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Διαγώμιζμα Φσζικής Γ Γσμμαζίοσ 

Ηιεθηνηθά Κοθιώμαηα 1 

Ομομαηεπώμσμο:                                                                                 

Ημερομημία: Απρίλιος 2013 

Θέμα 1ο  

1. Δώζε ημκ μνηζμό ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ θαη ηεκ μμκάδα 

μέηνεζεξ ημο ζημ S.I. 

2. Πμία ε δηαθμνά ηεξ ζομβαηηθήξ θαη ηεξ πναγμαηηθήξ θμνάξ ημο 

ειεθηνηθμύ νεύμαημξ ; 

3. Πμίμξ μ νόιμξ μηαξ πεγήξ ζε έκα ειεθηνηθό θύθιςμα ; 

 

Θέμα 2ο  

1. Αθμύ ελεγήζεηξ ηη είκαη ε Ηιεθηνηθή Ακηίζηαζε 

ζε έκα αγςγό θαηέγναρε ημκ μνηζμό ηεξ θαη ηεκ 

μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ ζημ S.I.  

2. Από ηη ελανηάηαη ε ηημή ηεξ Ακηίζηαζεξ εκόξ 

ακηηζηάηε; Γνάρε θαη ζπεηηθέξ ζπέζεηξ 

3. αξ δίκεηαη έκα δηάγναμμα Ρεύμαημξ – Σάζεξ πμο πήναμε από έκα 

πείναμα. Πμημ Φοζηθό Νόμμ απεηθμκίδεη ημ δηάγναμμα αοηό; Τπμιόγηζε ηεκ 

ακηίζηαζε αοημύ ημο ακηηζηάηε  

 

Θέμα 3ο  

αξ δίκεηαη έκα ειεθηνηθό θύθιςμα με ηνείξ ακηηζηάηεξ R1 , R2 , 

R3 ζοκδεδεμέκμοξ όπςξ ζημ θύθιςμα με μηα ηάζε V. 
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Αθμύ μειεηήζεηε θαιά ημ θύθιςμα πμο ζαξ 

δίκεηαη θαη ζπεδηάζεηε ηεκ πμνεία ημο 

ειεθηνηθμύ νεύμαημξ κα απακηήζεηε ζηα 

αθόιμοζα ενςηήμαηα: 

1. Με ηη είδμοξ ζύκδεζε ζοκδέμκηαη μη 

ακηηζηάηεξ R1 , R2 θαη γηαηί; 

2. Πμηα είκαη ε ηημή ηεξ ηζμδύκαμεξ ακηίζηαζεξ; 

3. Πμηα ε ηημή  ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη θάζε ακηηζηάηε; 

4. Πμηα είκαη ε ηζπύξ πμο θαηακαιώκεη μ ακηηζηάηεξ R2 ; 

5. Πμηα ε πμζόηεηα εκένγεηαξ πμο μεηαθένεηαη οπό μμνθή ζενμόηεηαξ ζημ 

πενηβάιιμκ γηα πνμκηθό δηάζηεμα Δt = 1 min ; 

 

Θέμα 4ο  

 

οκδέμομε ζε έκα ειεθηνηθό θύθιςμα ζε ζεηνά δύμ ιαμπηήνεξ  Λ1 θαη Λ2 με 

μηα μπαηανία με ηάζε ζημοξ πόιμοξ ηεξ V πεγήξ = 12 V, εκώ ε ηάζε ζηα άθνα 

θάζε ιαμπηήνα είκαη ακηίζημηπα V1 = 4V θαη V2 = 8 V.  

 

1. πεδηάζηε ημ θύθιςμα θαη θαηαγνάρηε ηηξ εκενγεηαθέξ μεηαηνμπέξ πμο 

έπμομε ζε αοηό 

2. ε πνόκμ t= 10s πόζμ θμνηίμ πενκά μέζα από ημοξ ιαμπηήνεξ; 

3. Πόζε ειεθηνηθή εκένγεηα δίκεη ε μπαηανία ζημ θύθιςμα ζε πνόκμ t = 10 s; 

4. Πόζε ειεθηνηθή εκένγεηα απμννμθά μ θάζε ιαμπηήναξ ζε πνόκμ t= 10s ; 
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Θέμα 5ο  

Από μία θάζεηε δηαημμή εκόξ αγςγμύ δηένπεηαη ειεθηνηθό θμνηίμ 1,8 C θάζε 

3min. 

1. Να οπμιμγίζεηε ηεκ έκηαζε Ι ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ 

αγςγό. 

2. Πόζμξ πνόκμξ πνεηάδεηαη, ώζηε κα δηέιζεη από ηεκ θάζεηε δηαημμή ημο 

αγςγμύ θμνηίμ 3 C ; 

3. Να οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηςκ ειεύζενςκ ειεθηνμκίςκ πμο δηένπμκηαη 

από ηεκ θάζεηε δηαημμή ημο αγςγμύ ζε πνόκμ Δt = 1s , δεδμμέκμο όηη ε 

απόιοηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ειεθηνμκίμο είκαη e = 1,6 x 10-19
 C. 

 

Θέμα 6ο ( + 2 μομάδες) 

Με βάζε όζα έμαζεξ ζημ θεθάιαημ ηςκ Ηιεθηνηθώκ Κοθιςμάηςκ θαη ηεξ 

Ηιεθηνηθήξ εκένγεηαξ, ελήγεζε ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ εκόξ ειεθηνηθμύ 

ζενμμζίθςκα. Γηα ηεκ θαιύηενε δοκαηή ηεθμενίςζε ηεξ απάκηεζεξ ζμο κα 

ζπεδηάζεηξ θαη κα ακαθένεηξ ηηξ βαζηθέξ ανπέξ πμο έμαζεξ ζημ μάζεμα μαξ. 

 

Τα θέμαηα είμαι ιζοδύμαμα 5 x 4 = 20 μομάδες 

Tο θέμα bonus προζμεηράηai μόμο θεηικά 

 

Καλή επιηστία! 

Επιμέλεια: Μαμηζοπούλοσ Αγγελική – Καραδημηηρίοσ Μιτάλης 

 

 


