
 

 

Τάξε Β΄   

Φςζηθή  Γενηθήρ Παηδείαρ  

Τπάπεδα ζεμάηων     Κεθ.2
ο
        ΘΔΜΑ  Γ 

 

1. Μηα ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ε = 15 V,  ζπλδέεηαη ζηα άθξα ελόο ζπζηήκαηνο 

δύν αληηζηαηώλ κε αληηζηάζεηο R1= 4 Ω θαη R2 = 2 Ω ζπλδεδεκέλωλ ζε ζεηξά κεηαμύ ηνπο. 

Γ1) Αλ ην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην θύθιωκα έρεη έληαζε I = 2 Α, λα βξείηε αλ έρεη 

εζωηεξηθή αληίζηαζε ε πεγή θαη αλ έρεη λα ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο. 

Γ2) Να βξείηε πνηνο από ηνπο δύν αληηζηάηεο R1, R2 ηνπ θπθιώκαηνο ζα θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο 2 min ηνπ θπθιώκαηνο θαη πνην ζα είλαη απηό ην πνζό 

ελέξγεηαο. 

ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε ηξίην αληηζηάηε κε αληίζηαζε R3 = 2 Ω παξάιιεια κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν 

αληηζηαηώλ R1, R2. 

Γ3) Να βξείηε ηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ην νπνίν ηξνθνδνηεί ε πεγή ην θύθιωκα. 

Γ4) Να ππνινγίζηε ηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R3. 

 

2. Γίλνληαη νη πην θάηω ζπλδεζκνινγίεο αληηζηαηώλ. Όινη νη αληηζηάηεο είλαη όκνηνη. 
Γ1) Αλ ε αληίζηαζε ηνπ θάζε 

αληηζηάηε έρεη ηηκή 3 Ω λα 

ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε 

αληίζηαζε γηα ηε θάζε 

ζπλδεζκνινγία. 

Γ2) Αλ ζηα άθξα ηεο θάζε 

ζπλδεζκνινγίαο ζπλδέζνπκε ειεθηξηθή πεγή, κε ΖΔΓ Δ = 9 V θαη ακειεηέα εζωηεξηθή αληίζηαζε, λα 

ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε αληηζηάηε, θαη γηα ηηο ηξεηο 

ζπλδεζκνινγίεο. 

Γ3) πλδέζακε θάζε κηα από ηηο παξαπάλω ζπλδεζκνινγίεο κε απηή ηελ ειεθηξηθή πεγή πνπ αλαθέξακε θαη 

ηελ αθήζακε λα ιεηηνπξγεί 200 ώξεο ζπλερώο. Να ππνινγίζεηε πόζα ρξήκαηα ζα καο ζηνηρίζεη ε 

θαηαλάιωζε ελέξγεηαο ζε θάζε ζπλδεζκνινγία, αλ έρνπκε ππνινγίζεη θόζηνο 0,1 €/KWh κε ηε ρξήζε ηεο 

παξαπάλω πεγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

3. Έλαο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε 40 Ω θη έλαο άιινο κε αληίζηαζε 50 Ω, ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε κηα 

ειεθηξηθή πεγή ζπλερνύο ξεύκαηνο. πλδένπκε έλα ακπεξόκεηξν γηα λα κεηξήζεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο 

πνπ πεξλάεη από ηελ αληίζηαζε ηωλ 40 Ω θη έλα βνιηόκεηξν γηα λα κεηξήζεη ηελ ηάζε ζηνλ αληηζηάηε κε 

αληίζηαζε 50 Ω. Σόηε ην ακπεξόκεηξν δίλεη ηελ έλδεημε 400 mA. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην παξαπάλω ειεθηξηθό θύθιωκα, δείρλνληαο ηα όξγαλα κέηξεζεο ζπλδεδεκέλα ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ηάζε V ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο θαη ηελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην 

ζύζηεκα ηωλ δύν αληηζηαηώλ. (Σα όξγαλα κέηξεζεο ζεωξνύληαη ηδαληθά). 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ. 

Γ4) Αλ ε εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο είλαη 10 Ω, λα ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή ηεο 

δύλακε. 

 

4. πλδένπκε παξάιιεια ηξεηο αληηζηάηεο κε ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω 

αληίζηνηρα. ηα άθξα ηεο ζπλδεζκνινγίαο ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή κε κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε θαη 

κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ε = 30 V. 



 

 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην θύθιωκα θαη λα ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ 

θάζε αληηζηάηε. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ ζα παξαρζεί από απηνύο ηνπο ηξεηο αληηζηάηεο ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα 100 S. 
Αληηθαζηζηνύκε ηνλ αληηζηάηε R2 κε έλα άιιν αληηζηάηε αληίζηαζεο R4= 2 Ω έηζη ώζηε νη αληηζηάηεο λα 

παξακείλνπλ ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. 

Γ3) Ζ ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ ζα παξαρζεί από ην θύθιωκα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 100 S, ζα απμεζεί ή ζα 

κεηωζεί ζε ζρέζε κε πξηλ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε δηάγξακκα V -I κε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηεο 

πξναλαθεξόκελεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

 

5. ην θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο ε έλδεημε ηνπ ηδαληθνύ βνιηνκέηξνπ (ηδαληθό βνιηόκεηξν ζεκαίλεη όηη ε 

αληίζηαζε ηνπ είλαη ηόζν κεγάιε πνπ κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη δε δηαξξέεηαη από 

ξεύκα) είλαη 20 V. Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ηηο εληάζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηηο νπνίεο δηαξξένληαη νη 

αληηζηάηεο R1, R2 θαη R3 αληίζηνηρα 

Γ2) ηε πνιηθή ηάζε VAB ,  

Γ3) ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε R4 , 

Γ4) ηε ζεξκόηεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην εμωηεξηθό θύθιωκα ζε ρξόλν 

 t Γίλνληαη: R1= 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω , Δ = 40 V, r = 1Ω. 

 

6. ε έλα ιακπηήξα, πνπ ζεωξείηαη ωκηθόο αληηζηάηεο, 

αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 

100W/20V.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ιακπηήξα 

θαζώο θαη ην ξεύκα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σέζζεξηο όκνηνη κε ηνλ παξαπάλω ιακπηήξα απνηεινύλ ηε 

ζπζηνηρία ηνπ θπθιώκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα, 

ζηα άθξα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ειεθηξηθή πεγή 

ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r = 2Ω.  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο Δ, αλ γλωξίδεηε όηη νη ιακπηήξεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη από ηελ πεγή ζην εμωηεξηθό θύθιωκα ζε ρξόλν t = 1 h. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ηεο ηζρύνο ηεο εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r, πξνο ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή ζε 

όιν ην θύθιωκα. 

 

7. Γίλεηαη ην θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο πνπ απνηειείηαη 

από κηα ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ 

θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 2 Ω θαη ηξεηο  αληηζηάηεο 

κε ηηκέο αληηζηάζεωλ, R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω θαη R3 = 5 Ω.  

Δάλ ν αληηζηάηεο R1δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο,  

Ι1 = 2 Α , λα ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ 

θπθιώκαηνο, 



 

 

Γ2) ηελ ειεθηξηθή ηάζε VΒΓ, 

Γ3) ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα ζην εμωηεξηθό θύθιωκα, ζε ρξόλν κηαο ώξαο  

( t = 1 h) 

Γ4) ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο Δ. 

 

 8. Σν   θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από δπν αληηζηάηεο κε ηηκέο 

αληίζηαζεο R1 = 3 Ω,   R2 = 6 Ω  θαη ηξνθνδνηείηαη από πεγή κε ΖΔΓ  

Δ =18 V θαη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε (r = 0,  ηδαληθή πεγή). Να 

ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο θαζώο θαη ηελ έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη,  

Γ2) ην ιόγν ηωλ ηάζεωλVAB/VBΓ 

πλδένπκε παξάιιεια κε ηνλ αληηζηάηε R2, κηα ζεξκηθή ζπζθεπή κε 

ραξαθηεξηζηηθά θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 12V/24W. 

Γ3) Αθνύ ζρεδηάζεηε ην ειεθηξηθό θύθιωκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ ζύλδεζε 

ηεο ζπζθεπήο, λα ππνινγίζεηε ηελ ωκηθή ηεο αληίζηαζε θαζώο θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο θαλνληθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

9. Από έλα νκνγελέο κεηαιιηθό ζύξκα ζηαζεξνύ εκβαδνύ δηαηνκήο θαη κεγάινπ κήθνπο, θόβνπκε ηξία 

ζύξκαηα (1), (2), (3) κε κήθε L1 = L, L2 = 2L θαη L3 = L αληίζηνηρα. πλδένπκε παξάιιεια ηα ζύξκαηα (1) θαη 

(2), ην ζύξκα (3) ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα ηωλ (1) θαη (2) θαη ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ηξηώλ ζπξκάηωλ 

ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεξγεηηθήο δύλακεο E = 18 V θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r = 1Ω. 

Δάλ ην ζύξκα (1) δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο I1 = 2 Α, λα ππνινγίζεηε:  

Γ1) Σελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξέεη ην ζύξκα (2). 

