3Ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Θέµα 1ο
Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
1. Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος οι ηλεκτρικές
συσκευές είναι συνδεδεµένες σε σειρά. Αν µία από αυτές
υποστεί βλάβη, τότε:
α. οι υπόλοιπες συσκευές θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά
β. οι υπόλοιπες συσκευές θα υπολειτουργούν
γ. οι υπόλοιπες συσκευές θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά εφόσων η αντίσταση τους είναι
µεγαλύτερη από την αντίσταση της συσκευής που υπέστει βλάβη
δ. όλες οι συσκευές θα πάψουν να λειτουργούν, διότι δεν θα διαρρέονται πλέον από ηλεκτρικό
ρεύµα
2. Έστω ότι διαθέτουµε πέντε όµοιους αντιστάτες των 5Ω ο καθένας και θέλουµε να τους
συνδέσουµε ώστε η ολική τους αντίσταση να ισούται µε 10Ω. Για να το πετύχουµε αυτό:
α. τους συνδέουµε κατά σειρά
β. συνδέουµε ανά δύο παράλληλα, τα ζεύγη σε σειρά µεταξύ τους και σε σειρά µε τον πέµπτο
αντιστάτη
γ. συνδέουµε τους τέσσερις σε σειρά και το σύστηµα αυτών συνδέεται παράλληλα µε τον πέµπτο
αντιστάτη
δ. συνδέουµε τους τρείς αντιστάτες παράλληλα και το σύστηµα αυτών σε σειρά µε τους άλλους δύο
3. Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, η ισχύς
που απορροφά το σύστηµα των αντιστατών είναι:
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4. H ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε µιας πηγής εκφράζει:
α. τη δύναµη που δέχεται η µονάδα φορτίου όταν διέρχεται από την πηγή
β. την τάση µεταξύ των πόλων της πηγής
γ. την παρεχόµενη από την πηγή ενέργεια στο κύκλωµα ανά µονάδα φορτίου
δ. την παραχόµενη από την πηγή ενέργεια στο κύκλωµα ανά µονάδα χρόνου
5. Εαν µια πηγή δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα, τότε:
α. είναι χαλασµένη
β. η πολική της τάση ισούται µε µηδέν
γ. η πολική της τάση ισούται µε την ΗΕ∆ της πηγής
δ. πρέπει να αποσυνδεθεί διότι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί
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6. Κύκλωµα αποτελείται από πηγή συνεχούς ρεύµατος και αντιστάτη R. Η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι Ι. Αν συνδέσουµε όµοιο αντιστάτη σε σειρά µε τον
προηγούµενο, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που τον διαρρέει είναι:
α. 2Ι

β. Ι

γ. Ι/2

δ. 3Ι
(15 µονάδες)

Β. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).
1. Η πολική τάση µιας πηγής είναι πάντοτε ίση µε την ηλεκτρεγερτική της δύναµη.
V2
2
για κάθε είδους συσκευή
2.Η ισχύς µιας συσκευής µπορεί να γραφτεί στη µορφή P=I R ή P=
R
3. Η αντίσταση ενός µεταλλικού σύρµατος είναι ανάλογη της εφαρµοζόµενης τάσης στα άκρα του.
4. Η πραγµατική φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν µεταλλικό αγωγό, είναι αυτή
των ηλεκτρονίων.
5. Η ταχύτητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων ενός µεταλλικού αγωγού αυξάνεται όσο διατηρούµε
της εφαρµογή διαφοράς δυναµικού στα άκρα του αγωγού.
6. Κύκλωµα αποτελείται από πηγή συνεχούς ρεύµατος και αντιστάτη R. Η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι Ι. Αν συνδέσουµε όµοιο αντιστάτη σε σειρά µε τον
προηγούµενο, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που τον διαρρέει είναι 2I.
7. Στα άκρα συστήµατος τριών όµοιων αντιστατών, συνδεδεµένων σε σειρά, εφραµόζουµε σταθερή
διαφορά δυναµικού V. Αφαιρούµε τους δύο αντιστάτες, οπότε η διαφορά δυναµικού στα άκρα του
τρίτου αντιστάτη θα περαµείνει ίση µε V, ενώ η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει θα
τριπλασιαστεί.
8. Οι οικιακές συσκευές συνδέονται, άλλες σε σειρά και άλλες παράλληλα, ανάλογα µε τη χρήση
τους.
9. Η τιµή της ΗΕ∆ µιας πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώµατος στο οποίο συνδέεται.
(10 µονάδες)
Θέµα 2ο
Α. Nα συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1. 1 Watt ονοµάζουµε την ηλεκτρική
όταν η προσφερόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε χρόνο
1sec είναι
.
2. Σύµφωνα µε το νόµο του Joule σ’έναν µεταλλικό αγωγό, σταθερής
, το ποσό θερµότητας
Qθ που εκλύεται είναι
του τετραγώνου της
του ηλεκτρικού ρεύµατος που
διέλευσης του
διαρρέει τον αγωγό, ανάλογο της αντίστασης R και ανάλογο του
ηλεκτρικού ρεύµατος.
3. ΗΕ∆ µιας πηγής ονοµάζουµε την ηλεκτρική

