτά θετικό φορτίο και το τμήμα n αρνητικό. 
β. οι φορείς απωθούνται μεταξύ τους στη συνοριακή επιφάνεια των δύο τμημάτων. 
γ. μηδενίζεται τελικά η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο τμημάτων.  
δ. το τμήμα ρ αποκτά αρνητικό φορτίο και το τμήμα n θετικό. 

1.11. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός ενδογενούς ημιαγωγού τότε: 
α. Ελαττώνεται η αγωγιμότητά του 
β.  Ελαττώνεται η ειδική του αντίσταση 
γ. Μειώνεται ο αριθμός των οπών του. 
δ. Αυξάνεται η ειδική του αντίσταση. 

1.12. Μελετάμε την εξάρτηση ή όχι της αγωγιμότητας ενός ενδογενούς ημιαγωγού από την αύξηση της θερμοκρασίας 
του: 

α. Ο ενδογενής ημιαγωγός έχει ίσο αριθμό ελευθέρων ηλεκτρονίων και οπών. Έτσι, όταν αυξάνεται η 
θερμοκρασία, η αύξηση της αγωγιμότητας λόγω της παρουσίας οπών αντισταθμίζεται από την μείωση της 
αγωγιμότητας λόγω της παρουσίας των ελευθέρων ηλεκτρονίων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η 
αγωγιμότητα να παραμείνει σταθερή. 
β. Λόγω αύξησης της θερμοκρασίας σπάνε δεσμοί μεταξύ γειτονικών ατόμων του κρυσταλλικού πλέγματος. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέοι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος με συνέπεια την αύξηση της 
αγωγιμότητας. 
γ. Η αύξηση της θερμοκρασίας εντείνει το φαινόμενο της διάχυσης. Έτσι περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια 
επανασυνδέονται με οπές με αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των φορέων ηλεκτρικού ρεύματος. Συνέπεια 
των παραπάνω είναι η μείωση της αγωγιμότητας. 
 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
1.13. Οι μικρές τιμές αγωγιμότητας των μονωτών οφείλονται στις μικρές τιμές συγκέντρωσης των ελευθέρων ιόντων. 
1.14. Μια θετική οπή κινείται αντίθετα από το ηλεκτρόνιο που την καταλαμβάνει και συμπεριφέρεται σαν θετικός 
φορέας του ηλεκτρικού ρεύματος.  
1.15. Αν σε ένα κρύσταλλο ρ-η εφαρμοστεί συνεχής τάση μεγαλύτερη από το δυναμικό φραγμού, τότε δυσχεραίνεται 
η διάχυση των φορέων.  
1.16. Όταν στον κρύσταλλο ενδογενούς ημιαγωγού προστεθούν 
άτομα στοιχείου της 5ης ομάδας του περιοδικού πίνακα: 

α.  Δημιουργείται ημιαγωγός τύπου p. 
β. Οι φορείς πλειονότητας είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 
γ. Τα άτομα του στοιχείου της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικά ιόντα. 
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Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
1.17. Ο κρύσταλλος του πυριτίου αλλάζει αγωγιμότητα ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, ήτοι: 

Α Β 
____ θερμοκρασία περιβάλλοντος 1. αυξημένη αγωγιμότητα. 
____ απόλυτο μηδέν 2. όλα τα ηλεκτρόνια είναι ελευθέρα. 
____ υψηλή θερμοκρασία 3. τέλειος μονωτής. 
 4. δημιουργία θετικών οπών και ελευθέρων ηλεκτρονίων 
 5. εξαφάνιση μερικών θετικών οπών. 
 
1.18. Οι διάφορες κατηγορίες ημιαγωγών χαρακτηρίζονται από τον αριθμό των οπών και των ελευθέρων 
ηλεκτρονίων, δηλ.  

Α Β 
____ ημιαγωγός τύπου n 1 περισσότερες οπές. 
____ ημιαγωγός τύπου p 2. περισσότερα ελευθέρα ηλεκτρόνια. 
____ ενδογενής ημιαγωγός 3. αριθμός οπών ίσος με τον αριθμό των ελευθέρων ηλεκτρονίων. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 
Σε καθεμιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να 
συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν. Να προσαρμόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση. 
1.19.  βαθμίδα, αξιοπιστία, διάσταση, λειτουργία 
Η χρήση των ημιαγωγών έφερε σημαντικές αλλαγές στις .................................... , στο βάρος, στο κόστος και στην των 
συσκευών. 
1.20. Τα ηλεκτρονικά ασχολούνται με την κίνηση των ηλεκτρονίων στο κενό και στα στερεά σώματα με σκοπό την 
παραγωγή, τη ........................ , την εκμετάλλευση και την .............των πληροφοριών. 
1.21. Φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται τα φορτισμένα σωματίδια που έχουν τη δυνατότητα να κινούνται 
ελεύθερα, όπως είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια  των……………και  τα   θετικά  ή   αρνητικά   ιόντα  των ……………. 
1.22. Η   αγωγιμότητα   των   ημιαγωγών   οφείλεται   όχι   μόνο   στα   ελεύθερα ……………………, αλλά και σε ένα 
άλλο είδος φορέων ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο ονομάζεται ……………………… 
 

 2. Επαφή p-n. και κρυσταλλοδίοδος επαφής. 

Στοιχεία Θεωρίας 
 Όταν μέσα σε ημιαγώγιμο υλικό βρεθούν δίπλα τμήμα ημιαγωγού ρ - τύπου και 
τμήμα ημιαγωγού n - τύπου, τότε οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (οπές και 
ηλεκτρόνια) λόγω της συνεχούς και άτακτης κίνησης τους, θα μετακινηθούν από 
το ένα τμήμα στο άλλο. Η κίνηση αυτή λέγεται διάχυση και έχει τα παρακάτω 
αποτελέσματα : 

 οι φορείς επανασυνδέονται μεταξύ τους στην συνοριακή επιφάνεια 
 μια μικρή περιοχή γύρω από την συνοριακή επιφάνεια χάνει τους φορείς της και λέγεται περιοχή 
απογύμνωσης και έτσι δεν μπορεί να διέλθει ρεύμα αν δεν ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο  αυτή η έλλειψη 
φορέων ρεύματος. 

 το τμήμα ρ αποκτά αρνητικό φορτίο καθώς κάποια ηλεκτρόνια έχουν βρεθεί σε κάποιες θέσεις όπου υπήρχαν 
οι οπές, ενώ το τμήμα ν έχει αποκτήσει θετικό φορτίο καθώς έχει χάσει αυτά τα ηλεκτρόνια 

 Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο τμημάτων ονομάζεται δυναμικό φραγμού. 
 Η πόλωση της επαφής ρη λέγεται  

 ορθή, όταν γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιτίθεται στο δυναμικό φραγμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
σύνδεση του ημιαγωγού τύπου p με το (+) και του ημιαγωγού τύπου  n με το (-). Με τον τρόπο αυτό 
εξαφανίζεται η περιοχή απογύμνωσης επιτρέποντας έτσι την διέλευση ρεύματος μέσα από την επαφή ρη.  

 ανάστροφη, όταν γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει το δυναμικό   φραγμού.  Αυτό επιτυγχάνεται με 
την σύνδεση του ημιαγωγού τύπου p με το (-) και του ημιαγωγού τύπου  n με το (+). Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται η περιοχή απογύμνωσης εμποδίζοντας έτσι την διέλευση ρεύματος μέσα από την επαφή ρη.  

 Η κρυσταλλοδίοδος δίοδος επαφής (ή απλά δίοδος) είναι το ηλεκτρονικό εξάρτημα που αντιστοιχεί σε μια 
επαφή ρη. Σε πρώτη προσέγγιση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την δίοδο (περίπτωση ιδανικής διόδου) σαν ένα 
διακόπτη που όταν η δίοδος πολωθεί ορθά ισοδυναμεί με κλειστό διακόπτη ενώ όταν πολωθεί ανάστροφα 
ισοδυναμεί με ανοικτό διακόπτη. Στην πραγματικότητα εμφανίζει σταθερή αντίσταση περίπου πάνω από κάποια 
τιμή ορθής πόλωσης και άπειρη αντίσταση στην ανάστροφη πόλωση μέχρι όμως κάποια τιμή όπου μπορεί να 
συμβεί διάσπαση και να έχουμε διέλευση ρεύματος (φαινόμενο ZENER και φαινόμενο χιονοστιβάδας). 

p n 
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
2.1. Στην περιοχή απογύμνωσης μεταξύ ενός ημιαγωγού ρ και ενός ημιαγωγού η. 

α. πραγματοποιείται συγκέντρωση οπών. 
β. πραγματοποιείται συγκέντρωση ηλεκτρονίων.  
γ. χάνονται οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος.  
δ. τοποθετείται διηλεκτρικό υλικό. 

2.2. Η διαφορά δυναμικού που εμφανίζεται μεταξύ των τμημάτων ρ και n κατά το σχηματισμό μιας επαφής ρ-η 
ονομάζεται: 

α. δυναμικό απογύμνωσης.    β. δυναμικό φραγμού. 
γ. δυναμικό διέλευσης.    δ. δυναμικό διάχυσης των φορέων. 

2.3. Αν σε ένα κρύσταλλο ρ-η εφαρμοσθεί συνεχής τάση μεγαλύτερη από το δυναμικό φραγμού, τότε: 
α. η επαφή εμφανίζει χαμηλή αντίσταση αλλά δεν περνά ρεύμα. 
β. η επαφή εμφανίζει υψηλή αντίσταση και δεν περνά ρεύμα. 
γ. η επαφή εμφανίζει υψηλή αντίσταση αλλά περνά ρεύμα. 
δ. η επαφή εμφανίζει πολύ χαμηλή αντίσταση και υπάρχει διέλευση ρεύματος. 

2.4. Αν σε μία επαφή ημιαγωγών ρ-η εφαρμοσθεί τάση η οποία ενισχύει το δυναμικό φραγμού, τότε: 
α. ο ημιαγωγός εμφανίζει μέτρια αντίσταση και διαρρέεται από ρεύμα. 
β. ο ημιαγωγός εμφανίζει πολύ υψηλή αντίσταση και δεν διαρρέεται από ρεύμα.  
γ. ο ημιαγωγός εμφανίζει υψηλή αντίσταση, αλλά διαρρέεται από μέτριο ρεύμα.  
δ. ο ημιαγωγός εμφανίζει χαμηλή αντίσταση, αλλά δεν διαρρέεται από ρεύμα. 

2.5. Όταν μία επαφή ρ-η πολωθεί ορθά, τότε διαρρέεται από ρεύμα, εφόσον 
α. V < V0  β. V = V0  γ. V > V0  δ. V < V0 

2.6. Κατά την ανάστροφη πόλωση μιας επαφής ρ-η, όταν η τάση ξεπεράσει μία οριακή τάση, τότε 
α. το ρεύμα αυξάνεται απότομα και μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.  
β. το ρεύμα ελαττώνεται και μπορεί να φθάσει μέχρι μία ελάχιστη τιμή.  
γ. το ρεύμα αυξάνεται σταδιακά μέχρι μία μέγιστη τιμή.  
δ. το ρεύμα αρχικά ελαττώνεται απότομα και έπειτα αυξάνεται σταδιακά. 

2.7. Η ηλεκτρική αντίσταση μιας ιδανικής διόδου 
α. παίρνει τιμή 0, όταν πολωθεί ορθά και 1 όταν πολωθεί ανάστροφα.  
β. παίρνει τιμή 1, όταν πολωθεί ορθά και 0 όταν πολωθεί ανάστροφα.  
γ. παίρνει τιμή 0, όταν πολωθεί ορθά και άπειρη όταν πολωθεί ανάστροφα.  
δ. παίρνει άπειρη τιμή, όταν πολωθεί ορθά και 0 όταν πολωθεί ανάστροφα. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
2.8. Αν σε μια επαφή ημιαγωγών ρ-η εφαρμοσθεί τάση, η οποία ενισχύει το δυναμικό φραγμού, τότε διευρύνεται η 
περιοχή απογύμνωσης.  
2.9. Κάθε δίοδος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ορισμένη μόνο περιοχή τάσης, έντασης και θερμοκρασίας.  

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
2.10. Στο εμπόριο υπάρχουν πολλά είδη διόδων τα οποία έχουν αντίστοιχες  εφαρμογές, όπως 

Α Β 
____Ανόρθωσης 1. αυτοματισμοί, επικοινωνίες. 
____Zener 2. ένδειξη λειτουργίας, απεικονίσεις. 
____φωτοδίοδος 3.επιλογή διαμορφωμένης συχνότητας. 
____LED 4. τροφοδοτικά, αυτοκίνητα. 
 5. φώραση γενικού σκοπού. 
 6. σταθεροποίηση τάσης. 
 
2.11. Ένα τροφοδοτικό περιλαμβάνει τα επόμενα τρία στοιχεία: 

Α Β 
____φίλτρο 1. διατηρεί τη συνεχή τάση σταθερή, ανεξάρτητα   από   την   αντίσταση   της 

τροφοδοτούμενης βαθμίδας. 
 

____Σταθεροποιητής 2. ανυψώνει ή υποβιβάζει την εναλλασσόμενη τάση, ανάλογα με την τιμή της 
συνεχούς τάσης που είναι επιθυμητή. 

____Ανορθωτής 3. εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης. 
 4. καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της εναλλασσόμενης τάσης. 
 5. πραγματοποιεί φώραση της εναλλασσόμενης τάσης. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
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2.12.  Θεωρούμε τα κυκλώματα Κ1 και Κ2 του σχήματος, τα οποία τροφοδοτούνται από την ίδια εναλλασσόμενη τάση 
με εξίσωση υ=100 ημ(314t). Η αντίσταση και στα δύο κυκλώματα είναι η ίδια, ίση με R=100Ω και η δίοδος D στο 
κύκλωμα Κ2 θεωρείται ιδανική. 
 

Α) Για το κύκλωμα Κ1 να βρεθούν: 
1. Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος. 
2. Η θερμότητα που αποδίδεται στην αντίσταση R σε 
χρόνο t=2s. 

B) Για το κύκλωμα Κ2 να βρεθούν: 
1. Η θερμότητα που αποδίδεται στην αντίσταση R σε 
χρόνο t=2s. 
2. Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος. 

 
 
 
2.13.  Οι δίοδοι του σχήματος θεωρούνται ιδανικές. Αν R1=2Ω, R2=8Ω, 
E=12V και r=2Ω, να βρεθούν τα ρεύματα,  όταν ο διακόπτης είναι α) 
κλειστός β) ανοικτός 
 
 
 
2.14.  Οι δίοδοι του σχήματος θεωρούνται ιδανικές. Δίνεται ότι  
R1=3Ω, R2=2Ω,  
E1 =10V Ε2=6V, E3=4V, E4=6V 
r1= r2= r3= r4=1Ω, 
Να βρεθούν τα ρεύματα,  που διαρρέουν τις διόδους 

α. Όταν η πολικότητα των πηγών είναι όπως στο σχήμα. 
β. Αν αντιστραφεί η πολικότητα των Ε1 και Ε2 

 
 
 
 
2.15.  Η θερμική συσκευή του σχήματος έχει χαρακτηριστικά κανονικής 
λειτουργίας «50V – 250W» 

α. Να βρείτε τα ρεύματα που διαρρέουν τις διόδους. 
β. Να εξετάσετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16.  Να βρεθούν τα ρεύματα των διόδων D1, D2, D3 και για τις δύο θέσεις 
του μεταγωγού. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Εφαρμογές των διόδων. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Οι δίοδοι βρίσκουν εφαρμογές σε 

 ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης 

R1

R2

D1 

D2 

E, r

R1

R2

D1 

D2 

E1, r1 E2,r2 E3, r3 E4, r4

R2=10Ω

R1=6Ω

D2 

D1 

E1=20V

E2=22V

R3=10Ω
D3 

R4=5Ω 

Β

A

R2=10Ω

R1=10Ω

D2 

D1 

E1=90V, r=1Ω 

Σ D3 
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 οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις  οι οποίες διαιρούνται σε 
 φωτοανιχνευτές  
• φωτοδίοδοι 
• φωτοτρανζίστορ 

 γεννήτριες φωτός 
• δίοδος φωτοεκπομπής (Led) 
• δίοδοι laser, 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
3.1. Το τροφοδοτικό ενσωματώνεται σε μία ηλεκτρονική συσκευή έτσι, ώστε 

α. να μετατρέπει τη συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση. 
β. να υποβιβάζει τη συνεχή τάση. 
γ. να εξομαλύνει τις κυματώσεις της εναλλασσόμενης τάσης. 
δ. να μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση σε συνεχή. 

3.2. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις: 
α. η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τους αγωγούς και η οπτική ίνα το ηλεκτρικό ρεύμα. 
β. η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά το ηλεκτρικό ρεύμα και η οπτική ίνα τους αγωγούς. 
γ. η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τη φωτοδίοδο και η οπτική ίνα τη δίοδο laser. 
δ. η οπτική ακτινοβολία αντικαθιστά τη δίοδο laser και η οπτική ίνα τη φωτοδίοδο. 

3.3. Σε μία δίοδο φωτοεκπομπής (LED): 
α. το χρώμα του φωτός καθορίζεται από την ένταση του ρεύματος, ενώ η ένταση του φωτός εξαρτάται από το 
υλικό του ημιαγωγού. 
β. το χρώμα του φωτός καθορίζεται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, ενώ η ένταση του αυξάνεται με την 
ένταση του ρεύματος. 
γ. το χρώμα του φωτός καθορίζεται από το υλικό του ημιαγωγού, ενώ η ένταση του μειώνεται με την τάση του 
ρεύματος. 
δ. το χρώμα του φωτός καθορίζεται από το υλικό του ημιαγωγού, ενώ η ένταση του αυξάνεται με την ένταση του 
ρεύματος. 

3.4. Η δίοδος laser είναι 
α. μία δίοδος LED, η οποία παράγει μονοχρωματική ακτινοβολία.  
β. μία φωτοδίοδος, η οποία παράγει μονοχρωματική ακτινοβολία.  
γ. μία δίοδος LED, η οποία παράγει υπέρυθρη ακτινοβολία.  
δ. μία φωτοδίοδος, η οποία παράγει υπεριώδη ακτινοβολία. 

3.5. Η φωτοδίοδος είναι μία δίοδος η οποία 
α. πολώνεται ανάστροφα και επομένως διαρρέεται από μεγάλο ανάστροφο ρεύμα. 
β. πολώνεται ορθά και επομένως διαρρέεται από πολύ μικρό ρεύμα.  
γ. πολώνεται ανάστροφα και επομένως διαρρέεται από πολύ μικρό ρεύμα.  
δ. πολώνεται ορθά και επομένως διαρρέεται από πολύ μεγάλο ρεύμα. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
3.6. Για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών απαιτείται εναλλασσόμενη τάση.  
3.7. Οι φωτοανιχνευτές είναι οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. 
3.8. Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται λόγω επανασύνδεσης οπών και ελευθέρων ηλεκτρονίων στην περιοχή επαφής 
ρ-η των ημιαγωγών Ge και Si είναι αόρατη.  
3.9. Στην απλή ανόρθωση, οι αρνητικές ημιπερίοδοι μετατρέπονται σε θετικές, ενώ στην πλήρη ανόρθωση κόβονται. 
Να εξηγήσετε την απάντηση σας. 
3.10. Η δίοδος φωτοεκπομπής (LED) και η φωτοδίοδος αποτελούν γεννήτριες φωτός.  
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 
3.11. συχνότητα, τάση, πολικότητα, ένταση 
Η αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού με επαφή ρ-η καθορίζεται κυρίως από την.....................της εφαρμοζόμενης………….. 
3.12. τροφοδοσία, αναστροφή, σταθεροποίηση, μεταβολή 
Η δίοδος Zener είναι χρήσιμη για τη ...................................  της συνεχούς τάσης του τροφοδοτικού, όταν 
μεταβάλλεται η τάση ............................................................ ή το φορτίο. 
3.13.  θετική, εναλλασσόμενη, αρνητική, συνεχής 
Ανόρθωση ονομάζεται η αποκοπή των ………………. ημιπεριόδων μιας........…………..τάσης. 
3.14. Η περιοχή απογύμνωσης έχει εύρος μερικών …………………..του μέτρου και το δυναμικό φραγμού ισούται με 
τάση μερικών ……………………του ενός Volt. 
3.15. Η τάση, στην οποία παρατηρείται η απότομη ………………...του ανάστροφου ………… , ονομάζεται τάση 
Zener.. 
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3.16. Σε πρώτη προσέγγιση, η δίοδος θεωρείται ηλεκτρονικός……….………..ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε ανοιχτή ή 
κλειστή κατάσταση, ανάλογα με την ………………………της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του. 
3.17. Στα αυτοκίνητα, αν και απαιτείται ………………..τάση, η γεννήτρια (δυναμό) 
είναι ……………………….τάσης, διότι η κατασκευή της είναι απλούστερη. 
3.18. Οπτικοηλεκτρονικές   λέγονται   οι   διατάξεις,   στις   οποίες   συνδυάζονται ..………………….εξαρτήματα και 
……………..ακτινοβολίες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 
 

4.  Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) 

Στοιχεία Θεωρίας 
Τρανζίστορ (κρυσταλλοτρίοδος) 
Το τρανζίστορ είναι η περίπτωση που έχουμε τρεις περιοχές ημιαγωγών τύπου p και τύπου n που εναλλάσσονται 
καθώς βρίσκεται η μία δίπλα στην άλλη (όπως στην περίπτωση της διόδου) σχηματίζοντας 2 επαφές pn. 
Υπάρχουν τα τρανζίστορ τύπου pnp και τύπου npn. 
Οι τρεις περιοχές του τρανζίστορ λέγονται αντίστοιχα, συλλέκτης, βάση και εκπομπός. 

Β 

Ε 

C

Τρανζίστορ npn 

Β 

Ε 

C

Τρανζίστορ pnp 

 
Λειτουργία του Τρανζίστορ 
Τα ρεύματα του τρανζίστορ προκύπτουν κυρίως από τους φορείς που στέλνει ο 
εκπομπός (ΙE), ένα μικρό μέρος των οποίων δεσμεύεται στη βάση (ΙB) ενώ οι 
υπόλοιποι συλλέγονται στο συλλέκτη (IC). 
Μεταξύ των ρευμάτων του transistor ισχύει η σχέση ΙE = IC + ΙB (1ος κανόνας Kirchoff) 

IB 

IE 

IC 

Τρανζίστορ npn Τρανζίστορ pnp 

IB 

IE 

IC 

 
Μεταβάλλοντας το ρεύμα της βάσης μπορούμε να ελέγχουμε τα ρεύματα του τρανζίστορ. Συγκεκριμένα ισχύει 
ΔΙE=β*ΔΙB όταν VCE=σταθερό 
όπου β σταθερή παράμετρος του τρανζίστορ που λέγεται συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος. Έτσι αποδεικνύεται 
εύκολα: ότι για σταθερή τιμή της VCE 
IC = β⋅IΒ και ΙΕ=(β+1)⋅ΙΒ 
Υπάρχουν τρεις περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ.  

• Η περιοχή κόρου όπου και οι δυο επαφές είναι ορθά πολωμένες   
• Η περιοχή αποκοπής όπου και οι δυο επαφές είναι ανάστροφα πολωμένες.  
• Η ενεργός περιοχή όπου η επαφή βάσης - εκπομπού είναι ορθά πολωμένη και η επαφή βάσης συλλέκτη 

ανάστροφα. 
 
Περιοχή λειτουργιας Επαφή βάσης - εκπομπού Επαφή βάσης - συλλέκτη 
Περιοχή κόρου Ορθά Ορθά 
Περιοχή απόκοπής Ανάστροφα Ανάστροφα 
Ενεργός περιοχή Ορθά Ανάστροφα 
 
Αναφερόμενοι σε τρανζίστορ npn (αυτό μελετάει το βιβλίο), η βάση είναι ημιαγωγός τύπου p και ο συλλέκτης και ο 
εκπομπός τύπου n. Επομένως η επαφή βάσης εκπομπού είναι ορθά πολωμένη όταν VBE>0. Η επαφή βάσης – 
συλλέκτη είναι ορθά πολωμένη όταν VBC>0. 

Transitor npn 
Περιοχή λειτουργιας Επαφή βάσης – εκπομπού Επαφή βάσης - συλλέκτη 
Περιοχή κόρου ορθά VBE>0 ορθά VBC>0 
Περιοχή απόκοπής ανάστροφα VBE<0 ανάστροφα VBC<0 
Ενεργός περιοχή ορθά VBE>0 ανάστροφα VBC>0 
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Αναφερόμενοι σε τρανζίστορ pnp, η βάση είναι ημιαγωγός τύπου n και ο συλλέκτης και ο εκπομπός τύπου p. 
Επομένως η επαφή βάσης εκπομπού είναι ορθά πολωμένη όταν VEB>0. Η επαφή βάσης – συλλέκτη είναι ορθά 
πολωμένη όταν VCB>0. 