Γ2) Σε πνιηθή ηάζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ3) Σηο ηηκέο ηωλ αληηζηάζεωλ R1, R2 θαη R3 ηωλ ζπξκάηωλ αληίζηνηρα. 

Γ3) Σελ ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεη ν αληηζηάηεο αληίζηαζεο R3. 

 

10.ηα παξαθάηω ζρήκαηα θαίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ηξηώλ ειεθηξηθώλ ζηνηρείωλ. 

Γ1) Να αλαγλωξίζεηε πνηά από ηηο παξαπάλω θακπύιεο αληηζηνηρεί ζε ειεθηξηθή πεγή θαη πνηέο αληηζηνηρνύλ 

ζε αληηζηάηεο. ηε ζπλέρεηα λα βξείηε από ηηο αληίζηνηρεο θακπύιεο ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε θαη ηελ 

εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο θαζώο θαη ηηο αληηζηάζεηο ηωλ αληηζηαηώλ. 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε έλα θύθιωκα όπνπ νη αληηζηάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια θαη ην ζύζηεκά ηνπο 

ζπλδέεηαη ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ νιηθή ωκηθή αληίζηαζε ηνπ 

θπθιώκαηνο. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηνπ ειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεύηεξε ραξαθηεξηζηηθή 

θακπύιε πνπ ζαο δίλεηε ζηελ εθθώλεζε ηνπ ζέκαηνο. 



 

 

11. Πάλω ζε ειεθηξηθή ζεξκηθή ζπζθεπή αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία «20V-80W». Σξνθνδνηνύκε ηελ 

παξαπάλω ζεξκηθή ζπζθεπή κε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ = 40 V θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r = 1 Ω. Θεωξνύκε όηη ε ειεθηξηθή ζπζθεπή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην ξεύκα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R1, ελόο αληηζηάηε πνπ πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά κε ηε 

ζπζθεπή ώζηε απηή λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ζην θύθιωκα. 

Γ3) ην παξαπάλω θύθιωκα, όπνπ κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ αληηζηάηε R1 ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί θαλνληθά, λα 

ππνινγίζεηε ηε πνιηθή ηάζε ζηα άθξα ηεο πεγήο. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ζην θύθιωκα απηό, ηε θαηαλαιηζθόκελε ζεξκηθή ηζρύ ζηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο 

πεγήο. 

 

12. ην ζρήκα παξηζηάλεηαη έλα ειεθηξηθό θύθιωκα κε ηξεηο ωκηθνύο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 2 Ω ,  

R2 = 4 Ω θαη R3. Ζ ηξίηε αληίζηαζε είλαη απηή ελόο ιακπηήξα ππξαθηώζεωο, ν νπνίνο έρεη ελδείμεηο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 8 V / 16 W . Ζ πεγή έρεη 

ΖΔΓ E = 14 V, δελ έρεη εζωηεξηθή αληίζηαζε, 

όπωο δελ έρνπλ αληίζηαζε θαη νη αγωγνί 

ζύλδεζεο. Θεωξνύκε όηη ν ιακπηήξαο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο. 

ΓΙ) Να βξείηε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα.  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθιωκα. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηνπ ιακπηήξα ζην 

θύθιωκα θαη λα ειέγμεηε αλ απηόο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

Γ4) Μπνξνύκε λα βξαρπθπθιώζνπκε (λα ελώζνπκε κε ζύξκα ακειεηέαο αληίζηαζεο) είηε ηα ζεκεία Α θαη Β 

είηε ηα ζεκεία Β θαη Γ. ε θάζε κία από ηηο δύν απηέο πεξηπηώζεηο λα ραξαθηεξίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ιακπηήξα (ππνιεηηνπξγεί, ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ππεξιεηηνπξγεί κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί). 

 

13. Λακπηήξαο ππξαθηώζεωο πνπ έρεη ζηνηρεία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 10 V / 25 W, ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε 

ωκηθό αληηζηάηε πνπ έρεη αληίζηαζε R1 = 4 Ω .  Θεωξνύκε ην λήκα ππξαθηώζεωο ηνπ ιακπηήξα ζαλ ωκηθή 

αληίζηαζε. Σν ζύζηεκα ιακπηήξα θαη αληηζηάηε ζπλδέεηαη κε πεγή ζπλερνύο ηάζεο, κεδεληθήο εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο θαη κε ΖΔΓ E = 16 V. Οη αγωγνί ζύλδεζεο δελ έρνπλ ωκηθή αληίζηαζε. 

Γ1) Να βξείηε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην ιακπηήξα. 

Γ3) Αληηθαζηζηνύκε ηελ πεγή κε κηα άιιε, επίζεο κεδεληθήο εζωηεξηθήο αληίζηαζεο θαη κε ΖΔΓ E'. Πνηά 

πξέπεη λα είλαη ε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο λέαο πεγήο ώζηε ν ιακπηήξαο λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά; 

Γ4) ε κηα δηαθνξεηηθή δηάηαμε, δηαηεξνύκε ηελ πεγή κε ΖΔΓ E = 16 V, θαη ζπλδένπκε παξάιιεια ζηνλ 

αληηζηάηε R1 έλα λέν αληηζηάηε κε αληίζηαζε R2 . Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηηκή ηεο R2 ώζηε ν ιακπηήξαο λα 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά; 

 

14. Έλαο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R1 = 2 Ω, ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ιακπηήξα ηνπ νπνίνπ νη ελδείμεηο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο είλαη 10 V/25 W .  Παξάιιεια ζην ζύζηεκα αληηζηάηε R1 θαη ιακπηήξα, 

ζπλδέεηαη άιινο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R2 = 3 Ω . Σν θύθιωκα ηξνθνδνηείηαη από ειεθηξηθή 

πεγή     κε ΖΔΓ   Δ   θαη εζωηεξηθή  αληίζηαζε   r = 3 Ω   πνπ  ζπλδέεηαη παξάιιεια  κε 

ηνλ αληηζηάηε R2 .  Θεωξνύκε όηη ν ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1)    Σελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα. 

Γ2)    Σε ζπλνιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Σελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ιακπηήξα, αλ απηόο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 



 

 

Γ4)    Σε ηηκή ηεο ΖΔΓ ηεο ειεθηξηθήο πεγήο, αλ ν ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

 

15. ην πην θάηω θύθιωκα ν ιακπηήξαο Λ θέξεη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 10V/20 W θαη νη 

αληηζηάζεηο ηωλ αληηζηαηώλ είλαη R1=1 Ω, R2=3 Ω, R3=4 Ω. Θεωξνύκε όηη: ε ειεθηξηθή πεγή 

έρεη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε, νη αγωγνί 

ζύλδεζεο έρνπλ κεδεληθέο αληηζηάζεηο, ελώ ν 

ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα RA. 

Γ2) Σε ζπλνιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Σηο εληάζεηο ηωλ ειεθηξηθώλ ξεπκάηωλ πνπ 

δηαξξένπλ ηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο αλ δίλεηαη 

όηη E = 18 V. 

Γ4) Σε ηηκή πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε ΖΔΓ ηεο πεγήο γηα λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν ιακπηήξαο. 

  
16. Μία νκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνίεζε ζην εξγαζηήξην ηεο θπζηθήο ην  

θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη πεηξακαηηθά ηελ ηηκή R 

ηεο αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξηθήο πεγήο, 

δειαδή ηελ ειεθηξεγεξηηθή ηεο δύλακε Δ θαη ηελ εζωηεξηθή ηεο αληίζηαζε r. 

Σν βνιηόκεηξν θαη ην ακπεξόκεηξν ζεωξνύληαη ηδαληθά. Όηαλ νη καζεηέο 

είραλ αλνηρηό ην δηαθόπηε δ ε έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ ήηαλ 6V. Όηαλ νη 

καζεηέο είραλ θιεηζηό ην δηαθόπηε δ ε έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ ήηαλ 5V θαη 

ηνπ ακπεξνκέηξνπ 0,5Α. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) Σελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο θαζώο θαη ηελ έλδεημε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο. 

Γ2) Σε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R ηνπ αληηζηάηε. 

Γ3) Σελ εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο. 

Οη καζεηέο ζύλδεζαλ έλαλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 = 40Ω παξάιιεια κε ηνλ αληηζηάηε R. ε απηή ηελ 

πεξίπηωζε λα ππνινγίζεηε: 

Γ4) Σελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα ζην εμωηεξηθό θύθιωκα ζε ρξόλν 100s. 

 

17. Μία νκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνίεζε ζην εξγαζηήξην θπζηθήο ην θύθιωκα 

ηνπ ζρήκαηνο. Οη αληηζηάηεο έρνπλ αληηζηάζεηο R1 = 30 Ω, R2 = 60 Ω θαη R3, ελώ 

ηα βνιηόκεηξα Vi,V2 θαη ην ακπεξόκεηξν Α ζεωξνύληαη ηδαληθά. Αξρηθά νη 

καζεηέο έρνπλ ην δηαθόπηε δ αλνηρηό νπόηε ε έλδεημε ηνπ βνιηόκεηξνπ V1 είλαη 

 6 V. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θιείλνπλ ην δηαθόπηε νπόηε ε έλδεημε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ είλαη 0,2 Α θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ V2 είλαη 1,6 V.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο.  