που προσφέρει η πηγή, ανά µονάδα.

4. Η πολική τάση ισούται µε την ΗΕ∆ της πηγής όταν το κύκλωµα στο οποίο είναι συνδεδεµένο
είναι
ή όταν η πηγή είναι ιδανική, δηλαδή έχει µηδενική
.
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5. Ο θερµικός συντελεστής ειδικής αντίστασης παίρνει
τιµές για τα µέταλλα,
για τους ηµιαγωγούς, ενώ στην περίπτωση των κραµάτων ισούται µε
.

τιµές
(5 µονάδες)

Β. ∆ύο λαµπτήρες Α και Β συνδέονται παράλληλα και το σύστηµα τους τροφοδοτείται από τάση
120V. Οι λαµπτήρες αναγράφουνς 40W & 120W αντίστοιχα. Στις παρακάτω ερωτήσεις να
επιλέξετε τη σωστή απάντηση, δικαιολογώντας την επιλογή σας.
i.
Ο λαµπτήρας Α διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως:
α. 0,33Α
β. 3Α
γ. 40Α
δ. 4800Α
(4 µονάδες)
ii.
Η πηγή παρέχει στο κύκλωµα των λαµπτήρων ενέργεια µε ρυθµό:
α. 40W
β. 80W
γ. 120W
iii.
Η διαφορά δυναµικού στα άκρα του Β ισούται µε:
α. 60V
β. 120V
γ. 160V

iv.
α. 2J

Η ενέργεια που απορροφά ο λαµπτήρας Β σε ένα λεπτό ισούται µε:
β. 60J
γ. 120J

δ. 160W
(4 µονάδες)
δ. 240V
(4 µονάδες)

δ. 7200J
(4 µονάδες)

v.
Η αντίσταση του λαµπτήρα Β, σε σχέση µε την αντίσταση του λαµπτήρα Α είναι:
α. υποτριπλάσια
β. υποδιπλάσια
γ.διπλάσια
δ. τριπλάσια
(4 µονάδες)
Θέµα 3ο
Η αντίσταση ενός αγωγού στους 00C ισούται µε 5Ω.
α. Σε ποιά θερµοκρασία διπλασιάζεται η τιµή της αντίστασης του αγωγού;
β. Πόση είναι η αντίσταση του αγωγού στους 1500C;
∆ίνεται α=4·10-3grad-1
[µονάδες 10]
Θέµα 4ο
Λιώνουµε ένα χάλκινο σύρµα αντίστασης R=100ΚΩ, µήκους 25km και µε το τήγµα
κατασκευάζουµε νέο σύρµα µήκους 12,5km µε την ίδια πυκνότητα. Nα υπολογίσετε την τιµή της
αντίστασης του νέου σύρµατος.
[µονάδες 15]

Θέµα 5ο:Στο διπλανό κύκλωµα είναι: R1=R2=R3=R4=4Ω,
R5=10Ω, E=24V και r=1Ω. Να υπολογίσετε:
α. την ολική αντίσταση του κυκλώµατος
β. την πολική τάση της πηγής
γ. την ισχύ του εξωτερικού κυκλώµατος
δ. τη θερµότητα που εκλύεται στο εσωτερικό της πηγής
σε χρόνο 1min
(25 µονάδες)
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