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Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α

Για τις ερωτήσεις 1.1 -1.2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

Α.1

1.1.

Σε ένα κύκλωµα Ε.Ρ που περιλαµβάνει πηγή εναλλασσόµενης τάσης και
ιδανικό πυκνωτή χωρητικότητας C, το διάνυσµα της έντασης:
α.
β.
γ.

1.2.

Μονάδες 6

Το ρεύµα γραµµής κατά τη σύνδεση τριφασικών συµµετρικών
καταναλωτών σε τρίγωνο είναι:
α.
β.
γ.

Α.2

είναι συµφασικό µε το διάνυσµα της τάσης.
προηγείται του διανύσµατος της τάσης κατά 900.
έπεται του διανύσµατος της τάσης κατά 900.

ίσο µε το ρεύµα γραµµής κατά τη σύνδεση των ίδιων
καταναλωτών σε αστέρα.
είναι τριπλάσιο του ρεύµατος γραµµής κατά τη σύνδεση των
ίδιων καταναλωτών σε αστέρα.
είναι διπλάσιο ρεύµα γραµµής κατά τη σύνδεση των ίδιων
καταναλωτών σε αστέρα.
Μονάδες 6

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο
σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό εάν η
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος εάν η πρόταση είναι λανθασµένη:
α.
β.
γ.

δ.

Κατά το φαινόµενο του συντονισµού σε ένα κύκλωµα RLC σειράς η
άεργος ισχύς του κυκλώµατος είναι µηδέν.
Ανόρθωση είναι η µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος σε
εναλλασσόµενο.
Κατά τη σύνδεση ενός τριφασικού καταναλωτή σε συνδεσµολογία
αστέρα το ρεύµα που διαρρέει τον καταναλωτή είναι ίσο µε το ρεύµα
που διαρρέει τους αγωγούς τροφοδοσίας (ΙΑΣΤΕΡΑ = ΙΓΡΑΜΜΗΣ)
Αντιστάθµιση είναι η διαδικασία περιορισµού της κατανάλωσης
χωρητικής άεργου ισχύος µε την προσθήκη επαγωγικής άεργου ισχύος.
Μονάδες 8

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθµούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και
δίπλα το γράµµα α,β,γ,δ,ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.
ΣΤΗΛΗ Β
α. P = U I συνφ
β. ∆f = (fo / QΠ)
γ. Q =U I ηµφ
δ. UEN = U0 / √2
ε. XC = [1 / (2πf C )]

Μονάδες 5

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

ΣΤΗΛΗ Α
1. Άεργος ισχύς
2. Ενεργός τάση
3. Χωρητική αντίσταση
4. Ζώνη διέλευσης
5. Πραγµατική ισχύς

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Να αναφέρετε τους ορισµούς της πραγµατικής και της άεργου ισχύος σε µία
σύνθετη αντίσταση, καθώς και τις µονάδες µέτρησης τους.
Μονάδες 7

Β.2

Γράψτε τον τύπο της χωρητικότητας C για τον παράλληλο συντονισµό.
Μονάδες 5

Β.3

α)
β)

Β.4

Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα µέρη από τα οποία αποτελείται
ένα τροφοδοτικό.
Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα είδη αντιστάθµισης ισχύος.
Μονάδες 7

∆ίνεται η στιγµιαία τιµή της τάσης u=230 √2 ηµ(314 t) V η οποία εφαρµόζεται
στα άκρα µίας ωµικής αντίστασης 23 Ω. Να υπολογίσετε:

α)
β)
γ)

Την ενεργό τιµή της τάσης και της έντασης
Τη στιγµιαία τιµή της έντασης του ρεύµατος
Την ισχύ που καταναλώνεται στην αντίσταση.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Σε κύκλωµα RLC σειράς δίνονται R=20Ω, ΧC=200 Ω, ΧL=200 Ω, ενώ στα άκρα του
κυκλώµατος εφαρµόζεται τάση ενεργού τιµής 120 V συχνότητας 60 Hz. Να
υπολογίσετε:

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Α.

Την ενεργό τιµή του ρεύµατος.

Β.

Τις ενεργές τιµές των πτώσεων τάσης στα άκρα του πηνίου και του πυκνωτή
(UL, UC).
Μονάδες 5
Το συντελεστή ποιότητας (QΠ)

∆.

Τη ζώνη διέλευσης (∆f)

Ε.

Την πραγµατική ισχύ που καταναλώνεται στο κύκλωµα.

Μονάδες 5

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

Γ.

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ ∆

Ωµική αντίσταση 12 Ω συνδέεται παράλληλα µε πηνίο µε αυτεπαγωγή L=16 mH. Στα
άκρα του κυκλώµατος εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση ενεργού τιµής 96 V, 1000
rad/s. Να υπολογίσετε:
Α.

Την επαγωγική αντίσταση του πηνίου.

Β.

Τις ενεργές τιµές των ρευµάτων που διαρρέουν την ωµική αντίσταση και το
πηνίο (IR, IL).
Μονάδες 5

Γ.

Την ενεργό τιµή της έντασης που διαρρέει το κύκλωµα.

∆.

Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώµατος.

Ε.

Tη φαινοµένη ισχύ του κυκλώµατος.

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Μονάδες 5
Μονάδες 5

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

