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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. 

 
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. 
 

Μονάδες 8  
 
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα 

αλήθειας.  
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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  
          

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα 
που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 

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

 Κατά  τ η ν  αποχώρησή  σας  να  παραδώσε τ ε  µα ζ ί  µ ε  τ ο  τ ε τ ράδ ι ο  

κα ι  τα  φωτοαν τ ί γ ραφα ,  τ α  οπο ί α  κα ι  θα  κα ταστραφούν  µ ε τά  τ ο  

πέρας  τ η ς  ε ξ έ τασης   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 


