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Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 

(Τμήμα Α2)  
 

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2020 

Ημερομηνία : 6/2/2020 
 
ΘΕΜΑ 1  (2) 

(α)  Δώστε τον ορισμό της έννοιας «βραχυκύκλωμα» και «ανοικτό κύκλωμα» και δείξτε τις αντίστοιχες 
χαρακτηριστικές τάσης-ρεύματος δίνοντας τις σχετικές επεξηγήσεις. Πως η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης 
συνδέεται με τις προαναφερόμενες έννοιες;     

 (β)  Δώστε τον ορισμό του ηλεκτρικού δυναμικού και δείξτε πως το δυναμικό συνδέεται με την ένταση του 
ρεύματος σε ένα ωμικό και ένα χωρητικό στοιχείο, κάνοντας χρήση των απαραίτητων σχέσεων.        

 

 
 
ΘΕΜΑ 2  (2) 

Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογίσετε την συνολική ισχύ 
που παρέχουν οι πηγές, θεωρώντας μόνιμη κατάσταση 
λειτουργίας.  
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3 (2)  
 
Να υπολογιστεί η τάση και το ρεύμα της εξαρτημένης πηγής στο 
κύκλωμα του σχήματος. 
  
 

 
 
ΘΕΜΑ 4 (2) 

Να υπολογιστεί η τιμή της αντίστασης Rx στο σχήμα ώστε να 
μεγιστοποιείται η ισχύς που μεταφέρεται σε αυτή από το υπόλοιπο 
κύκλωμα. Επίσης να προσδιοριστεί πόση είναι αυτή η μέγιστη ισχύς. 

(Για μετασχηματισμό Υ→ Δ RΔ=3RΥ) 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ 5 (2)    

Στο κύκλωμα του σχήματος θεωρείται ότι ο διακόπτης είναι κλειστός 
για αρκετό χρόνο ώστε να επέλθει μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, 
μέχρι την χρονική στιγμή t=0 που ο διακόπτης ανοίγει. Να 
προσδιορίσετε τις χρονικές συναρτήσεις της τάσης v(t)  και του 
ρεύματος i(t) στον πυκνωτή, για t < 0 και για t ≥ 0. Δώστε επίσης ένα 

πρόχειρο γράφημα των v(t)  και  i(t). 
 
(Σημειώνεται ότι το ρεύμα σε ένα κύκλωμα R,C έχει γενικά τη μορφή  

  𝑣(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒  
−𝑡

𝑅𝐶  ) 
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