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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Oη απαληήζεηο ζε όλα ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα αλαγξαθνύλ ζην Φύλλο Απαντήσεων πνπ ζα ζαο 
δνζεί καδί κε ηηο εθθσλήζεηο. 

2. Η επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ ζα γίλεη γξαπηώο ζε θύιια Α4 ή ζε ηεηξάδην πνπ ζα ζαο δνζεί. Τα πιηθά 
απηά ζα παξαδνζνύλ ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο καδί κε ην Φύλλο Απαντήσεων. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
1ο ΘΔΜΑ 

Α.1. Σ´ έλα εθθξεκέο πνπ εθηειεί ηαιάλησζε, δηαπηζηώλεηαη πεηξακαηηθά, όηη απνθηά ηελ 

κέγηζηε ηαρύηεηά ηνπ θάζε   . Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο f ηνπ εθθξεκνύο είλαη: 

α.        β.           γ.         δ.       

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

A.2. Μηα κεηαιιηθή ζθαίξα είλαη θνξηηζκέλε αξλεηηθά κε θνξηίν – . Με θαηάιιειε 

δηαδηθαζία δηαθεύγνπλ από ηε ζθαίξα ηα κηζά ηεο ειεθηξόληα. Τόηε ην θνξηίν    πνπ ζα 

απνθηήζεη ζα ηζνύηαη κε: 

α.           β.           

γ.        δ. Δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλνπκε. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Α.3. Δίλεηαη ην θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 

γηα ην νπνίν γλσξίδεηε όηη ηζρύεη          

     . 

Α.3.1. Σην Φύιιν Απαληήζεσλ λα γξάςεηε ηηο 

αληηζηάζεηο ζηα άθξα ησλ νπνίσλ επηθξαηνύλ ίζεο 

δηαθνξέο δπλακηθνύ. 

Α.3.2. Πνηα αληίζηαζε δηαξξέεηαη από ξεύκα 

κέγηζηεο έληαζεο; 

2ο ΘΔΜΑ 

Β.1. Εθθξεκέο ην νπνίν απνηειείηαη από κε εθηαηό λήκα θαη ζθαίξα 

κάδα   δεκέλε ζην έλα άθξν ηνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο. Δηαηεξώληαο ην λήκα ηελησκέλν, εθηξέπνπκε ηελ ζθαίξα από 

ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο θαηά κηθξή γσλία, νπόηε ην εθθξεκέο εθηειεί 

ηαιάλησζε. Θεσξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ηηο ηξηβέο ακειεηέεο. 
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B.1.1. Εάλ ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο θαη ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο έρνπλ ηελ ίδηα αξηζκεηηθή 

ηηκή (ζε κνλάδεο ηνπ S.I.), λα ππνινγίζεηε ην πιήζνο   ησλ πιήξσλ ηαιαληώζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ρξόλν       . 

B.1.2. Εάλ ηώξα αληηθαηαζηήζνπκε ηε κάδα κε κηα κεγαιύηεξε, ηόηε ε ζπρλόηεηα 

ηαιάλησζεο: 

α. Θα απμεζεί  β. Θα κεησζεί  γ. Θα παξακείλεη ίδηα 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

B.2.Δίλεηαη ην θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ 

ζρήκαηνο. 

B.2.1. Πνηνη από ηνπο αθόινπζνπο 

ζπλδπαζκνύο θιεηζηώλ δηαθνπηώλ 

αληηζηνηρεί ζε ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα; 

α) Δ2, Δ4, Δ5, Δ6 

β) Δ3, Δ4, Δ5, Δ6 

γ) Δ2, Δ4, Δ5 

δ) Δ2, Δ4, Δ6 

ε) Δ3, Δ7 

ζη) Δ2, Δ4, Δ7 

B.2.2. Αλ ν Δ1 είλαη θιεηζηόο, ππάξρεη ζπλδπαζκόο θιεηζηώλ δηαθνπηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

3ο ΘΔΜΑ 

Σε έλα ηερληθό εξγαζηήξην 

ιεηηνπξγνύλ κόλν 3 ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο νη νπνίεο ζπλδένληαη 

παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ειεθηξηθή 

πεγή ηάζεο       . 