Transitor pnp 
Περιοχή λειτουργιας Επαφή βάσης – εκπομπού Επαφή βάσης - συλλέκτη 
Περιοχή κόρου ορθά VEB>0 ορθά VCB>0 
Περιοχή απόκοπής ανάστροφα VEB<0 ανάστροφα VCB<0 
Ενεργός περιοχή Ορθά VEB>0 ανάστροφα VCB>0 
 
Το τρανζίστορ έχει 3 ακροδέκτες (είναι τρίπολο). Για την πόλωση των επαφών του χρειαζόμαστε δύο πηγές, οι οποίες 
έχουν συνολικά τέσσερεις ακροδέκτες. Επομένως δύο από τις πηγές θα έχουν κοινό άκρο. Αν οι πηγές έχουν κοινό 
άκρο την βάση τότε αναφερόμαστε σε συνδεσμολογία κοινής βάσης. Αν οι πηγές έχουν κοινό άκρο τον εκπομπό 
αναφερόμαστε σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. Αν οι πηγές έχουν κοινό άκρο τον συλλέκτη αναφερόμαστε σε 
συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη. 
Ως παράδειγμα θεωρούμε ένα τρανζίστορ npn σε συνδεσμολογία κοινής βάσης . Επομένως οι πηγές συνδέονται στην 
βάση και τον εκπομπό η μία και στην βάση και τον συλλέκτη η άλλη. 

Transitor npn σε συνδεσμολογία κοινής βάσης 
Περιοχή λειτουργίας Σχήμα 2ο κανόνας του Kirchoff 
Περιοχή κόρου 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)
V1 

V2 

 

VBE-V2=0⇒VBE=V2>0 
 
VBC-V1=0⇒VBC=V1>0 
 

Περιοχή απόκοπής 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)
V1 

V2 

 

VBE+V2=0⇒VBE= -V2<0 
 
VBC+V1=0⇒VBC= -V1<0 
 

Ενεργός περιοχή 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)
V1 

V2 

 

VBE-V2=0⇒VBE=V2>0 
 
VBC+V1=0⇒VBC= -V1<0 
 

 
Ως δεύτερο παράδειγμα θεωρούμε ένα τρανζίστορ npn σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (αυτό μελετά το βιβλίο). 
Επομένως οι πηγές συνδέονται στον εκπομπό και την βάση η μία και στον εκπομπό και τον συλλέκτη η άλλη. 
 

Transitor npn σε συνδεσμολογία κοινής βάσης 
Περιοχή λειτουργίας Σχήμα 2ο κανόνας του Kirchoff 
Περιοχή κόρου 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)

V1V2 

 

VBE-V2=0⇒VBE=V2>0 
Πρέπει V2>V1 
VBC+V1 –V2=0⇒VBC=V2-V1>0 
 

Περιοχή απόκοπής 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)

V1V2 

 

VBE-V2=0⇒VBE= V2>0 
 
VBC+V1+V2=0⇒VBC= -V1-V2<0 
 

Ενεργός περιοχή 

Β(p) 
Ε(n)

C(n)

V1V2 

 

VBE-V2=0⇒VBE=V2>0 
Πρέπει V2<V1 
VBC+V1 –V2=0⇒VBC=V2-V1<0 
 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
4.1. Ο όρος "transistor" σημαίνει: 

α. μεταφορά έντασης.   β. μεταφορά τάσης. 
γ. μεταφορά αντίστασης.   δ. μετάδοση (εκπομπή) ακτινοβολίας. 

4.2. Σε ένα τρανζίστορ επαφής npn, ο πιο συνηθισμένος τρόπος λειτουργίας πραγματοποιείται, όταν 
α. η επαφή του εκπομπού πολώνεται ανάστροφα και του συλλέκτη ορθά.  
β. η επαφή του εκπομπού πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα.  
γ. η επαφή της βάσης πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα.  
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δ. η επαφή της βάσης πολώνεται ανάστροφα και του εκπομπού ορθά. 
4.3. Τα ρεύματα ενός τρανζίστορ npn προκύπτουν κυρίως από τους φορείς που στέλνει 

α. η βάση.    β. ο συλλέκτης.  
γ. η επαφή.   δ. ο εκπομπός. 

 
4.4. To τρανζίστορ του σχήματος λειτουργεί  

α. Στην ενεργό περιοχή   
β. Στην περιοχή κόρου   
γ. Στην περιοχή αποκοπής 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
4.5. Σε ένα τρανζίστορ επαφής npn, η ορθά πολωμένη του εκπομπού διαρρέεται από ρεύμα, ενώ η ανάστροφα 
πολωμένη επαφή του συλλέκτη όχι.   
4.6. Τα τρία τμήματα που υπάρχουν στον ημιαγωγό ενός τρανζίστορ επαφής είναι όμοια μεταξύ τους, τόσο ως προς 
τις διαστάσεις, όσο και ως προς την ποιότητα των προσμίξεων.  
Να αναπτύξετε την απάντηση σας. 
4.7. Σε ένα τρανζίστορ επαφής υπάρχουν τέσσερις τρόποι πόλωσης. Να εξηγήσετε την απάντηση σας. 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
4.8. Τα τρία τμήματα ενός transistror έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως 

Α Β 
____Συλλέκτης 1. τοποθετείται σε ειδική προστατευτική θήκη 
____Εκπομπός 2. έχει μεγάλες προσμίξεις, αλλά τις ελάχστες διαστάσεις. 
____Βάση 3. έχει μεγάλη πυκνότητα προσμίξεων. 
 4. έχει μικρότερες διαστάσεις και φτωχές προσμίξεις. 
 5. έχει τις μεγαλύτερες διαστάσεις. 
 
4.9. Στις χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου ενός τρανζίστορ npn υπάρχουν τρεις βασικές περιοχές: 

Α Β 
____ενεργός περιοχή 1. οι δύο επαφές πολώνονται ανάστροφα. 
____περιοχή κόρου 2. μεταβάλλεται το   ρεύμα  της  βάσης, χωρίς να αλλάζει το ρεύμα του συλλέκτη. 
____περιοχή αποκοπής 3. ένα μεγάλο  μέρος των ηλεκτρονίων δεσμεύεται στη βάση, ενώ τα υπόλοιπα 

συλλέγονται από τον συλλέκτη. 
 4. η επαφή του εκπομπού πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα. 
 5. οι δύο επαφές (συλλέκτη, εκπομπού) πολώνονται ορθά. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
4.10. Να βρείτε σε ποια περιοχή λειτουργεί το τρανζίστορ του σχήματος και την τάση VCE 
στις επόμενες περιπτώσεις 

α. VCC=10V , VBB=5V 
β. VCC=5V , VBB=12V 
γ. VCC=5V , VBB=6V 
γ. VCC=5V , VBB= -6V 
 

4.11. Να βρείτε σε ποια περιοχή λειτουργεί το τρανζίστορ του σχήματος και την τάση VCE 
στις επόμενες περιπτώσεις 

α. VCC=10V , VBB=6V   β. VCC=6V , VBB=12V 
γ. VCC=6V , VBB=8V   δ. VCC=6V , VBB= -8V 
 
 

 
4.12. Σε ένα τρανζίστορ έχουμε τις καμπύλες εξόδου του σχήματος.  

α. Να βρεθεί ο συντελεστής ενίσχυσης του τρανζίστορ 
β. Να βρεθεί το ρεύμα του συλλέκτη όταν ΙΒ=70μΑ 
γ. Να βρεθεί το ρεύμα του εκπομπού όταν ΙΒ=70μΑ 
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5. Ενισχυτές 

Στοιχεία Θεωρίας 
 Οι   ενισχυτές   είναι   κυκλώματα   τα   οποία   επιτυγχάνουν   ενίσχυση   των χαρακτηριστικών του ρεύματος, 
δηλαδή της τάσης και της έντασης. 

 Για να επιτευχθεί το γεγονός αυτό, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση εκτός των   παθητικών   στοιχείων   
(αντιστάσεις,   πυκνωτές,   πηνία) και   ενεργών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα τρανζίστορ. 

 Παρατηρούμε ότι στον ενισχυτή  η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από την ισχύ εισόδου. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την παρουσία μιας πηγής συνεχούς τάσης η οποία τροφοδοτεί το κύκλωμα του ενισχυτή και η ισχύς η οποία αυτή 
παρέχει μετατρέπεται σε ισχύς του σήματος. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε τους 
ενισχυτές είναι:     

1. η απολαβή τάσης 
εισεν

εξεν

εισ

εξ ==
,

t,

,0

t,0
V V

V
V
V

A   

2. η απολαβή έντασης   
εισεν

εξεν

εισ

εξ
Ι Ι

Ι
=

Ι

Ι
=

,

t,

,0

t,0A  

3. η απολαβή ισχύος  
εισ

εξ=
P
P

A t
P  

4. τα παραπάνω μπορούν να εκφρασθούν και σε dB  

dB ισχύος = 
εισ

εξ

P
P

log10 t  l 

dB τάσης  = 
εισεν

εξεν

εισ

εξ =
,

t,

,0

t,0

V
V

log20
V
V

log20  

dB έντασης = 
εισεν

εξεν

εισ

εξ =
,

t,

,0

t,0

I
I

log20
I
I

log20  

5. η καμπύλη απόκρισης 
6. το εύρος ζώνης (Band Width) 
7. Οι αντιστάσεις εισόδου και εξόδου 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
5.1. Η περιοχή συχνοτήτων των ακουστών ήχων κυμαίνεται από 

α. 20 Hz έως 20.000 MHz.     β. 20 Ηζ έως 20.000 Ηz.  
γ. 10 Ηζ έως 30.000 Ηz.      δ. 10 Ηz έως 30.000 MHz. 

5.2. Σε ένα ραδιοφωνικό δέκτη AM (μεσαία κύματα), η περιοχή των κυμάτων είναι: 
α. 500Ηz έως1600Ηz.     β.100Ηζ έως 2600Ηz.  
γ.100 KHz έως 2600 KHz.     δ. 500 KHz έως 1600 KHz. 
Η απολαβή ενός ενισχυτή είναι αριθμός 
α. φυσικός.  β. ακέραιος.   γ. καθαρός.   δ. μιγαδικός. 

5.3. Η ακουστότητα ενός ήχου είναι 
α. αντίστροφα ανάλογη του λογάριθμου της έντασης του. 
β. ανάλογη του λογάριθμου της ισχύος του. 
γ. ανάλογη του λογάριθμου της έντασης του. 
δ. αντίστροφα ανάλογη του λογάριθμου της ισχύος του. 

5.4. Η ανώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης αντιστοιχεί 

α. στο 
2

1
 της μέγιστης τιμής της απολαβής.  β. στο 2  της μέγιστης τιμής της απολαβής 

γ. στο 
3

1
 της μέγιστης τιμής της απολαβής.  δ. στο 3  της μέγιστης τιμής της απολαβής. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
5.5. Το μικρόφωνο μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε ήχο.  
5.6. Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής, οι τρίοδες λυχνίες κενού αποτελούσαν τα ενεργά στοιχεία. 
5.7. Η απολαβή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, χωρίς να παραμορφώνεται το σήμα εισόδου.  
5.8. Οι ενισχυτές πρέπει να ενισχύουν εξίσου όλες τις συχνότητες μιας περιοχής συχνοτήτων.  
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Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
5.9. Στο κύκλωμα ενός ενισχυτή διακρίνουμε: 

Α Β 
____αντίσταση εξόδου (r0) 

1. είναι το πηλίκο 
1

1

i
v

 

____σήμα εισόδου 2. είναι το ενισχυμένο σήμα.                        
____αντίσταση εισόδου (rin) 3. είναι καθαρά ωμική αντίσταση. 
 

4. είναι το πηλίκο 
2

2

i
v

, όταν στην είσοδο δεν εφαρμόζεται σήμα. 

 5. πρέπει να ενισχυθεί. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
5.10. Για ένα ενισχυτή δίνεται ότι Vεις=10V (rms), Iεις=0,01Α (rms), AV=100, AP=104. 
Ζητούνται: Rin, AI, Vout , Iout , dB (τάσης), dB (έντασης), dB (ισχύος), Pin , Pout . 
5.11. Για ένα ενισχυτή δίνεται ότι Vin=2V (rms), Rin=200Ω, AV=50, AI=100 
Ζητούνται: Iin ,Vout , Iout , AP , dB (τάσης), dB (έντασης), dB (ισχύος), Pin , Pout . 
5.12. Θεωρούμε τους ενισχυτές Ε1 και Ε2 του σχήματος. Όπως φαίνεται η έξοδος του Ε1 έχει συνδεθεί με την είσοδο 
του Ε2. 
Για τον Ε1 δίνεται ότι : Vin=1V, Rin=100Ω, AV=20, AI=5 
Για τον Ε2 δίνεται ότι : AV=10, AI=10 
Ζητούνται 

α. Για τον ενισχυτή Ε1 : Iin, Pin, Vout , Iout , Pout , dB (τάσης), dB 
(έντασης), dB (ισχύος) 
β. Για τον ενισχυτή Ε2 : Vout , Iout , Pout , dB (τάσης), dB (έντασης), dB (ισχύος) 
γ. Για τον «συνολικό ενισχυτή» , που αποτελείται από τους Ε1 και Ε2: ΑV, AI, AP, dB (τάσης), dB (έντασης), dB 
(ισχύος) 

 
 
5.13. Η καμπύλες απόκρισης για δύο ενισχυτές Ε1 και Ε2 φαίνονται στο 
διάγραμμα του σχήματος.  
Α. Ποιος από τους δύο ενισχυτές έχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης; 
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 
 

6. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 

Στοιχεία Θεωρίας 
 Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους 
και είναι αρκετά πολύπλοκα και δύσκολα στην συντήρηση και τις επισκευές. 

 Για   την   αντιμετώπιση   του   προβλήματος   κατασκευάστηκαν   τα   τυπωμένα κυκλώματα στα οποία τα 
εξαρτήματα προσαρμόζονται επάνω σε μια επίπεδη μονωτική επιφάνεια, την πλακέτα και οι συνδέσεις τους 
πραγματοποιούνται με την επίστρωση αγώγιμου υλικού, συνήθως χαλκού. 

 Τα πλεονεκτήματα των τυπωμένων κυκλωμάτων είναι τα παρακάτω 
 ελάττωση του βάρους 
 ελάττωση του κόστους κατασκευής λόγω της τυποποίησης 
 βελτίωση της αξιοπιστίας, λόγω απλούστευσης της παραγωγής και της ελαχιστοποίησης των συνδέσεων 
 ευκολότερη ανίχνευση των βλαβών λόγω οργάνωσης του χώρου και συστηματοποίησης του ελέγχου 

 Το ολοκληρωμένο κύκλωμα αποτελείται από ηλεκτρονικά εξαρτήματα και είναι ένα κύκλωμα πλήρες που 
επιτελεί μια ολοκληρωμένη λειτουργία 

 Σήμερα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
 μονολιθικά 
 υβριδικά 
 λεπτής μεμβράνης 
 παχιάς μεμβράνης 
 διπολικά 
 πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης  
 κλπ. 

E1 E2

E1 

E2E2 

E1

A

f
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 Η μικροηλεκτρονική ασχολείται με την σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης πυκνότητας 
 Το κάθε σύστημα έχει μια αρθρωτή σχεδίαση και μπορεί να αποτελείται από διάφορες συσκευές οι οποίες με την 
σειρά τους να υλοποιούνται με τη σύνδεση περισσοτέρων του ενός O.K. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
6.1. Η πρώτη κατασκευή ολοκληρωμένου κυκλώματος έγινε 

α. από τον Akio Morita στα εργαστήρια της Sony. 
β. από τον John Jobs στα εργαστήρια της IBM. 
γ. από τον Jack Kilby στα εργαστήρια της Texas Instruments. 
δ. από τον Jack Kilby στα εργαστήρια της Apple. 

6.2. Οι έρευνες στα ολοκληρωμένα κυκλώματα στοχεύουν στην κατασκευή εξαρτημάτων με διαστάσεις της τάξης του  
α. mm2.   β. cm2.   γ. μm.   δ. μορίου. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
6.3. Η κάρτα ενός υπολογιστή αποτελεί παράδειγμα τυπωμένου κυκλώματος. 
6.4. Η κύρια τεχνολογική εξέλιξη που καθορίζει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι η αύξηση του αριθμού των 
εξαρτημάτων του ανά mm2.  
6.5. Στα τυπωμένα κυκλώματα, τα εξαρτήματα προσαρμόζονται σε μία αγώγιμη επιφάνεια.   
Να αναπτύξετε την απάντηση σας. 
6.6. Με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη βασική θεωρία των ηλεκτρονικών. 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 
6.7. αξιοπιστία, ενίσχυση, ανατροφοδότηση, απόδοση 
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι η καλή…………, η μεγάλη…………… 
και η απλοποίηση στη σχεδίαση. 
6.8. Η εξέλιξη και ο ανταγωνισμός στην κατασκευή των ηλεκτρονικών συσκευών απαιτεί καλύτερη……………… και 
μικρότερες………….. 
6.9. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα αποτελείται από ηλεκτρονικά  ………………, τα οποία είναι κατασκευασμένα στο 
ίδιο κομμάτι κρυστάλλινου ………………………και   συνδέονται   μεταξύ   τους   έτσι,   ώστε   να   αποτελούν   ένα   
πλήρες ………………………… 

7. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά  

Στοιχεία Θεωρίας 
 Τα σήματα χωρίζονται μεταξύ άλλων σε αναλογικά που παίρνουν οποιαδήποτε τιμή και σε ψηφιακά τα οποία 
παίρνουν μόνο ορισμένες τιμές 

 Αναλογικά λέγονται τα κυκλώματα τα οποία έχουν στην είσοδο και στην αναλογικά σήματα. Αντίστοιχα, 
ψηφιακά λέγονται τα κυκλώματα που έχουν,  στην είσοδο και στην έξοδο τους ψηφιακά σήματα. 

 Τα  ψηφιακά  κυκλώματα  χωρίζονται  στα  συνδυαστικά   κυκλώματα  των οποίων η έξοδος εξαρτάται από την 
τιμή των εισόδων και στα ακολουθιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται και από τις εισόδους αλλά και 
από τις προηγούμενες τιμές της εξόδου  

 Τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι 
1. έχουν φθηνά ΟΚ 
2. αποθηκεύουν πληροφορίες 
3. είναι απλά στην σχεδίαση 
4. είναι εύκολα στην χρήση 
5. συνεργάζονται με υπολογιστή 
6. έχουν μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα 

 Για  την  διασύνδεση   ψηφιακών  και  αναλογικών   κυκλωμάτων   μεταξύ  τους χρησιμοποιούνται ομετατροπέας   
αναλογικού    σήματος   σε   ψηφιακό   και μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. 

 Η πραγματοποίηση των ψηφιακών κυκλωμάτων γίνεται με το σκεπτικό ότι μια τάση πχ 5V αντιστοιχεί σε μια 
τιμή πχ 1 και μια μηδενική τάση αντιστοιχεί στην τιμή 0. 

 Τα ψηφιακά κυκλώματα λέγονται και λογικά κυκλώματα γιατί η λειτουργία τους περιγράφεται με την άλγεβρα 
της λογικής του Boole. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
7.1. Τα ακολουθιακά κυκλώματα έχουν τη δυνατότητα να 

α. ενισχύονται.  β. είναι ανεξάρτητα από τα σήματα στην είσοδο τους. 
γ. "θυμούνται".  δ. μετατρέπουν τα αναλογικά σε ψηφιακά σήματα. 

7.2. Μία πολύ διαδεδομένη οικογένεια ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων φέρει τα αρχικά χαρακτηριστικά 
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α. TLT.   β. TTL.   γ. LTT.   δ. ΑΤΤ. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
7.3. Όταν σήμερα κάποιος ακούει για ψηφιακές συσκευές, φαντάζεται καλύτερη ποιότητα, αλλά περιορισμένες 
δυνατότητες 
7.4. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι ότι μπορούν να συνδυασθούν με υπολογιστές.  
7.5. Η μετατροπή των φυσικών πληροφορικών σε ηλεκτρικά σήματα γίνεται μόνο με αναλογικά σήματα.   
7.6. Σύμφωνα με ένα συνηθισμένο παράδειγμα ψηφιακού σήματος τάσης, η τάση παίρνει τις τιμές ο V και 5V. 
7.7. Η τάση εξόδου ενός ποτενσιόμετρου χαρακτηρίζεται αναλογικό σήμα. 
Να εξηγήσετε την απάντηση σας. 
7.8. Σήμερα, τα αναλογικά κυκλώματα μπορούν να συνδεθούν απ' ευθείας με τα ψηφιακά.   
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
7.9. Τα ψηφιακά κυκλώματα ονομάζονται λογικά κυκλώματα.   
Να αναπτύξετε την απάντηση σας. 
7.10. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι δύο καταστάσεων.   
Να εξηγήσετε την απάντηση σας με δύο παραδείγματα 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
7.11. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα χαρακτηρίζονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη μορφή των σημάτων στην 
είσοδο και στην έξοδο τους 

Α Β 
____Συνδυαστικά 1. είναι τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται όχι μόνο από τα σήματα 

που εφαρμόζονται στην είσοδο τους, αλλά και από την προηγούμενη κατάσταση τους. 
____Ακολουθιακά 2. είναι τα κυκλώματα, στα οποία το σήμα τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο είναι 

αναλογικό. 
____Ψηφιακά 3. είναι τα κυκλώματα, στα οποία το σήμα στην είσοδο είναι αναλογικό, αλλά στην 

έξοδο μετατρέπεται σε ψηφιακό. 
 

 4. είναι τα κυκλώματα των οποίων το σήμα τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο είναι 
ψηφιακό. 

 5. είναι τα κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνο από τα σήματα 
που εφαρμόζονται στην είσοδο τους. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 
7.12. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά ασχολούνται με την παραγωγή, τη ……………………….., την ………………και την 
αποθήκευση των ψηφιακών σημάτων. 
7.13. Για την επικοινωνία μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων είναι απαραίτητη η παρεμβολή ενός 
κυκλώματος …………………..ή …………………………… 
7.14. Γενικά, η …………… μεταξύ ενός αναλογικού και ενός ψηφιακού κυκλώματος παίζει το ρόλο του ………..…., 
οποίος είναι απαραίτητος για τη συνεννόηση δύο προσώπων τα οποία δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. 
 

8. Συστήματα αρίθμησης. 

Στοιχεία Θεωρίας 
Βάση ενός συστήματος αρίθμησης καλείται το πλήθος των ψηφίων που χρησιμοποιούνται για    την    αναπαράσταση    
των    αριθμών.    Έτσι    στο    δεκαδικό    σύστημα χρησιμοποιούνται δέκα ψηφία, τα 0-9, στο δυαδικό δύο, τα 0-1, 
στο οκταδικό οκτώ, τα 0-7 και στο δεκαεξαδικό δεκαέξι, τα 0-9, Α, Β, C, D, Ε, F. 
Βάρη ονομάζονται οι διαδοχικές δυνάμεις της βάσης του συστήματος και με την βοήθεια τους μπορούμε και 
γράφουμε ευκολότερα τους αριθμούς. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
8.1. Όλες οι πληροφορίες στο εσωτερικό των ψηφιακών συσκευών πρέπει να 
γράφονται με μορφή 

α. οκταδική.  β. δυαδική.   γ. δεκαδική.    δ. δεκαεξαδική. 
8.2. Η δυαδική μορφή γραφής των πληροφοριών ονομάζεται επίσης γλώσσα 

α. υπολογιστή.  β. Cobol.   γ. Fortran.   δ. μηχανής. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
8.3. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές 

α .  (1001001)2=(      )1 0   β .  (10111)2= (           )1 0  γ .  (11011)2= (           )1 0  
δ .  (763)8= (           ) 1 0   ε .  (544)8= (           ) 1 0  ε .  (1026)8= (           )1 0   
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στ .  (1F)1 6= (              ) 1 0  ζ .  (23A)1 6= (              ) 1 0  η .  (Α1Β)1 6= (              ) 1 0  
8.4. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές 

α .  (179)1 0  = (                       ) 2  = (               )8  = (              )1 6  
β .  (179)1 0  = (                       ) 2  = (               )8  = (              )1 6  
γ .  (179)1 0  = (                       ) 2  = (               )8  = (              )1 6  
δ .  (179)1 0  = (                       ) 2  = (               )8  = (              )1 6  

8.5. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές 
α .  (10011100)2  = (                  )8  = (                ) 1 6  
β .  (111001000011)2 = (                  )8  = (                )1 6  
γ .  (11100101111)2  = (                 )8  = (                )1 6  
δ .  (1010110011)2  = (                 ) 8  = (                )1 6  
ε .  (74)1 6  = (                  )2  = (                )8  
στ .  (12Α)1 6  = (                 )2  = (                )8  
ε .  (274)8  = (                  )2  = (                )1 6  
στ .  (542)8 = (                  ) 2  = (                )1 6  

 

9. Άλγεβρα Boole. 