Γ2) Να βξείηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R3. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο. 

Γ4) Οη καζεηέο, θαηόπηλ, ζύλδεζαλ επηπιένλ ζην θύθιωκα έλα κηθξό ιακπάθη κε ελδείμεηο «0,3 W, 3 V», ζε 

ζεηξά κε ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R3. ε απηή ηελ πεξίπηωζε λα εμεηάζεηε αλ ην ιακπάθη ιεηηνύξγεζε 

θαλνληθά. Θεωξνύκε όηη ην ιακπάθη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο. 

 

18. Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 10 Ω θαη R2 = 40 Ω ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο παξάιιεια θαη ην 

ζύζηεκα ηνπο ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 = 10 Ω. Σν παξαπάλω ζύζηεκα ηωλ ηξηώλ 

αληηζηαηώλ ζπλδέεηαη ζηνπο πόινπο ειεθηξηθήο πεγήο ηεο νπνίαο ε εζωηεξηθή αληίζηαζε είλαη  r= 2 Ω.  

E, r 



 

 

Σν ειεθηξηθό ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 έρεη έληαζε 0,5 Α.  

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 .  

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ ηεο πεγήο. 

Γ4) Να βξείηε ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν δαπαλάηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα (ειεθηξηθή ηζρύο) ζηνλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο R1. 

 

19. ην δηπιαλό θύθιωκα νη αληηζηάζεηο ηωλ αληηζηαηώλ 

είλαη : R1= 10 Ω , R2 = 8 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω θαη 

ε πεγή είλαη ηδαληθή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 12 V. Οη 

αγωγνί ζύλδεζεο έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε. Να 

ππνινγίζεηε:  

Γ1) Σε ζπλνιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ2) Σηο εληάζεηο ηωλ ειεθηξηθώλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ 

θάζε αληηζηάηε, κε ην δηαθόπηε αλνηρηό. 

Γ3) Σηο εληάζεηο ηωλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ θάζε 

αληηζηάηε, αλ θιείζνπκε ην δηαθόπηε δ. 

Γ4) Σν πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο ηεο πεγήο πνπ ειεπζεξώλεηαη ωο ζεξκόηεηα ζηνλ αληηζηάηε R3 κεηά ην 

θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε δ. 

 

20. ε κία νκάδα καζεηώλ ηεο Β' Λπθείνπ δίλνληαη από ηνλ θαζεγεηή ηεο Φπζηθήο δύν ιακπηήξεο Λ1, Λ2 ίδηαο 

ηζρύνο Ρ1 = Ρ2 = 12 W, αιιά δηαθνξεηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο V1 = 12 V θαη V2 = 6 V. Δπίζεο δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο κηα ειεθηξηθή πεγή (ζπζηνηρία κπαηαξηώλ) άγλωζηεο ΖΔΓ Δ θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r. Οη 

καζεηέο ζπλδένπλ δηαδνρηθά ηνπο ιακπηήξεο ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο θαη κε ηε βνήζεηα ελόο βνιηνκέηξνπ 

(πνπ ζεωξείηαη ηδαληθό) κεηξνύλ θάζε θνξά ηελ ηάζε ζηα άθξα θάζε ιακπηήξα θαη δηαπηζηώλνπλ όηη θαη νη 

δύν ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. Θεωξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ωκηθνί αληηζηάηεο. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ ιακπηήξα Λ1, όηαλ ζπλδέεηαη 

ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα Λ2. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ Δ θαη ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζεο r ηεο πεγήο. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό ξπζκό (ηζρύο) κε ηνλ νπνίν παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ε πεγή ζην 

θύθιωκα, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ιακπηήξα Λ1 θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

ιακπηήξα Λ2. 

Γ4) Με δεδνκέλε ηελ απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα θαη ηελ ππόζεζε όηη θαη νη δύν ιακπηήξεο 

όηαλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά θεγγνβνινύλ ην ίδην, επηιέμηε έλαλ από ηνπο δύν ιακπηήξεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύζαηε καδί κε ηελ ειεθηξηθή πεγή πξνθεηκέλνπ λα θηηάμεηε έλαλ απηνζρέδην θαθό γηα κηα 

λπρηεξηλή εθδξνκή ζηε θύζε. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

21. Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1  = 2 Ω , R2 = 4 Ω, είλαη κεηαμύ ηνπο ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά, ελώ έλαο 

ηξίηνο αληηζηάηεο R3 = 3 Ω είλαη ζπλδεδεκέλνο παξάιιεια κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν αληηζηαηώλ R1 ,  R2. ηα 

άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο όιωλ ηωλ αληηζηαηώλ ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ε = 1 8  V 

θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r = 1 Ω θαη ην θύθιωκα δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα.  

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε πνιηθή ηάζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ε αληίζηαζε R1  ζε ρξόλν t = 2 min. 

 



 

 

22. Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 4 Ω , R2 = 4 Ω αληίζηνηρα, είλαη κεηαμύ ηνπο ζπλδεδεκέλνη 

παξάιιεια, θαη έλαο ηξίηνο αληηζηάηεο R3 = 5 Ω είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν 

αληηζηαηώλ R1, R2. Σν ζύζηεκα ηξνθνδνηείηαη από ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ε = 24 V θαη 

εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r = 1 Ω. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή ζε όιν ην θύθιωκα. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ ηεο αληίζηαζεο R1. 

 

23. Έλα ηδαληθό ακπεξόκεηξν είλαη ζπλδεδεκέλν ζε ζεηξά κε δύν αληηζηάηεο (1) θαη (2) πνπ έρνπλ αληίζηνηρα 

αληηζηάζεηο R1  = 10 Ω , R2 = 10 Ω. Σν ζύζηεκα ακπεξνκέηξνπ θαη αληηζηαηώλ (1) θαη (2), ζπλδέεηαη 

παξάιιεια κε ηξίην αληηζηάηε (3), ν νπνίνο έρεη αληίζηαζε R3 = 20 Ω. ηα άθξα όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ακπεξνκέηξνπ-αληηζηαηώλ ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ε θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r = 2 Ω. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Ζ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζην ειεθηξηθό θύθιωκα πνπ ζρεδηάζαηε είλαη 0,5 Α. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ ηνπ αληηζηάηε (3). 

 

24. Γύν αληηζηάηεο (1), (2) κε αληηζηάζεηο αληίζηνηρα R1 = 8 Ω θαη R2 = 8 Ω, είλαη κεηαμύ ηνπο ζπλδεδεκέλνη 

παξάιιεια. Έλαο ηξίηνο αληηζηάηεο (3) κε αληίζηαζε R3 = 7 Ω είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε ζεηξά κε ηδαληθό 

ακπεξόκεηξν θαη κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν αληηζηαηώλ (1) θαη (2). ηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληηζηαηώλ-ακπεξνκέηξνπ, ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ε = 24 V θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Ζ νιηθή αληίζηαζε ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο πνπ ζρεδηάζαηε, είλαη 12 Ω. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε r ηεο ειεθηξηθήο πεγήο θαη ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ. 

Δλώ ην θύθιωκα ιεηηνπξγεί, ζπλδένπκε έλα ηδαληθό βνιηόκεηξν ζηα άθξα ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ3) Να βξείηε ηελ έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη από ηνλ αληηζηάηε (2) ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5 min. 

 

25. Σν ειεθηξηθό θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη 

από ηέζζεξηο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1= 2 Ω, R2 = 

4 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 7 Ω θαη κηα ειεθηξηθή πεγή κε 

ΖΔΓ Δ θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 1Ω. Ζ έλδεημε 

ηνπ ακπεξνκέηξνπ (ακειεηέαο αληίζηαζεο) Α1 είλαη 

Ι1 = 1 Α.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ 

εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο.  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Ι2 ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R3. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο πεγήο.. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πεγή πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην θύθιωκα (ζπλνιηθή ηζρύ). 

26. ην θύθιωκα ηνπ πην πάλω ζρήκαηνο 1 έρνπκε ηηο αληηζηάζεηο R1 = 20 Ω θαη R2 = 5 Ω. Ο ειεθηξηθόο 

ιακπηήξαο Λ έρεη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο PK = 27 W θαη VK = 9 V θαη ε ειεθηξηθή πεγή έρεη 



 

 

ειεθηξεξγεηηθή δύλακε Δ θαη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε. ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζκνινγία ν 

ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Θεωξνύκε όηη ν ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 

ωκηθόο αληηζηάηεο.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ 

ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο πνπ 

εηθνλίδεηαη ζην 
 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο 

ειεθηξηθήο πεγήο. 

Παξάιιεια κε ηνλ ιακπηήξα ζπλδένπκε αληηζηάηε κε αληίζηαζε R3, όπωο θαίλεηαη ζην πην πάλω ζρήκα 2. 

Σόηε ν ιακπηήξαο ππνιεηηνπξγεί θαη ε ηζρύο ηνπ είλαη 3 W. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ ιακπηήξα ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ 

ρήκαηνο 2. 

 

27. Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο, 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε Δ θαη ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε r ηεο πεγήο. 

