∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γεν. Παιδείας
Συνεχές Ρεύµα
ΘΕΜΑ 1ο.
1) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι:
α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού
β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία
γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία
δ) να επιβραδύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων.
2) Η KWh (κιλοβατώρα) είναι µονάδα µέτρησης
α. ενέργειας
β. ισχύος
γ. έντασης ρεύµατος
δ. ηλεκτρικού φορτίου.
3) Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι ανάλογη:
α) της έντασης του ρεύµατος που τον διαρρέει
β) της διαφοράς δυναµικού που εφαρµόζεται στα άκρα του
γ) του εµβαδού της διατοµής του
δ) του µήκους του.
4) Στο διπλανό κύκλωµα δίνονται R1=2R2=2R. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λαθεµένες (Λ).
i) Οι αντιστάτες διαρρέονται από ίσα ρεύµατα.
ii) Οι αντιστάτες έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση.
iii) Ισχύει VΑΒ=2VΓ∆.
iv) Αν ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α, τότε ο R2
διαρρέεται από ρεύµα 4Α.
v) Η ολική αντίσταση του κυκλώµατος είναι µεγαλύτερη από R
vi) Αν σε σειρά µε τον αντιστάτη R2 συνδέσουµε τρίτον αντιστάτη R3=R, τότε
α) Η αντίσταση µεταξύ Γ και ∆ αυξάνεται.
β) Το ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο Γ∆ µειώνεται.
γ) Το ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο ΑΒ µειώνεται.
δ) Το ρεύµα που διαρρέει τη πηγή αυξάνεται.
5) Να συµπληρωθούν τα παρακάτω κενά.
α. . Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων λέγεται .......... φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος.
β. Το όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος
ονοµάζεται ..........
γ. Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι .......... του µήκους του αγωγού.
δ. Η σύνδεση δύο σηµείων ενός κυκλώµατος µε αγωγό αµελητέας αντίστασης ονοµάζεται
………… .
Μονάδες

4+4+4+9+4=25

ΘΕΜΑ 2ο:
1) Ενα κύκλωµα αποτελείται από πηγή µε στοιχεία Ε, r και αντιστάτη του οποίου η αντίσταση
είναι R. Με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας να αποδείξετε ότι η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα δίνεται από τη σχέση Ι=3

Ε
.
R +r
Μονάδες

10

2) Να αποδείξετε ότι η ισοδύναµη (ολική) αντίσταση Rολ δύο αντιστάσεων R1 και R2 συνδεδεµένων σε σειρά δίνεται από τη σχέση Rολ=R1+R2.
Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία των αντιστάσεων.
Μονάδες

8

3) Στα άκρα Α,Β της συνδεσµολογίας του σχήµατος εφαρµόζεται
τάση V. Να εξετάσετε σε ποιον αντιστάτη η κατανάλωση ισχύος είναι µεγαλύτερη.
(∆ικαιολογήστε την απάντησή σας).
Μονάδες

7

ο

ΘΕΜΑ 3 :
Τρεις αντιστάτες R1 = R2 = R3 = 10 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V = 100 V. Να βρεθεί η ένταση του ρεύµατος σε αντιστάτη R4 = 10 Ω όταν
αυτός συνδέεται :
i) παράλληλα στην R1
ii) παράλληλα στον συνδυασµό των R1 και R2
iii) παράλληλα στον συνδυασµό των τριών αντιστατών.
Μονάδες

9+9+7=25

ΘΕΜΑ 4ο:
∆ίνεται το κύκλωµα που περιλαµβάνει έναν αντιστάτη µε αντίσταση
R=10Ω, µια τηλεόραση, ένα ιδανικό βολτόµετρο που δείχνει 50V και ένα
αµπερόµετρο που δείχνει 4Α. Η γεννήτρια έχει Ηλεκτρεγερτική δύναµη
ι=100V.
i) Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την τηλεόραση;
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Πόσο θα δείξει το βολτόµετρο αν το αποσυνδέσουµε από τη θέση
που βρίσκεται και το συνδέσουµε στα άκρα του αντιστάτη;
iii) Τι θα δείξει το αµπερόµετρο, αν το βγάλουµε από τη θέση που βρίσκεται και το συνδέσουµε µεταξύ της τηλεόρασης και της πηγής;
iv) Υπολογίστε την εσωτερική ενέργεια της γεννήτριας και την ενέργεια που παρέχει η
γεννήτρια στο κύκλωµα σε χρονικό διάστηµα 2s;
v) Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει η τηλεόραση και την θερµότητα που παράγεται στον αντιστάτη σε χρονικό διάστηµα 5s.
vi) Να υπολογίστε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η τηλεόραση σε χρονικό διάστηµα 3h. Η απάντηση να δοθεί σε µονάδες S.Ι. αλλά και σε κιλοβατώρες.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
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3+3+3+6+6+4=25

