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Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι    (Τμήμα Α2)  

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 

Ημερομηνία : 3/9/2019 
 
ΘΕΜΑ 1  (2) 

(α)  Αναλύστε τι είναι και πως λειτουργεί ένας καταμεριστής (ή διαιρέτης) ρεύματος κάνοντας χρήση ενός 
παραδείγματος. Ποιους διαφορετικούς τύπους καταμεριστών ρεύματος γνωρίζετε και σε ποιες περιπτώσεις 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κάθε τύπος; 

 

(β) Είναι δυνατή η χρήση ανεξάρτητων πηγών τάσης σε συνδεσμολογία σειράς / σε παράλληλη σύνδεση; Για κάθε 
περίπτωση αναλύστε την συμπεριφορά ενός τέτοιου κυκλώματος δίνοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις για το 
εφικτό η όχι της κάθε συνδεσμολογίας καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής τάσης (όταν η 
συνδεσμολογία είναι εφικτή). Για την πληρότητα της απάντησής σας δώστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 
υπολογισμού. Για ποιο λόγο μπορεί να είναι πρακτικά χρήσιμη η σύνδεση διαφορετικών πηγών τάσης μεταξύ 
τους;        

 
 
ΘΕΜΑ 2  (2) 

Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης R ώστε η ισχύς που 
παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, σε μόνιμη κατάσταση, να είναι 10W. 
 
 
 
 
                                        
ΘΕΜΑ 3 (2)  
 
Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού 
VAB μεταξύ των σημείων Α και Β καθώς και η ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στο πηνίο, θεωρώντας μόνιμη κατάσταση. 
  
 

 
 
ΘΕΜΑ 4 (2) 
Να υπολογιστεί ποια θα πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης R 
για την οποία μεγιστοποιείται η ηλεκτρική ισχύς στην αντίσταση 
αυτή. Επίσης να προσδιορίσετε πόση είναι αυτή η μέγιστη ισχύς. 
 

 
 

ΘΕΜΑ 5 (2)    

Στο κύκλωμα του σχήματος θεωρείται ότι ο διακόπτης είναι 
κλειστός για μεγάλο χρόνο μέχρι την χρονική στιγμή t=0 που ο 
διακόπτης ανοίγει. Να προσδιορίσετε τις χρονικές συναρτήσεις της 
τάσης vC(t) και του ρεύματος iC(t) στον πυκνωτή καθώς και του 
ρεύματος i1(t), για t < 0 και για t ≥ 0. 
 

Σημειώνεται ότι  𝑣(𝑡) = 𝑉0 ∙ 𝑒
− 

𝑡

𝑅𝑒𝑞∙𝐶    όπου V0 η τάση στα άκρα 

του πυκνωτή την χρονική στιγμή t=0 και Req η ισοδύναμη αντίσταση 
στα άκρα του πυκνωτή. 
 
 
 

 
Α. Μορώνης 
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Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι    (Τμήμα Α2)  

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 

Ημερομηνία : 3/9/2019 
 
ΘΕΜΑ 1  (2) 

(α)  Αναλύστε τι είναι και πως λειτουργεί ένας καταμεριστής (ή διαιρέτης) τάσης κάνοντας χρήση ενός 
παραδείγματος. Ποιους διαφορετικούς τύπους καταμεριστών τάσης γνωρίζετε και σε ποιες περιπτώσεις 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κάθε τύπος; 

 

(β) Είναι δυνατή η χρήση ανεξάρτητων πηγών ρεύματος σε συνδεσμολογία σειράς / σε παράλληλη σύνδεση; Για 
κάθε περίπτωση αναλύστε την συμπεριφορά ενός τέτοιου κυκλώματος δίνοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις 
για το εφικτό η όχι της κάθε συνδεσμολογίας καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού ρεύματος 
(όταν η συνδεσμολογία είναι εφικτή). Για την πληρότητα της απάντησής σας δώστε ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα υπολογισμού. Για ποιο λόγο μπορεί να είναι πρακτικά χρήσιμη η σύνδεση διαφορετικών πηγών 
ρεύματος μεταξύ τους; 

 
 
ΘΕΜΑ 2  (2) 

Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης R ώστε η ισχύς που 
παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, σε μόνιμη κατάσταση, να είναι 20W. 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3 (2)  
 
Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού 
VAB μεταξύ των σημείων Α και Β καθώς και η ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στο πηνίο, θεωρώντας μόνιμη κατάσταση. 
  
  
 
 
ΘΕΜΑ 4 (2) 

Να υπολογιστεί ποια θα πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης R 
για την οποία μεγιστοποιείται η ηλεκτρική ισχύς στην αντίσταση 
αυτή. Επίσης να προσδιορίσετε πόση είναι αυτή η μέγιστη ισχύς. 

 
 

ΘΕΜΑ 5 (2)    

Στο κύκλωμα του σχήματος θεωρείται ότι ο διακόπτης είναι 
κλειστός για μεγάλο χρόνο μέχρι την χρονική στιγμή t=0 που ο 
διακόπτης ανοίγει. Να προσδιορίσετε τις χρονικές συναρτήσεις της 
τάσης vC(t) και του ρεύματος iC(t) στον πυκνωτή καθώς και του 
ρεύματος i1(t), για t < 0 και για t ≥ 0. 
 

Σημειώνεται ότι  𝑣(𝑡) = 𝑉0 ∙ 𝑒
− 

𝑡

𝑅𝑒𝑞∙𝐶    όπου V0 η τάση στα άκρα 

του πυκνωτή την χρονική στιγμή t=0 και Req η ισοδύναμη αντίσταση 
στα άκρα του πυκνωτή. 
 

 
 

Α. Μορώνης 

Β 