Με απηή ηελ ειεθηξηθή πεγή ηξνθνδνηείηαη ην ζύζηεκα 

δύν αληηζηαηώλ κε αληηζηάζεηο R1 = 36 Ω θαη R2 = 12 Ω, 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζε ζεηξά, όπωο θαίλεηαη ζην 

θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 

ην θύθιωκα θαη ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R2. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν Pεξωτ./Pπηγ. 

 δύν αληηζηαηώλ R1, R2 θαη Ρπηγ ε ζπλνιηθή ηζρύο πνπ παξέρεη ε πεγή 

ζην θύθιωκα. 

Γηαζέηνπκε ιακπάθη Λ κε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο PK = 1,5 W θαη  

VK = 3V. πλδένπκε ην ιακπάθη παξάιιεια 

ζηελ Θεωξνύκε όηη ην ιακπάθη ζπκπεξηθέξεηαη 

ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο 

Γ4) Να ειέγμεηε αλ ην ιακπάθη ζα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. 

  

 

28. ε έλα ζπίηη πνπ ηξνθνδνηείηαη 

κε ηάζε V = 220 V θάπνηα ζηηγκή ιεηηνπξγνύλ 2 ιακπηήξεο πνπ ν θάζε έλαο 

έρεη ηζρύ 110 W, έλα πιπληήξην ηζρύνο 1100 W, έλαο ζεξκνζίθωλαο πνπ ηνλ 

δηαξξέεη ξεύκα 20 Α θαη έλαο ειεθηξηθόο θνύξλνο κε αληίζηαζε Rφ = 22 Ω. 

Γ1) Να κεηαθέξεηε ην παξαθάηω ζρήκα ζηελ θόιια ζαο 



 

 

θαη λα ην ζπκπιεξώζεηε ζρεδηάδνληαο ην θύθιωκα ηωλ ζπζθεπώλ  πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλω. Γηα θάζε ζπζθεπή λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα από ηα 

ζύκβνια  θαη δίπια ην αξρηθό γξάκκα ηεο ζπζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα γηα 

ην θνύξλν:  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ 

ηνπ ζεξκνζίθωλα θαη ηνπ θνύξλνπ. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο 

πνπ πξέπεη λα αληέρεη ε αζθάιεηα όηαλ όιεο νη ζπζθεπέο 

ιεηηνπξγνύλ. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηξείο ώξεο αλ ην θόζηνο κηαο θηινβαηώξαο 

είλαη 0,2 επξώ. 

Αλ θαη ην νηθηαθό δίθηπν δνπιεύεη κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα λα ζεωξήζεηε πωο όιεο νη ζρέζεηο πνπ γλωξίδεηε 

από ην ζπλερέο ξεύκα εθαξκόδνληαη θαη ζην ελαιιαζζόκελν. 

 

 

29. Μαζεηήο ζην εξγαζηήξην ζπλδέεη ηξεηο αληηζηάηεο όπωο ζην ρήκα 

1. Οη αληηζηάηεο έρνπλ αληίζηαζε R1=R2=10Ω θαη ν ηξίηνο έρεη άγλωζηε 

αληίζηαζε R. πλδέεη ην ζύζηεκα ζηα άθξα ΑΒ κε πεγή θαη δηαπηζηώλεη, 

κε βνιηόκεηξν, όηη ε ηάζε VAB είλαη ίζε κε 8 V θαη κε ακπεξόκεηξν όηη νη 

αληηζηάηεο δηαξξένληαη από ζπλνιηθό ξεύκα έληαζεο Ι = 2 Α. 

Γ1) Χξεζηκνπνηώληαο ηηο κεηξήζεηο ηνπ καζεηή λα ππνινγίζεηε ηελ 

ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ηξηώλ αληηζηαηώλ. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

ζεξκηθή (ηζρύο) ζην εμωηεξηθό θύθιωκα. 

Γ4) Αλ ζην εμωηεξηθό θύθιωκα θαηαλαιώλνληαη ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ε πεγή πξνζθέξεη ζε όιν ην θύθιωκα, λα ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ θαη ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε 

ηεο πεγήο. 

 

30. ην παξαθάηω ζρήκα ε πεγή ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ηδαληθή κε ΖΔΓ E = 60 V, νη αληηζηάηεο ηνπ 

θπθιώκαηνο έρνπλ ίζεο αληηζηάζεηο θαη ν ιακπηήξαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 12 V / 24 W. 

Σνπνζεηνύκε ην δηαθόπηε δηαδνρηθά ζηηο ζέζεηο ΣΧ (απηή ε 

ζέζε θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα), θαη θαηόπηλ ζηηο ζέζεηο ΑΒ, 

ΒΕ, ΡΔ. ε όιεο ηηο ζέζεηο ν δηαθόπηεο είλαη θιεηζηόο,  

Γ1) Να απαληήζεηε ζε πνηεο ζέζεηο ην θύθιωκα δηαξξέεηαη 

από ειεθηξηθό ξεύκα θαη ζε πνηεο δελ δηαξξέεηαη. ε πνηά από 

ηηο παξαπάλω ζέζεηο ηνπ δηαθόπηε ν ιακπηήξαο είλαη 

αλακκέλνο; 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζπκβνιηθά κόλν ην ηκήκα ηνπ 

θπθιώκαηνο ην νπνίν δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα όηαλ ν 

ιακπηήξαο είλαη αλακκέλνο. Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηωλ 

αληηζηάζεωλ όηαλ γλωξίδεηε όηη ν ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά. 

Γ3) Ο ιακπηήξαο ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ελδεηθηηθόο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαινξηθέξ κηαο πνιπθαηνηθίαο 

θαη ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο γηα 4 κήλεο ηνλ ρξόλν. Να βξείηε ππνινγηζκέλε ζε kWh ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

πνπ πξνζθέξεη ε πεγή ζην θύθιωκα. (Θεωξείζηε ηνλ θάζε κήλα κε 30 εκέξεο). Να ππνινγίζεηε ην θόζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιώκαηνο αλ ε ρξέωζε ηεο ΓΔΖ είλαη 0,1 € / kWh. 

 



 

 

Γ4) Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε νηθνλνκία επηιέγνπκε ν ιακπηήξαο λα θωηνβνιεί ιηγόηεξν θαη λα ππνιεηηνπξγεί. 

Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R\ πνπ 

πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε ζεηξά γηα λα κεηωζεί ε 

θαηαλάιωζε ζην 25% ηεο αξρηθήο  ηηκήο ηεο . 

 

31. Σα ακπεξόκεηξα ηνπ θπθιώκαηνο έρνπλ 

ακειεηέα εζωηεξηθή αληίζηαζε. Με βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρήκα γηα απηό ην 

ειεθηξηθό θύθιωκα, λα ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ 

αληηζηάηε αληίζηαζεο 6 Ω 

Γ2) Σελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ Α2.  

Γ3) Σελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ Α1θαη ηελ 

ειεθηξηθή ηζρύ ηεο αληίζηαζεο πνπ δηαξξέεηαη από 

ην ίδην ξεύκα κε ην ακπεξόκεηξν Α1 .  

Γ4) Σελ έλδεημε ηνπ ηδαληθνύ βνιηνκέηξνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθή πεγήο θαη ηελ 

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ην εμωηεξηθό γηα ηελ πεγή θύθιωκα ζε 1 h. 

 

32. Κάζε έλαο από ηνπο αληηζηάηεο ηνπ θπθιώκαηνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα θαηαλαιώλνληαο κέγηζηε ηζρύ 25 W. 

ΓΙ) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ 

αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 όηαλ απηόο ιεηηνπξγεί νξηαθά κε 

αζθάιεηα, δειαδή ε ηζρύο ηνπ είλαη 25W θαη λα απνδείμεηε ηόηε 

όηη θαη νη άιινη αληηζηάηεο ιεηηνπξγνύλ κε αζθάιεηα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο Α, Β 

όηαλ ν αληηζηάηεο αληίζηαζεο R\ ιεηηνπξγεί νξηαθά κε αζθάιεηα. 

Γ3) Καζώο ην θύθιωκα ιεηηνπξγεί κε ηελ ηάζε πνπ ππνινγίζαηε 

ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε 8 h. Σν θόζηνο ηεο κίαο kWh είλαη 

0,8 €. 

Γ4) Σν θύθιωκα ζπλδέεηαη κε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο E = 76 V θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ 

ηάζε, ζηα άθξα ηνπ Α,Β, ηελ νπνία ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2. Να ππνινγηζηεί ε εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο 

ειεθηξηθήο πεγήο. 

 

33. ην πην θάηω θύθιωκα ε έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ είλαη 14 V θαη νη αληηζηάηεο έρνπλ αληίζηαζε R = 5 Ω, 

R2 = 3 Ω R3 = 6 Ω. 

Σν βνιηόκεηξν θαη ην ακπεξόκεηξν είλαη ηδαληθά 

όξγαλα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ 

θπθιώκαηνο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ηάζε ζηα άθξα ηεο R1. 

Γ3) Να βξείηε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ θαη 

ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ 

αληηζηάηε R2, ζε 10 min. 

