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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ     ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
( Όλη η ύλη έως και : Ισχύς και ενέργεια στο εναλλασσόµενο ρεύµα) 

 

 

                                                           ΗΜ/ΝΙΑ :………………………….. 

 

                        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………. 

 

 

ΘΕΜΑ 1 

 1) Τι ονοµάζεται πραγµατική ισχύς και τι άεργος ισχύς; 

 2) Πότε ένα κύκλωµα παρουσιάζει επαγωγική συµπεριφορά, πότε         

χωρητική, τι ονοµάζεται συντελεστής ισχύος και µε τι ισούται. 

 3)Ποια είναι η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος όταν 

εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει ωµική αντίσταση; Σχεδιάστε τις 

κυµατόµορφες τάσης και ρεύµατος. 

 4) Ποια είναι η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος, όταν 

εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει επαγωγική αντίδραση; 

Σχεδιάστε το διανυσµατικό διάγραµµα τάσης –ρεύµατος, 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

Κύκλωµα RL σειράς µε R=2700 ( και L=10mH τροφοδοτείται µε 

εναλλασσόµενη 

τάση ενεργούς τιµής 50V, 50 KHz. Ζητούνται: 

α) η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος ( µε απόδειξη στο πρόχειρο) 

β) η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος 

γ) οι τάσεις UR και UL 

δ) η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος (µε απόδειξη) 

ε) οι ισχείς P, Q, S της πηγής. 

**Να σχεδιαστεί το και διανυσµατικό διάγραµµα!!! 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

1) Τι ονοµάζεται αντιστάθµιση και τι γνωρίζετε για τα είδη της. 

2) Σε ένα σύστηµα η πραγµατική ισχύς είναι P=600W και η άεργος 

επαγωγική ισχύς Q=800Var. Ζητείται ο συντελεστής ισχύος του 

συστήµατος και στη συνέχεια η χωρητική άεργος ισχύς που πρέπει να 

προστεθεί (παράλληλη σύνδεση πυκνωτών), ώστε ο συντελεστής ισχύος 

του αντισταθµισµένου συστήµατος να είναι 0,8 επαγωγικός. 
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ΘΕΜΑ 4 

Κύκλωµα RC σειράς µε R=1000Ω και C=1µF τροφοδοτείται µε 

εναλλασσόµενη 

τάση ενεργού τιµής 40V, 100Hz. Ζητούνται: 

α) η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος (µε απόδειξη στο πρόχειρο) 

β) η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος 

γ) οι τάσεις UR και UC 

δ) η διαφορά φάσης τάσης και ρεύµατος (µε απόδειξη) 

ε) η ολική πραγµατική ισχύς που καταναλώνεται. 

**Να σχεδιαστεί το και διανυσµατικό διάγραµµα!!! 
 

 

ΘΕΜΑ 5 

Μονοφασικό δίκτυο µε ενεργό τιµή της τάσης U
εν

=100 V και κυκλική 

συχνότητα ω=104rad/s τροφοδοτεί κατανάλωση µε άεργη ισχύ Q=700 

VAr (επαγωγικού χαρακτήρα). Για την αντιστάθµιση ποσοστού 90% της 

άεργης ισχύος συνδέεται πυκνωτής χωρητικότητας C, παράλληλα µε τον 

καταναλωτή.  

 

 

Να υπολογίσετε:  

∆1. Την ενεργό τιµή της έντασης του ρεύµατος (Ι
εν

), αν ηµφ=συνφ ≅ 0,7 

(πριν την αντιστάθµιση).  

 

∆2. Την πραγµατική ισχύ του κυκλώµατος (πριν την αντιστάθµιση).  

  

∆3. Τη φαινόµενη ισχύ του κυκλώµατος (πριν την αντιστάθµιση).  

 

∆4. Την τιµή C του πυκνωτή αντιστάθµισης 

 

 

 
Καλή Επιτυχία !!!!!!!! 