Στοιχεία Θεωρίας 
 Η άλγεβρα Boole είναι μια συλλογή από πράξεις οι οποίες διέπονται από κάποια αξιώματα και θεωρήματα και 
αποσκοπούν στην επεξεργασία λογικών προτάσεων. 

 Οι βασικές πράξεις είναι η λογική πρόσθεση OR, ο λογικός πολλαπλασιασμός AND και η λογική άρνηση 
NOT. 

 Πίνακας αλήθειας είναι ένας πίνακας στον οποίο υπάρχουν όλες οι δυνατές τιμές των μεταβλητών καθώς και 
οι αντίστοιχες τιμές του συνδυασμού τους. 

 Η αρχή του δυϊσμού λέει ότι αν σε μια σχέση που ισχύει αντικατασταθεί το 0 με το 1, το 1 με το 0, το + με το 
· και το · με το +, η σχέση που θα βρούμε ισχύει επίσης. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
9.1. Η άλγεβρα Boole εφαρμόσθηκε πρώτη φορά 

α. το 1938 από τον μηχανικό Shannon.  β. το 1947 από τον μηχανικό Jobs.  
γ. το 1958 από τον μηχανικό Kilby.    δ. το 1952 από τον μηχανικό Wildar. 

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης 
9.2. Να αντιστοιχίσετε τις ιδιότητες της άλγεβρας Boole (Στήλη Α) με τις μαθηματικές σχέσεις (Στήλη Β) 

Α Β 
____Επιμερισμού 

1. yxyx
____

+=⋅  
____Απορρόφησης 2. (x⋅y)⋅z=x⋅(y⋅z) 
____De Morgan 3. 0xx =⋅  
 4. x⋅(y+z)=x⋅y+x⋅z 
 5. x⋅ (x+y)=x 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
9.3. Θεωρούμε τις λογικές συναρτήσεις  

xyxf1 +⋅=   yyxf2 +⋅=   yxyxf3 ⋅+⋅=  
Να  βρεθούν οι τιμές των f1 , f2 , f3 όταν : 

α. x=0 , y=0  β. x=1, y=1  γ. x=1 , y=0 
9.4. Θεωρούμε τις λογικές συναρτήσεις  

zyzyxf1 ⋅+⋅⋅=   zyxyxf2 ⋅⋅+⋅=   zyxzyxf3 ⋅⋅+⋅⋅=  
Να  βρεθούν οι τιμές των f1 , f2 , f3 όταν : 

α. x=0 , y=0, z=1  β. x=1, y=0, z=0  γ. x=1 , y=1, z=0 
9.5. Να κάνετε τους πίνακες αλήθειας των λογικών συναρτήσεων. 

xyyxf1 ⋅+⋅=  zyxzxf2 ⋅⋅+⋅=  )yx(zxz)yx(f3 +⋅⋅+⋅+=   
_____

4 yxzyxf ⋅+⋅⋅=  
9.6. Να απλοποιήσετε τις λογικές συναρτήσεις. 

yxzyxzy)xx(f1 ⋅+⋅⋅+⋅⋅+=  
zyx)xx(yzyzyxxxf2 ⋅⋅+++⋅+⋅⋅+⋅=  

zyyxyxzyxzyxf3 ⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅=  
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yxxxy)xx(zyxf4 ⋅+⋅+⋅++⋅⋅=  
zxyxzyx)zy(xf5 ⋅+⋅+⋅⋅++⋅=  

zyxzyxf
_______

6 ⋅⋅+⋅+=  
zxxy)x1(f7 ⋅++⋅+=  

9.7. Να αποδείξετε τις παραπάνω ταυτότητες, τόσο με πίνακα αληθείας όσο και με τα θεωρήματα της Άλγεβρας Bolle.  

α. xyxyxz)yx(
________

=⋅+⋅+⋅+  

β. zxyzxyzyxyzx
_____

⋅+=⋅+⋅+⋅+⋅⋅  
γ. zxzyzyxzy)yx(xyx +=⋅+⋅⋅+⋅++⋅+⋅  (όχι με πίνακα) 
 

10. Λογικές Πύλες (Gates). 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
10.1. Το τρανζίστορ που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα της πύλης NOT, ισοδυναμεί με  

α. ανοικτό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή κόρου.  
β. κλειστό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής.  
γ. κλειστό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.  
δ. ανοικτό διακόπτη, όταν λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής. 

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 
10.2. Η πύλη NOT έχει μία μόνο είσοδο και μία έξοδο.  
10.3. Πύλες ονομάζονται τα αναλογικά κυκλώματα τα οποία πραγματοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας Boole.        
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
10.4. Η πύλη NOT εκτελεί την πράξη της λογικής άρνησης, δηλ. μετατρέπει μόνο το 1 σε 0.   
Να αναπτύξετε την απάντηση σας. 

Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου - Ασκήσεις 
10.5. Θεωρούμε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος. 
Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός η λογική μεταβλητή x έχει τιμή 0. 
Όταν η λάμπα ανάβει η λογική μεταβλητή f έχει την τιμή 1.  

A) Να αντιγράψετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε. 
 
 
 
 
 

Β) Να εξηγήσετε γιατί το κύκλωμα πραγματοποιεί την πράξη της λογικής άρνησης. 
 

Κατάσταση 
Διακόπτη 

x f 

Ανοικτός   
Κλειστός   
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 Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 
 Ηλεκτρονικά 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Ενότητα Θέματα 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα 2002(A2) 2005(Α4)  
Ημιαγωγοί πρόσμιξης 2006(Α6β) 2008(A3)  
Πόλωση επαφής p-n 2004(Α5γ) 2008(A7.β)  
Κρυσταλλοδίοδος επαφής 2001(Γ) 2002(Γ) 2004(Α5ε) 2004(Β1)  
Μετατροπή εναλλασσόμενης  2001(Α) 2003(A5) 2005(Α7) 2006(Α3) 2007(Α2) 2008(A6)  
τάσης σε συνεχή 

Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις 2001(Α2) 2005(Α5γ) 2006(Α4) 2008(Α7.γ)  
Λειτουργία του τρανζίστορ 2002(B5) 2007(Α7)  
Χαρακτηριστικά ενισχυτών 2001(Α) 2004(Α3) 2004(Α5δ) 2006(Α6γ) 2007(Β1) 2008(A4) 2008(Α7.δ)  
 2008(Β2)  

Ολοκληρωμένα κυκλώματα 2002(B1) 2004(Α5β)  
Ψηφιακά ηλεκτρονικά 2005(Α5α)  
Πραγματοποίηση ψηφιακών  2008(Α7.δ)  
κυκλωμάτων 

Συστήματα αρίθμησης 2002(B3) 2003(A2) 2004(Α2) 2005(Α1) 2006(Α6α) 2007(Α5) 2008(A5)  
Άλγεβρα Boole 2001(Β) 2003(A3) 2005(Α6) 2007(Α6) 2008(Α8)  
Λογικές πύλες 2003(A7) 2003(A8) 2005(Α5β) 2006(Α5) 2007(Α8)  

 ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Ενότητα Θέματα 
Ημιαγωγοί πρόσμιξης 2006(Α6β)  
Πόλωση επαφής p-n 2006(Α4) 2007(Α3) 2007(Α6η)  
Κρυσταλλοδίοδος επαφής 2004(Α6) 2006(Β1)  
Μετατροπή εναλλασσόμενης  2004(Α5γ) 2007(Α6ι)  
τάσης σε συνεχή 

Λειτουργία του τρανζίστορ 2004(Α5β) 2006(Α6γ) 2007(Α6β)  
Χαρακτηριστικά ενισχυτών 2004(Α5ε) 2007(Α6δ)  
Ολοκληρωμένα κυκλώματα 2007(Α6ζ)  
Ψηφιακά ηλεκτρονικά 2004(Α5α) 2007(Α6θ)  
Συστήματα αρίθμησης 2003(Α5) 2004(Α3) 2006(Α6ε) 2007(Α2)  
Άλγεβρα Boole 2003(Α4) 2003(Α6) 2004(Α4) 2004(Β1) 2006(Α5) 2006(Α8) 2007(Α1)  
 2007(Α7)  

Λογικές πύλες 2003(Β2) 2004(Α5δ) 2006(Α6δ) 2007(Α6γ)  

 

 

 ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
Ενότητα Θέματα 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα 2002(1) 2005(Α7β)  
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Ενδογενείς ή αυτοτελείς  2002(Β4) 2004(Δ3)  
ημιαγωγοί 

Ημιαγωγοί πρόσμιξης 2001(4) 2005(Α7ε) 2006(Α6γ)  
Πόλωση επαφής p-n 2007(Α2)  
Κρυσταλλοδίοδος επαφής 2002(2) 2003(B1,B2) 2003(Δ3) 2007(Β1)  
Μετατροπή εναλλασσόμενης  2003(A4) 2005(Α3) 2006(Α6ε)  
τάσης σε συνεχή 

Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις 2002(Αγ) 2003(Δ1)  
Λειτουργία του τρανζίστορ 2001(3) 2001(5) 2003(Δ2) 2004(Δ1) 2004(Α) 2005(Α7γ) 2006(Α5)  
 2007(Α1) 2008(Α6.δ)  

Χαρακτηριστικά ενισχυτών 2004(A2) 2004(Γ) 2005(Β1) 2006(Α6δ) 2006(Β1) 2008(Α3) 2008(Α6.γ)  
Ολοκληρωμένα κυκλώματα 2001(1)  
Ψηφιακά ηλεκτρονικά 2001(2) 2002(4) 2004(Δ4) 2005(Α7δ)  
Συστήματα αρίθμησης 2002(Αα) 2003(A5) 2004(A5) 2005(Α4) 2006(Α3) 2007(Α4) 2008(Α4)  
 2008(Α6.β)  

Άλγεβρα Boole 2003(Γ) 2004(A4) 2004(B) 2005(Α6) 2006(Α8) 2007(Α7) 2008(Α7)  
Λογικές πύλες 2001(4) 2002(3) 2002(Αβ) 2003(A3) 2005(Α7α) 2006(Α4) 2007(Α3)  
 2007(Α5)  
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ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των                 Α. 
Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2006. 

 
1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις 
 1-1 Νόμος του Ohm. 
 1-2 Νόμοι του Kirchoff. 
 1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff. 

1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων. 
1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης. 
1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος. 

 1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα. 
 1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασσόμενης τάσης. 
 1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση. 
 1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος. 
 1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ. 
1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ. 
1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ. 

 1-9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση. 
1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά. 
1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς. 

 1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 
  
4. Ηλεκτρονικά 
         Γενικά 
 4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα. 
 4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών. 
     4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί. 
     4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης. 
 4-3 Επαφή p-n. 
     4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n. 
     4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p-n. 
 4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής. 
 4-5 Εφαρμογές των διόδων. 
     4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc). 
     4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις. 
 4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) 
     4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ 
 4-7 Ενισχυτής 
     4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών 

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).  
4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη). 
4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics). 
4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων. 
4-14 Συστήματα αρίθμησης. 
4-16 Άλγεβρα Boole. 
4-17 Λογικές Πύλες (Gates). 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΘΕΜΑ 1ο  
Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της σωστής απάντησης.  
Α.1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού μη συμμετρικού φορτίου χρειάζονται:  

α. τρεις αγωγοί     β. δύο αγωγοί  
γ. δύο αγωγοί και ουδέτερος   δ. τρεις αγωγοί και ουδέτερος.  

Μονάδες 3  
Α.2.  Το ρεύμα που διαρρέει μία φωτοδίοδο:  

α. αυξάνεται με την ένταση της ακτινοβολίας όταν πολώνεται ανάστροφα  
β. μειώνεται με την ένταση της ακτινοβολίας όταν πολώνεται ορθά  
γ. αυξάνεται με την ένταση της ακτινοβολίας όταν πολώνεται ορθά  
δ. μειώνεται με την ένταση της ακτινοβολίας όταν πολώνεται ανάστροφα.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς από τη Στήλη Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β που 

αντιστοιχεί σωστά.  
Στήλη Α  
(Συσκευή ή διάταξη)  

Στήλη Β  
(Μετατρέπει)  

1. Ηλεκτρική γεννήτρια  α. Εναλλασσόμενη τάση σε εναλλασσόμενη τάση 

2. Ηλεκτρικός κινητήρας  β. Μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια  

3. Μετασχηματιστής  γ. Υδραυλική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια  

4. Ανορθωτής  δ. Συνεχή τάση σε μη ημιτονοειδές σήμα  

5. Ατμοστρόβιλος  ε. Ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια  

6. Αλφαριθμητικός κώδικας 
ASCII  

στ. Εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές ρεύμα  

7. Υδροστρόβιλος  ζ. Υδραυλική ενέργεια σε θερμική ενέργεια  

Η. Πληροφορία δεδομένων αριθμών και γραμμάτων σε δυαδικό αριθμό  

Θ. Συνεχή τάση σε μη ημιτονοειδή τάση  

Ι. Θερμική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια  

Μονάδες 7  
Β.2.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της ΣτήληςI και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης II που 

αντιστοιχεί στο σωστό σύμβολο.  
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
Α. Δίοδος ανόρθωσης 

 
Β. Led 

 
Γ. τρανζίστορ npn 

 
Δ. φωτοδίοδος 

 
Ε. λογική πύλη AND δύο εισόδων 

 
 

 
 

Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ 2ο  
Α.  Να βάλετε στη σωστή σειρά τις βαθμίδες ενός τροφοδοτικού συνεχούς τάσης (ac-dc)  

α. σταθεροποιητής    β. ανορθωτής  
γ. μετασχηματιστής    δ. φίλτρο  

Μονάδες 2  
Να περιγράψετε τη λειτουργία κάθε βαθμίδας.  
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Μονάδες 8  
 
 
 
 

Β.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα αλήθειας.  

x y x+y x.y 
___

y.x  
__
yx⋅  

0 0     
0 1     
1 0     
1 1     

 
Μονάδες 8  

Γ. Ποιοι από τους λαμπτήρες είναι αναμμένοι στο κύκλωμα; (Οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές)  

 
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 3ο  
Α.  Το σήμα εισόδου ενός ενισχυτή που προέρχεται από μικροφωνική εγκατάσταση έχει i1=10μΑ και u1=20mV. Μετά 

την έξοδό του από τον ενισχυτή έχει i2=1Α και u2=10V και τροφοδοτεί ηχείο.  
(Όλες οι τιμές των εναλλασσομένων μεγεθών είναι ενεργές τιμές).  

α. Να βρεθεί η απολαβή ρεύματος Αi
 
του ενισχυτή.  

Μονάδες 7  
β. Να βρεθεί η απολαβή τάσης Αv

 
και η απολαβή ισχύος Αp.  

Μονάδες 10  
γ. Να βρεθεί η αντίσταση εισόδου rin

 
του ενισχυτή.  

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ 4ο  
Πηγή συνεχούς ρεύματος παρέχει σταθερή τάση Vs=100V και τροφοδοτεί ηλεκτρική αντίσταση Rk. Για τη μέτρηση της 
ισχύος που καταναλώνει η αντίσταση, χρησιμοποιήθηκε ένα από τα παρακάτω δύο κυκλώματα με βολτόμετρο εσωτερικής 
αντίστασης rv=100 ΚΩ, που έδειξε ακριβώς 100V και αμπερόμετρο εσωτερικής αντίστασης ra=1Ω,που έδειξε 1Α.  
Ζητείται:  
Ποιο από τα δύο ηλεκτρικά κυκλώματα (α) και (β) χρησιμοποιήθηκε και γιατί;  

Μονάδες 7  
Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ισχύς Pk που καταναλώνεται από την αντίσταση Rk.  

Μονάδες 6  
Να υπολογιστεί η αντίσταση Rk.  

Μονάδες 6  
Να βρεθεί το σφάλμα μέτρησης της ισχύος Pk με το παραπάνω κύκλωμα.  

Μονάδες 6  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ I  
A. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
1.  Σε ένα κύκλωμα RLC σειράς κατά τον συντονισμό:  

α. η ένταση του ρεύματος παίρνει ελάχιστη τιμή  
β. η τάση στα άκρα του πηνίου είναι μικρότερη της τάσης στα άκρα του πυκνωτή  
γ. η ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση Ζ παίρνει την ελάχιστη τιμή της  
δ. η τάση και η ένταση στο κύκλωμα δεν είναι συμφασικές.  

Μονάδες 5  
2.  Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα σ ενός υλικού προκύπτει από την πυκνότητα φορέων n, το ηλεκτρικό φορτίο q του 

φορέα και την ευκινησία μ του φορέα, σύμφωνα με τη σχέση:  
α. σ = q⋅μ/n   β. σ = n⋅q/μ  

γ. σ = μ⋅n/q   δ. σ = n⋅q⋅μ .  
Μονάδες 5  

3.  Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από δύο παράλληλες αντιστάσεις R1, R2, έτσι, ώστε R1 = 4R2.  
Το κύκλωμα διαρρέεται από συνολικό ρεύμα Ι=10Α, το οποίο διαιρείται στις δύο αντιστάσεις έτσι ώστε:  
α. Ι1=5Α, Ι2=5Α    β. Ι1=8Α, Ι2=2Α  
γ. Ι1=2Α, Ι2=8Α    δ. Ι1=6Α, Ι2=4Α .  

Μονάδες 5  
4.  Η σχέση που συνδέει την πραγματική ισχύ Ρ, την άεργη ισχύ Q και τη φαινόμενη ισχύ S είναι:  

α. 22 QSP +=   β. 22 QPS +=  

γ. S=P+Q   δ. 22 PSQ +=  
Μονάδες 5  

Β.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστές και με τη 
λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένες.  
1.  Το ολοκληρωμένο κύκλωμα αποτελείται από ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατασκευασμένα στο ίδιο κομμάτι 

κρυστάλλου ημιαγωγού και συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα πλήρες κύκλωμα.  
2.  Το άθροισμα των στιγμιαίων τιμών των εντάσεων ενός συμμετρικού τριφασικού ρεύματος είναι μηδέν.  
3.  Ο αριθμός 1011 του δυαδικού συστήματος ισούται με τον αριθμό 15 του δεκαδικού συστήματος.  
4.  Η συχνότητα συντονισμού ενός ηλεκτρικού κυκλώματος RLC σειράς είναι LC2f π=   
5.  Η βασική σχέση των εντάσεων των τριών ρευμάτων του τρανζίστορ είναι ΙΕ = ΙΒ + ΙC .  

Μονάδες 5 
Γ.  Στην είσοδο του κυκλώματος του παρακάτω σχήματος εφαρμόζεται ημιτονοειδής τάση Vεισ. Να σχεδιάσετε στο 

τετράδιό σας τις κυματομορφές της τάσης εισόδου Vεισ
 
και της τάσης εξόδου Vεξ

 
συναρτήσει του χρόνου. Η δίοδος 

να θεωρηθεί ιδανική.  

                                                              Μονάδες 9  
Δ.  Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιγράφει τον τρόπο συνδεσμολογίας τριών ίσων αντιστάσεων τιμής R η κάθε 

μία. Η Στήλη Β περιέχει τιμές ισοδύναμης αντίστασης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς από τη Στήλη 
Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.  
Στήλη Α  
Τρόπος συνδεσμολογίας  

Στήλη Β  
Ισοδύναμη αντίσταση 

1. Και οι τρεις σε σειρά.  α. R/3  

2. Kαι οι τρεις παράλληλα.  β. 3R/2  

3. Δύο σε σειρά και η τρίτη παράλληλα σ' αυτές. γ. 3R/4  
4. Δύο παράλληλα και η τρίτη σε σειρά με αυτές. δ. 4R/3  
 ε. 3R 
 στ. 2R/3 
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Μονάδες 16  
ΟΜΑΔΑ ΙΙ  

Α.  Kύκλωμα RLC σειράς με ωμική αντίσταση R = 40Ω, πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 1,3H και πυκνωτή 
χωρητικότητας C = 100 μF, τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση v = 100 2 ημ100t.  
Να υπολογίσετε:  
1. την κυκλική συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης,  

Μονάδες 5  
2. τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή X

C 
και την επαγωγική αντίσταση του πηνίου X

L
,  

Μονάδες 8  
3. τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος,  

Μονάδες 6  
4. την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται στο κύκλωμα.  

Μονάδες 6  
Β.  Δίνεται η παρακάτω λογική συνάρτηση:  

f = (x + y) · (x + y)  
1. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα που την πραγματοποιεί με πύλες AND, OR, NOT.  

Μονάδες 10  
2. Να βρείτε τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης f.  

Μονάδες 9  
3. Να βρείτε με ποια λογική πύλη μπορείτε να αντικαταστήσετε το λογικό κύκλωμα της ερώτησης 1 και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α.1 - Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α.1. Στη σύνθετη αντίσταση Ζ που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα η πραγματική ισχύς Ρ καταναλίσκεται: 

α. στο επαγωγικό μέρος της σύνθετης αντίστασης 
β. στο χωρητικό μέρος της σύνθετης αντίστασης 
γ. στο ωμικό μέρος της σύνθετης αντίστασης 
δ. σε όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 4 
Α.2. Με ποιον αριθμό του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί ο δεκαεξαδικός  (4F)16 ; 

α.  19   β. 24   γ. 55  δ. 79 
Μονάδες 5 

Α.3.  Η λογική συνάρτηση x + x⋅y ισούται με  
α.  x  β. y  γ. x+y  δ. x  

Μονάδες 5 
Α.4.  Στον διαιρέτη ρεύματος του σχήματος, το ρεύμα στην αντίσταση R1 δίνεται από τη σχέση: 

 

α. i1=
2

1

R
R

i  β. i1=
21

2

RR
R
+

I γ. i1=
1

21

R
RR +

i  δ. i1=
21

1

RR
R
+

i 

Μονάδες 5 
Α.5.  Στο κύκλωμα πλήρους ανόρθωσης με τη γέφυρα του σχήματος,  
 το ρεύμα i, που διαρρέει την αντίσταση R έχει: 

α. τη φορά που φαίνεται στο σχήμα μόνο όταν η τάση V είναι θετική (το πάνω 
άκρο είναι θετικό) 
β. τη φορά που φαίνεται στο σχήμα μόνο όταν η τάση V είναι αρνητική (το 
κάτω άκρο είναι θετικό) 
γ. τη φορά που φαίνεται στο σχήμα ανεξάρτητα από το αν η τάση V είναι 
θετική ή αρνητική 
δ. αντίθετη φορά από τη φορά που φαίνεται στο σχήμα. 

Μονάδες 5 
A.6.  Τι θα συμβεί στη συχνότητα συντονισμού f0 ενός κυκλώματος σειράς RLC αν 

διπλασιασθεί η τιμή της χωρητικότητας C ;  

  α.  Θα γίνει 2f0  β. Θα γίνει 2 f0 γ. Θα γίνει 
2
1

 f0 δ. Θα γίνει 
2

1
f0. 

Μονάδες 5 
Α.7. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης ΙΙ που 

αντιστοιχεί σωστά. 
ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1.     
α. NAND 

2.     
β.  AND 

3.    

γ. OR 

4.    
δ. ΝΟΤ 

 5.     

ε. NOR 

 στ. EXOR 
Μονάδες 15 
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Α.8. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις αφού συμπληρώσετε το κενό της καθεμιάς με τη σωστή 
λέξη 

 α. Η πύλη ΟR εκτελεί την πράξη της λογικής ....... . 
 β. Η πύλη ΑND εκτελεί την πράξη του λογικού ....... . 
 γ. Η πύλη ΝΟΤ εκτελεί την πράξη της λογικής ........ . 

Μονάδες 6 
ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1.  Τριφασική συμμετρική τάση με πολική τιμή Vπ=240 3 V τροφοδοτεί, μέσω τριών αγωγών μεταφοράς αμελητέας 
ωμικής αντίστασης, μία συμμετρική ωμική κατανάλωση. Η κατανάλωση αποτελείται από τρεις όμοιες ωμικές 
αντιστάσεις που έχουν τιμή 6Ω η καθεμιά. Οι αντιστάσεις συνδέονται: α) κατά τρίγωνο και β) κατά αστέρα.  

 Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης, το ρεύμα που διαρρέει την κάθε αντίσταση και την πραγματική 
ισχύ της κατανάλωσης: 

  α. Για τη σύνδεση κατά τρίγωνο. 
Μονάδες 12 

 β. Για τη σύνδεση κατά αστέρα. 
Μονάδες 12 

Β.2. Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση R=100Ω, ιδανικό πηνίο με επαγωγική αντίσταση ΧL και 
πυκνωτή με χωρητική αντίσταση Xc=100Ω. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης 
υ=240 2 ημ1000πt και το ρεύμα i στο κύκλωμα είναι συμφασικό της τάσης υ (φZ=0).  
α. Να δείξετε ότι ΧL = 100 Ω . 

Μονάδες 4 
  Να υπολογίσετε: 

β. τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος 
Μονάδες 3 

γ. την ενεργό ένταση του ρεύματος 
Μονάδες 3 

δ. την πραγματική ισχύ P, την άεργο ισχύ Q και τη φαινόμενη ισχύ S. 
Μονάδες 6 

 
Β.3.  Οι παρακάτω συνδεσμολογίες έχουν σχηματισθεί από όμοιες αντιστάσεις τιμής R. Στα άκρα της κάθε 

συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V. 
  

    
Ποιες από τις τάσεις V1, V2, V3, V4, του παραπάνω σχήματος είναι ίσες μεταξύ τους; 

Μονάδες 4 
 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 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. )t(
L
V

i 0 ωημ
ω

=   β. )90t(
L
V

i 0 °+ωημ
ω

=  

γ. )90t(
L
V

i 0 °−ωημ
ω

=   δ.  )180t(
L
V

i 0 °+ωημ
ω

=  

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 
Α.3.  Αν η απολαβή ισχύος, η απολαβή τάσης και η απολαβή έντασης ενός ενισχυτή είναι Αp, Αv και ΑI ,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 ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r η καθεμία, υπάρχει m πλήθος 

κλάδων, όπου κάθε κλάδος περιλαμβάνει n πηγές. Η ΗΕΔ ΕΟΛ και η εσωτερική αντίσταση rΟΛ της ισοδύναμης πηγής 
τάσης δίνονται από τις σχέσεις: 

α. ΕΟΛ=mE και n 
m
nrr =ΟΛ   β. ΕΟΛ=nE και η 

m
nrr =ΟΛ  

γ. ΕΟΛ=nE και η 
n

mrr =ΟΛ   δ. ΕΟΛ=nE και η 
nm

nrr
+

=ΟΛ  

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 
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 
ΟΜΑΔΑ 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 ΗΕΔ Ε=10V και αμελητέα 
εσωτερική αντίσταση και συνδέεται σε σειρά με αντίσταση R=4Ω. 
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α. Να υπολογίσετε την αντίσταση RΛ του κάθε λαμπτήρα . 

Μονάδες 7 
β. Αρχικά ο διακόπτης Δ 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 Δ. 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.  Δίνεται 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 
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 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ 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 στη σωστή απάντηση.  
Α.1.  Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς, που ανήκουν αντίστοιχα στο οκταδικό, δυαδικό, δεκαεξαδικό και δεκαδικό 

σύστημα αρίθμησης, είναι μεγαλύτερος;  
α. (10101)8

   
β. (10101)2 

γ. (10101)16
   

δ. (10101)
10 

 

Μονάδες 5  
Α.2. Αν κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση v = 30 ημ (ωt + 30°) V και διαρρέεται από ρεύμα 

έντασης i = 3 ημ (ωt – 30°) A, τότε:  

α. 
C

1L
ω

>ω    β. 
C

1L
ω

=ω  

γ. 
C

1L
ω

<ω    δ. R = 0.  

Μονάδες 5  
Α.3. Στην παρακάτω συνδεσμολογία οι τέσσερις αντιστάσεις R1, R2, R3 και R4 είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Το ρεύμα Ι3

 δίνεται από τη σχέση:  
 

α. I
RRRR

R
I

4321

3
3 +++
= .  

β.  
4
II3 =  

γ. I

R
1

R
1

R
1

R
1

R
1

I

4321

3
3

+++
=  

δ. II3 =  
Μονάδες 5  

Α.4.  Οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς είναι:  
α. αρνητικές οπές.   β. θετικά και αρνητικά ιόντα.  
γ. ελεύθερα ηλεκτρόνια.   δ. ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια.  

Μονάδες 5  
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. Ακολουθιακά ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα, των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνο από τα σήματα που 
εφαρμόζονται στην είσοδό τους.  

Μονάδες 2  
β. Η πύλη ΝΟΤ χρησιμοποιεί ένα τρανζίστορ που λειτουργεί στην περιοχή αποκοπής ή στην περιοχή κόρου.  

Μονάδες 2  
γ. Η φωτοδίοδος, για να λειτουργήσει κανονικά, πολώνεται ορθά.  

Μονάδες 2  
δ. Το ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται εναλλασσόμενο, όταν η τιμή και η φορά του μεταβάλλονται περιοδικά με το 
χρόνο.  

Μονάδες 2  
Α.6.  Να αποδειχθεί η σχέση x ⋅ (x + y) = x με βάση τον πίνακα αλήθειας ή με τη χρήση των αξιωμάτων και θεωρημάτων 

της άλγεβρας Boole, όπου x,y είναι λογικές μεταβλητές.  
Μονάδες 10  

Α.7.  Θεωρούμε κύκλωμα απλής ανόρθωσης με μετασχηματιστή που τροφοδοτεί ωμική αντίσταση R. Να σχεδιάσετε στο 
τετράδιό σας:  
α. το κύκλωμα,  

Μονάδες 3  
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β. τις κυματομορφές τάσης στο δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή και στην αντίσταση R,  
Μονάδες 6  

γ. την κυματομορφή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R.  
Μονάδες 3  

ΟΜΑΔΑ Β  
Β.1. Τρεις πηγές συνεχούς τάσης με ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις Ε1 =20 V, E2 = 60 V, E3 = 30 V και εσωτερικές αντιστάσεις 

r1 = 1 Ω, r2 = 3 Ω και r3 = 1 Ω, αντίστοιχα, συνδέονται μεταξύ τους και τροφοδοτούν τις ωμικές αντιστάσεις R1 = 1 Ω, 
R2 = 4 Ω , R3 = 4 Ω, R4 = 2 Ω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 
Να υπολογίσετε:  
`α. την ΗΕΔ ΕΟΛ

 
της ισοδύναμης πηγής των τριών πηγών,  

Μονάδες 5  
β. την εσωτερική αντίσταση rΟΛ

 
της ισοδύναμης πηγής των τριών πηγών,  

Μονάδες 5  
γ. τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις R1, R2, R3 και R4,  

Μονάδες 8  
δ. την τάση VΚΛ.  

Μονάδες 7  
Β.2.  Ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,1H συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R=40Ω. Στα άκρα της 

συνδεσμολογίας που προκύπτει συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης V)t400(2200v ημ=  
Να υπολογίσετε:  
α. την επαγωγική αντίσταση XL

 
του πηνίου στο δεδομένο κύκλωμα.  

Μονάδες 5  
β. τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 4  
γ. την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα.  

Μονάδες 5  
δ. την πραγματική, άεργη και φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος.  

Μονάδες 6  
ε. τη χωρητικότητα C του πυκνωτή, που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωμα, ώστε να επιτευχθεί 
συντονισμός σειράς.  

Μονάδες 5  

Δίνονται 
2
24545 =°συν=°ημ  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. έως και Α.5., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
Α.1.  Δύο αντιστάσεις R1 και R2, (R1>R2) συνδέονται παράλληλα. Τότε για την ολική τους αντίσταση Rολ ισχύει  

α. Rολ>R1.   β. Rολ<R2.  
γ. Rολ=R1+R2.   δ. R2<Rολ<R1.  

Μονάδες 5  
Α.2. Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση της μορφής  

v = Voημ(100t+
6
π

) και βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού. Τότε η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι της 

μορφής  

α. i = Ιοημ(100t+
2
π

).   β. i = Ιοημ(100t).  

γ. i = Ιοημ(100t+
6
π

).   δ. i = Ιοημ(200t+
6
π

).  

Στις παραπάνω σχέσεις Vo και Ιο
 
είναι το πλάτος της τάσης και της έντασης, αντίστοιχα, και t ο χρόνος.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Ο ανορθωτής σε ένα τροφοδοτικό  

α. καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της ac τάσης.  
β. ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση.  
γ. διατηρεί την ac τάση σταθερή.  
δ. εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης.  

Μονάδες 5  
Α.4.  Σε μία δίοδο φωτοεκπομπής (LED) που έχει πολωθεί ορθά το χρώμα του εκπεμπόμενου φωτός  

α. καθορίζεται από το υλικό του ημιαγωγού και την ένταση του ρεύματος.  
β. καθορίζεται από την ένταση του ρεύματος και είναι ανεξάρτητο από το υλικό του ημιαγωγού.  
γ. καθορίζεται από το υλικό του ημιαγωγού και είναι ανεξάρτητο από την ένταση του ρεύματος.  
δ. δεν εξαρτάται από το υλικό του ημιαγωγού ούτε από την ένταση του ρεύματος.  

Μονάδες 5  
Α.5.  Η πύλη AND εκτελεί την πράξη  

α. του λογικού πολλαπλασιασμού και έχει μία είσοδο και μία έξοδο.  
β. της λογικής πρόσθεσης και έχει μία έξοδο και δύο ή περισσότερες εισόδους.  
γ. του λογικού πολλαπλασιασμού και έχει μία έξοδο και δύο ή περισσότερες εισόδους.  
δ. της λογικής άρνησης και έχει μία είσοδο και μία έξοδο.  

Μονάδες 5  
Α.6.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, 

αν είναι λανθασμένες.  
α. Το ψηφίο 6 του αριθμού (2006)8

 
είναι το πιο σημαντικό ψηφίο.  

Μονάδες 2  
β. Σε ένα ημιαγωγό πρόσμιξης τύπου p φορείς πλειονότητας είναι οι οπές.  

Μονάδες 2  
γ. Ένας ενισχυτής κατά τη λειτουργία του μετατρέπει την ισχύ της πηγής τροφοδοσίας σε ισχύ του σήματος.  

Μονάδες 2  
δ. Στο συνεχές ρεύμα το ιδανικό πηνίο συμπεριφέρεται ως ανοιχτός διακόπτης.  

Μονάδες 2  
ε. Στην παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, αν οι πηγές δεν είναι απόλυτα όμοιες, εμφανίζονται ρεύματα 
κυκλοφορίας μεταξύ των πηγών.  

Μονάδες 2  
Α.7. Στα άκρα Α, Β του κυκλώματος συνδέουμε πηγή συνεχούς τάσης VΣ και η ισχύς που απορροφά αυτό είναι ΡΣ. Στη 

συνέχεια αποσυνδέουμε την πηγή συνεχούς τάσης και την αντικαθιστούμε με πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού 
τιμής Vεν=VΣ.  
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Αν ΡΕ
 
είναι η πραγματική ισχύς που απορροφά το κύκλωμα, τότε  

α. ΡΣ = ΡΕ.   β. ΡΣ > ΡΕ.  γ. ΡΣ < ΡΕ.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 7  
Α.8.  Κύκλωμα RLC, που τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη ημιτονοειδή τάση κυκλικής συχνότητας ωο, βρίσκεται σε 

κατάσταση συντονισμού. Αν αυξηθεί η κυκλική συχνότητα της εφαρμοζόμενης τάσης, τότε το κύκλωμα  
α. θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού.  
β. θα εμφανίσει χωρητική συμπεριφορά.  
γ. θα εμφανίσει επαγωγική συμπεριφορά.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  
ΟΜΑΔΑ Β  

Β.1.  Όλες οι πηγές της συστοιχίας του παρακάτω κυκλώματος είναι όμοιες, με ΗΕΔ 
Ε=20V και εσωτερική αντίσταση r=3Ω η κάθε μία. Τα άκρα της συστοιχίας 
συνδέονται με τις αντιστάσεις R1=10Ω και R2=6Ω, όπως στο παρακάτω σχήμα.  

 
Ι. Να υπολογίσετε:  
α. την ΕΟΛ και rΟΛ της συστοιχίας,  

Μονάδες 6  
β. το ρεύμα που διαρρέει τις αντιστάσεις R1 και R2,  

Μονάδες 4  
γ. την τάση (VΚΛ) στα άκρα Κ, Λ μιας από τις πηγές.  

Μονάδες 5  
ΙΙ. Λαμπτήρας έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 40V, 40W.  
α. Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας.  

Μονάδες 6  
β. Αν ο λαμπτήρας συνδεθεί παράλληλα με την αντίσταση R

1 
στα σημεία Ζ και Η, να εξετάσετε αν θα λειτουργήσει 

κανονικά.  
Μονάδες 4  

Β.2.  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος συνδέονται σε σειρά δύο στοιχεία: μία ωμική αντίσταση R και ένας ιδανικός 
πυκνωτής χωρητικότητας C.  

 
Η τάση στα άκρα του στοιχείου Β δίνεται από τη σχέση vΒ=160 2 ημ(100t) (SI) και η πραγματική ισχύς στο 

στοιχείο Α είναι P=320 W. Το ρεύμα στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση i=2 2 ημ(100t+
2
π

) (SI):  

α. Να προσδιορίσετε ποιο από τα στοιχεία Α και Β είναι η αντίσταση και ποιο είναι ο πυκνωτής, αιτιολογώντας την 
απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
β. Να υπολογίσετε τις τιμές των R και C.  

Μονάδες 6  
γ. Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 3  
δ. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης στο κύκλωμα.  

Μονάδες 3  
ε. Να βρείτε την εξίσωση της τάσης v που εφαρμόζεται στο κύκλωμα.  

Μονάδες 7  

Δίνεται ότι 
2
2

44
=

π
συν=

π
ημ . 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑÏΟΥ 2007. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ 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.  Εάν κύκλωμα RLC παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά  

α. ο συντελεστής ισχύος είναι μηδέν.  
β. η τάση προηγείται του ρεύματος κατά γωνία φ.  
γ. η τάση έπεται του ρεύματος κατά γωνία φ.  
δ. η τάση και η ένταση είναι συμφασικά.  

Μονάδες 5  
Α.2.  Όταν ένας μετασχηματιστής λειτουργεί σε τροφοδοτικό ac-dc, τότε  

α. καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της εναλλασσόμενης τάσης.  
β. εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης.  
γ. ανυψώνει ή υποβιβάζει την εναλλασσόμενη τάση.  
δ. σταθεροποιεί την εναλλασσόμενη τάση.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Μεταλλικό πλαίσιο εμβαδού S με n σπείρες στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σε ομογενές μαγνητικό 

πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β. Εάν η μαγνητική ροή Φ που διέρχεται από μία σπείρα του πλαισίου δίνεται από τη 
σχέση Φ=ΒSσυνωt, τότε η επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) που αναπτύσσεται στα άκρα του πλαισίου 
δίνεται από τη σχέση:  
α. Ε = nΒSωσυνωt.  
β. Ε = nΒSωημωt .  
γ. Ε = nωBS εφωt.  
δ. Ε = nΒSωεφωt.  

Μονάδες 5  
Α.4. Στα άκρα ωμικής αντίστασης R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση v=V0ημωt. Αν υποδιπλασιάσουμε τη συχνότητα 

της τάσης, τότε η τιμή της αντίστασης R  
α. διπλασιάζεται.  
β. υποδιπλασιάζεται.  
γ. μηδενίζεται.  
δ. δεν μεταβάλλεται.  

Μονάδες 5  
Α.5.  Να προσδιορισθεί η τιμή του ψηφίου x του αριθμού (2xx)16 του δεκαεξαδικού συστήματος, έτσι ώστε να ισχύει 

(2xx)16 = (529)10.  
Μονάδες 5  

Α.6. Να αποδειχθεί η σχέση yx)yx)(xyy( +=++ με χρήση πίνακα αλήθειας, ή με χρήση αξιωμάτων της άλγεβρας 
Boole, όπου x , y είναι λογικές μεταβλητές.  

Μονάδες 10  
Α.7. Ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος σε ένα τρανζίστορ npn επαφής, που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή, είναι β=49 

και το ρεύμα του εκπομπού είναι ΙΕ=10mΑ. Να υπολογίσετε το ρεύμα του συλλέκτη ΙC και το ρεύμα βάσης IB.  
Μονάδες 5  

Α.8. Να γραφεί ο πίνακας αλήθειας της λογικής πράξης που πραγματοποιεί η πύλη Η (ΟR) με τρεις εισόδους x, y, z.  
Μονάδες 10  

ΟΜΑΔΑ Β  
Β.1. Τρεις ενισχυτικές βαθμίδες με απολαβές ισχύος Α1, Α2 και Α3 συνδέονται σε σειρά, όπως στο παρακάτω σχήμα:  

 
Η ολική απολαβή ισχύος είναι Αολ = 106, Α1 = 50 και Α2 = 100. Να υπολογίσετε την απολαβή ισχύος Α3.  

Μονάδες 10  
Β.2. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνεται R1=10Ω, R2=30Ω και R3=60Ω.  
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Να υπολογίσετε:  
α. την ισοδύναμη αντίσταση Rολ

 
του κυκλώματος, μεταξύ των ακροδεκτών Α και Β.  

Μονάδες 8  
β. την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα.  

Μονάδες 6  
γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.  

Μονάδες 6  
Β.3. Κύκλωμα RLC σε σειρά που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση πλάτους V0 = 20V, κυκλικής συχνότητας ω = 100 

rad/s, διαρρέεται από ρεύμα πλάτους Ι0 = 2Α, βρίσκεται σε συντονισμό και ο συντελεστής ποιότητας του πηνίου 
είναι Qπ = 5. Να υπολογίσετε:  

α. το πλάτος της τάσης στον πυκνωτή VC0 και το πλάτος της τάσης στο πηνίο VL0.  
Μονάδες 8  

β. την επαγωγική αντίσταση του πηνίου XL και τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή XC .  
Μονάδες 6  

γ. τις τιμές της ωμικής αντίστασης R, του συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και της χωρητικότητας C του πυκνωτή.  
Μονάδες 6  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
Α.1  Αν V1=5V, V2=3V, V3=10V και V4 είναι οι τάσεις των κλάδων όπως φαίνονται στο 

σχήμα, η τιμή της τάσης V4 είναι: 
 

α. 8V  
β. 10V  
γ. 12V  
δ.18 V 

 
 

Μονάδες 4 
Α.2  Ένα κύκλωμα RLC σε σειρά έχει συχνότητα συντονισμού f0. Aν διπλασιαστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του 

πηνίου, η νέα συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος είναι: 

α. 2f0   β.  
2
1

f0    γ. 2 f0.  δ. 
2

1
f0. 

Μονάδες 4 
Α.3 Σε    ένα    ημιαγωγό    πρόσμιξης    p-τύπου,    το    άτομο πρόσμιξης είναι:  

α. δισθενές β. τρισθενές.  γ. τετρασθενές.   δ. πεντασθενές. 
Μονάδες 4 

Α.4  Αν ΙΕ είναι το ρεύμα εκπομπού, ΙC το ρεύμα συλλέκτη και ΙΒ το ρεύμα βάσης ενός τρανζίστορ, τότε για ορισμένη 
θερμοκρασία και με σταθερή την τάση VCE , ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β δίνεται από τη σχέση: 

 

α.  
CΔΙ

ΔΙΕ    β.  
B

E

ΔΙ
ΔΙ

   γ.  
B

C

ΔΙ
ΔΙ

  δ. 
E

C

ΔΙ
ΔΙ

 

Μονάδες 4 
Α.5 Αν διαιρέσουμε τον δεκαεξαδικό αριθμό (80)16 με τον δεκαεξαδικό αριθμό (20)16 , το πηλίκο είναι 

α. 2  β. 3   γ. 4   δ. 6 
Μονάδες 4 

Α.6  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β που 
αντιστοιχεί σε αυτόν. 

Στήλη Α Στήλη Β  
1. Ανορθωτής α. Μετατρέπει την ισχύ της πηγής τροφοδοσίας (ισχύ συνεχούς) σε ισχύ του σήματος.  
2. Μετασχηματιστής β. Διατηρεί τη dc τάση σταθερή, ανεξάρτητα από την αντίσταση της τροφοδοτούμενης βαθμίδας.  
3. Σταθεροποιητής γ. Καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της ac τάσης.  
4. Φίλτρο δ. Ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση, ανάλογα με την τιμή της dc τάσης που θέλουμε.  
 ε. Παράγει περιοδικό σήμα, του οποίου η συχνότητα καθορίζεται από τις τιμές των εξαρτημάτων 

του. 
 

 στ. Εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης.  
Μονάδες 12 

Α.7  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, και με 
τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 
α. Στη συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά λέμε ότι έχουμε σύνδεση κατά τάση. 

Μονάδες 2 
β. Σε μια επαφή p-n οι φορείς επανασυνδέονται μεταξύ τους στη συνοριακή επιφάνεια των δύο τμημάτων και τα 
φορτία τους αλληλοεξουδετερώνονται. 

Μονάδες 2 
γ.   Η   δίοδος   Laser   είναι   δίοδος   Led   που   παράγει μονοχρωματική ακτινοβολία. 

Μονάδες 2 
δ. Ένας ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων (RF) λειτουργεί στη περιοχή συχνοτήτων 20Hz-20.000Ηz. 

Μονάδες 2 
ε. Τα συνδυαστικά κυκλώματα έχουν τη δυνατότητα να «θυμούνται» (έχουν μνήμη). 

Μονάδες 2 
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Α.8   Αν   x,y   είναι   λογικές   μεταβλητές,   να   αποδειχθεί   η σχέση    0x)yx(x =⋅+⋅    με   τη   χρήση   
θεωρημάτων   της άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας. 

Μονάδες 8 
ΟΜΑΔΑ Β 

 
Β.1  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται: V=10V, R1=R2=R3=R4 
 
Να υπολογισθούν: 

α.   η ισοδύναμη αντίσταση RAB μεταξύ των σημείων Α και Β του κυκλώματος. 
Μονάδες 5  

β.    η τάση Vx . 
Μονάδες 5 

 
 
 
 
 
 
Β.2  Ενισχυτής   μεγαφωνικής   εγκατάστασης,   που   δέχεται από   το   μικρόφωνο   σήμα   με   τάση   εισόδου   
πλάτους V0εισ.= 100mV  και  ένταση   ρεύματος  εισόδου   πλάτους Ι0εισ.= 100mA, τροφοδοτεί ηχείο με σήμα που έχει τάση 
εξόδου    πλάτους    V0εξ.= 10V    και    ένταση    ρεύματος εξόδου πλάτους Ι0εξ.= 1Α. Να υπολογισθούν:  

α.   η απολαβή ρεύματος σε dB. 
Μονάδες 5  

β.    η απολαβή ισχύος σε dB. 
Μονάδες 5 

 
 
Β.3 Πραγματικό  πηνίο  με  ωμική  αντίσταση  R=400Ω  και συντελεστή    αυτεπαγωγής    L=0,4H    διαρρέεται    από 

ρεύμα    ενεργού    τιμής    Ιεν=100 2 mA    και    κυκλικής συχνότητας ω=1000 rad/s. Να υπολογιστούν:  
α.   η επαγωγική αντίσταση του πηνίου ΧL. 

Μονάδες 4  
β.    η σύνθετη αντίσταση του πηνίου ZΠ. 

Μονάδες 4 
γ.    η     ενεργός     τιμή     της     τάσης     στα     άκρα     του πραγματικού πηνίου VΠ,εν.. 

Μονάδες 4  
δ.   η ενεργός τιμή της τάσης στην ωμική αντίσταση του πηνίου VR,εν. 

Μονάδες 4 
ε.    ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του κυκλώματος. 

Μονάδες 4 
Στη    συνέχεια    προστίθεται    σε    σειρά    πυκνωτής χωρητικότητας C=10 μF. Να υπολογιστούν: 
στ. η σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
ζ.    ο     νέος     συντελεστής     ισχύος     (συνφ')     του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 

Δίνεται 707,0
2
2
=  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 
Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που την συμπληρώνει σωστά. 
Α.1  Στα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία δεν ανήκει η 

α. φωτοδίοδος. β. δίοδος zener.  γ. δίοδος φωτοεκπομπής.   δ. δίοδος laser. 
Μονάδες 4 

Α.2  Δίνονται οι αριθμοί του οκταδικού συστήματος (1000)8 και (100)8 . Το πηλίκο 8

8

(1000)
(100)

 ισούται με 

α. (10)10  β. (16)10  γ. (2)10  δ. (8)10 
Μονάδες 4 

Α.3  Αν f1 η κατώτερη και f2 η ανώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης ενός ενισχυτή, τότε το εύρος ζώνης του ενισχυτή 
(BW) δίνεται από τη σχέση 

α. BW = f1+f2  β. BW= 1

2

f
f

 γ. BW = f2 - f1  δ. BW = 2 1f f
2
−

 

Μονάδες 4 
Α.4  Σε ένα ημιαγωγό πρόσμιξης τύπου p 

α. φορείς πλειονότητας είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
β. δημιουργούνται θετικές οπές και τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα. 
γ. δημιουργούνται θετικές οπές και τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικά ιόντα. 
δ. το στοιχείο πρόσμιξης είναι πεντασθενές. 