 

34. Ζιεθηξηθό θύθιωκα απνηειείηαη από κηα πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο E = 30 V θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r = 1 Ω , από δύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 3 Ω , R2 = 6 Ω νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη 



 

 

παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη έλαλ ηξίην αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν άιιωλ 

αληηζηαηώλ θαη ηελ πεγή. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R1 ηζνύηαη κε  

Ι1 = 2 Α.  

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R2 θαζώο επίζεο θαη ην ειεθηξηθό ξεύκα 

πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R3 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R3 

Γ4) Θέινληαο λα επηβεβαηώζνπλ νη καζεηέο θαη πεηξακαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξωηήκαηνο (Γ2) πήγαλ 

ζην εξγαζηήξην θαη έθηηαμαλ ην παξαπάλω θύθιωκα. Πνηα όξγαλα κέηξεζεο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πώο ηα 

ζύλδεζαλ ζην θύθιωκα; (Να θαίλνληαη ζην ζρήκα ζην νπνίν ζρεδηάζαηε ην ειεθηξηθό θύθιωκα). 

 

35. ην θύθιωκα ηνπ παξαθάηω ζρήκαηνο ε ειεθηξηθή πε γή έρεη 

ηάζε  

V = 24 V θαη νη αληηζηάηεο έρνπλ αληηζηάζεηο R1 = 8Ω, R2 = 24 Ω θαη 

R3 = 6Ω αληίζηνηρα. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο.  

Γ2) ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα ηεο R3. 

Γ3) ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ αληίζηαζε R2. 

Γ4) ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαηξνπή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ αληηζηάηε R1 ζε 20 min. 

 

36. Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε 

ηεο ειεθηξηθήο πεγήο πνπ 

θαίλεηαη ζην θύθιωκα ηνπ 

ζρήκαηνο (1), δίλεηαη ζην 

παξαθάηω δηάγξακκα (2). 

Γ1) Να ππνινγηζζεί ε 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε θαη ε 

εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο. 

Γ2) Πνηα ζα είλαη ε πνιηθή ηάζε 

ηεο πεγήο, όηαλ ηα άθξα Α θαη Β ηνπ παξαθάηω ζπλδπαζκνύ 

αληηζηάζεωλ (3), ζπλδεζνύλ ζηα ζεκεία Χ, Y αληίζηνηρα, ηνπ 

θπθιώκαηνο (1) θαη ην ακπεξόκεηξν δείρλεη 1 Α; 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ αληίζηαζε R3 ηνπ ζπλδπαζκνύ αληηζηάζεωλ 

(3) πνπ ζπλδέζακε ζην θύθιωκα, κε δεδνκέλν όηη ην ακπεξόκεηξν 

δείρλεη 1 Α; 

Γ4) Δλώ ην ακπεξόκεηξν δείρλεη 1 Α λα ππνινγίζεηε ην θιάζκα: 

Ρπζκόο κεηαηξνπήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκόηεηα ζηελ R2/ Ρπζκόο κεηαηξνπήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

ζεξκόηεηα ζηελ R3 

 

37. Όηαλ κηα ειεθηξηθή πεγή ηξνθνδνηεί αληηζηάηε κε αληίζηαζε R1 = 3,5 Ω, απηή δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό 

ξεύκα έληαζεο Ι1 = 1,2 Α. Όηαλ όκωο ε ίδηα ειεθηξηθή πεγή ηξνθνδνηεί αληηζηάηε κε αληίζηαζε R2 = 8,5 Ω, 

ηόηε δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο I2 = 0,6 Α. Γίλεηαη όηη ε ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ 

θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην έλα από ηα δπν πξναλαθεξόκελα θπθιώκαηα θαη ηε θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζ' 

απηό. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε θαη ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο ειεθηξηθήο 

πεγήο. 



 

 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε ειεθηξηθή πεγή ζην εμωηεξηθό θύθιωκα, όηαλ ηξνθνδνηεί κόλν 

έλαλ αληηζηάηε κε αληίζηαζε R3 = 1,5 Ω. 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνλνκεκέλνπο (κε κνλάδεο κέηξεζεο ζην ζύζηεκα S.I) άμνλεο V - I ηε 

ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

 

38. ην νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πην θάηω ζρήκα, κεηαθηλείηαη έλα ζεκεηαθό 

ειεθηξηθό θνξηίν q = - 10
-6

 C, από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β, θαηά 

κήθνο ηεο θακππιόγξακκεο δηαδξνκήο ΑΓΒ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ θνξηίνπ q, γίλεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη κηαο εμωηεξηθήο δύλακεο. Ζ ηηκή ηνπ 

δπλακηθνύ ζην ζεκεία A είλαη VA = 100 V θαη ζην ζεκείν Β είλαη VB. 

Γίλεηαη όηη ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαηά ηελ 

κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίν q από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β είλαη  

WAB = 7 10
-4
 J θαη όηη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

είλαη Δ = 10
4
 N/C. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηνπ δπλακηθνύ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην 

ζεκείν Β. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην θνξηίν q από ην ειεθηξηθό πεδίν θαη λα ζρεδηάζεηε 

ην δηάλπζκα ηεο όηαλ ην θνξηίν q βξίζθεηαη ζην ζεκείν Γ. 

Γ3) Να απνδείμεηε όηη ην έξγν ηεο δύλακεο, πνπ αζθείηαη ζην θνξηίν q από ην ειεθηξηθό πεδίν, αλ απηό 

αλαγθαζηεί λα κεηαθηλεζεί θαηά κήθνο ηεο ίδηαο θακππιόγξακκεο δηαδξνκήο αιιά αληίζηξνθα από ην Β πξνο 

ην Α (Β—>Γ—Α) είλαη αληίζεην από ην έξγν WAB. 

 

39. Σξεηο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 2 Ω, R2 = 5 Ω, θαη R3 = 10 Ω ζπλδένληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο 

θαη ην ζύζηεκα ηνπο ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ  = 12 V θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r. Αλ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε κε αληίζηαζε 5 Ω είλαη 1,5 Α 

, λα ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ2) ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ ειεθηξηθή πεγή. 

Γ3) ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ4) ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε ειεθηξηθή πεγή ζε όιν ην θύθιωκα. 

 

40. Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 10 Ω , R2 = 20 Ω αληίζηνηρα, ζπλδένληαη ζε ζεηξά . Παξάιιεια κε ην 

ζύζηεκα ηωλ δπν απηώλ αληηζηαηώλ ζπλδέεηαη ιακπηήξαο κε ραξαθηεξηζηηθά θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο  

Ρκ = 30 W, VK = 30 V .   ηα άθξα Α, Γ   ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ηξηώλ δηπόιωλ   ζπλδέεηαη πεγή κε 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 3 Ω θαη ν ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Θεωξνύκε 

όηη ν ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο. 

Γ1) Να ππνινγίζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ 

θπθιώκαηνο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ειεθηξνλίωλ πνπ δηέξρνληαη από κηα δηαηνκή ηνπ λήκαηνο ηνπ ιακπηήξα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα 16 s. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο. 

Γ4) Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην ιακπηήξα κε αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 = 120 Ω λα βξεζεί ε επί ηνηο εθαηό 

κεηαβνιή ηεο νιηθήο ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην θύθιωκα. 

Γίλεηαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ  qe= 1,6 · 10
19

 C. 

 



 

 

41. Γπν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 9 Ω , R2 = 18 Ω ζπλδένληαη παξάιιεια θαη έρνπλ θνηλά ηα άθξα ηνπο 

Α θαη Β. Σν δίπνιν πνπ ζρεκαηίδεηαη ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε αληηζηάηε ΒΓ αληίζηαζεο R3 = 3 Ω . Σα άθξα ηνπ 

λένπ δηπόινπ ΑΓ πνπ ζρεκαηίζακε ζπλδένληαη κέζω δηαθόπηε κε ηνπο πόινπο πεγήο ΖΔΓ Δ θαη εζωηεξηθήο 

αληίζηαζεο r. Ζ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R2 είλαη Ι2 = 1 Α. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R3. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο θαζώο θαη ηελ νιηθή ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηε ζπζηνηρία 

ηωλ αληηζηαηώλ R1 ,  R2 θαη R3. 

Γ3) Αλ ην ξεύκα βξαρπθύθιωζεο ηεο πεγήο είλαη Ι β  =  12 Α, λα ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο 

πεγήο θαη ηελ εζωηεξηθή ηεο αληίζηαζε. 

Γ4) Αθήλνπκε ην δηαθόπηε θιεηζηό γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ νιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη 

ζηε παξαπάλω δηάηαμε ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα είλαη 10,8 KWh. Να βξείηε ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο. 

 

42. Γπν ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 1 θαη 2 έρνπλ ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (50W , 50V) ε 1 θαη (25W , 

50V) ε 2 . Οη ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζε ζεηξά θαη ηα άθξα ηνπ δηπόινπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζπλδένληαη κέζω 

δηαθόπηε, κε ηνπο πόινπο πεγήο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο E θαη ακειεηέαο εζωηεξηθήο αληίζηαζεο. Ζ 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηηο ζπζθεπέο είλαη I =2/3A . Να ζεωξήζεηε όηη όηαλ νη ζπζθεπέο 

δηαξξένληαη από ξεύκα νη ηηκέο ηωλ αληηζηάζεώλ ηνπο δε κεηαβάιινληαη. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ αληίζηαζε θάζε ζπζθεπήο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο θαζώο θαη ηελ νιηθή ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηε 

ζπζηνηρία ηωλ δπν ζπζθεπώλ. 

