ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γενικής παιδείας Β′ ΛΥΚΕΙΟΥ
Εξεταζόμενη ύλη: 2ο Κεφάλαιο (Ηλεκτρικό ρεύμα)
Ομάδα Α
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ A (Μονάδες 10x2 + 5)
A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)
α. Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε μια συσκευή μετατρέπεται πάντα σε θερμική ενέργεια.
β. Η σύνδεση δύο σημείων ενός κυκλώματος με αγωγό αμελητέας αντίστασης ονομάζεται βραχυκύκλωμα.
γ. H μία κιλοβατώρα (kWh) είναι μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης από το ένα τζάουλ (J).
δ. Μια ηλεκτρική θερμάστρα είναι συνδεδεμένη σε μία πρίζα του σπιτιού μας και λειτουργεί κανονικά. Η
ισχύς της θερμάστρας είναι ανάλογη της αντίστασής της.
ε. Η τιμή της ασφάλειας που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα κύκλωμα πρέπει να έχει τιμή ακριβώς
ίση με την τιμή της έντασης του ρεύματος όλων των συσκευών που υπάρχουν στο κύκλωμα.
στ. Χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες μπορούμε να αποφύγουμε το βραχυκύκλωμα σε ένα κύκλωμα.
ζ. Όταν μια ηλεκτρική πηγή συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε παραγωγή ενέργειας από το μηδέν.
η. Η ΗΕΔ μιας πηγής καθορίζει την ενέργεια που δίνεται σε κάθε 1 C (Coulomb) φορτίου.
θ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή ενός κυλινδρικού σύρματος τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίστασή του.
ι. Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής, όταν οι πόλοι της πηγής είναι βραχυκυκλωμένοι.
Α.2 Σε μια ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση (τάση δικτύου 220 V), λειτουργούν ταυτόχρονα:
i. Ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,5 kW,
ii. θερμοσίφωνας ισχύος 2 kW,
iii. ηλεκτρικό ψυγείο ισχύος 1 kW,
iv. ηλεκτρική θερμάστρα ισχύος 1,3 kW
Η ασφάλεια της οικιακής μας εγκατάστασης είναι 30 Α.
Οι λαμπτήρες ισχύος 100 W που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με τις παραπάνω συσκευές χωρίς να
"πέσει" η ασφάλεια είναι:
α. 30
β. 15
γ. 7
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας.
ΘΕΜΑ B (Στα παρακάτω θέματα να επιλέξετε τη σωστή πρόταση αιτιολογώντας την απάντησή σας)
Β1. Ο λαμπτήρας στα δυο κυκλώματα του σχήματος λειτουργεί κανοR
R
νικά, σε σύνδεση με τον ίδιο αντιστάτη R.
Α. Για τις τάσεις των δύο πηγών ισχύει:


α. V1 < V2,
β. V1 = V2,
γ. V1 > V2.
Β. Αν θερμάνουμε τους αντιστάτες R στα δυο κυκλώματα, τι θα συμβεί
με την φωτοβολία των δύο λαμπτήρων;
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Β2. Στο διπλανό κύκλωμα έχουμε συνδέσει μία πηγή με Η.Ε.Δ. ℇ και εσωτερική αντίσταση
r, με έναν αντιστάτη R και δύο ιδανικά αμπερόμετρα, όπως φαίνονται στο σχήμα.
Α. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1 είναι:
α.

,
β.
R
r
Β. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2 είναι:

γ.

α.

γ.

R

β.

,

r

Α2

δ. 0

R+r


Α1

δ. 0

R+r

Β3. Στο διπλανό σχήμα αρχικά ο διακόπτης είναι ανοιχτός. Κάποια στιγμή κλείνουμε το
δ

διακόπτη οπότε η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μεταβληθεί κατά:
α. 0%

β. 25%

γ. 50%

δ. 75%

ε. 100%

Α



ΘΕΜΑ Γ (Μονάδες 6, 7, 6, 6)
Στο διπλανό κύκλωμα οι αντιστάσεις των αντιστατών
R3
Vπ (Volt)
είναι: R1 = 10 Ω , R2 = 6 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω και
A R1 B R2
Δ
Γ
η πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη , έχει εσωτερική
30
R4
αντίσταση r. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αδ
15
ντίσταση. Αρχικά ο διακόπτης είναι ανοικτός.
Να υπολογίσετε:
0 5 12,5 Ι (Α)
r
P
Γ1. Το λόγο των ισχύων 3 που δαπανούν οι αντιP4
στάτες R3 και R4 αντίστοιχα.
Γ2. Την ΗΕΔ της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση r.
Γ3. Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων Ι και Ι3, Ι4 που διαρρέουν τους αντιστάτες R3 και R4 αντίστοιχα.
Γ4. Το ποσοστό μεταβολής της ισχύος που δαπανά ο αντιστάτης R2, αν κλείσουμε τον διακόπτη δ.
ΘΕΜΑ Δ (Μονάδες 6, 6, 6, 7)
Στο διπλανό κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ1 φέρει ενδείξεις κανονικής λειR1
R2
τουργίας 10 V/20 W, ενώ ο λαμπτήρας Λ3 φέρει ενδείξεις κανονικής
A
B R4 Γ
λειτουργίας 12 V/48 W και οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι, R2 =
R3
1 Ω, R4 = 4 Ω. Θεωρούμε ότι, οι αγωγοί σύνδεσης έχουν μηδενικές αντιστάσεις, ενώ οι λαμπτήρες συμπεριφέρεται σαν ωμικοί αντιστάτες.
Δ1. Αν ο λαμπτήρας Λ1 λειτουργεί κανονικά, να δείξετε ότι και ο λαΑ
μπτήρας Λ2 λειτουργεί επίσης κανονικά.
r
Δ2. Να βρείτε την θερμότητα Q4 που εκλύεται από τον αντιστάτη R4 σε
δ
χρόνο 1 min.
Δ3. Να υπολογίσετε το κόστος λειτουργείας των λαμπτήρων για 10ωρη λειτουργεία τους, αν η χρέωση είναι
0,1€/kWh.
Δ4. Να βρείτε την ΗΕΔ της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση γνωρίζοντας ότι αν κλείσει ο διακόπτης
δ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 24 Α.
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