
 

Μηπάιεξ Ε. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
 

1 

 

 

 

 

 Σηις ερφηήζεις 1 έφς 5 μα γράυεηε  ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης ερώηηζης και 

δίπλα ηο γράμμα ποσ αμηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάμηηζη . ( 25 μομάδες) 

Πνηκ ηεκ εθανμμγή ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο, ηα ειεύζενα ειεθηνόκηα ημο ηωκ 

μεηαιιηθώκ αγωγώκ:  

α. είκαη αθίκεηα.                                                    

β. εθηειμύκ πνμζακαημιηζμέκε θίκεζε. 

γ. θηκμύκηαη άηαθηα. 

δ. θηκμύκηαη με ηεκ ηαπύηεηα ημο θωηόξ. 

Έκαξ ιαμπηήναξ πμο δηαννέεηαη από νεύμα:                             

α. θμνηίδεηαη.            

β. μεηαηνέπεη ειεθηνηθή εκένγεηα ζε μεπακηθή. 

γ. θαηακαιώκεη ειεθηνηθό θμνηίμ. 

δ. ηνμθμδμηείηε με ειεθηνηθή εκένγεηα. 

. Ο νόιμξ ηεξ ειεθηνηθήξ πεγήξ ζε έκα θύθιωμα είκαη:                

α.  κα πανάγεη ειεθηνηθά θμνηία 

β. κα δεμημονγεί δηαθμνά δοκαμηθμύ. 

γ. κα μεηαηνέπεη ειεθηνηθή εκένγεηα ζε πεμηθή. 

δ. κα δεμημονγεί εκένγεηα από ημ μεδέκ. 

Θέμα Βαθμολογία 

1ο  

2ο  

3ο  

4ο  

Σύμολο:  

Ομομαηεπώμσμο:                     Ημερομημία:                 Διάρκεια 180 min 



 

Μηπάιεξ Ε. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
 

2 

Η ακηίζηαζε εκόξ μεηαιιηθμύ αγωγμύ ζηαζενήξ ζενμμθναζίαξ 

είκαη:                                 

α. ακάιμγε ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδμομε ζηα άθνα ημο. 

β. ακηηζηνόθωξ ακάιμγε ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδμομε ζηα άθνα ημο.   

γ. ακελάνηεηε από ηεκ ηημή θαη ηεκ πμιηθόηεηα ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδμομε ζηα 

άθνα ημο. 

δ. ακάιμγε με ημ ηεηνάγωκμ ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδμομε ζηα άθνα ημο 

Τα ζημηπεία θακμκηθήξ ιεηημονγίαξ μηαξ ζοζθεοήξ είκαη (220 V, 1100 W) . 

Σοκδέμομε ηεκ ζοζθεοή ζε ηάζε 220 V. Τόηε : 

α. ε εκένγεηα πμο θαηακαιώκεη ε ζοζθεοή ακά δεοηενόιεπημ είκαη 220 

J.                                       

β. ε ακηίζηαζε ηεξ είκαη 220 Ω. 

γ. ε ηζπύξ ηεξ είκαη 242000 W. 

δ.  ε ζοζθεοή δηαννέεηαη από νεύμα 5 Α. 

Σε έκα ενγαζηήνημ πναγμαημπμημύμε έκα πείναμα με δύμ ωμηθμύξ ακηηζηάηεξ. 

Γηα θάζε ακηηζηάηε αιιάδμκηαξ ηεκ ηάζε ζηα άθνα ημο 

θαη ημ νεύμα πμο ημκ δηαννέεη θηηάπκμομε ημ θμηκό 

δηάγναμμα ημο ζπήμαημξ.  
 

1. Σπεδηάζηε έκα θύθιωμα πμο κα πενηιαμβάκεη ημκ 

ακηηζηάηε, ηεκ πεγή θαη ηα απαναίηεηα μεηνεηηθά 

όνγακα γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο παναπάκω 

πεηνάμαημξ.   (1 μμκάδεξ) 

2. Πμημξ ακηηζηάηεξ πανμοζηάδεη μεγαιύηενε ακηίζηαζε; 

         α. Ο  (1). 

         β. Ο  (2). 

         γ. Έπμοκ ίζεξ ακηηζηάζεηξ. 
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         δ. Δεκ επανθμύκ ηα ζημηπεία πμο δίκμκηαη γηα κα ζογθνίκμομε ηηξ ακηηζηάζεηξ 

 

Επηιέληε ηε ζωζηή απάκηεζε,  αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.     ( 2 + 3 μμκάδεξ ) 

 

Έκα θύθιωμα απμηειείηε από πεγή με ζημηπεία E, r θαη ακηηζηάηε με 

ακηίζηαζε R. 

α. Με βάζε ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ εκένγεηαξ κα 

απμδείλεηε όηη ε έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημ 

θύθιωμα είκαη ίζε με Ι = Ε/(R +r)  
 

β. Να απμδείλεηε όηη ε ηάζε ζηα άθνα ηεξ πεγήξ 

οπμιμγίδεηε από ηεκ ζπέζε  Vπ = Ε – Ιr 
 

γ. Ακ ζημ δηπιακό δηάγναμμα ζαξ δίκεηαη ε παναθηενηζηηθή θαμπύιε ηεξ πεγήξ, κα 

οπμιμγίζεηε ηεκ ΗΕΔ θαη ηεκ εζωηενηθή ακηίζηαζε ηεξ.  