Γ3) Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά θαη νη δπν ζπζθεπέο ζπλδένπκε παξάιιεια ζηε ζπζθεπή 2 αληηζηάηε  

Γ4) Με ζπλδεδεκέλν ηνλ αληηζηάηε R αθήλνπκε ην δηαθόπηε θιεηζηό γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ 

νιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηε παξαπάλω δηάηαμε ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα είλαη 0,8KWh. Να 

βξείηε ην ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο. 

 

43. Αληηζηάηεο αληίζηαζεο R1 = 100 Ω ζπλδέεηαη παξάιιεια κε αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 = 25 Ω. ε ζεηξά κε 

ηνλ ζπλδπαζκό ηωλ R1 θαη R2 ζπλδέεηαη αληηζηάηεο αληίζηαζεο R3. Ζ νιηθή αληίζηαζε ηεο ζπζηνηρίαο ηωλ 

ηξηώλ αληηζηαηώλ είλαη ROA = 100 Ω . Ο αληηζηάηεο R3 είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

από ζύξκα εηδηθήο αληίζηαζεο ρ = 1,6 ·10"
7
 Ω m εκβαδνύ δηαηνκήο S = 10 

6
 m

2
. Ζ ζπζηνηρία ηωλ ηξηώλ 

αληηζηαηώλ ζπλδέεηαη κε ηνπο πόινπο πεγήο, κέζω δηαθόπηε κε ηνπο πόινπο πεγήο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο  

E = 210 V θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r . Όηαλ θιείζνπκε ηνλ δηαθόπηε 

ν αληηζηάηεο R3 θαηαλαιώλεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ξπζκό  320 
J
/s . Να ζεωξήζεηε όηη όηαλ νη 

αληηζηάηεο δηαξξένληαη από ξεύκα νη ηηκέο ηωλ αληηζηάζεωλ ηνπο δελ κεηαβάιινληαη. .  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε R3 .  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο L κε ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ν αληηζηάηεο R3.  

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο. 

Γ4) Αλ ζηνλ αληηζηάηε R1 εθιύεηαη ζεξκόηεηα  Q1 = 10000 J ζε νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα λα ππνινγίζεηε 

ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο Q2 πνπ εθιύεηαη ζηνλ αληηζηάηε R2 ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

44. Σξείο αληηζηάηεο (1), (2), (3), πνπ έρνπλ αληηζηάζεηο R1 = 10 Ω, R2 θαη R3 

αληίζηνηρα, ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο όπωο δείρλεη ε  

ζπλδεζκνινγία ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. Σν ζύζηεκα ηωλ ηξηώλ      

αληηζηαηώλ ζπλδέεηαη ζηα άθξα ειεθηξηθήο πεγήο, ε νπνία έρεη 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 66 V θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 2 Ω.  

Αλ δίλεηαη όηη γηα ηηο εληάζεηο ηωλ ειεθηξηθώλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ 

ηνπο αληηζηάηεο R1 θαη R2 ηζρύεη ε ζρέζε I1 = 2I2 θαη γηα ηηο ειεθηξηθέο 

ηάζεηο V ΓΑ, VAB ε ζρέζε VΓA = 2VAB : 



 

 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζην θύθιωκα ηηο θνξέο (ζπκβαηηθέο) ηωλ ειεθηξηθώλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ όινπο 

ηνπο θιάδνπο ηνπ θαη λα ππνινγίζεηε ηελ αληίζηαζε R2. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Γ, Β. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε θιάδν ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζηνλ αληηζηάηε (1), ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ε 

ειεθηξηθή πεγή πξνζθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 1980 J ζε όιν ην θύθιωκα. 

 

45. Γύν όκνηνη αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R ζπλδένληαη παξάιιεια κε θνηλά 

άθξα Α , Β θαη θαηά ζεηξά κε ην ζύζηεκα απηό ζπλδέεηαη ηξίηνο αληηζηάηεο 

αληίζηαζεο R' κε άθξα Β , Γ όπωο ζην ειεθηξηθό θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ 

ζρήκαηνο. ηα άθξα Α θαη Γ ηεο ζπλδεζκνινγίαο ζπλδένληαη νη πόινη κηαο 

ειεθηξηθήο πεγήο κε ΖΔΓ Δ = 3,1 V θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 0,5 Ω.  

ηνλ θιάδν ηεο ειεθηξηθήο πεγήο έρνπκε ζπλδέζεη θαηά ζεηξά έλα ηδαληθό 

ακπεξόκεηξν ην νπνίν δείρλεη 0,2 Α. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο ηωλ ηξηώλ αληηζηαηώλ. 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε όια ηα ξεύκαηα ηνπ θπθιώκαηνο ζεκεηώλνληαο ζε θάζε θιάδν ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο θαη 

λα ππνινγίζεηε ηηο εληάζεηο ηωλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο αληηζηάηεο ηνπ θπθιώκαηνο.  

Γ4) Αλ ζαο δίλεηαη όηη ηζρύεη VBΓ = 2VAB, γηα ηηο ηάζεηο κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Β,Γ θαη Α,Β ηνπ θπθιώκαηνο 

αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε ηηο αληηζηάζεηο θάζε αληηζηάηε ηνπ θπθιώκαηνο. 

 
46. Γηα ην ειεθηξηθό θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο δίλνληαη: R1 = R4 = 10 Ω, 

R2 = R3 = 5 Ω, Δ = 24 V. Ζ ζεξκηθή ζπζθεπή  έρεη ελδείμεηο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο 5 V, 10 W  θαη ζην θύθιωκα απηό ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

Θεωξνύκε όηη ε ειεθηξηθή ζπζθεπή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο 

αληηζηάηεο. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ αληίζηαζε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο θαη ηελ νιηθή αληίζηαζε 

ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Δ2) ηελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή ζε όιν ην θύθιωκα θαη ηελ 

εζωηεξηθή ηεο αληίζηαζε. 

Γ3) ηηο εληάζεηο ηωλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο αληηζηάηεο R1 θαη R3. 

Γ4) ηε δηαθνξά δπλακηθνύ VA - VΓ. 

 

 

47. ην δηπιαλό ειεθηξηθό θύθιωκα δίλνληαη:  

R1 = 120 Ω,   R 2 = 60 Ω   θαη   R 3 = 400 Ω 

(όπνπ R 3 ε αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα). Οη ελδείμεηο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιακπηήξα είλαη: PK = 100 W θαη 

VK = 200 V.  Γηα ηελ ειεθηξηθή  πεγή  ηνπ θπθιώκαηνο 

δίλνληαη: ε = 220 V θαη r = 0 Ω, ελώ ζεωξνύκε όηη ν 

ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο αληηζηάηεο.  

Γ1) Να βξείηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ αληίζηαζε R2 θαη ηνλ ειεθηξηθό 

ιακπηήξα. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην εμωηεξηθό θύθιωκα ζε ρξνληθή δηάξθεηα 

10 min. 

Γ4) Δάλ ε αληίζηαζε R2 θαηαζηξαθεί θαη δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα, ν ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζα: 

(α) ππεξιεηηνπξγεί κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί. 



 

 

(β) ππνιεηηνπξγεί. 

(γ) ιεηηνπξγεί όπωο θαη πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο αληίζηαζεο R2, Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε θαη λα ηε 

δηθαηνινγήζεηε. 



 

 

48. ην δηπιαλό θύθιωκα δίλνληαη:R1 = 100 Ω,  

R2 = 100 Ω θαη R3 = 150 Ω (όπνπ R1 ε αληίζηαζε ηνπ A 

ιακπηήξα, ν νπνίνο ζεωξνύκε όηη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ωκηθόο 

αληηζηάηεο). ην δηπιαλό θύθιωκα ν ειεθηξηθόο ιακπηήξαο 

ιεηηνπξγεί ζύκθωλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Γηα ηελ πεγή ηνπ θπθιώκαηνο δίλνληαη: Δ = 250 V θαη r = 0 Ω. Να 

βξείηε:  

Γ1) Σελ νιηθή εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ2) Σηο εληάζεηο ηωλ ειεθηξηθώλ ξεπκάηωλ ηα νπνία δηαξξένπλ 

ηηο αληηζηάζεηο R2 θαη R3. 

Γ3) Σελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηνλ ειεθηξηθό ιακπηήξα ζε δηάξθεηα 10 min. 

Γ4) Δάλ ε αληίζηαζε R2 θαηαζηξαθεί θαη δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα, ν   ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζα: 

(α) ππεξιεηηνπξγεί κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί. 

(β) ππνιεηηνπξγεί. 

(γ) ιεηηνπξγεί όπωο θαη πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο αληίζηαζεο R2, Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε θαη 

λα ηελ αηηηνινγήζεηε. 

 

49. ην δηπιαλό θύθιωκα δίλνληαη: R 1= 12 Ω και R2 = 6 

Ω.Γηα ηελ πεγή ηνπ θπθιώκαηνο δίλνληαη: 

Δ = 36 V θαη r = 1 Ω. Να βξείηε: 

Γ1) Σε ηηκή ηεο αληίζηαζεο Rx αλ γλωξίδεηε όηη ε νιηθή 

εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ίζε κε 11 Ω.  