Μονάδες 4 
Α.5  Δύο αντιστάσεις R1 και R2, για τις οποίες ισχύει R2=2R1, συνδέονται όπως στο 

σχήμα. 
Αν Ι1 και Ι2 είναι τα ρεύματα που τις διαρρέουν, τότε είναι: 

α. Ι1 = 2Ι2   β. 1 2
3I I
2

=   

γ. 1 2
2I I
3

=   δ. Ι1 = Ι2 

Μονάδες 4 
Α.6  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, 

και με τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 
α. Η συχνότητα συντονισμού f0 ενός κυκλώματος RLC σε σειρά εξαρτάται από την ωμική αντίσταση R. 

Μονάδες 2 
β. Τα ρεύματα του τρανζίστορ προκύπτουν κυρίως από τους φορείς που στέλνει ο εκπομπός. 

Μονάδες 2 
γ. Η περιοχή απογύμνωσης σε μια επαφή p-n διευρύνεται με την εφαρμογή τάσης ορθής πόλωσης. 

Μονάδες 2 
δ. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός ημιαγωγού, ελαττώνεται η αγωγιμότητά του. 

Μονάδες 2 
ε. Αν η άεργη ισχύς ενός κυκλώματος RLC σε σειρά είναι αρνητική (Q<0), τότε ο συντελεστής ισχύος (συνφ) λέγεται 
χωρητικός ή προπορείας. 

Μονάδες 2 
Α.7 

 



ΗΜΕΡΗΣ Ι Α  

 65

α. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας (όχι στο μιλιμετρέ) το ημιτελές κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, να 
τοποθετήσετε στις κενές θέσεις τέσσερις (4) διόδους και μία (1) αντίσταση, ώστε το κύκλωμα να πραγματοποιεί 
πλήρη ανόρθωση. 

Μονάδες 5 
β. Να σχεδιάσετε στο μιλιμετρέ χαρτί του τετραδίου σας τις κυματομορφές των τάσεων στα σημεία Α, Β και Κ, Λ. 

 
Μονάδες 5 

Α.8  Αν x, y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση (x y) (x y) y x y⋅ + + ⋅ = +  με τη χρήση θεωρημάτων της 
άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας. 

Μονάδες 10 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β.1  Αν στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος είναι V=100V, V0=50V, R1=12Ω και R2=20Ω, 

να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης Rx. 
Μονάδες 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Β.2 Η απολαβή ενός ενισχυτή είναι 60dB τάσης, όταν το πλάτος της τάσης εξόδου είναι V0εξ=10V. Αν η απολαβή ρεύματος 

του παραπάνω ενισχυτή είναι ΑΙ=5, να υπολογίσετε: 
α. Το πλάτος της τάσης εισόδου V0εισ 

Μονάδες 5 
β. Την απολαβή ισχύος του ενισχυτή ΑP . 

Μονάδες 5 
Β.3  Εναλλασσόμενη τάση της μορφής v=80ημ200t (SI) εφαρμόζεται στα άκρα κυκλώματος που αποτελείται από ωμική 

αντίσταση R1=2Ω και πραγματικό πηνίο συνδεδεμένα σε σειρά. Το πηνίο παρουσιάζει ωμική αντίσταση RΠ=6Ω και 
επαγωγική αντίσταση ΧL=8Ω. Να υπολογίσετε: 
α. Τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου. 

Μονάδες 4 
β. Τη σύνθετη αντίσταση ZΠ του πηνίου. 

Μονάδες 5 
γ. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
δ. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι0 που διαρρέει το κύκλωμα. 

Μονάδες 5 
ε. Τον συντελεστή ισχύος (συνφ) του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
στ. Την πραγματική, άεργη και φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος. 

Μονάδες 6 

(Δίνεται ημ45°=συν45°=
2

2
) 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
A1.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 έως και Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε 

κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
A1.1 Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ένας ενδογενής ημιαγωγός 
α. έχει περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια απ’ ότι θετικές οπές. 
β. έχει περισσότερες θετικές οπές απ’ ότι ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
γ. έχει ίσο αριθμό ελεύθερων ηλεκτρονίων και θετικών οπών.  
δ. είναι τέλειος μονωτής. 

(μονάδες 4) 
A1.2  Αν σε τρανζίστορ που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή το ρεύμα βάσης είναι ΙΒ=100 μΑ και το ρεύμα 
συλλέκτη είναι ΙC=5 mA , τότε το ρεύμα εκπομπού ΙΕ θα είναι 
α. 4,9 mA  β. 6 mA  γ. 5,1 mA  δ. 4 mA 

(μονάδες 4) 
A1.3 Ο δυαδικός αριθμός (11110000)2 είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα ο αριθμός 
α. (C0)16   β. (D0)16  γ. (E0)16  δ. (F0)16 

(μονάδες 4) 
A1.4  Αν ενισχυτής παρουσιάζει απολαβή τάσης ΑV=1000 και απολαβή ρεύματος ΑΙ=100, τότε η απολαβή ισχύος ΑΡ 
σε dB(decibel) θα ισούται με  
α. 50 dB   β. 100 dB  γ. 60 dB  δ. 80 dB 

(μονάδες 4) 
Μονάδες 16 

A2.  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 Λάθος,αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Η ελάττωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των μεταλλικών αγωγών με την αύξηση της θερμοκρασίας εξηγείται 
από την ελάττωση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
β. Το ρεύμα που εισέρχεται σε ένα κόμβο κυκλώματος είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα που αποχωρεί από αυτόν. 
γ. Αν πηγή εναλλασσόμενης τάσης τροφοδοτεί ωμική αντίσταση και ιδανική δίοδο σε σειρά, τότε στα άκρα της 
αντίστασης εμφανίζονται οι ημιπερίοδοι της εναλλασσόμενης τάσης. 
δ. Το μεγάφωνο μετατρέπει τον ήχο σε ηλεκτρικό ρεύμα. 
ε. Για να είναι η έξοδος μιας λογικής πύλης OR 1, θα πρέπει όλες οι είσοδοί της να έχουν τιμή 1. 

Μονάδες 10 
A3.  Δίνονται τα παρακάτω κυκλώματα (Α) και (Β) στα οποία εφαρμόζεται ίδια τάση V και διαρρέονται από συνεχή 

ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα.  

 
Για τις εντάσεις των ρευμάτων ισχύει: 
α. Ι1=Ι2  β. Ι1=2Ι2  γ. Ι2=2Ι1 
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 3) 
ii. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) 

Μονάδες 8 
A4.  Κύκλωμα RL σε σειρά, που αποτελείται από ωμική αντίσταση R και ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L, 

τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης σταθερού πλάτους V0 και σταθερής κυκλικής συχνότητας ω. Αν 
ελαττωθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου, τότε η πραγματική ισχύς P του κυκλώματος:  
α. θα μειωθεί.  β. θα αυξηθεί.  γ. θα παραμείνει η ίδια. 
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 3) 
ii. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) 

Μονάδες 8 
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Α5.  Αν x, y, z είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση x y z z x 1+ ⋅ + + =  με τη χρήση θεωρημάτων της 
άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας. 

Μονάδες 8 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Β1.  Στο κύκλωμα συνεχούς τάσης του παραπάνω σχήματος δίνονται:  

Πηγή με ΗΕΔ Ε1=21V και εσωτερική αντίσταση r1=0,2Ω, πηγή με ΗΕΔ 
Ε2=11,5V και εσωτερική αντίσταση r2=0,3Ω, R1=20Ω, R2=100Ω, R3=5Ω, 
R4=2Ω. Όλες οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές. Να βρείτε: 
α. Ποιες δίοδοι άγουν και γιατί; (μονάδες 4) 
β. Την ισοδύναμη αντίσταση RΟ Λ μεταξύ των σημείων Α και Β του 
κυκλώματος. (μονάδες 6) 
γ. Την ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα. (μονάδες 5) 
δ. Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις R1, R2, R3  
(μονάδες 6) 
ε. Τις τάσεις V1 και V2 στα άκρα των πηγών Ε1 και Ε2 αντίστοιχα. 
(μονάδες 4) 
 

Μονάδες 25 
Β2.  Κύκλωμα RLC σε σειρά, που αποτελείται από ωμική αντίσταση R=3Ω, ιδανικό πηνίο με επαγωγική αντίσταση 

ΧL=5Ω και ιδανικό πυκνωτή με χωρητική αντίσταση ΧC=1Ω, τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης 
ενεργού τιμής Vεν . Η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του συστήματος πηνίου-πυκνωτή είναι VLCεν=8 V. 
α. Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. (μονάδες 4) 
β. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή Ιε ν της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.(μονάδες 4) 
γ. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή Vε ν της τάσης της πηγής. (μονάδες 4) 
δ. Να σχεδιάσετε στο μιλιμετρέ χαρτί του τετραδίου σας το διανυσματικό διάγραμμα των ενεργών τιμών των τάσεων 
της αντίστασης, του πηνίου, του πυκνωτή και της πηγής. (μονάδες 8) 
ε. Να υπολογίσετε το συντελεστή ισχύος (συνφ) του κυκλώματος. (μονάδες 5) 

Μονάδες 25 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
A1. Για τις παρακάτω προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που τη συμπληρώνει σωστά.  
A1.1  Τρεις αντιστάσεις R1, R2, R3

 
για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3

 
συνδέονται παράλληλα. Τότε, για την ισοδύναμη 

αντίσταση RΟΛ
 
ισχύει:  

α. RΟΛ> R2  β. R1< RΟΛ  γ. RΟΛ< R3  δ. R1> RΟΛ> R2
 
 

(μονάδες 5)  

A1.2  Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 0V V ( t )
6
π

= ημ ω +  και διαρρέεται από ρεύμα 

0 ( t )
6
π

Ι = Ι ημ ω + . Τότε:  

α. το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά.  
β. η άεργος ισχύς (Q) του κυκλώματος είναι αρνητική.  
γ. η τιμή της έντασης του ρεύματος I0

 
είναι η ελάχιστη δυνατή.  

δ. το κύκλωμα παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά.  
(μονάδες 5)  
Μονάδες 10  

A2. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A2.1  O δυαδικός αριθμός 10110111 ισούται με τον αριθμό:  

α. (Α6)16
   

β. (153)10  γ. (134)8  δ. (Β7)16
    

(μονάδες 5)  
A2.2  Η συχνότητα της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ είναι 50Hz. Tότε, η περίοδος της πλήρως ανορθωμένης τάσης είναι:  

α. Τ=0,02 sec   β. Τ=0,01 sec   γ. Τ=50 sec   δ. Τ=1 sec   (μονάδες 5)  
Μονάδες 10  

A3. Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε μίας και δίπλα το γράμμα Σ, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Σε μία επαφή p-n χωρίς πόλωση το τμήμα p είναι φορτισμένο θετικά. (μονάδες 2)  
β. Σε μια διάταξη τροφοδοτικού ο μετασχηματιστής ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση. (μονάδες 2)  
γ. Για την επικοινωνία μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων απαιτείται η παρεμβολή ενός κυκλώματος 
διασύνδεσης (interface). (μονάδες 2)  
δ. O συντελεστής ισχύος ενός κυκλώματος RLC σε σειρά παίρνει και αρνητικές τιμές. (μονάδες 2)  
ε. Ένα κύκλωμα ενισχυτή δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει ενεργό στοιχείο. (μονάδες 2)  

Μονάδες 10  
A4.  Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, στο οποίο οι δίοδοι D1, D2, D3, D4

 
θεωρούνται ιδανικές.  

 
Όταν οι διακόπτες Δ1, Δ2

 
είναι ανοιχτοί, το ρεύμα που διαρρέει τον κλάδο των πηγών είναι ΙΑ. Αν κλείσουμε τους Δ1, 

Δ2, το ρεύμα στον κλάδο των πηγών παίρνει τιμή ΙΒ. Για τα ΙΑ, ΙΒ 
 
ισχύει:  

α. 
4
5

Α

Β

Ι
=

Ι
  β. 

3
2

Α

Β

Ι
=

Ι
  γ. 1Α

Β

Ι
=

Ι
  

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 3)  
ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)  

Μονάδες 10  
Α5.  Ωμική αντίσταση R =200π Ω και ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,1Η συνδέονται σε σειρά και στα 

άκρα του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση V=V0ημωt. Αν το κύκλωμα παρουσιάζει διαφορά φάσης 
τάσης-έντασης φ=π/4, η συχνότητα της πηγής είναι:  
α. f=10 Hz   β. f=1 KHz   γ. f=100 Hz  
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i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 3)  
ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)  

Δίνεται 
4 4
π π

ημ = συν   

Μονάδες 10  
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
Β1. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:  
Ε1=60V, Ε2=20V, r2=1Ω, r2=2Ω, R1=3Ω, R2=6Ω και R3=10Ω. Ο λαμπτήρας Λ έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 
20V, 40W.  

 
α. Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. (μονάδες 4)  
β. Να υπολογίσετε την ΗΕΔ ΕΟΛ, την εσωτερική αντίσταση rΟΛ

 
της ισοδύναμης πηγής των δύο πηγών και την ολική 

αντίσταση του κυκλώματος RΟΛ. (μονάδες 6)  
γ. Να εξετάσετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. (μονάδες 6)  
Αν η αντίσταση R3

 
αντικατασταθεί από ιδανικό πηνίο:  

δ. Nα εξετάσετε αν μεταβάλλεται η φωτοβολία του λαμπτήρα. (μονάδες 3)  
ε. Nα υπολογίσετε την τάση VΑΒ. (μονάδες 6)  

Μονάδες 25  
Β2. Κύκλωμα RLC σε σειρά, που αποτελείται από ωμική αντίσταση R=80Ω, ιδανικό πηνίο αυτεπαγωγής L και ιδανικό 
πυκνωτή με χωρητικότητα C=25⋅10-6F, τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης με εξίσωση V=80ημ(1000t) (S.I.)  
Αν το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό:  
α. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή Ιεν

 
της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. (μονάδες 5)  

β. Να υπολογίσετε τoν συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου. (μονάδες 5)  
Αντικαθιστούμε την πηγή εναλλασσόμενης τάσης με πηγή ίδιου πλάτους, διπλάσιας συχνότητας και ίδιας αρχικής φάσης 
με την πρώτη πηγή.  
γ. Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. (μονάδες 5)  
δ. Να γραφεί η εξίσωση του ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. (μονάδες 5)  
ε. Να υπολογίσετε την πραγματική, την άεργο και τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος. (μονάδες 5)  

Δίνονται: 
3

5 4
π

εϕ = , 
3

5 5
π

ημ = , 
4

5 5
π

συν = .  

Μονάδες 25  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

 
 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά 
A1.1  Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η διανυσματική 

παράσταση των διανυσμάτων τάσης V0 και έντασης ρεύματος I0 που 
περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει:  
α. μόνο ωμική αντίσταση 
β. μόνο ιδανικό πηνίο 
γ. μόνο ιδανικό πυκνωτή 
δ. ωμική αντίσταση και ιδανικό πηνίο. 

Μονάδες 5 
 
 
 
 
 
A1.2  Αν σε τρανζίστορ npn οι μεταβολές των εντάσεων των ρευμάτων είναι: ΔΙΒ= 20μΑ, ΔIC= 1mΑ, ΔΙΕ= 1,02mΑ, τότε ο 

συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β του τρανζίστορ είναι:  
α. 50      
β. 1/51    
γ. 51      
δ. 1/50. 

Μονάδες 5 
A2.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
A2.1  Για μία συνδεσμολογία λογικών πυλών τριών συνολικά εισόδων, με αντίστοιχες μεταβλητές x, y, z, το πλήθος των 

δυνατών συνδυασμών των τιμών των μεταβλητών είναι:  
α. 4      
β. 8    
γ. 16      
δ. 32 

Μονάδες 5 
A2.2  Σε κρύσταλλο πυριτίου στον οποίο έχουν εισαχθεί άτομα τρισθενούς στοιχείου  

α. ο αριθμός των οπών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των ελευθέρων ηλεκτρονίων  
β. ο κρύσταλλος αποκτά θετικό φορτίο  
γ. ο αριθμός των οπών είναι μικρότερος του αριθμού των ελευθέρων ηλεκτρονίων  
δ. ο κρύσταλλος αποκτά αρνητικό φορτίο. 

Μονάδες 5 
A3.  Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε μίας και δίπλα τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα περιστροφής του πλαισίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
εναλλασσόμενης τάσης, διπλασιάζεται το πλάτος της τάσης που παράγεται. 
β. Στην παράλληλη σύνδεση πηγών πρέπει όλες οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες, για να μη δημιουργούνται 
ρεύματα κυκλοφορίας. 
γ. Αν η άεργος ισχύς Q κυκλώματος R,L,C, σε σειρά είναι αρνητική, το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική 
συμπεριφορά. 
δ. Στην απλή ανόρθωση οι αρνητικές ημιπερίοδοι μιας ημιτονοειδώς εναλλασσόμενης τάσης μετατρέπονται σε 
θετικές. 
ε. Ακολουθιακά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται και από την προηγούμενη 
κατάστασή τους. 

Μονάδες 10 
Α4.  Μέσα στο κλειστό κουτί του σχήματος που παριστάνεται ως δίπολο με άκρα Α και Β 

βρίσκονται δύο γραμμικοί αντιστάτες με αντιστάσεις R1 και R2, οι οποίοι συνδέονται 
μεταξύ τους. 
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Η γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα του διπόλου και της έντασης του 
ρεύματος που το διαρρέει φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  
Αν η μία αντίσταση έχει τιμή R1=300Ω, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για 
την τιμή της δεύτερης αντίστασης R2. (μονάδες 2) 
α. 300Ω β. 200Ω γ.400Ω 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.(μονάδες 8)  

Μονάδες 10 
 
 
Α5.  Αν x, y, z είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση x y z x y z⋅ ⋅ = + +  με χρήση θεωρημάτων της 

Άλγεβρας Boole ή με χρήση πίνακα αλήθειας. (μονάδες 5) 
Να γράψετε τη μορφή που παίρνει η παραπάνω σχέση με την εφαρμογή της αρχής του δυϊσμού.(μονάδες 5)  

Μονάδες 10  
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Β1.  Στην είσοδο του ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων του σχήματος υπάρχει  

 
Το μικρόφωνο δίνει στην είσοδο του ενισχυτή ενεργό τάση 10mV. Ο ενισχυτής έχει αντίσταση εισόδου 1ΚΩ και 
απολαβή τάσης 500. Το μεγάφωνο έχει αντίσταση 25Ω. Να υπολογιστούν: 
α. η ενεργός ένταση του ρεύματος στην είσοδο του ενισχυτή. 

(μονάδες 4) 
β. η ενεργός τάση εξόδου και η ενεργός ένταση εξόδου του ενισχυτή. 

(μονάδες 7)  
γ. η απολαβή ισχύος σε dB. 

(μονάδες 7) 
Παρεμβάλλουμε τέσσερις ακόμη όμοιους ενισχυτές, συνδέοντάς τους σε σειρά μεταξύ μικροφώνου και αρχικού 
ενισχυτή. 
δ. Ποια είναι η ολική απολαβή ισχύος σε dB του συστήματος των πέντε ενισχυτών; 

(μονάδες 7) 
Μονάδες 25 

Β2.  Στα σημεία Α και Β του κυκλώματος που φαίνεται στο 
σχήμα συνδέεται πηνίο που παρουσιάζει ωμική 
αντίσταση Rπ. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα του 
οποίου η ένταση δίνεται από τη σχέση: i=5ημ(100πt) 
(S.I.). Η πραγματική ισχύς στο πηνίο είναι Pπ=75W. Τα 
πλάτη των τάσεων στα άκρα της αντίστασης R, στα 
άκρα του πυκνωτή C και μεταξύ των σημείων Α και Β, 
είναι V0R=10V, V0C=10V και V0AB=50V αντίστοιχα. 
 

α. Να υπολογίσετε την αντίσταση R, τη χωρητική αντίσταση 
XC του πυκνωτή και την ωμική αντίσταση Rπ του πηνίου. 

(μονάδες 6) 
β. Να υπολογίσετε την επαγωγική αντίσταση XL του πηνίου. 

(μονάδες 6) 
γ. Να βρείτε την εξίσωση της στιγμιαίας τάσης της πηγής. 

(μονάδες 7) 
δ. Να υπολογίσετε την πραγματική ισχύ P, την άεργο ισχύ Q και τη φαινόμενη ισχύ S του κυκλώματος. 

(μονάδες 6) 

Δίνονται: 
3

5 4
π

εϕ =
3

5 5
π

ημ =  
4

5 5
π

συν =  

Μονάδες 25 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
 
Στις ερωτήσεις Α.1 - Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Α.1.  Πόσα διαφορετικά σύμβολα μπορούμε να κωδικοποιήσουμε με τέσσερα δυαδικά ψηφία (bits);  

α. 4  β. 8  γ. 16  δ. 32 .  
Μονάδες 5  

Α.2.  Αν ένα κύκλωμα σειράς RLC βρίσκεται σε συντονισμό, τότε:  
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέειτο κύκλωμα παίρνει την ελάχιστη τιμή  
β. η τάση στα άκρα της R είναι μηδενική  
γ. VL - VC = 0 όπου VL είναι η πτώση τάσης στην επαγωγική αντίσταση και VC είναι η πτώση τάσης στη χωρητική 
αντίσταση  
δ. η τάση στα άκρα του κυκλώματος RLC παίρνει μέγιστη τιμή.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Δίνεται ο κόμβος Σ όπου εισέρχονται τα ρεύματα Ι2, Ι3 και εξέρχονται τα ρεύματα Ι1, Ι4.  

 
Αν οι τιμές των ρευμάτων είναι Ι1 = 2Α, Ι2 = 4Α, Ι3 = 5Α, ποια είναι η τιμή του ρεύματος Ι4;  
α. - 7Α   β. 2Α   γ. 4Α   δ. 7Α .  

Μονάδες 5  
Α.4.  Η λογική συνάρτηση (x + y) ⋅ (x + z) ισούται με:  

α. y + x ⋅ z   β. z + y ⋅ x  

γ. x + y ⋅ z   δ. z + y  
Μονάδες 5  

Α.5.  Με ποιον αριθμό του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί ο οκταδικός αριθμός (231)8
 
;  

α. 15   β. 124   γ. 153   δ. 250 .  
Μονάδες 5  

Α.6.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης ΙΙ που 
αντιστοιχεί σωστά.  

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ  

Λογικές πύλες  Λογικές συναρτήσεις 

1. ΑND  α. f = x ⋅ y  

2. NOT  β. f = x + y  

3. NOR  γ. f = x   

4. NAND  δ. f = yxyx ⋅+⋅  

5. OR  
ε.  

_______
yxf +=  

 
στ. 

_____
yxf ⋅=  

 
Μονάδες 10  
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Α.7.  Για τις προτάσεις από 1 - 6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό 
"Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος" αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
Ένα ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο περιστρέφεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Ο άξονας περιστροφής του 
είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου.  
Η τιμή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο εξαρτάται από:  
1. τη μαγνητική επαγωγή Β του ομογενούς πεδίου  
2. τις διαστάσεις (μήκος και πλάτος) του πλαισίου  
3. τη διατομή των αγωγών του πλαισίου  
4. τον αριθμό των σπειρών του πλαισίου  
5. τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου  
6. το ρεύμα που διαρρέει τους αγωγούς του πλαισίου.  

Μονάδες 6  
Α.8.  Να αποδειχθεί με βάση το νόμο ρευμάτων Kirchhoff (Κίρχοφ) και το νόμο του Οhm, η σχέση που δίνει την 

ισοδύναμη αντίσταση n αντιστάσεων που συνδέονται παράλληλα.  
Μονάδες 9  

ΟΜΑΔΑ Β  
Β.1.  Διαθέτουμε πολλές πηγές, απόλυτα όμοιες, όπου κάθε μια έχει ΗΕΔ Ε = 4 V και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω. Να 

σχεδιάσετε μια συνδεσμολογία, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πηγές, η οποία να ισοδυναμεί με πηγή ΗΕΔ ΕΟΛ = 
12 V και εσωτερικής αντίστασης rΟΛ = 1Ω.  

