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ΘΔΚΑΡΑ : ΦΠΗΘΖ ΓΔΛ. ΞΑΗΓΔΗΑΠ Β’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΠΛΔΣΔΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΟΔΚΑ
15/02/2015
ΘΔΚΑ 1ο
ηηο εξσηήζεηο 1-4 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.
1) Μηα ηδαληθή ειεθηξηθή πεγή:
α)
β)
γ)
δ)

δεκηνπξγεί δηαθνξά δπλακηθνύ
παξάγεη ειεθηξόληα
απνζεθεύεη ειεθηξόληα
θαηαλαιώλεη ελέξγεηα

2) Ο 1νο θαλόλαο Kirchhoff είλαη ζπλέπεηα:
α)
β)
γ)
δ)

ηεο
ηεο
ηεο
ηεο

αξρήο
αξρήο
αξρήο
αξρήο

δηαηήξεζεο
δηαηήξεζεο
δηαηήξεζεο
δηαηήξεζεο
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ηεο ελέξγεηαο
ηεο κάδαο
ηνπ θνξηίνπ
ηεο νξκήο
ΜΟΝΑΔΕΣ 5

3) πλδένπκε κία ειεθηξηθή πεγή, έλαλ δηαθόπηε, κία αληίζηαζε, έλα ακπεξόκεηξν θαη έλα βνιηόκεηξν.
Σα όξγαλα κέηξεζεο ζπλδένληαη (ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε):
α)
β)
γ)
δ)

ζε ζεηξά θαη ηα δύν
ζε ζεηξά ην βνιηόκεηξν θαη παξάιιεια ην ακπεξόκεηξν
παξάιιεια θαη ηα δύν
ζε ζεηξά ην ακπεξόκεηξν θαη παξάιιεια ην βνιηόκεηξν
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4) Μηα πεγή έρεη ΗΔΓ E = 12 V. Απηό ζεκαίλεη πσο:
α)
β)
γ)
δ)

ε
ε
ε
ε

πεγή
πεγή
πεγή
πεγή

πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην εμσηεξηθό θύθισκα ίζε κε 12 J αλά Coulomb
έρεη ζηα άθξα ηεο ηάζε ίζε κε 12 V ρσξίο λα είλαη βξαρπθπθισκέλε
θαηαλαιώλεη ελέξγεηα ζηελ εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε ίζε κε 12 J αλά Coulomb
πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην εμσηεξηθό θύθισκα κηθξόηεξε από 12 J αλά Coulomb
ΜΟΝΑΔΕΣ 5

5) Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο ιάζνο (Λ);
Να γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα  ή Λ.
Α) Η ηάζε ζηνπο πόινπο κίαο πεγήο (E,r) είλαη αλεμάξηεηε από ην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ ηελ δηαξξέεη.
Β) Η θηινβαηώξα είλαη κνλάδα κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο.
Γ) Γύν αληηζηάηεο πνπ δηαξξένληαη από ηελ ίδηα έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη νπσζδήπνηε
ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά ζην ίδην θύθισκα.
Γ) Γύν αληηζηάηεο κε ίδην κήθνο θαη ίδηα δηαηνκή έρνπλ νπσζδήπνηε ίδηα αληίζηαζε.
Δ) Η ηζρύο κίαο αληίζηαζεο εμαξηάηαη από ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν P=Wει/t.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
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1) Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R θαη 2R ζπλδένληαη παξάιιεια. Δάλ ε ηζρύο ηνπ R είλαη Ρ ηόηε ε ηζρύο
ηνπ 2R είλαη:
α) Ρ

β) 2Ρ

γ) Ρ/2

Ι) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
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ΙΙ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

ΜΟΝΑΔΕΣ 7

2) ην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε κία ειεθηξηθή πεγή ζπλερνύο ηάζεο V θαη 5
όκνηνπο αληηζηάηεο αληίζηαζεο R. Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ
πεγή είλαη:
α) 3V/8R

β) 8V/5R

γ) 5V/8R

Ι) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
ΙΙ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
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3) Γύν αληηζηάηεο έρνπλ κήθε l1 θαη l2 κε ιόγν l1/ l2 = 2 θαη εκβαδά δηαηνκήο S1 θαη S2 κε ιόγν S1/ S2 = 4.
Αλ νη αληηζηάηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ην ίδην πιηθό ηόηε ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπο
είλαη:
α) R1=2R2
β) R1= ½R2
γ) R1=R2
Ι) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
ΙΙ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
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ΘΔΚΑ 3ο
Σξεηο όκνηνη αληηζηάηεο κε R = 200 Ω ζπλδένληαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
Σα άθξα ηνπ δίπνινπ ζπλδένληαη κε ηδαληθή ειεθηξηθή πεγή ζπλερνύο ηάζεο
V = 150 V.

Α) Να βξεζεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην δίπνιν θαζώο θαη ε έληαζε πνπ
δηαξξέεη θάζε αληηζηάηε ρσξηζηά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 13
Β) Να βξεζεί ε ζπλνιηθή ηζρύο πνπ θαηαλαιώλνπλ νη αληηζηάηεο θαη ε ηζρύο πνπ πξνζδίδεη ε πεγή
ζην θύθισκα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Γ) Να βξεζεί ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλνπλ νη αληηζηάηεο ζπλνιηθά ζε ρξνληθό δηάζηεκα 30 ιεπηώλ
ζε Joule θαη kWh.
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

2

ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 203

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

ΘΔΚΑ 4ο
Γηα ην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο δίλνληαη: R1=10 Ω,
R2=5 Ω, R3=5 Ω, R4=10 Ω θαη Δ=24 V. Η ζεξκηθή ζπζθεπή 
έρεη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 10 W / 5 V θαη ζην
θύθισκα απηό ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Θεσξώληαο
όηη ε
ζεξκηθή ζπζθεπή ζπκπεξηθέξεηαη σο σκηθόο αληηζηάηεο, λα
ππνινγίζεηε:

Α) Σελ αληίζηαζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ θπθιώκαηνο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Β) Σελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή ζε όιν θύθισκα θαη ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Γ) Σηο εληάζεηο ησλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο αληηζηάηεο θαη ηηο ηάζεηο ζηα άθξα
ηνπο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 8
Γ) Σν θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνύ θπθιώκαηνο γηα 100 h. Γίλεηαη: 1 kWh θνζηίδεη 0,10
επξώ.
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Θαλή επιτυχία
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
ΑΞΝΠΡΝΙΝΓΙΝ ΓΗΑΛΛΖΠ
ΒΑΡΗΡΠΖΠ ΠΞΟΝΠ
ΚΞΑΟΚΞΑΓΗΑΛΛΗΓΖΠ ΞΟΝΘΝΞΖΠ
ΛΡΕΗΚΞΑΠ ΛΗΘΝΠ
ΞΑΛΡΕΑΘΖ ΝΙΓΑ
ΞΔΛΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ
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