Γ2) Σε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο θαη ηε ηάζε ζηα άθξα ηεο 

αληίζηαζεο R1. 

Γ3) Σε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη 

ζην εμωηεξηθό θύθιωκα θαηά ηε δηάξθεηα 10 min. 

Βξαρπθπθιώλνπκε ηα ζεκεία Γ θαη Γ κε αγωγό ακειεηέαο αληίζηαζεο. 

Γ4) Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην εμωηεξηθό θύθιωκα θαηά ηε δηάξθεηα 10 min ζε ζρέζε κε 

απηή πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ3 είλαη: 

(α) κεγαιύηεξε        (β) κηθξόηεξε (γ) ίζε    .Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

50. ην δηπιαλό θύθιωκα δίλνληαη: 

R  1=  1 2  Ω,   R  2 =  6 Ω θαη R  3 = 7 Ω. 

Γηα ηελ πεγή ηνπ θπθιώκαηνο δίλνληαη: Δ =  3 6  V θαη r  =  1  Ω.  

Να βξείηε: 

Γ1) Σελ νιηθή εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ2) Σε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο θαη ηε ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο R1 

Γ3) Σε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην 

εμωηεξηθό θύθιωκα ζε ρξνληθή δηάξθεηα   10 min. 

Γ4) Δάλ ε αληίζηαζε R2 θαηαζηξαθεί θαη δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα, ε ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο R1 ζα είλαη ε 

ίδηα κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2 ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 



 

 

51. ην δηπιαλό ειεθηξηθό θύθιωκα δίλνληαη: R1 = 12 Ω θαη  

R2 = 6 Ω. Γηα ηελ ειεθηξηθή πεγή ηνπ θπθιώκαηνο 

δίλνληαη: Δ = 36 V θαη r = 1 Ω.  

Να βξείηε: 

Γ1)   Σε   ηηκή   ηεο   αληίζηαζεο  Rx   αλ γλωξίδεηε όηη ε 

νιηθή εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ίζε κε 11 Ω. 

Γ2) Σε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο θαη ηε ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο 

R1, 

Γ3) Σε ζπλνιηθή ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην εμωηεξηθό θύθιωκα. 

Γ4) Δάλ ε αληίζηαζε R2 θαηαζηξαθεί θαη δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα, ε ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο R1 ζα 

είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2 ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

52. ην δηπιαλό ειεθηξηθό θύθιωκα δίλνληαη: V A Γ = 12 V ,  R 2 = 6 Ω θαη R 3 = 7 Ω. Γηα ηελ ειεθηξηθή πεγή 

ηνπ θπθιώκαηνο δίλνληαη: Δ = 3 6 V θαη r = 1 Ω. 

Να βξείηε:  

Γ1) Σελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ πεγή. 

Γ2) Σε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε R1 θαη ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη. 

Γ3) Σε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην εμωηεξηθό 

θύθιωκα ζε δηάξθεηα 10 min. 

Γ4) Δάλ ν αληηζηάηεο αληίζηαζεο R2 θαηαζηξαθεί θαη δελ 

δηαξξέεηαη από ξεύκα, ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηελ αληίζηαζε R1 ζα είλαη ην ίδην κε απηό πνπ ππνινγίζαηε ζην 

εξώηεκα Γ2 ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

53. Από αγώγηκν νκνγελέο ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο θαηαζθεπάδνπκε ηξεηο αληηζηάηεο (1), (2), (3) πνπ έρνπλ 

αληηζηάζεηο R1 = 1 ΚΩ, R2 = 2 ΚΩ θαη R3 = 6 ΚΩ αληίζηνηρα. Από κηα δηαηνκή ηνπ 

αγώγηκνπ ζύξκαηνο ηνπ αληηζηάηε (1) πεξλνύλ 12·10
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 ειεθηξόληα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 2 min. Ο αληηζηάηεο 

(1) ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηνλ αληηζηάηε (2) θαη ην ζύζηεκά ηνπο ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ηνλ αληηζηάηε (3). 

ηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ηξηώλ αληηζηαηώλ, ζπλδέεηαη κηα ειεθηξηθή πεγή, ε νπνία έρεη ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε Δ θαη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε. 

Γίλεηαη γηα ην θνξηίν ειεθηξνλίνπ: |e| = 1,6 ·10
-19

 C . 

Γ1) Να θάλεηε ην ζρήκα ηεο ζπλδεζκνινγίαο πνπ πεξηγξάθεηε ζηελ εθθώλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Γ2) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R1. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο θαη ηελ ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα 

ηνπ αληηζηάηε R2. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο ειεθηξηθήο πεγήο; 

 

54. Γίλεηαη ην παξαθάηω ειεθηξηθό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από ηξείο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 3 ΚΩ, 

R2 = 6 ΚΩ θαη R3 = 8 ΚΩ. Ζ ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 120 V θαη κεδεληθή εζωηεξηθή 

αληίζηαζε.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ 

θπθιώκαηνο. 

Δ2) Να ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε όινπο ηνπο 

θιάδνπο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ ειεθηξηθή πεγή. 



 

 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 .  

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ «εθιύεηαη» από ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 ζε ρξόλν 10 min. 

 

55. Γύν αληηζηάηεο (1) θαη (2) κε αληηζηάζεηο R1 = 90 Ω θαη R2 = 30 Ω αληίζηνηρα, ζπλδένληαη ζε ζεηξά θαη ην 

ζύζηεκά ηνπο ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε γελλήηξηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ γελλήηξηα έρεη ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε Δ = 75 V θαη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε. Αλάκεζα ζηε γελλήηξηα θαη ηνλ αληηζηάηε (1) 

παξεκβάιινπκε δηαθόπηε δ.  

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην παξαπάλω ειεθηξηθό θύθιωκα. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε (1), όηαλ ν δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο. 

Παξάιιεια ζην ζύζηεκα ηωλ δύν αληηζηαηώλ (1) θαη (2) ζπλδέεηαη ηξίηνο αληηζηάηεο (3) κε αληίζηαζε R3 = 

120 Ω. 

Γ3) Να βξείηε ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεη ελέξγεηα ε γελλήηξηα (ηελ νιηθή ηζρύ) ζε όιν ην θύθιωκα. 

Αληηθαζηζηνύκε ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R3 κε έλαλ άιιν αληηζηάηε (4) αληίζηαζεο R4 = 108 Ω, γηα ηνλ 

νπνίν γλωξίδνπκε όηη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από νκνγελέο ράιθηλν ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο. Γίλνληαη όηη: 

1) ν ραιθόο έρεη ζεξκηθό ζπληειεζηή αληίζηαζεο α = 0,004 grad
-1
 . 

2) ν αληηζηάηεο (4) έρεη ζηνπο 0
ν
 C αληίζηαζε R4,0 = 100 Ω. 

Θεωξνύκε όηη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ κεηαβάιινληαη νη γεωκεηξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αληηζηάηε. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ζε 
ν
 C ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν αληηζηάηεο (4). 

 

56. ην ηκήκα ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο 

πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα 

δίλνληαη: R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 10 Ω 

θαη R4 = 10 Ω (όια ηα όξγαλα κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζεωξνύληαη ηδαληθά)

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε 

αληίζηαζε ηνπ παξαπάλω ηκήκαηνο ηνπ 

ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Ζ ζεξκηθή ηζρύο ζηνλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο R1 είλαη 250 W. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ Α θαη ηελ έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ V ζηε ζέζε (1). 

Ζ έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ V ζηε ζέζε (2) είλαη 10 V. 

Γ3) Να βξείηε ηε ζεξκηθή ηζρύ ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R4. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 ζε ρξόλν 10 min. 

 

57. ην παξαθάηω θύθιωκα νη αληηζηάηεο έρνπλ 

αληηζηάζεηο R1 = 30 Ω, R2 = R3 = 40 Ω, θαη ην θύθιωκα 

ηξνθνδνηείηαη από ζηαζεξή ηάζε V = 10 V. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ 

θπθιώκαηνο 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε αληηζηάηε. 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο Rx ελόο 

άιινπ αληηζηάηε πνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί παξάιιεια ζην 

ζύζηεκα ηωλ ηξηώλ αληηζηάζεωλ ώζηε λα δηπιαζηαζηεί ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ 

δηαξξέεη ην θύθιωκα. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο Rx ζε ρξόλν 5 min. 



ΘΔΜΑ Γ 

 

58. Έλαο νκνγελήο κεηαιιηθόο αγωγόο κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο παξνπζηάδεη αληίζηαζε 0,05 Ω/m. Σν 

κήθνο ηνπ αγωγνύ είλαη L = 1 km θαη ζηα άθξα ηνπ εθαξκόδεηαη ηάζε V = 60 V. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. 

Γ2) Σελ ειεθηξηθή ηάζε κεηαμύ δύν ζεκείωλ ηνπ αγωγνύ πνπ απέρνπλ 300 m ην έλα από ην άιιν. 