Μονάδες 12  

Β.2.  Δίνεται η λογική συνάρτηση )yx()yx(f
______
+⋅⋅=  

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση αυτή παίρνει τιμή f = 0 για κάθε τιμή των x και y.  
(Η απόδειξη μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση πίνακα αλήθειας είτε με τη χρήση των θεωρημάτων της Άλγεβρας 
Boole).  

Μονάδες 13  
Β.3. Δίνεται κύκλωμα RL σειράς, το οποίο αποτελείται από ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και ωμική 

αντίσταση R. Η στιγμιαία τιμή της τάσης στα άκρα του κυκλώματος είναι v = 100 2 ημ(200t + φ), όπου συνφ = 0,6 

ενώ η στιγμιαία τιμή της έντασης του ρεύματος είναι i = 2 2 ημ200t (φ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ v και i).  
Δίνεται επίσης το διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων.  

   
Να βρείτε:  
α. τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος  

Μονάδες 3  
β. την ωμική αντίσταση R του κυκλώματος  

Μονάδες 4  
γ. την επαγωγική αντίσταση XL του κυκλώματος  

Μονάδες 4  
δ. το συντελεστή αυτεπαγωγής L του κυκλώματος  

Μονάδες 4  
ε. τις ενεργές τιμές των τάσεων VR, VL 

Μονάδες 4  
στ. την ενεργό ισχύ Ρ, την άεργο ισχύ Q και τη φαινομένη ισχύ S.  

Μονάδες 6  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Στις 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 κυκλώματος που περιλαμβάνει τα στοιχεία R, L, C συνδεδεμένα σε σειρά εφαρμόζεται εναλλασσόμενη 

τάση v=V0 ημωt. Το κύκλωμα παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά, όταν 
α. XL > XC 
β. XC > XL 
γ. XL = XC, 
όπου ΧL είναι η επαγωγική αντίσταση του πηνίου και XC η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή. 

Μονάδες 8 
Α.2.  Στα άκρα ωμικής αντίστασης R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση v=V0 ημ(100πt). Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα 

της τάσης, τότε η τιμή της αντίστασης R 
α. διπλασιάζεται.     β. υποδιπλασιάζεται. 
γ. δεν μεταβάλλεται.    δ. μηδενίζεται. 

Μονάδες 8 
Α.3.  Ο δυαδικός αριθμός (101010)2 σε σχέση με τον δυαδικό αριθμό (10101)2 είναι: 

α. δεκαεξαπλάσιος.    β. οκταπλάσιος. 
γ. τετραπλάσιος.     δ. διπλάσιος. 

Μονάδες 8 
Α.4. Η λογική συνάρτηση (x + y)⋅y ισούται με: 

α. x⋅y   β. yx ⋅   γ. 1   δ. y 
Μονάδες 8 

Α.5.  Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Συνδυαστικά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνο από τα σήματα που 
εφαρμόζονται στην είσοδό τους. 

Μονάδες 2 
β. Στην περιοχή κόρου το τρανζίστορ ισοδυναμεί με ανοικτό διακόπτη. 

Μονάδες 2 
γ. Το φίλτρο σε ένα τροφοδοτικό καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της εναλλασσόμενης τάσης. 

Μονάδες 2 
δ. Η πύλη ΝΟΤ βρίσκει το συζυγές της εισόδου. 

Μονάδες 2 
ε. Όταν η απολαβή τάσης μετριέται σε dΒ, τότε δίνεται από τη σχέση: 

dΒ τάσης = 10 log
εισ

εξο

υ

υ

0

 

Μονάδες 2 
Α.6.  Δίνεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα: 

 
α. Ποιοι από τους λαμπτήρες Λ1, Λ2, Λ3 είναι αναμμένοι; 
(Οι όμοιες δίοδοι D θεωρούνται ιδανικές.) 

Μονάδες 3 
β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

Μονάδες 5 
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ΟΜΑΔΑ Β 
Β.1.  Έστω x και y μεταβλητές της άλγεβρας Boole. Nα αποδείξετε ότι 1yxyxyxyx =⋅+⋅+⋅+⋅ . 

Μονάδες 15 
 
 
Β.2.  Στα παρακάτω κυκλώματα Α και Β όλες οι πηγές τάσης είναι όμοιες με ΗΕΔ Ε και r=5Ω. Το κύκλωμα Α έχει τον 

ίδιο αριθμό πηγών Ν με το κύκλωμα Β. Αν ΙΑ= ΙΒ, να υπολογιστεί η τιμή της αντίστασης R. 

 
Μονάδες 15 

Β.3.  Σε ένα κύκλωμα RLC σε σειρά εφαρμόζεται τάση ενεργού τιμής V=220V και συχνότητας f0=50Hz. To κύκλωμα 
αποτελείται από μια ωμική αντίσταση R=20 Ω, έναν πυκνωτή χωρητικής αντίστασης ΧC = 100 Ω και ένα πηνίο 
επαγωγικής αντίστασης ΧL = 100 Ω. Να βρεθούν: 
α. η ενεργός τιμή του ρεύματος. 

Μονάδες 5 
β. η ενεργός τιμή των πτώσεων τάσεων VL του πηνίου και VC του πυκνωτή. 

Μονάδες 6 
γ. ο συντελεστής ποιότητας Qπ του πηνίου. 

Μονάδες 4 
δ. η πραγματική ισχύς του συντονισμένου κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1. έως και Α.5., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
Α.1.  Δύο αντιστάσεις R1 και R2, (R1≠R2), συνδέονται παράλληλα. Αν στα άκρα τους εφαρμοσθεί ηλεκτρική τάση, τότε  

α. διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.  
β. παρουσιάζουν ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ = R1 + R2.  
γ. καταναλώνουν την ίδια ισχύ.  
δ. επικρατεί στα άκρα τους η ίδια διαφορά δυναμικού.  

Μονάδες 5  
Α.2.  Σε μια συνδεσμολογία πηγών τάσης συνδέονται παράλληλα 12 όμοιες πηγές. Κάθε πηγή έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική 

αντίσταση r. Τότε για αυτή τη συνδεσμολογία πηγών ισχύει  
α. ΕΟΛ = 12Ε και rΟΛ = 12r.     β. ΕΟΛ = Ε και rΟΛ = 12r.  
γ. ΕΟΛ = 12Ε και rΟΛ = 34r.     δ. ΕΟΛ = Ε και rΟΛ = 12r.  

Μονάδες 5 
Α.3.  Σε κύκλωμα RLC σε σειρά που συνδέεται με πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής v = V0ημωt ισχύει ότι  

XL > XC. Αν i =Ι0 ημ(ωt – θ), τότε το κύκλωμα παρουσιάζει  
α. επαγωγική συμπεριφορά και εφθ < 0.  
β. επαγωγική συμπεριφορά και εφθ > 0.  
γ. χωρητική συμπεριφορά και εφθ < 0.  
δ. χωρητική συμπεριφορά και εφθ > 0.  

Μονάδες 5  
Α.4.  Στην περιοχή απογύμνωσης που δημιουργείται γύρω από την επιφάνεια μιας επαφής p – n  

α. πλεονάζουν ελεύθερα ηλεκτρόνια.  
β. πλεονάζουν οπές.  
γ. το τμήμα p αποκτά αρνητικό φορτίο ενώ το n θετικό.  
δ. εμφανίζονται θετικά ιόντα και οπές.  

Μονάδες 5  
Α.5.  Αν εφαρμοστεί η αρχή του δυϊσμού, το θεώρημα της απορρόφησης x⋅(x+y) = x, της άλγεβρας Boole, γράφεται  

α. x + x⋅y = x    β. x⋅(x + y) = x  

γ. x)yx(x
____

=+⋅   δ. x)yx(x =⋅+  
Μονάδες 5  

Α.6.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, 
αν είναι λανθασμένες.  
α. Σε κύκλωμα RLC που βρίσκεται στο συντονισμό, ο συντελεστής ποιότητας Qπ του πηνίου δηλώνει ότι η τάση 
τροφοδοσίας είναι Qπ φορές μεγαλύτερη από την τάση στα άκρα του πηνίου.  

Μονάδες 2  
β. Σε ένα ημιαγωγό πρόσμιξης τύπου n τα άτομα πρόσμιξης χάνουν ένα από τα ηλεκτρόνιά τους και μετατρέπονται 
σε θετικά ιόντα.  

Μονάδες 2  
γ. Όταν και οι δύο επαφές (συλλέκτη και εκπομπού) ενός τρανζίστορ πολωθούν ανάστροφα, τότε λειτουργεί στην 
περιοχή αποκοπής.  

Μονάδες 2  
δ. Η λογική πύλη ΝΟΤ έχει μία είσοδο και μία έξοδο.  

Μονάδες 2  
ε. Ο αριθμός (345)8

 
του οκταδικού συστήματος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό (345)16

 
του δεκαεξαδικού 

συστήματος.  
Μονάδες 2  

Α.7.  Δίνονται οι δύο παρακάτω συνδεσμολογίες (Α) και (Β) που διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2, αντίστοιχα.  
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Τότε ισχύει  

α. 1
I
I

2

1 =   β. 
3
1

I
I

2

1 =    γ. 3
I
I

2

1 =  

ι. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 2  

ιι. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 7  

Α.8.  Να αποδειχθεί η σχέση yxyx
______

⋅=+ , με βάση τον πίνακα αλήθειας ή με την χρήση των αξιωμάτων της άλγεβρας 
Boole, όπου x, y είναι λογικές μεταβλητές.  

Μονάδες 6  
ΟΜΑΔΑ Β  

Β.1.  Στο παρακάτω κύκλωμα δίνεται ότι R3 = 35Ω και η δίοδος D θεωρείται ιδανική.  

 
Όταν ο διακόπτης (δ) είναι ανοιχτός, το ρεύμα στο κύκλωμα είναι Ι =2Α και οι αντιστάσεις R1 και R2 καταναλώνουν 
ισχύ Ρ1 =56W και Ρ2 =84W, αντίστοιχα.  
1. Να υπολογίσετε:  
α. τις τιμές των αντιστάσεων R1 και R2.  

Μονάδες 6  
β. την τάση V που εφαρμόζεται στο κύκλωμα.  

Μονάδες 4  
2. Αν ο διακόπτης (δ) κλείσει να υπολογίσετε:  
α. την ολική αντίσταση του κυκλώματος.  

Μονάδες 5  
β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.  

Μονάδες 5  
γ. την τάση στα άκρα της αντίστασης R1.  

Μονάδες 5  
Β.2.  Στο παρακάτω κύκλωμα RLC, δίνεται ότι R=40Ω, L=0,5H και C=125 μF.  

 
Αν η εφαρμοζόμενη τάση είναι της μορφής v=200ημ100t (SI) να υπολογίσετε:  
1. α. τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 5  
β. την ενεργό τιμή Ιεν

 
της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα.  

Μονάδες 4  
`  γ. τη σχέση που περιγράφει την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Μονάδες 6  
2. Αν ο πυκνωτής C αντικατασταθεί με άλλον χωρητικότητας C1, το κύκλωμα οδηγείται σε κατάσταση συντονισμού. 
Να υπολογίσετε:  

α. την τιμή της χωρητικότητας C1.  
Μονάδες 5  

β. το συντελεστή ποιότητας Qπ του πηνίου.  
Μονάδες 5  

Δίνεται 
4
3

5
=

π
εφ  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1. έως και Α.5., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
Α.1.  Αν οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα παριστούν τις τιμές των δύο μεταβλητών x και y, ποια από τις υπόλοιπες 

στήλες αντιστοιχεί στις τιμές που παίρνει η συνάρτηση f=x⋅y 
x y A B Γ Δ 
0 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 
1 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 
α. Η στήλη Α. β. Η στήλη Β. γ. Η στήλη Γ. δ. Η στήλη Δ. 

Μονάδες 4 
Α.2.  Ο αριθμός (234)8 του οκταδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός 

α. (145)10.  β. (146)10.  γ. (156)10.  δ. (166)10. 
Μονάδες 4 

Α.3.  Σε μια επαφή p-n 
α. το τμήμα p αποκτά αρνητικό φορτίο, ενώ το n θετικό. β. το τμήμα p αποκτά θετικό φορτίο, ενώ το n αρνητικό. 
γ. τα τμήματα p και n αποκτούν θετικό φορτίο.  δ. τα τμήματα p και n αποκτούν αρνητικό φορτίο. 

Μονάδες 4 
Α.4.  Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου 

αυτεπαγωγής L, η τιμή της επαγωγικής αντίστασης του πηνίου 
α. τετραπλασιάζεται.     β. διπλασιάζεται. 
γ. μειώνεται στο μισό της αρχικής.    δ. μειώνεται στο 1/4 της αρχικής. 

Μονάδες 4 
Α.5.  Σε κύκλωμα σειράς εναλλασσόμενου ρεύματος η κυκλική συχνότητα ω αρχίζει να αυξάνεται συνεχώς από την τιμή 

μηδέν, οπότε το πλάτος του ρεύματος Ι0 που διαρρέει το κύκλωμα, ξεκινά από μία συγκεκριμένη τιμή και μειώνεται 
συνεχώς. Το κύκλωμα χαρακτηρίζεται ως 
α. RL σε σειρά.    β. RLC σε σειρά. 
γ. RC σε σειρά.   δ. LC σε σειρά. 

Μονάδες 4 
Α.6.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, 

αν είναι λανθασμένες. 
α. Τα αποπνικτικά ή στραγγαλιστικά πηνία αποκόπτουν τις χαμηλές συχνότητες. 

Μονάδες 2 
β. Τρανζίστορ επαφής που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή ισοδυναμεί με ανοιχτό διακόπτη. 

Μονάδες 2 
γ. Πύλες καλούνται τα ψηφιακά κυκλώματα που πραγματοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας Boole. 

Μονάδες 2 
δ. Αντίσταση εξόδου ενισχυτή καλείται το πηλίκο της τάσης εξόδου προς το ρεύμα εξόδου, όταν στην είσοδο δεν 
εφαρμόζεται σήμα. 

Μονάδες 2 
ε. Στην παράλληλη σύνδεση πηγών πρέπει όλες οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες για την καλή απόδοση της 
συστοιχίας. 

Μονάδες 2 
στ. Στο τρίγωνο ισχύων η γωνία φ από την οποία υπολογίζεται ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του κυκλώματος, είναι 
η γωνία που σχηματίζεται από τις πλευρές που αντιστοιχούν στη φαινόμενη και την άεργο ισχύ. 

Μονάδες 2 
ζ. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (ΟΚ) αποτελείται από ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατασκευασμένα στο ίδιο κομμάτι 
κρυστάλλου ημιαγωγού (chip) και συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα πλήρες κύκλωμα. 

Μονάδες 2 
η. Σε μια επαφή p-n το δυναμικό φραγμού ενισχύεται όταν αυξάνεται η τάση ορθής πόλωσης. 

Μονάδες 2 
θ. Η τάση εξόδου ενός ποτενσιόμετρου χαρακτηρίζεται ως ψηφιακό σήμα. 

Μονάδες 2 
ι. Το φίλτρο ενός τροφοδοτικού καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της ac τάσης. 

Μονάδες 2 
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Α.7.  Αν x, y, z λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση zyxzyx
__________

⋅⋅=++ με χρήση πίνακα αλήθειας ή με χρήση 
θεωρημάτων της άλγεβρας Boole. 

Μονάδες 10 
ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1.  Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος και να υπολογίσετε τις τάσεις και τα ρεύματα 
όλων των κλάδων με χρήση των νόμων του Kirchhoff, σημειώνοντας στο σχήμα την πολικότητα όλων των τάσεων 
και τη φορά όλων των ρευμάτων. 

 
Μονάδες 12 

Β.2.  Ένα πραγματικό πηνίο με ωμική αντίσταση Rπ=1Ω και επαγωγική αντίσταση XL=3Ω συνδέεται σε σειρά με ωμική 
αντίσταση R=3Ω. Στα άκρα τους, συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης v=20 2  ημ100t. 
Να υπολογισθούν: 
α. H σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
β. Tο πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι0 που διαρρέει το κύκλωμα. 

Μονάδες 5 
γ. Η πραγματική ισχύς που καταναλώνεται στο πηνίο. 

Μονάδες 3 
δ. Η τιμή της χωρητικότητας C ιδανικού πυκνωτή που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά ώστε η διαφορά φάσης μεταξύ 
έντασης ρεύματος και τάσης πηγής να μηδενισθεί, διατηρώντας σταθερή την τάση της πηγής. 

Μονάδες 5 
ε. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, μετά τη σύνδεση του πυκνωτή. 

Μονάδες 5 
στ. Η πραγματική ισχύς που καταναλώνεται στο πηνίο, μετά τη σύνδεση του πυκνωτή. 

Μονάδες 3 
Β.3.  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται: E=12V, r=1Ω, R1=3Ω, R2=6Ω, R3=12Ω 
 

Να υπολογισθούν: 
α. Το ρεύμα Ι που διαρρέει την πηγή. 

Μονάδες 3 
β. Η τάση VAB στα άκρα της αντίστασης R1. 

Μονάδες 3 
γ. Τα ρεύματα Ι2 και Ι3. 

Μονάδες 6 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΘΕΜΑ 1ο  
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2 και 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
1.  Αν συνδέσουμε αμπερόμετρο παράλληλα (όπως το βολτόμετρο) σ’ ένα στοιχείο κυκλώματος που διαρρέεται από 

ρεύμα, τότε το αμπερόμετρο:  
α. θα μετρήσει το ρεύμα του στοιχείου   β. θα μετρήσει την τάση του στοιχείου  
γ. θα καταστραφεί     δ. δεν θα δώσει ένδειξη  

Μονάδες 4  
2.  Ο βαθμός απόδοσης μιας ηλεκτρικής μηχανής που λειτουργεί, είναι:  

α. η<1   β. η>1   γ. η=0   δ. 1<η<2  
Μονάδες 4 

3.  Οι ακροδέκτες μιας κρυσταλλοτριόδου (τρανζίστορ) είναι:  
α. άνοδος, βάση, κάθοδος   β. βάση, συλλέκτης, εκπομπός  
γ. κάθοδος, συλλέκτης, βάση   δ. εκπομπός, βάση, κάθοδος  

Μονάδες 5  
4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λογικές πύλες της στήλης Α και δίπλα τη σωστή λογική πράξη που εκτελούν, από 

τη στήλη Β.  
Στήλη Α  
Λογική πύλη 

Στήλη Β  
Λογική πράξη που εκτελεί 

AND  Πολλαπλασιασμός  
ΟR  Άρνηση  
ΝΟΤ  Αφαίρεση  
 Πρόσθεση  

Μονάδες 6  
5.  Να γράψετε στο τετράδιό σας την περιοχή λειτουργίας της κρυσταλλοτριόδου (τρανζίστορ) της στήλης Α και δίπλα 

τη σωστή πόλωση εκπομπού και συλλέκτη της στήλης Β.  
Στήλη Α  
Περιοχή λειτουργίας 

Στήλη Β  
Σωστή πόλωση  

περιοχή κόρου  ορθή πόλωση εκπομπού ανάστροφη πόλωση συλλέκτη  
περιοχή αποκοπής  ορθή πόλωση εκπομπού και συλλέκτη  
περιοχή ενεργός  ανάστροφη πόλωση εκπομπού και συλλέκτη  
 ανάστροφη πόλωση εκπομπού, ορθή πόλωση συλλέκτη  

Μονάδες 6  
ΘΕΜΑ 2ο  
1.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας μόνο τις σωστές προτάσεις.  

Τα τυπωμένα κυκλώματα πλεονεκτούν ως προς τα κυκλώματα με αγωγούς σύνδεσης λόγω:  
α. ελάττωσης βάρους.  
β. καλύτερης εμφάνισης.  
γ. ελάττωσης κόστους και τυποποίησης της κατασκευής.  
δ. βελτίωσης αξιοπιστίας, απλούστευσης παραγωγής και ελαχιστοποίησης συνδέσεων.  
ε. λειτουργίας και με εναλλασσόμενο ρεύμα.  
στ. ευκολότερης ανίχνευσης βλαβών, οργάνωσης του χώρου και συστηματοποίησης του ελέγχου.  
ζ. του ότι είναι καλύτερες κατασκευές γιατί είναι χειροποίητες.  
η. του ότι είναι υβριδικά κυκλώματα.  

Μονάδες 8  
2.  Να απαντήσετε με συντομία στην ερώτηση:  

α. Τι είναι ο μετατροπέας Α/D και τι ο μετατροπέας D/A;  
Μονάδες 4  

β. Να δώσετε ένα παράδειγμα για κάθε είδος μετατροπέα.  
Μονάδες 2  

3. Να γράψετε στο τετράδιό σας με τη σωστή σειρά τα παρακάτω μέρη που αφορούν τη δομή μιας ηλεκτρονικής 
εγκατάστασης ή συστήματος αρχίζοντας από το ποιο σύνθετο:  
α. εξάρτημα    β. κύκλωμα  
γ. συσκευή    δ. βαθμίδα   ε. σύστημα  

Μονάδες 5  
4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους των ημιαγωγών της στήλης Α και δίπλα τα στοιχεία πρόσμιξης που 

αντιστοιχούν σε αυτούς της στήλης Β.  
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Στήλη Α  
Τύπος ημιαγωγού  

Στήλη Β  
Στοιχείο πρόσμιξης  

Ενδογενής ημιαγωγός  Μονοσθενές  
Ημιαγωγός τύπου p  Δισθενές  
Ημιαγωγός τύπου n  Τρισθενές  
 Τετρασθενές  
 Πεντασθενές  
 Κανένα  

Μονάδες 6  
ΘΕΜΑ 3ο  
Το πρωτεύον ιδανικού μετασχηματιστή τροφοδοτείται με τάση V1 = 220 V. Το δευτερεύον λειτουργεί με τάση V2 = 110 V 

και τροφοδοτεί ωμική κατανάλωση. Η κατανάλωση αυτή διαρρέεται από ρεύμα Ι2 = 5 Α.  
Zητούνται:  

1. Η σχέση μετασχηματισμού  
Μονάδες 5  

2. Η ισχύς της ωμικής κατανάλωσης  
Μονάδες 5  

3. Η αντίσταση της ωμικής κατανάλωσης  
Μονάδες 5  

4. Το ρεύμα του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή  
Μονάδες 5  

5. Η ισχύς που απορροφάται από το πρωτεύον του μετασχηματιστή  
Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 4ο  
Δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος με πολική τάση 380 V, τροφοδοτεί τρεις ωμικές αντιστάσεις των 10 Ω η κάθε μία. Να 
υπολογίσετε την ολική ισχύ, αν οι αντιστάσεις έχουν συνδεθεί  

i) σε αστέρα  
Μονάδες 12  

ii) σε τρίγωνο.  
Μονάδες 13  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  
ΘΕΜΑ 1ο  
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:  
1.  Οι αγωγοί είναι σώματα που εμφανίζουν  

α. αρνητική ηλεκτρική αντίσταση R.    
β. μικρή ηλεκτρική αντίσταση R.  
γ. μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R.     
δ. σχετικά μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R, αλλά μικρότερη των μονωτικών υλικών.  

Μονάδες 3  
2.  Η ηλεκτρική αντίσταση μιας ιδανικής διόδου παίρνει  

α. τιμή 0, όταν πολωθεί ορθά και 1, όταν πολωθεί ανάστροφα.  
β. τιμή 0, όταν πολωθεί ορθά και άπειρη, όταν πολωθεί ανάστροφα.  
γ. τιμή 1, όταν πολωθεί ορθά και 0, όταν πολωθεί ανάστροφα.  
δ. άπειρη τιμή, όταν πολωθεί ορθά και 0, όταν πολωθεί ανάστροφα.  

Μονάδες 3  
3.  Η λογική πύλη ΚΑΙ (AND) εκτελεί  

α. λογική πρόσθεση.  
β. λογικό πολλαπλασιασμό.  
γ. λογική άρνηση.  
δ. λογική άρνηση και πολλαπλασιασμό.  

Μονάδες 3  
4.  Όλες οι πληροφορίες στο εσωτερικό των ψηφιακών συσκευών πρέπει να γράφονται με μορφή  

α. δεκαεξαδική.    β. δεκαδική.  
γ. οκταδική.    δ. δυαδική.  

Μονάδες 4  
5. Να αντιστοιχίσετε σωστά κάθε φράση της Στήλης Ι με μία φράση της Στήλης II και να τις μεταφέρετε στο τετράδιό σας με 

τη μορφή ενιαίων προτάσεων.  
Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

Στο ιδανικό πηνίο σε κύκλωμα 
Ε.Ρ.  

η τάση προπορεύεται της έντασης του ρεύματος κατά 
180°.  

Στην ωμική αντίσταση σε 
κύκλωμα Ε.Ρ.  

η τάση προπορεύεται της έντασης του ρεύματος κατά 90°.  

Στον ιδανικό πυκνωτή σε 
κύκλωμα Ε.Ρ.  