 (3 + 3 + 4 μμκάδεξ) 

Aκηηζηάηεξ R είκαη ζοκδεδεμέκμξ ζε ηάζε V θαη ζε πνόκμ Δt εθιύεη 

ζενμόηεηα Q ζημ πενηβάιιμκ. 

α. Πμο μθείιεηε ε έθιοζε ζενμόηεηαξ από ημκ ακηηζηάηε;                      (2 μμκάδεξ) 

β. Σοκδέμομε πανάιιεια ζημκ παναπάκω ακηηζηάηε έκα όμμημ ακηηζηάηε, 

δηαηενώκηαξ ηεκ ζοκμιηθή ηάζε V ζηαζενή, ηόηε ζημκ ίδημ πνόκμ Δt από ημ ζύζηεμα 

ηωκ δύμ ακηηζηαηώκ, ζα εθιύεηαη ζενμόηεηα Q’ ίζε με: 

               i) 2Q           ii) Q/2                  iii) Q/4                   iv) 4Q 

                                                                                                       (3 + 4 μμκάδεξ) 

Δίκεηαη ημ θύθιωμα ημο παναθάηω ζπήμαημξ. Ακ 

γκωνίδεηαη όηη μη ηημέξ ηωκ ακηηζηάζεωκ είκαη 

R1=6Ω, R2=3Ω, R3=10Ω, R4=4Ω θαη ε ηάζε ηεξ 

πεγήξ ηζμύηαη με V=36V. Να απακηήζεηε ζηα 

παναθάηω ενωηήμαηα: 
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Α

R
Σ

E,r

V

α. Να βνεζεί ε ηζμδύκαμε ακηίζηαζε ηεξ ζοκδεζμμιμγίαξ. 

β. Να οπμιμγηζηεί ε έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ ακηηζηάηε R4 θαζώξ θαη 

μ ανηζμόξ ηωκ ειεθηνμκίωκ πμο δηένπμκηαη από μηα δηαημμή ημο ζε πνόκμ t= 2min. 

γ. Να οπμιμγηζηεί ε ηάζε ζηα άθνα ημο ακηηζηάηε R1. 

δ. Να οπμιμγηζηεί ε ηζπύξ πμο θαηακαιώκεη μ ακηηζηάηεξ R3. 

ε. Ακ ακηηθαηαζηήζμομε ημκ ακηηζηάηε R2 με ποθκωηή πωνεηηθόηεηαξ C= 4μF, κα 

οπμιμγηζηεί ημ θμνηίμ πμο ζα απμθηήζεη.                            ( 5 π 5 = 25 μμκάδεξ) 

Δίκεηαη ημ θύθιωμα πμο πενηιαμβάκεη έκακ ακηηζηάηε με ακηίζηαζε R=10Ω, έκακ 

απμδέθηε Σ (θακηαζηείηε μηα ζοζθεοή), έκα βμιηόμεηνμ 

πμο δείπκεη 35V θαη έκα αμπενόμεηνμ πμο δείπκεη 2Α. Η 

γεκκήηνηα έπεη Ηιεθηνεγενηηθή δύκαμε Ε=40V θαη ηα 

όνγακα είκαη ηδακηθά. 

α. Τη ζα δείλεη ημ αμπενόμεηνμ, ακ ημ βγάιμομε από ηε 

ζέζε πμο βνίζθεηαη θαη ημ ζοκδέζμομε μεηαλύ ηεξ 

ζοζθεοήξ θαη ηεξ πεγήξ; 

β. Πόζμ ζα δείλεη ημ βμιηόμεηνμ ακ ημ απμζοκδέζμομε από ηε ζέζε πμο 

βνίζθεηαη θαη ημ ζοκδέζμομε ζηα άθνα ημο ακηηζηάηε; Ακ ημ ζοκδέζμομε ζηα 

άθνα ημο απμδέθηε; 

γ. Υπμιμγίζηε ηεκ εζωηενηθή ακηίζηαζε ηεξ πεγήξ θαη ηεκ εκένγεηα πμο πανέπεη 

ζημ θύθιωμα ζε πνμκηθό δηάζηεμα 20s; 

δ. Ακ ε απόδμζε ημο απμδέθηε είκαη 80%, πόζε ζενμόηεηα πανάγεηαη πάκω ημο 

ζε 10s; 

ε. Να οπμιμγίζηε ηεκ ειεθηνηθή εκένγεηα πμο θαηακαιώκεη μ απμδέθηεξ Σ ζε 

πνμκηθό δηάζηεμα 5h.  Η απάκηεζε κα  δμζεί ζε μμκάδεξ S.Ι. αιιά θαη ζε 

θηιμβαηώνεξ.                                               ( 3 + 4 + 6 + 6+ 6  μμκάδεξ ) 


