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1. i) Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, έχουµε τρεις οµάδες φαινοµένων:
α).................................. β) ..................................... γ) ............................................
ii) Να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα που να δείχνει µια λάµπα που τροφοδοτείται από µια µπαταρία.
Στο κύκλωµα αυτό να τοποθετήσετε ένα αµπερόµετρο που να µετράει το ρεύµα που διαρρέει την λάµπα και ένα βολτόµετρο που να µετράει την τάση της πηγής.
Μόρια 6+9=15

2. Στο διάγραµµα δίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες για δύο
αγωγούς Α και Β.
V
i. Τι ονοµάζουµε αντίσταση του αγωγού Α;
ii. Όταν το ρεύµα που διαρρέει τους αγωγούς είναι Ι1, ποιος
αγωγός παρουσιάζει µεγαλύτερη αντίσταση;
iii. Όταν οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύµα Ι2:
0
α) Ποιος αγωγός έχει µεγαλύτερη αντίσταση;
β) Ποιος αγωγός καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια;
iv. Οι παραπάνω αγωγοί είναι αντιστάτες (ωµικές αντιστάσεις);
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.
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Μόρια 5+15+10+5=35

3. Στα άκρα ενός αντιστάτη θέτουµε τάση 20V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως 5Α.
i. Πόση είναι η αντίσταση του αντιστάτη;
ii. Πόση ενέργεια παρέχει το ρεύµα στον αντιστάτη ανά δευτερόλεπτο;
iii. Πόσα ηλεκτρόνια διέρχονται από µια διατοµή του αγωγού σε χρόνο 2s;
-19
∆ίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου e=1,6 10 C.
Μόρια 5+5+10=20

4. Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται ότι R=4Ω, m=40V, ενώ η συσκευή Σ
δεν είναι ωµική αντίσταση. Αν η τάση στα άκρα της συσκευής Σ είναι
18V, ενώ σε χρονικό διάστηµα t=5s παράγεται θερµότητα 500J πάνω
στον αντιστάτη R, να βρείτε:
i. Την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
ii. Την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά η συσκευή Σ.
iii. Ποιο ποσοστό της ενέργειας που παρέχει στα φορτία η πηγή σε χρονικό διάστηµα t=5s, µεταφέρεται στη συσκευή Σ;
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Μόρια 10+10+10=30

Καλή επιτυχία
∆. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
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1. Ένας µεταλλικός αγωγός ΑΒ διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το Α στο Β.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i. Στον αγωγό µετακινούνται ηλεκτρόνια µε φορά από το Α προς το Β.
ii. Στα άκρα του ΑΒ υπάρχει διαφορά δυναµικού που δηµιουργεί κάποια πηγή.
iii. Η πηγή παρέχει τα φορτία στο κύκλωµα, τα οποία κινούµενα δηµιουργούν το ρεύµα.
iv. Η ταχύτητα των κινουµένων ηλεκτρονίων πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός.
Μόρια 12

2. Ο µεταλλικός αγωγός Α∆ του σχήµατος παρουσιάζει µια
Α
Β
Γ
∆
στένωση στο τµήµα του ΒΓ, όπου έχει εµβαδό διατοµής ίσο
µε το µισό της διατοµής στα άλλα τµήµατά του. ∆ίνεται ότι
ΑΒ=ΒΓ=Γ∆ ενώ η πηγή έχει τάση V=40V.
α) Ας θεωρήσουµε δύο διατοµές, µια στο τµήµα ΑΒ και µια
στο ΒΓ. Από ποια διατοµή περνάει περισσότερο φορτίο
V
στην µονάδα του χρόνου;
β) Αν το τµήµα ΑΒ έχει αντίσταση 2Ω, πόση αντίσταση έχει το τµήµα ΒΓ;
γ) Αν ο αγωγός Α∆ έχει αντίσταση 8Ω, πόσο φορτίο θα περάσει από την διατοµή στο τµήµα ΑΒ
σε χρόνο 5s;
Μόρια 5+10+5=20

3. Στο σπίτι µας λειτουργεί µια τηλεόραση ισχύος 200W,
i. Για να βρούµε την ισχύ της τηλεόρασης ποια εξίσωση µπορούµε να εφαρµόσουµε:
2
2
γ) Ρ=Ι R.
δ) Ρ=VΙt.
α) Ρ=VΙ
β) Ρ=V /R.
ii. Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουµε, αν η τηλεόραση λειτουργήσει συνεχώς επί 3
ώρες; Η απάντηση να δοθεί σε µονάδες διεθνούς συστήµατος και σε κιλοβατώρες.
Να δικαιολογηθούν οι απαντήσεις σας.
Μόρια 10+10=20

4. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται πώς µεταβάλλεR Ω
Α
Β
ται η αντίσταση ενός αγωγού ΑΒ, σε συνάρ10
τηση µε τη θερµοκρασία. Συνδέουµε τον α8
γωγό αυτό όπως στο σχήµα, όπου Σ µια ά- Α
Σ
γνωστη συσκευή και m=50V. Το αµπερόµετρο δείχνει 2Α, όταν η θερµοκρασία του ΑΒ
m
0
60 °C θ
είναι ίση µε 60°C, ενώ η τάση στα άκρα της
συσκευής Σ είναι VΣ=25V. Με σταθερή τη
θερµοκρασία στους 60°C:
i. Ο αγωγός ΑΒ µπορεί να είναι µεταλλικός από χαλκό ή ένας ηµιαγωγός πυριτίου. Τι από τα
δυο συµβαίνει κατά την άποψή σας και γιατί;
ii. Πόση ισχύ απορροφά ο αγωγός ΑΒ και πόση η συσκευή Σ;
iii. Πόση ενέργεια δίνει η γεννήτρια στο ηλεκτρικό φορτίο που περνάει από µέσα της σε χρονικό διάστηµα t=5s;
iv. Ψύχουµε τον αγωγό στους 20°C. Τι περιµένετε να συµβεί µε την ένδειξη του αµπεροµέτρου; Η απάντηση να δοθεί χωρίς να καταφύγετε σε µαθηµατικούς υπολογισµούς.
Μόρια 10+15+15+8=48

Καλή Επιτυχία
∆. Μάργαρης