H σκηθή αληίζηαζε ηεο θάζε ζπζθεπήο είλαη       ,         θαη        . Η πξώηε 

ζπζθεπή Σ1 (κε αληίζηαζε   ) ιεηηνπξγεί αδηάθνπα (θάζε κέξα, 24 ώξεο ηελ κέξα), ελώ ε 

δεύηεξε ζπζθεπή Σ2 (κε αληίζηαζε   ) ιεηηνπξγεί 5 ώξεο θάζε 3 κέξεο, μεθηλώληαο από 

ηελ πξώηε κέξα θάζε κήλα. Τν θόζηνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην 

ινγαξηαζκό γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην είλαη        . Αλ ε κία θηινβαηώξα (    ) θνζηίδεη 

     , λα ππνινγίζεηε πόζεο ώξεο, έζησ  , ιεηηνύξγεζε ηνλ κήλα απηό ε ηξίηε ζπζθεπή 

Σ3 (κε αληίζηαζε   ). 

Υπελζπκίδεηαη όηη ν κήλαο Ννέκβξηνο έρεη 30 κέξεο. 
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Σην εξγαζηήξην Φπζηθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε θύθισκα κε 3 σκηθέο αληηζηάζεηο ζε ζεηξά, 

κία πεγή ηάζεο      , έλα ακπεξόκεηξν ζε ζεηξά κε ηελ πεγή θαη ηξεηο δηαθόπηεο, 

θαζέλαο ζπλδεδεκέλνο παξάιιεια ζε κία από ηηο αληηζηάζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

 

Σηηο σκηθέο αληηζηάζεηο δελ ππάξρεη θάπνην δηαθξηηηθό θαη δελ γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηηο ππνινγίζνπκε, πξαγκαηνπνηνύκε ην εμήο πείξακα: Κιείλνπκε θάζε 

θνξά έλα κόλν δηαθόπηε θαη παξαηεξνύκε ηελ έλδεημε ζην ακπεξόκεηξν. Όηαλ είλαη 

θιεηζηόο ν δηαθόπηεο δ1 ε έλδεημε είλαη        . Με θιεηζηό ην δηαθόπηε δ2 ε έλδεημε 

είλαη        . Τέινο όηαλ θιείζεη ν δηαθόπηεο δ3 ε έλδεημε γίλεηαη         . 

Γ.1. Με βάζε ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο λα ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο ησλ ηξηώλ αληηζηάζεσλ.  

Γ.2. Σε ζεηξά κε ηελ ειεθηξηθή πεγή πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε αζθάιεηα πνπ 

πξνθπιάζζεη ην θύθισκα ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο. Δηαζέηνπκε ηέζζεξηο 

αζθάιεηεο κε αλνρή (δει. κέγηζηε ηηκή έληαζεο ξεύκαηνο πνπ κπνξεί λα ηηο δηαξξέεη ρσξίο 

λα θαηαζηξαθνύλ)       ε πξώηε,    ε δεύηεξε,    ε ηξίηε θαη      ε ηέηαξηε. Αλ ζην 

θύθισκα κπνξνύκε λα θιείζνπκε κέρξη θαη 2 δηαθόπηεο ηαπηόρξνλα, πνηεο αζθάιεηεο 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ώζηε λα κελ ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο 

γηα νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό 2 θιεηζηώλ δηαθνπηώλ; 

 

Καλή Επιτυχία 
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ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
1Ο ΘΔΜΑ 
Α.1. Η ζσζηή απάληεζε είλαη:_____ 

Αηηηνιόγεζε: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Α.2. Η ζσζηή απάληεζε είλαη:___ 

Αηηηνιόγεζε: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Α.3.1. Οη αληηζηάζεηο ζηα άθξα ησλ νπνίσλ επηθξαηεί ίδηα δηαθνξά δπλακηθνύ  είλαη: 

________________________________________________________________________ 

Α.3.2. Η αληίζηαζε πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα κέγηζηεο έληαζεο είλαη ε :______ 

2ο ΘΔΜΑ 

Β.1.1.   …………………..    Β.1.2. Η ζσζηή απάληεζε είλαη: ………………….. 

Αηηηνιόγεζε: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Β.2.1. Οη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη: ………………….. 

Β.2.2. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3ο ΘΔΜΑ 

  ………………………………. 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Γ.1.     ………………..       ………………..       ……………….. 

Γ.2. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη αζθάιεηεο κε αλνρή: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