η ένταση του ρεύματος έχει πάντα διπλάσια συχνότητα 
από τη συχνότητα της τάσης.  

 η τάση και η ένταση του ρεύματος είναι μεγέθη 
συμφασικά.  

 η ένταση του ρεύματος προπορεύεται της τάσης κατά 90°.  

 
Μονάδες 12  

ΘΕΜΑ 2ο  
Α.  Από τις παρακάτω προτάσεις τρεις είναι λανθασμένες. Να τις εντοπίσετε και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

α. Ο αριθμός 13 του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό 1101 του δυαδικού συστήματος.  
β. Η έξοδος της λογικής πύλης δύο εισόδων Η (OR) είναι 0, αν και οι δύο είσοδοι είναι 1.  
γ. Η δίοδος Zener είναι πολύ χρήσιμη στη σταθεροποίηση της συνεχούς τάσης.  
δ. Η συχνότητα των 100 Hz ανήκει στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων.  
ε. Ο νόμος του Ohm ισχύει και για κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.  
στ. Σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος με δύο αντιστάσεις, παράλληλα συνδεδεμένες, η ισοδύναμη αντίσταση δίνεται 

από τη σχέση 
21

21

RR
RR

R
⋅
+

=ΟΛ  

Μονάδες 12  
Β.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις και να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.  

1. Ενεργός τάση ενός ---------- ρεύματος ονομάζεται η συνεχής τάση, η οποία, όταν εφαρμόζεται στα άκρα του ίδιου 
αγωγού, δίνει ρεύμα με ένταση ίση με την ---------- ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος.  

Μονάδες 4  
2.  Μονάδα μέτρησης πραγματικής ισχύος είναι το ���� και της φαινομένης ισχύος είναι το ----------- .  
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Μονάδες 4  
3.  Η συχνότητα στην οποία επιτυγχάνεται συντονισμός σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται από 
τη σχέση -----------.  

Μονάδες 3  
4.  Στις εφαρμογές των ημιαγωγών χρησιμοποιήθηκε αρχικά το στοιχείο Γερμάνιο, αργότερα όμως 
επικράτησε το στοιχείο  ------- .  

Μονάδες 2  
ΘΕΜΑ 3ο  

α. Διατυπώστε το νόμο των ρευμάτων και το νόμο των τάσεων του Kirchhoff.  
Μονάδες 10  

β. Στον κόμβο Α και το βρόχο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος, να γράψετε τις αντίστοιχες σχέσεις που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff.  

 
Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ 4ο  
Στα άκρα ενός πηνίου με συντελεστή αυτεπαγωγής 0,2Η εφαρμόζεται συνεχής τάση 30V, οπότε αυτό διαρρέεται 
από ρεύμα έντασης 6Α. Αν τα άκρα του ίδιου πηνίου συνδεθούν με πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής 26V 

και συχνότητας 
π
30

 Ηz, να υπολογίσετε :  

α) την κυκλική συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος.  
Μονάδες 6  

β) τη σύνθετη αντίσταση Ζ.  
Μονάδες 6  

γ) το συνολικό ρεύμα που διαρρέει το πηνίο, όταν είναι συνδεδεμένο με την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος.  
Μονάδες 6  

δ) το συντελεστή ποιότητας του πηνίου.  
Μονάδες 7  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2003. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Ι  
Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2, 3, 4 και 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:  
1.  Πότε ένα κύκλωμα RLC σε σειρά, που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα, βρίσκεται σε συντονισμό;  

α. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει ελάχιστη τιμή  
β. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει μέγιστη τιμή  
γ. όταν η σύνθετη αντίστασή του παίρνει τιμή μηδέν  
δ. όταν η σύνθετη αντίστασή του παραμένει ανεπηρέαστη.  

Μονάδες 5  
2. Από ποια σχέση δίνεται η χωρητική αντίσταση ΧC ενός ιδανικού πυκνωτή στο εναλλασσόμενο ρεύμα;  

α. XC=ωC  β. 
C

1XC ω
=  

γ. 
C

1XC ω
=   δ. CXC ω=  

( ω η κυκλική συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος και C η χωρητικότητα του πυκνωτή.)  
Μονάδες 5  

3.  Στη λογική πύλη που φαίνεται στο σχήμα, για ποιες τιμές των εισόδων x,y η έξοδος f είναι 1  
α. x = 0, y = 0      
β. x = 0, y = 1  
γ. x = 1, y = 0      
δ. x = 1, y = 1  
 

Μονάδες 5  
4. Ποιο τμήμα (βαθμίδα) του τροφοδοτικού καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της εναλλασσόμενης τάσης;  

α. O μετασχηματιστής.     β. O ανορθωτής.  
γ. Tο φίλτρο.      δ. O σταθεροποιητής.  

Μονάδες 5  
5. Ο αριθμός (1111)2 του δυαδικού συστήματος σε ποιον από τους παρακάτω αριθμούς του δεκαδικού συστήματος 

αντιστοιχεί;  
α. 12     β. 15  
γ. 16     δ. 101 .  

Μονάδες 5  
Β. Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος.  
1.  Ποιοι από τους λαμπτήρες Λ1

 
, Λ2

  
θα ανάψουν, όταν κλείσει ο διακόπτης Δ του κυκλώματος;  

(Οι δίοδοι D1
 
, D2

 
θεωρούνται ιδανικές.)  

 
Μονάδες 3  

2.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 5  

Γ.  Να αποδείξετε με χρήση πίνακα αληθείας το θεώρημα της απορρόφησης, όπως εκφράζεται από τη σχέση 
x)yx(x =+⋅  

Μονάδες 9  
Δ.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις και να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.  

1. Δίοδος φωτοεκπομπής ή LED καλείται η δίοδος, η οποία εκπέμπει φως, όταν πολώνεται   
Μονάδες 2  

2. Όταν οι επαφές εκπομπού και συλλέκτη πολωθούν ορθά, το τρανζίστορ συμπεριφέρεται ως διακόπτης.  
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Μονάδες 2  
3. Η ηλεκτρική αντίσταση ιδανικής διόδου που πολώνεται , γίνεται άπειρη.  

Μονάδες 2  
4. Δυναμικό καλείται η διαφορά δυναμικού μεταξύ των τμημάτων p και n κατά το σχηματισμό επαφής p–n.  

Μονάδες 2  
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ  
Α.  Στο διαιρέτη τάσης του σχήματος 1 η τάση στα άκρα της πηγής είναι V = 210 V και οι ωμικές αντιστάσεις έχουν 

τιμές R1 = 10 Ω και R2 = 5 Ω.  

 
1. Να βρείτε την τάση V0 στα άκρα της αντίστασης R2.  

Μονάδες 10  
2. Συνδέουμε παράλληλα με την αντίσταση R2 μια αντίσταση R3 = 20 Ω, όπως στο σχήμα 2.  
Να βρείτε την τάση V0΄ στα άκρα του συστήματος των δύο αντιστάσεων R2 και R3.  

Μονάδες 15  
Β.  Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση, ιδανικό πηνίο με επαγωγική αντίσταση , πυκνωτή με 

χωρητική αντίσταση και διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα ενεργού τιμής  
1. Να υπολογίσετε τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 8  
2. Να υπολογίσετε την ενεργό τάση στα άκρα του κυκλώματος RLC σε σειρά.  

Μονάδες 6 
 3. Να υπολογίσετε τη φαινόμενη ισχύ S του κυκλώματος.  

Μονάδες 5  
4. Να χαρακτηρίσετε τη συμπεριφορά του κυκλώματος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Ι 
Α.  Στις παρακάτω προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της: 
1.  Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση της μορφής v = V0ημ(ωt), τότε η ένταση του 

ρεύματος που δημιουργείται είναι της μορφής 
α. i = I0 ημ(ωt).    β. i = I0 ημ(ωt + 90°). 
γ. i = I0 ημ(ωt – 90°).   δ. i = I0 ημ(ωt + 180°) . 

Μονάδες 5 
2.  Στην καμπύλη απόκρισης ενός πραγματικού ενισχυτή η ανώτερη και η κατώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης 

αντιστοιχούν σε απολαβή ίση με 

α. 
2

1
της μέγιστης τιμής της απολαβής.    β.  2  της μέγιστης τιμής της απολαβής. 

γ.  
2
1

 της μέγιστης τιμής της απολαβής.    δ. 
2
3
της μέγιστης τιμής της απολαβής. 

Μονάδες 5 
3.  Η επαγωγική αντίσταση XL ενός συγκεκριμένου ιδανικού πηνίου εξαρτάται 

α. από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.    
β. από την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. 
γ. από τη διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του και της έντασης του ρεύματος που το 
διαρρέει. 
δ. από τη συχνότητα του ρεύματος που το διαρρέει. 

Μονάδες 5 
4.  Θεωρούμε τη λογική συνάρτηση f = x + y και τον παρακάτω πίνακα αλήθειας 

x  y  Α Β Γ Δ 
0  0  0  1  0  0 
0  1  0  0  1  1 
1  0  0  0  1  1 
1  1  1  1  0  1 
Η Στήλη που δίνει τις τιμές της συνάρτησης f είναι η 
α.  Α. β.  Β.  γ.  Γ.  δ. Δ. 

Μονάδες 5 
5.  Ο αριθμός (1001)2 του δυαδικού συστήματος, στο δεκαδικό σύστημα είναι ο  

α. (101)10  β. (17)10  γ. (9)10  δ. (2)10 
Μονάδες 5 

Β.  Να αποδείξετε με τη βοήθεια πίνακα αληθείας ή κάνοντας χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole, τη σχέση  
(x + y) ⋅ (x + y  ) = x . 

Μονάδες 9 
Γ.  Η ισχύς εισόδου κατά τη λειτουργία ενός ενισχυτή είναι 5mW. Η ισχύς εξόδου είναι 50W. Να αιτιολογήσετε γιατί 

αυτό δεν είναι αντίθετο με την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 
Μονάδες 8 

Δ.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις και να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. 
1. Όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στη περιοχή κόρου, τότε και οι δύο επαφές του πολώνονται ………………… 

Μονάδες 2 
2. Αν η άεργος ισχύς είναι αρνητική, τότε το κύκλωμα παρουσιάζει ……………………….. συμπεριφορά.  

Μονάδες 2 
3. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του ημιαγωγού, τότε η αγωγιμότητα ………………….. 

Μονάδες 2 
4. Τα ψηφιακά κυκλώματα, των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνον από τα σήματα που εφαρμόζονται στην είσοδό 
τους, χαρακτηρίζονται ως …………………. 

Μονάδες 2 
ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

Α.  Παρατηρώντας τις χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου ενός τρανζίστορ npn, που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή με 
σταθερή τάση πόλωσης VCE , διαπιστώνουμε ότι, αν το ρεύμα βάσης ΙB αυξηθεί από ΙB = 20μΑ σε Ι΄B = 80μΑ, τότε το 
ρεύμα του συλλέκτη ΙC αυξάνεται από ΙC = 1mA σε Ι΄C = 4mA. 
Να υπολογισθούν: 
1. Η μεταβολή ΔΙΕ του ρεύματος του εκπομπού. 
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Μονάδες 7 
2. Ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β. 

Μονάδες 6 
3. Διατηρούμε την VCE σταθερή και μεταβάλλουμε το ρεύμα της βάσης κατά ΔΙΒ = 10μΑ. Πόσο θα μεταβληθεί το 
ρεύμα του συλλέκτη; 

Μονάδες 7 
Β.  Κύκλωμα RL σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση R = 25Ω και ιδανικό πηνίο. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από 

πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής V = 130V και διαρρέεται από ρεύμα ενεργού έντασης Ι = 2Α. 
Να βρεθούν: 
1. Η ενεργός τιμή της τάσης VR στα άκρα της αντίστασης R. 

Μονάδες 3 
2. Η ενεργός τιμή της τάσης VL στα άκρα του πηνίου. 

Μονάδες 3 
3. Η επαγωγική αντίσταση XL του πηνίου. 

Μονάδες 3 
4. Η σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. 

Μονάδες 3 
Χωρίς να αλλάξουμε την τάση τροφοδοσίας συνδέουμε (στο ίδιο κύκλωμα) σε σειρά έναν πυκνωτή κατάλληλης 
χωρητικότητας ώστε το κύκλωμα να έρθει σε κατάσταση συντονισμού. 
Να βρεθούν: 
5. Η χωρητική αντίσταση XC του πυκνωτή. 

Μονάδες 3 
6. Η σύνθετη αντίσταση Ζ΄ του κυκλώματος. 

Μονάδες 3 
7. Η ενεργός τιμή της έντασης Ι΄ του ρεύματος. 

Μονάδες 3 
8. Η ενεργός τιμή της τάσης V΄L στα άκρα του πηνίου κατά το συντονισμό. 

Μονάδες 3 
9. Η φαινομένη, η άεργος και η πραγματική ισχύς του κυκλώματος κατά το συντονισμό. 

Μονάδες 6 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005.  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
Α.1. Τρεις αντιστάσεις R1, R2, R3, για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3 , συνδέονται παράλληλα. Για τις τάσεις V1, V2, V3 , στα 

άκρα της κάθε αντίστασης ισχύει  
α. V1>V2>V3 .    β. V1<V2<V3 .  
γ. V1=V2=V3 .    δ. V1+V2+V3=0 .  

Μονάδες 5  
A.2.  Αντίσταση, ιδανικό πηνίο και ιδανικός πυκνωτής συνδέονται σε σειρά και το κύκλωμά τους βρίσκεται σε κατάσταση 

συντονισμού. Τότε  
α. η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος παίρνει μέγιστη τιμή.  
β. η τιμή της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος εξαρτάται από τη συχνότητα της εφαρμοζόμενης τάσης.  
γ. η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι ίση με μηδέν.  
δ. η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου είναι ίση με την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Αν μια ημιτονοειδής εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 50 Ηz ανορθωθεί πλήρως, τότε η τάση που προκύπτει έχει 

συχνότητα  
α. 25 Ηz .  β. 50 Ηz .  γ. 100 Ηz .  δ. 200 Ηz .  

Μονάδες 5  
Α.4.  Ο αριθμός (123)8

 
του οκταδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο  

α. (11)10    β. (80)10   γ. (83)10   δ. (664)10.  
Μονάδες 5  

Α.5.  Σε κύκλωμα RLC σε σειρά η άεργος ισχύς είναι −3 Vr (Var) και η πραγματική ισχύς 4 W (Watt). Η φαινομένη ισχύς 
σε VA (Volt Ampere) είναι  
α. 1 VA .   β. 5 VA .  γ. 7 VA .  δ. −1 VA .  

Μονάδες 5  

Α.6.  Να αποδειχθεί η σχέση 1yx)yx(x
__________

=⋅++⋅ με τη χρήση πίνακα αληθείας ή με τη χρήση των θεωρημάτων της 
άλγεβρας Boole.  

Μονάδες 10  
Α.7.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις και να 

σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή ή Λ, αν είναι λανθασμένη.  
α. Πύλες καλούνται τα ψηφιακά κυκλώματα που υλοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας Boole.  

Μονάδες 3  
β. Η ελάττωση της αγωγιμότητας των μεταλλικών αγωγών με την αύξηση της θερμοκρασίας, εξηγείται από την 
αύξηση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων.  

Μονάδες 3  
γ. Η βασική σχέση μεταξύ των εντάσεων των ρευμάτων κατά τη λειτουργία ενός τρανζίστορ είναι: ΙC = ΙB+ΙE (όπου ΙC 
το ρεύμα του συλλέκτη, ΙΒ το ρεύμα της βάσης και ΙΕ το ρεύμα του εκπομπού).  

Μονάδες 3  
δ. Η μετατροπή ενός σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό γίνεται με τη βοήθεια μετατροπέα Α/D.  

Μονάδες 3  
ε. Στους ημιαγωγούς τύπου p, φορείς μειονότητας είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.  

Μονάδες 3  
ΟΜΑΔΑ Β  

Β.1.  Το εύρος ζώνης διέλευσης συχνοτήτων ΒW ενός πραγματικού ενισχυτή είναι 16000 Ηz, και η κατώτερη πλευρική 
συχνότητα διέλευσης είναι f1=100 Ηz.  
Αν η απολαβή ισχύος στην ανώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης είναι Α2

 
= 2100  , να υπολογίσετε :  

α. Την ανώτερη πλευρική συχνότητα f2 ,  
Μονάδες 5 

β. την απολαβή ισχύος Α1 στην κατώτερη πλευρική συχνότητα,  
Μονάδες 5  

γ. τη μέγιστη τιμή της απολαβής ισχύος Αmax
 
και  

Μονάδες 5  
δ. τη μέση ισχύ του σήματος εξόδου Ρεξ

 
του ενισχυτή, αν η μέση ισχύς του σήματος εισόδου είναι Ρεισ

 
= 5 mW.  

Μονάδες 5  
Β.2.  Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, που περιλαμβάνει αντιστάτη ωμικής αντίστασης R, ιδανικό πηνίο με 

συντελεστή αυτεπαγωγής L και ιδανικό πυκνωτή χωρητικότητας C συνδεδεμένα σε σειρά, εφαρμόζεται ημιτονοειδής 
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ηλεκτρική τάση. Το πλάτος της τάσης σε καθένα από τα προηγούμενα ηλεκτρικά στοιχεία είναι 250 V και το 

πλάτος του ρεύματος που τα διαρρέει είναι 22 Α. Να υπολογίσετε:  
α. Την τιμή της ωμικής αντίστασης R,  

Μονάδες 5  
β. την τιμή της επαγωγικής αντίστασης ΧL,  

Μονάδες 5  
γ. την τιμή της χωρητικής αντίστασης ΧC,  

Μονάδες 5  
δ. το συντελεστή ποιότητας του πηνίου Qπ,  

Μονάδες 5  
ε. την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του κυκλώματος και   

Μονάδες 5  
στ. την άεργο ισχύ του κυκλώματος.  

Μονάδες 5 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
Α.1.  Στα άκρα πυκνωτή χωρητικότητας C εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση. Αν διπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του 

πυκνωτή, η τιμή της χωρητικής αντίστασης του πυκνωτή  
α. δεν μεταβάλλεται.  β. διπλασιάζεται.  
γ. υποδιπλασιάζεται.  δ. μηδενίζεται.  

Μονάδες 4  
A.2. Στον κόμβο Α εισέρχονται τα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3 και εξέρχεται το ρεύμα Ι4..  

 
Αν οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων είναι Ι2 = 2Α, Ι3 = 3Α και Ι4 = 6Α, η τιμή της έντασης του ρεύματος Ι1 είναι  
α. 1Α.  β. 2Α.  γ. 3Α.  δ. 4Α.  

Μονάδες 4  
Α.3.  Ο αριθμός (123)16 του δεκαεξαδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο  

α. (163)10  β. (291)10   γ. (280)10  δ. (223)10  
Μονάδες 4 

Α.4.  Το κύκλωμα του σχήματος με τους διακόπτες x, y, τον λαμπτήρα f και την πηγή V  
 

α. επαληθεύει τη λογική πράξη AND .  
β. επαληθεύει τη λογική πράξη OR.  
γ. επαληθεύει τη λογική πράξη NOT.  
δ. δεν επαληθεύει λογική πράξη.  
 
 

Μονάδες 4  
Α.5.  Κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ επαφής στην περιοχή κόρου οι επαφές εκπομπού και συλλέκτη πρέπει να 

πολωθούν  
α. και οι δύο ορθά.  
β. και οι δύο ανάστροφα.  
γ. η πρώτη ορθά και η δεύτερη ανάστροφα.  
δ. η πρώτη ανάστροφα και η δεύτερη ορθά.  

Μονάδες 4  
Α.6.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις και να 

σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή, ή Λ, αν είναι λανθασμένη.  
α. Αποπνικτικά ή στραγγαλιστικά ονομάζονται τα πηνία που αποκόπτουν τις χαμηλές συχνότητες.  

Μονάδες 3  
β. Ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως ανοικτός διακόπτης.  

Μονάδες 3  
γ. Οι ημιαγωγοί τύπου p ανήκουν στους ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγούς.  

Μονάδες 3  
δ. Ο ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων λειτουργεί στην περιοχή των συχνοτήτων των ακουστών ήχων (20Ηz έως 20kHz).  

Μονάδες 3  
ε. Ο σταθεροποιητής σε ένα τροφοδοτικό διατηρεί τη dc τάση σταθερή, ανεξάρτητα από την αντίσταση της 
τροφοδοτούμενης βαθμίδας.  

Μονάδες 3  
A.7.  Να αποδειχθεί, με βάση το νόμο τάσεων Kirchhoff (Κίρχοφ) και το νόμο του Ohm (Ωμ), η σχέση που δίνει την 

ισοδύναμη αντίσταση n αντιστάσεων που συνδέονται σε σειρά.  
Μονάδες 8  

A.8.  Να αποδείξετε με χρήση πίνακα αληθείας το θεώρημα της απορρόφησης, όπως εκφράζεται από τη σχέση x + x⋅y = 
x.  

Μονάδες 7  
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ΟΜΑΔΑ Β  
Β.1.  Σ’ έναν ενισχυτή το σήμα εισόδου έχει ενεργό τιμή τάσης u1 = 10mV και η αντίσταση εισόδου του είναι rin = 10Ω. Η 

ενεργός τιμή της τάσης εξόδου του ενισχυμένου σήματος είναι u2 = 1V και η αντίσταση μεγαφώνου που συνδέεται 
στην έξοδο του ενισχυτή είναι r0 = 5Ω. Να υπολογίσετε:  
α. τις ενεργές τιμές των ρευμάτων εισόδου i1 και εξόδου i2 του ενισχυτή.  

Μονάδες 5  
β. τις απολαβές τάσης Α

V 
και ρεύματος Α

Ι 
του ενισχυτή.  

Μονάδες 5  
γ. την απολαβή ισχύος του ενισχυτή.  

Μονάδες 5  
Β.2.  Κύκλωμα περιλαμβάνει ωμική αντίσταση R, ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και ιδανικό πυκνωτή 

χωρητικότητας C συνδεδεμένα σε σειρά. Αν στα άκρα του κυκλώματος εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση ενεργού 
τιμής Vεν

 
= 50V και συχνότητας f = 50 Ηz, τότε το πηνίο παρουσιάζει επαγωγική αντίσταση XL

 
= 20Ω και ο πυκνωτής 

χωρητική αντίσταση XC
 
= 5Ω. Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι Ιεν

 
= 2Α.  

Να υπολογίσετε:  
α. την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου και την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή.  

Μονάδες 6  
β. τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 5  
γ. την ωμική αντίσταση R.  

Μονάδες 6  
δ. το συνφ, όπου φ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης που εφαρμόζεται στο κύκλωμα και του ρεύματος που 
το διαρρέει.  

Μονάδες 6  
Διατηρώντας σταθερή την ενεργό τιμή Vεν

 
της εφαρμοζόμενης τάσης μειώνουμε τη συχνότητά της στο μισό της 

αρχικής της τιμής.  
Να υπολογίσετε:  
ε. τη νέα επαγωγική αντίσταση Χ′L

 
του πηνίου και τη νέα χωρητική αντίσταση του πυκνωτή Χ′C

 
.  

Μονάδες 6  
στ. τη νέα ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος Ι′εν

 
.  

Μονάδες 6  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A.1.  Κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ επαφής στην περιοχή αποκοπής, οι επαφές εκπομπού και συλλέκτη πρέπει να 

πολωθούν  
α. η πρώτη ορθά και η δεύτερη ανάστροφα.  
β. η πρώτη ανάστροφα και η δεύτερη ορθά.  
γ. και οι δύο ανάστροφα.  
δ. και οι δύο ορθά.  

Μονάδες 5  
Α.2.  Κατά το σχηματισμό μιας επαφής p-n, δύο ημιαγωγών τύπου p και τύπου n,  

α. το τμήμα p αποκτά θετικό φορτίο, ενώ το τμήμα n αρνητικό φορτίο.  
β. το τμήμα p αποκτά αρνητικό φορτίο, ενώ το τμήμα n θετικό φορτίο.  
γ. και τα δύο τμήματα p και n αποκτούν θετικό φορτίο.  
δ. και τα δύο τμήματα p και n αποκτούν αρνητικό φορτίο.  

Μονάδες 5  
Α.3.  Το κύκλωμα του σχήματος με το διακόπτη x, το λαμπτήρα f και την πηγή τάσης V  

α. επαληθεύει τη λογική πράξη AND .  
β. επαληθεύει τη λογική πράξη OR.  
γ. επαληθεύει τη λογική πράξη NOT.  
δ. δεν επαληθεύει λογική πράξη.  