Γ3) Σν ειεθηξηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κία δηαηνκή ηνπ αγωγνύ ζε ρξόλν t = 10 min. 

Ο κεηαιιηθόο αγωγόο αληηθαζίζηαηαη από έλαλ άιιν από ην ίδην πιηθό, πνπ έρεη εκβαδό δηαηνκήο θαηά 40% 

κηθξόηεξν θαη κήθνο θαηά 50% κεγαιύηεξν, ελώ ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ είλαη θαη πάιη 

60 V. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ δαπαλάηαη ζην δεύηεξν αγωγό. 

 

59. Σέζζεξηο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1 = 6 Ω, R2 = 6 

Ω, R3 = 3 Ω θαη R4 = 6 Ω ζπλδένληαη όπωο θαίλεηαη ζην 

παξαθάηω θύθιωκα. Σα βνιηόκεηξα είλαη ηδαληθά. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ 

θπθιώκαηνο. 

Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ 

αληηζηάηε R3 είλαη Ι3 = 4 Α. Γ2) Να βξείηε ηηο ελδείμεηο 

ηωλ βνιηνκέηξωλ V1 θαη V2. 

Γ3) Να βξείηε ηελ ΖΔΓ ηεο ειεθηξηθήο πεγήο, αλ ε 

εζωηεξηθή ηεο αληίζηαζε είλαη r = 1 Ω. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηεο ειεθηξηθήο πεγήο θαη 

λα βξείηε ην θόζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο επί 24 ώξεο, αλ ε κία kWh 

θνζηίδεη 0,09 επξώ. 

 

60. Σξείο αληηζηάηεο πνπ έρνπλ αληηζηάζεηο R1 = 10 Ω, R2 =10 Ω θαη 

R3 = 40 Ω αληίζηνηρα, ζπλδένληαη όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 

ζρήκα. Σν ακπεξόκεηξν είλαη ηδαληθό θαη ε έλδεημή ηνπ είλαη 2 A, 

ελώ ε ειεθηξηθή πεγή έρεη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 2 Ω θαη 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην ειεθηξηθό θνξηίν πνπ δηέξρεηαη από ηνλ 

αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 ζε ρξνληθή δηάξθεηα 2 s.  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο ειεθηξηθήο 

πεγήο. 

Γ3) Να βξείηε ηελ ειεθηξηθή ηζρύ πνπ παξέρεη ε ειεθηξηθή πεγή ζην 

εμωηεξηθό θύθιωκα. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

2 min. 

 

61. ην θύθιωκα ηνπ παξαθάηω ζρήκαηνο νη ελδείμεηο ηνπ 

βνιηνκέηξνπ θαη ηνπ ακπεξνκέηξνπ, πνπ ζεωξνύληαη θαη ηα δύν 

ηδαληθά, είλαη αληίζηνηρα V = 60 V θαη I = 2 A. Ζ ειεθηξηθή πεγή έρεη 

εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 1 Ω θαη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ, ελώ 

δίλνληαη: R1 = 20 Ω θαη R2  = 20 Ω 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο ειεθηξηθήο 

πεγήο. 



 

 

Γ2) Να βξείηε ηε ηηκή ηεο εμωηεξηθήο αληίζηαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Να βξείηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R3. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ξεύκα βξαρπθύθιωζεο ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

 

 

62. ην θύθιωκα ηνπ παξαθάηω ζρήκαηνο νη αληηζηάηεο R1, R2, R3 θαη R4 

έρνπλ αληηζηάζεηο 100 Ω, 100 Ω, 200 Ω θαη 200 Ω αληηζηνίρωο. Ζ 

ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 62 V θαη εζωηεξηθή 

αληίζηαζε r = 10 Ω.  

ΓΙ) Να ππνινγίζεηε ηελ εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 

ηε πεγή. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R2 

θαη ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R3. 

Γ4) Να βξείηε ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ζε ζεξκηθή ν αληηζηάηεο R3. 

 

63. Έλαο ιακπηήξαο (Λ), ηνλ νπνίν ζεωξνύκε ζαλ ωκηθό αληηζηάηε, έρεη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο  

100 W θαη 100 V.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα θαη ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ο ιακπηήξαο  ζπλδέεηαη ζην θύθιωκα ηνπ  δηπιαλνύ ζρήκαηνο, 

όπνπ ε ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε E = 160 V θαη 

κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε. 

Γ2) Να εμεγήζεηε γηαηί ζην θύθιωκα απηό ν ιακπηήξαο δε ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R1 πνπ πξέπεη λα 

ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά κε ηνλ ιακπηήξα (γηα παξάδεηγκα κεηαμύ ηωλ 

ζεκείωλ Α θαη Β) ζην θύθιωκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ εξωηήκαηνο, ώζηε 

ν ιακπηήξαο λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ηζρύ ηνπ θπθιώκαηνο, ζηε πεξίπηωζε πνπ ν ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά, αλ ν αληηζηάηεο R έρεη αληίζηαζε 96 Ω; 

 

64. Οη αληηζηάηεο ηνπ παξαθάηω 

θπθιώκαηνο έρνπλ αληίζηνηρα αληηζηάζεηο 

R1 = 60 Ω, R2 = 60 Ω θαη R3 = 50 Ω, ελώ ε 

ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε Δ θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r = 1 Ω 

. Ο αληηζηάηεο αληίζηαζεο R1  δηαξξέεηαη 

από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι1 = 0,1 Α. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε 

αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ 

V Γ Γ  αλάκεζα ζηα ζεκεία Γ θαη Γ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ηζρύ πνπ απνδίδεη ε ειεθηξηθή πεγή ζην θύθιωκα. 



 

 

 

65. Μηα ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 60 V 

θαη κεδεληθή εζωηεξηθή αληίζηαζε, ζπλδέεηαη ζην θύθιωκα 

πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Γίλεηαη όηη: R1 = R2 = 10Ω 

θαη R3 = R4 = 5Ω. Ο δηαθόπηεο Γ είλαη αλνηρηόο. 

 

Γ1) Να βξείηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο θαη ηελ 

έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη. 

Μεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Α θαη Β παξεκβάιινπκε ην 

ακπεξόκεηξν θιείλνληαο ηνλ δηαθόπηε Γ. Σν ακπεξόκεηξν 

είλαη κεδεληθήο εζωηεξηθήο αληίζηαζεο. 

Γ2) Ζ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ είλαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ πεγή; Ναη ή όρη θαη γηαηί; 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα Q πνπ εθιύεηαη ζηελ R4, ζε ρξόλν t = 2s. 

Γ4) Να βξείηε ηελ ηζρύ P πνπ παξέρεη ε ειεθηξηθή πεγή ζην θύθιωκα. 

 

66. Μηα ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ε   θαη εζωηεξηθή 

αληίζηαζε r = 2Ω ζπλδέεηαη ζην θύθιωκα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Γίλεηαη 

όηη R1 = 8 Ω, R2 = 4 Ω θαη R3 = 4 Ω. Σν ακπεξόκεηξν έρεη κεδεληθή 

εζωηεξηθή αληίζηαζε. Ο δηαθόπηεο Γ είλαη θιεηζηόο. Ζ έλδεημε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ είλαη 9 A. 

Γ1) Να βξείηε ηελ νιηθή εμωηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο θαη ηε ηάζε 

VB Γ. 

Γ2) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθιωκα 

θαη ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ε ηεο πεγήο 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα Q πνπ εθιύεηαη ζηελ αληίζηαζε R3, ζε ρξόλν t = 2s. 

Γ4) Αλ ν δηαθόπηεο αλνίμεη, λα ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηεο πεγήο. 

 

67. Γίλνληαη δύν αληηζηάηεο (1) θαη (2). Ο αληηζηάηεο (1) έρεη αληίζηαζε R1 = 6 Ω. Όηαλ ζπλδέζνπκε ηνπο 

αληηζηάηεο (1) θαη (2) παξάιιεια έρνπλ ηζνδύλακε αληίζηαζε 2,4 Ω.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R2 ηνπ αληηζηάηε (2). 

Γεκηνπξγνύκε έλα ειεθηξηθό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από ηνπο δύν αληηζηάηεο (1) θαη (2) ζπλδεδεκέλνπο 

ζε ζεηξά θαη κία ειεθηξηθή πεγή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζε ζεηξά κε ηνπο δύν αληηζηάηεο. Γίλεηαη όηη ε 

ειεθηξηθή πεγή έρεη  ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 30 V θαη ακειεηέα εζωηεξηθή αληίζηαζε (r = 0).  

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκηθή ηζρύ ηνπ αληηζηάηε (1). 

Γεκηνπξγνύκε έλα δεύηεξν ειεθηξηθό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από ηνπο δύν αληηζηάηεο (1) θαη (2) 

ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια θαη κία ειεθηξηθή πεγή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα ηωλ δύν 

αληηζηαηώλ. Γίλεηαη όηη ε ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 48 V θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r 

= 0,6 Ω.  

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ηάζε ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Γηαζέηνπκε νκνγελέο ζύξκα, ζηαζεξήο δηαηνκήο S = 25 ·10
8
 m

2
. Ζ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο 

ηνπ ζύξκαηνο είλαη ρ = 2 ·10
8
 Ω· m. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο R2. 

 

 



 

 

 


