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ΘΕΜΑ 1ο
1.1 Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α αναφέρεται σε
νόµους, κανόνες και µεγέθη. Η Στήλη Β αναφέρεται σε
µαθηµατικές διατυπώσεις. Να γράψετε στο τετράδιό
σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε
αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Στήλη Α
Στήλη Β
1. πρώτος κανόνας Kirchhoff α) Ε=Ι.Roλ
νόµος του ΟΗΜ σε
β)
ΣΙ=0
2.
κλειστό κύκλωµα
∆Φ
ιδιοσυχνότητα
γ)
E=−
⋅n
3.
κυκλώµατος RLC σε σειρά
∆t
1
νόµος της επαγωγής
δ)
ν0 =
4.
2π⋅ L ⋅ C
ε)
V=V 0 ηµωt
Μονάδες 4
1.2 Γράψτε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης
και δίπλα, το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ
αν είναι λανθασµένη.
Στο κύκλωµα του σχήµατος, όταν ο δροµέας ∆
µετακινείται προς το Β:
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α) Ο λαµπτήρας Λ φωτοβολεί εντονότερα
β) Η αντίσταση του κυκλώµατος αυξάνεται
γ) Η ένταση Ι του ρεύµατος αυξάνεται

Μονάδες 6

Για κάθε µια από τις επόµενες ερωτήσεις (1.3, 1.4 και 1.5)
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, δίπλα
να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.3 Ο κανόνας του
διατήρησης:
α) της ορµής
β) της ενέργειας
γ) του φορτίου
δ) της µάζας
1.4

Lenz

βασίζεται

στην

αρχή

Μονάδες 5

Στο κύκλωµα του σχήµατος:

Λ

Κ
N

S

α) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο
άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος (Ν).
β) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο
άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος (S).
γ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του
πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος (N).
δ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του
πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος (S).
Μονάδες 5
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1.5. Κύκλωµα
εναλλασσόµενου
ρεύµατος
που
περιλαµβάνει ωµική αντίσταση R, ιδανικό πηνίο µε
συντελεστή
αυτεπαγωγής
L
και
πυκνωτή
χωρητικότητας C συνδεδεµένα σε σειρά, διαρρέεται
από εναλλασσόµενο ρεύµα κυκλικής συχνότητας ω.
Αν η κυκλική συχνότητα ω ελαττωθεί, τότε:
α) η ωµική αντίσταση R αυξάνεται
β) η επαγωγική αντίσταση ΖL αυξάνεται
γ) η χωρητική αντίσταση ΖC αυξάνεται
δ) οι αντιστάσεις του κυκλώµατος δεν επηρεάζονται
από την µεταβολή της κυκλικής συχνότητας
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για κάθε µια από τις δύο επόµενες ερωτήσεις (2.1 και
2.2) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και
δίπλα να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
2.1 Η γέφυρα µε χορδή ισορροπεί όταν ο δροµέας
βρίσκεται στη θέση Κ, όπου ΑΚ = 0,6m, ΚΒ = 0,4m
και R1 = 10 Ω .

Τότε η τιµή της αντίστασης Rx είναι:
α) 5 Ω
β) 10 Ω
γ) 15 Ω

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ) 20 Ω
Μονάδες 8
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2.2 Κύκλωµα RLC σε σειρά βρίσκεται σε συντονισµό.
Αν αυξήσουµε την κυκλική συχνότητα ω της
εναλλασσόµενης τάσης, τότε το πλάτος της έντασης του
ρεύµατος:
α) αυξάνεται
β) ελαττώνεται
γ) παραµένει σταθερό
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
2.3 Στα άκρα ωµικής αντίστασης R εφαρµόζεται
εναλλασσόµενη τάση της µορφής: V = Vo ηµωt. Να
παρασταθούν γραφικά:
α) η τάση V
β) η ένταση του ρεύµατος Ι
γ) η ισχύς Ρ του εναλλασσόµενου ρεύµατος σε
συνάρτηση µε το χρόνο t κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου Τ.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος οι τιµές των ηλεκτρεγερτικών
δυνάµεων των πηγών και οι τιµές των ωµικών
αντιστάσεων είναι:
Ε1 = 12V, E2 = 40V, E3 =24 V, R1 = 8 Ω, R2 = 4 Ω
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(Οι εσωτερικές αντιστάσεις των πηγών θεωρούνται
αµελητέες).
Να υπολογίσετε:
α) Τις εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τους
κλάδους του κυκλώµατος.
Μονάδες 15
β) Τη διαφορά δυναµικού στα άκρα της αντίστασης R1.
Μονάδες 5
γ) Τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Λ και Ν
(VΛΝ ).
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
0,2
Η και µε
π
ωµική αντίσταση Rπ=2Ω, συνδέεται σε σειρά µε ωµική
αντίσταση
R=18Ω.
Στα
άκρα
του
συστήµατος
εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση V = 220 2 ηµ100πt .

Πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής

Να υπολογίσετε:
α) την ενεργό τιµή
συστήµατος

της

τάσης

Vεν

L=

στα

άκρα

του

Μονάδες 5
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β) την εµπέδηση Ζ του κυκλώµατος
Μονάδες 5
γ) τη διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και έντασης
Μονάδες 5
δ) την ενεργό ένταση του ρεύµατος
Μονάδες 5
ε) την ενέργεια που καταναλώνεται στο κύκλωµα κατά
τη διάρκεια µιας περιόδου
Μονάδες 5
2
)
(∆ίνεται: συν45°=
2
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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