Μονάδες 5  
 
 
 
 
 
 
Α.4.  Ο αριθμός (100)16 του δεκαεξαδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο 

αριθμός  
α. (100)10  β. (256)10  γ. (2007)10  δ. (200)10  

Μονάδες 5  
Α.5.  Στη λογική πύλη που φαίνεται στο σχήμα η έξοδος f παίρνει την τιμή 0 για τις τιμές των εισόδων  

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

Μονάδες 5 
Α.6.  Τρεις αντιστάσεις R1,R2,R3 για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3 συνδέονται όπως στο σχήμα:  

 
Aν V1,V2,V3 είναι οι τάσεις στα άκρα της καθεμιάς αντίστασης R1,R2,R3 και I1,I2,I3, αντίστοιχα τα ρεύματα που τις 
διαρρέουν, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω ανισότητες και να 
σημειώσετε δίπλα Σ, αν είναι σωστή, ή Λ, αν είναι λανθασμένη.  
α. V2>V3.  β. I2>I3.   γ. V1>V2.  δ. V1>V3.  ε. I1>I2.  

Μονάδες 15  
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A.7.  Να αποδειχθεί η σχέση  0)yx()yxx(
_________

=+⋅⋅+  με τη χρήση πίνακα αλήθειας ή με τη χρήση θεωρημάτων της 
άλγεβρας Boole.  

Μονάδες 10  
ΟΜΑΔΑ Β  

Β.1. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του παρακάτω σχήματος οι δίοδοι D1 και D2 είναι ιδανικές.  
 

 
Να υπολογίσετε την:  
α. ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.  

Μονάδες 6  
β. τιμή της ωμικής αντίστασης Rx.  

Μονάδες 6  
γ. ισοδύναμη αντίσταση RAB

 
του κυκλώματος.  

Μονάδες 8  
Β.2.  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος υπάρχουν ωμική αντίσταση R=1Ω και αδιαφανές κουτί συνδεδεμένα σε 

σειρά. Στο κουτί περιέχεται ηλεκτρικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι ωμική αντίσταση ή ιδανικό πηνίο ή ιδανικός 
πυκνωτής ή συνδυασμός αυτών ανά δύο, συνδεδεμένων σε σειρά. Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται 
εναλλασσόμενη τάση και η ένταση του ρεύματος που προκύπτει είναι i = 2ημ (100πt), (SI). Στα άκρα του κουτιού X  

η τάση είναι )
4

t100(26vx
π

+πημ=  (SI) 

 

 
1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο του κουτιού.  

Μονάδες 10  
2. Να υπολογίσετε:  
α. Την τιμή του στοιχείου ή των στοιχείων που περιέχει το κουτί.  

Μονάδες 8  
β. Το πλάτος της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα της συνδεσμολογίας.  

Μονάδες 6  
γ. Την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται στο κύκλωμα.  

Μονάδες 6  

Δίνεται 
2
2

44
=

π
συν=

π
ημ   
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.1. έως και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
A.1.   H   ισοδύναμη   αντίσταση   RΟΛ   δύο   ή   περισσότερων αντιστάσεων που συνδέονται παράλληλα είναι 

α.   μεγαλύτερη   από τη μεγαλύτερη αντίσταση.  
β.    μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση. 
γ.    μικρότερη    από    τη    μεγαλύτερη    αντίσταση    και μεγαλύτερη από τη μικρότερη αντίσταση. 
δ.    ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων. 

Μονάδες 5 
Α.2. Στη       διανυσματική       παράσταση       εναλλασσόμενου ρεύματος στο επίπεδο xΟy,  

α.   ο   άξονας   των   τεταγμένων   αποτελεί   τον   άξονα στιγμιαίων τιμών.  
β.    ο   άξονας   των   τετμημένων   αποτελεί   τον   άξονα στιγμιαίων τιμών,  
γ.    ο  άξονας των τεταγμένων αποτελεί την αρχή  των φάσεων.  
δ.   ο   άξονας   των   τετμημένων      αποτελεί   τον   άξονα ενεργών τιμών. 

Μονάδες 5 
Α.3  Η μέση ισχύς του σήματος στην είσοδο και στην έξοδο ενισχυτή είναι Ρεισ.= 1 mW και Pεξ.= 10 W, αντίστοιχα. Η 

απολαβή ισχύος του παραπάνω ενισχυτή είναι 
α.. 10    β. 100     γ. 1.000     δ. 10.000 

Μονάδες 5 
Α.4. Ο αριθμός (234)8 του οκταδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός 

α.   (140)10 β.    (152)10  γ.   (156)10  δ.   (164)10 
Μονάδες 5 

Α.5. Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από τους διακόπτες Δ1, Δ2, τον λαμπτήρα 
Λ και την πηγή τάσης Ε.   Ο λαμπτήρας Λ δεν ανάβει όταν 

 
α. Δ1 ανοικτός και Δ2 ανοικτός.  
β. Δ1 ανοικτός και Δ2 κλειστός,  
γ. Δ1 κλειστός και Δ2 ανοικτός.  
δ.  Δ1 κλειστός και Δ2 κλειστός. 

Μονάδες 5 
Α.6  Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ, αν 

η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη 
α.  Ο   νόμος   ρευμάτων   του   Kirchhoff   αναφέρεται   σε κόμβο κυκλώματος. 

Μονάδες 3 
β.   Το    πιο    σημαντικό    ψηφίο    (MSD)    του    αριθμού (3954)10 είναι το 9. 

Μονάδες 3 
γ.  Όταν    η    απολαβή    έντασης    του    ρεύματος    ενός ενισχυτή μετριέται σε dΒ, τότε δίνεται από τη σχέση  

dΒ έντασης = 
εισ

εξ

Ι0

0I
log20 , όπου Ι0εξ., Ι0εισ. τα πλάτη του   ρεύματος   στην   έξοδο   και   στην   είσοδο   του 

ενισχυτή, αντίστοιχα.. 
Μονάδες 3 

δ.  Στην περιοχή κόρου το τρανζίστορ συμπεριφέρεται ως ανοικτός διακόπτης. 
Μονάδες 3 

ε.   Κατά τον συντονισμό κυκλώματος RLC σε σειρά η σύνθετη αντίσταση παίρνει την ελάχιστη τιμή. 
Μονάδες 3 

A.7. Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση 

yx)yx(y)xy(x
___________________________

+=+⋅++⋅  
με τη  χρήση  θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας. 

Μονάδες 10 
ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1.  Στις παρακάτω συνδεσμολογίες συνεχούς ρεύματος οι αντιστάσεις είναι ίσες μεταξύ τους, τιμής R η καθεμιά. Oι 
ολικές εντάσεις των ρευμάτων Ι των συνδεσμολογιών είναι ίσες μεταξύ τους. 
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Ποιες από τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 είναι ίσες μεταξύ τους; 
Μονάδες 5 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 10 

Β.2. Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελείται από ωμική αντίσταση R = 3Ω και ιδανικό πηνίο με 
συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,03H, συνδεδεμένα σε σειρά, τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση ν = 300 ημ 
100t, (SΙ). Να βρείτε: 
α.   την επαγωγική αντίσταση του πηνίου XL. 

Μονάδες 5  
β.    τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
γ. τη διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης της πηγής και της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει το 
κύκλωμα. 

Μονάδες 5 
δ. την εξίσωση της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Μονάδες 10 
ε. την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται στο κύκλωμα. 

Μονάδες 5 
στ.   τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος. 

Μονάδες 5 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.1. έως και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και, δίπλα σε κάθε 
αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A.1.  Αν ένα κύκλωμα RLC σε σειρά βρίσκεται σε συντονισμό τότε  

α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα παίρνει ελάχιστη τιμή.  
β. η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος παίρνει μέγιστη τιμή.  
γ. η επαγωγική αντίσταση ΧL του πηνίου είναι μεγαλύτερη από την χωρητική αντίσταση ΧC του πυκνωτή.  
δ. η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι μεγέθη 
συμφασικά.  

Μονάδες 5  
Α.2.  Η ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ τριών ίσων αντιστάσεων, R η καθεμιά, που συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους είναι  

α. R/2.   β. R/3.  γ. R.  δ. 3R.  
Μονάδες 5  

Α.3.  Αν σε μια μονάδα απεικόνισης 7 στοιχείων (display), σχηματίζεται το ψηφίο 5, τότε ο αριθμός των διόδων led που 
ανάβουν είναι  
α. 3  β. 4  γ. 5  δ. 6  

Μονάδες 5  
Α.4.  Ο αριθμός (1110011)2 

 
του δυαδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός  

α. (115)10  β. (121)10  γ. (125)10  δ. (129)10 
Μονάδες 5  

Α.5.  Ο ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων λειτουργεί στην περιοχή των συχνοτήτων  
α. 88MHz – 108MHz.  β. 500KHz – 1600KHz.   γ. 20Hz – 20000Hz.   δ. 470MHz – 838MHz.  

Μονάδες 5  
Α.6. Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
α. Στη συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά είναι απαραίτητο οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες.  

Μονάδες 3  
β. Εναλλασσόμενο ονομάζεται το ρεύμα του οποίου η φορά και η τιμή (ένταση) μεταβάλλονται περιοδικά με τον 
χρόνο.  

Μονάδες 3   
γ. Ανόρθωση ονομάζεται η αποκοπή των αρνητικών ημιπεριόδων μιας εναλλασσόμενης τάσης.  

Μονάδες 3  
δ. Η πύλη OR εκτελεί την πράξη του λογικού πολλαπλασιασμού.  

Μονάδες 3  
ε. Ακολουθιακά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνον από τα σήματα που 
εφαρμόζονται στην είσοδό τους.  

Μονάδες 3  
A.7.  Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση ( ) ( )x y x y x y⋅ ⋅ + = ⋅ με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας 

Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας.  
Μονάδες 10  
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ΟΜΑΔΑ Β  
Β.1.  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:  

Ε=50V, r=0Ω, R1=4Ω, R2=6Ω, R3=15Ω, R4=4Ω. 
Να υπολογίσετε:  
α. Την ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ μεταξύ των σημείων Α και Β.  

Μονάδες 9  
β. Την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα.  

Μονάδες 4  
γ. Τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1 και Ι2.  

Μονάδες 8  
δ. Την τάση VΓΔ στα άκρα της αντίστασης R4. 

Μονάδες 4  
 
 
 
Β.2.  Ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,32H συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R=60Ω. Στα άκρα της 

συνδεσμολογίας που προκύπτει, συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους V0=300V και κυκλικής 
συχνότητας ω=250 rad/s. Να υπολογίσετε:  
α. Την επαγωγική αντίσταση XL

 
του πηνίου.  

Μονάδες 6  
β. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.  

Μονάδες 7  
γ. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος I0 που διαρρέει το κύκλωμα. 

Μονάδες 6  
δ. Την πραγματική ισχύ P του κυκλώματος.  

Μονάδες 6  
 

 KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
A1.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A1.1 Αν τρεις (3) αντιστάσεις για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3

 
είναι συνδεδεμένες σε σειρά, τότε, για τις τάσεις στα 

άκρα τους V1,V2,V3
 
αντίστοιχα, ισχύει  

α. V2<V1<V3 β. V3<V2<V1 γ. V1<V3<V2 δ. V1=V2=V3
 
 

(μονάδες 5)  
Α1.2 Σε ένα τρανζίστορ επαφής, η πυκνότητα των προσμίξεων είναι μεγαλύτερη  
α. στον εκπομπό.  β. στη βάση.   γ. στον συλλέκτη.   δ. στην κάθοδο.  

(μονάδες 5)  
Μονάδες 10  

Α2.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
Α2.1 Σε ένα τροφοδοτικό, η βαθμίδα που εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης είναι  
α. ο μετασχηματιστής.   β. ο ανορθωτής.   γ. το φίλτρο.   δ. ο σταθεροποιητής.  

(μονάδες 5)  
Α2.2 Μεταξύ του δεκαεξαδικού αριθμού (11)16

 
, του δεκαδικού (18)10

 
, του οκταδικού (24)8

 
και του δυαδικού (10011)2

 μεγαλύτερος είναι ο αριθμός  
α. (11)16  β. (18)10  γ. (24)8   δ. (10011)2

 
 

(μονάδες 5)  
Μονάδες 10  

Α3.  Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
α. Η μικτή συνδεσμολογία πηγών τάσης χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται και μεγάλη τάση και 
μεγάλο ρεύμα.  
β. Ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα.  
γ. Κατά την πόλωση ορθής φοράς μιας επαφής p-n, η επαφή p-n εμφανίζει πολύ υψηλή αντίσταση.  
δ. Συνδυαστικά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνο από τα σήματα που 
εφαρμόζονται στην είσοδό τους.  
ε. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών φανερώνει την ευκολία διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.  

Μονάδες 15  
Α4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β που 

αντιστοιχεί σε αυτόν 
. Στήλη Α Στήλη Β 

1. Δίοδος zener  α. Μονάδα απεικόνισης επτά (7) στοιχείων.  

2. Δίοδος φωτοεκπομπής (led)  β. Ενίσχυση ραδιοσυχνοτήτων.  

3. Πύλη ΑND  γ. Σταθεροποίηση τάσης.  
4. Πύλη OR  δ. Λογική άρνηση.  
 ε. Λογικός πολλαπλασιασμός. 
 στ. Λογική πρόσθεση. 

Μονάδες 8 
Α5. Αν x, y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση x x y y x y+ ⋅ + = ⋅ με τη χρήση θεωρημάτων της 
άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας.  

Μονάδες 7 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
Β1. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:  
Πηγή συνεχούς τάσης V = 140V, R = 40Ω  

 
Να υπολογίσετε:  
α. Την ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ μεταξύ των σημείων Α και Δ. (μονάδες 8). 
β. Την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. (μονάδες 4)  
γ. Την τάση VΑΒ

 
μεταξύ των σημείων Α,Β και την τάση VΒΓ

 
μεταξύ των σημείων Β,Γ του κυκλώματος. (μονάδες 6)  

Μονάδες 18  
Β2.  Ενισχυτής παρουσιάζει απολαβή ισχύος ΑP=5000 και απολαβή τάσης ΑV

 
=100. Να υπολογίσετε:  

α. Την απολαβή ρεύματος ΑI
 
. (μονάδες 5)  

β. Την απολαβή τάσης σε dB. (μονάδες 5)  
Μονάδες10 

Β3. Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση R=2Ω, ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=10Η 
και πυκνωτή χωρητικότητας C. Στα άκρα του κυκλώματος συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης, κυκλικής 
συχνότητας ω=10rad/s . Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού και διαρρέεται από εναλλασσόμενο 
ρεύμα ενεργού τιμής Ιεν=10Α. Να υπολογίσετε:  
α. Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή. (μονάδες 6)  
β. Την ενεργό τιμή της τάσης της πηγής Vεν

 
. (μονάδες 4)  

γ. Την πραγματική ισχύ P και την άεργο ισχύ Q του κυκλώματος. (μονάδες 3+3)  
δ. Την ενεργό τιμή της τάσης στα άκρα του πηνίου VLεν

 
. (μονάδες 3)  

ε. Το συντελεστή ποιότητας QΠ
 
του πηνίου. (μονάδες 3)  

Μονάδες 22 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που την συμπληρώνει σωστά.  
A1.1  Τρεις αντιστάσεις R1, R2, R3

 
για τις οποίες ισχύει R1>R2>R3

 
συνδέονται παράλληλα.  

Τότε για την ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ
 
ισχύει:  

α. RΟΛ> R2 β. R1< RΟΛ γ. RΟΛ< R3 δ. R1> RΟΛ> R2
      

(μονάδες 5)  

A1.2  Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 0V V ( t )
6
π

= ημ ω + και διαρρέεται από ρεύμα 

0 ( t )
6
π

Ι = Ι ημ ω + . Τότε:  

α. το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά.  
β. η άεργος ισχύς (Q) του κυκλώματος είναι αρνητική.  
γ. η τιμή της έντασης του ρεύματος I

0 
είναι η ελάχιστη δυνατή.  

δ. το κύκλωμα παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά.        (μονάδες 5)  
Μονάδες 10  

A2. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A2.1  Τα τρανζίστορ pnp κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε το τμήμα το μεγαλύτερο σε διαστάσεις να είναι:  

α. o εκπομπός   β. η βάση  γ. η περιοχή n   δ. ο συλλέκτης    (μονάδες 5)  
A2.2  Το θεώρημα απορρόφησης της Άλγεβρας Boole που εκφράζεται με τη σχέση x⋅(x+y)=x έχει ως ισοδύναμη τη 

σχέση:  
α. x+(y+x)= y   β. x+ x⋅y=x   γ. x+(1+y)=0   δ. x+y=y+x   (μονάδες 5)  

Μονάδες 10  
A3. Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα Σ αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Σε μια επαφή p-n χωρίς πόλωση το τμήμα p είναι φορτισμένο θετικά. (μονάδες 2)  
β. Σε μια διάταξη τροφοδοτικού ο μετασχηματιστής ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση. (μονάδες 2)  
γ. Για την επικοινωνία μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων απαιτείται η παρεμβολή ενός κυκλώματος 
διασύνδεσης (interface).  (μονάδες 2)  
δ. O συντελεστής ισχύος ενός κυκλώματος RLC σε σειρά παίρνει και αρνητικές τιμές. (μονάδες 2)  
ε. Ένα κύκλωμα ενισχυτή δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει ενεργό στοιχείο. (μονάδες 2)  

Μονάδες 10  
A4.  

 
Στο παραπάνω τμήμα κυκλώματος το ρεύμα Ι1

 
έχει την τιμή:  

α. 4Α    β. 8Α     γ. 6Α  
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 3)  
ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)  

Μονάδες 10  
Α5.  α. Αν x, y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση x x y y x 1+ ⋅ + + =  με τη χρήση θεωρημάτων της 

Άλγεβρας Boole ή με χρήση πίνακα αλήθειας. (μονάδες 4)  
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β. Στο κύκλωμα του σχήματος, όταν το πάνω άκρο του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι θετικό 
(VΑΒ>0):  

 
i. Να αναφέρετε ποιες από τις διόδους D1, D2, D3, D4

 
άγουν. (μονάδες 3)  

ii. Να περιγράψετε τη διαδρομή με την οποία κλείνει το κύκλωμα. (μονάδες 3)  
Μονάδες 10  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
Β1.  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:  

Ε1=60V, Ε2=20V, r1=1Ω, r2=2Ω, R1=3Ω, R2=6Ω και R3=10Ω.  
Ο λαμπτήρας Λ έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 20V, 40W.  

 
α. Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. (μονάδες 4)  
β. Να υπολογίσετε την ΗΕΔ ΕΟΛ, την εσωτερική αντίσταση rΟΛ

 
της ισοδύναμης πηγής των δύο πηγών και την ολική 

αντίσταση του κυκλώματος RΟΛ. (μονάδες 6)  
γ. Να εξετάσετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. (μονάδες 6)  
Αν η αντίσταση R3

 
αντικατασταθεί από ιδανικό πηνίο:  

δ. Nα εξετάσετε αν μεταβάλλεται η φωτοβολία του λαμπτήρα. (μονάδες 3)  
ε. Nα υπολογίσετε την τάση VΑΒ. (μονάδες 6)  

Μονάδες 25  
Β2.  Κύκλωμα RLC σε σειρά αποτελείται από ωμική αντίσταση R=3Ω, ιδανικό πηνίο με επαγωγική αντίσταση ΧL=3Ω και 

ιδανικό πυκνωτή με χωρητική αντίσταση ΧC=7Ω. Αν η πραγματική ισχύς στο κύκλωμα είναι P=27 Watt, να βρεθούν:  
α. H σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος. (μονάδες 5)  
β. Η ενεργός ένταση Ιεν

 
του κυκλώματος. (μονάδες 5)  

γ. Η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα της αντίστασης (VRεν). (μονάδες 5)  
δ. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του κυκλώματος. (μονάδες 5)  
ε. Η άεργος και η φαινόμενη ισχύς του κυκλώματος και να σχεδιαστεί το τρίγωνο ισχύος. (μονάδες 5)  
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

Μονάδες 25  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
A1.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.  
A1.1  Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η διανυσματική 

παράσταση των διανυσμάτων τάσης V0 και έντασης ρεύματος I0 που 
περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει:  
α. μόνο ωμική αντίσταση 
β. μόνο ιδανικό πηνίο 
γ. μόνο ιδανικό πυκνωτή 
δ. ωμική αντίσταση και ιδανικό πηνίο. 

Μονάδες 5 
 
 
 
 
 
A1.2  Αν σε τρανζίστορ npn οι μεταβολές των εντάσεων των ρευμάτων είναι: ΔΙΒ= 20μΑ, ΔIC= 1mΑ, ΔΙΕ= 1,02mΑ, τότε ο 

συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β του τρανζίστορ είναι:  
α. 50     β. 1/51    
γ. 51     δ. 1/50. 

Μονάδες 5 
 

Μονάδες 10 
A2.  Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
A2.1  Για μία συνδεσμολογία λογικών πυλών τριών συνολικά εισόδων, με αντίστοιχες μεταβλητές x, y, z, το πλήθος των 

δυνατών συνδυασμών των τιμών των μεταβλητών είναι:  
α. 4   β. 8   γ. 16   δ. 32 

(μονάδες 5) 
A3.  Για τις προτάσεις που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε μίας και δίπλα τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα περιστροφής του πλαισίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
εναλλασσόμενης τάσης, διπλασιάζεται το πλάτος της τάσης που παράγεται. 
β. Στην παράλληλη σύνδεση πηγών πρέπει όλες οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες για να μη δημιουργούνται 
ρεύματα κυκλοφορίας. 
γ. Αν η άεργος ισχύς Q κυκλώματος R,L,C, σε σειρά είναι αρνητική, το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική 
συμπεριφορά. 
δ. Στην απλή ανόρθωση οι αρνητικές ημιπερίοδοι μιας ημιτονοειδώς εναλλασσόμενης τάσης μετατρέπονται σε 
θετικές. 
ε. Ακολουθιακά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται και από την προηγούμενη 
κατάστασή τους. 
στ. Η φωτοδίοδος μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε οπτικό. (μονάδες 2) 
ζ. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του ημιαγωγού, αυξάνεται και η αγωγιμότητά του. Μονάδες 14 

Α4  Να προσδιοριστούν οι τιμές των ψηφίων x και y του αριθμού (1xy)16 του  δεκαεξαδικού συστήματος, έτσι ώστε να 
ισχύει (1xy)16=(285)10. 

Μονάδες 6 
Α5.  Αν x, y, z είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση x y z x y z⋅ ⋅ = + +  με χρήση θεωρημάτων της 

Άλγεβρας Boole ή με χρήση πίνακα αλήθειας. 
(μονάδες 5) 

Να γράψετε τη μορφή που παίρνει η παραπάνω σχέση με την εφαρμογή της αρχής του δυϊσμού. 
(μονάδες 5)  
Μονάδες 10 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Β1. Οι αντιστάσεις που φαίνονται στο σχήμα έχουν τιμές R1=5,6Ω, R2=4Ω και R3=6Ω. Η τάση στα άκρα της R3 είναι 

V3=36V. Να υπολογίσετε: 

 
α. Την ολική αντίσταση Rολ του κυκλώματος ανάμεσα στα σημεία Α και Β. (μονάδες 7) 
β. Την ολική ένταση Ιολ του ρεύματος στο κύκλωμα. 

(μονάδες 6)  
γ. Την τάση VΑΒ στα άκρα Α και Β του κυκλώματος. 

(μονάδες 6)  
δ. Την ισχύ Ρ2 που καταναλώνεται στην αντίσταση R2. 

(μονάδες 6) 
Μονάδες 25 

Β2.  Στην είσοδο του ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων του σχήματος υπάρχει μικρόφωνο, ενώ στην έξοδο μεγάφωνο. 

 
Το μικρόφωνο δίνει στην είσοδο του ενισχυτή ενεργό τάση 10mV. Ο ενισχυτής έχει αντίσταση εισόδου 1ΚΩ και απολαβή 
τάσης 500. Το μεγάφωνο έχει αντίσταση 25Ω. Να υπολογιστούν: 

α. η ενεργός ένταση του ρεύματος στην είσοδο του ενισχυτή. 
(μονάδες 4) 

β. η ενεργός τάση εξόδου και η ενεργός ένταση εξόδου του ενισχυτή. 
(μονάδες 7)  

γ. η απολαβή ισχύος σε dB. 
(μονάδες 7) 

Παρεμβάλλουμε τέσσερις ακόμη όμοιους ενισχυτές, συνδέοντάς τους σε σειρά μεταξύ μικροφώνου και αρχικού 
ενισχυτή. 
δ. Ποια είναι η ολική απολαβή ισχύος σε dB του συστήματος των πέντε ενισχυτών; 

(μονάδες 7) 
Μονάδες 25 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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