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ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

Σηιρ επυηήζειρ 1-3 να γπάτεηε ζηη κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

1. Η ειεθηξηθή δπλακηθή ελέξγεηα δύν ζεκεηαθώλ θνξηίωλ : 

      α.   είλαη αληηζηξόθωο αλάινγε ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο. 

      β.   είλαη κέγεζνο δηαλπζκαηηθό. 

      γ.   είλαη πάληνηε ζεηηθή. 

      δ.   έρεη κνλάδα κέηξεζεο ην 1 J/C.                                                                                ( Μονάδες 5) 

 

2. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη από αθίλεην ζεηηθό ζεκεηαθό 

θνξηίν είλαη: 

      α. επζείεο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο 

      β. επζείεο πνπ απνθιίλνπλ θαη θαηεπζύλνληαη από ην θνξηίν πξνο ην άπεηξν 

      γ.   επζείεο πνπ ζπγθιίλνπλ θαη θαηεπζύλνληαη από ην άπεηξν πξνο ην θνξηίν 

      δ. νκόθεληξνη θύθινη κε θέληξν ην ειεθηξηθό θνξηίν.                                                ( Μονάδες 5) 

 

                                                                                                                                  

3. Θεηηθό θνξηίν 2C κεηαθηλείηαη κεηαμύ δύν ζεκείωλ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ έρνπλ δηαθνξά 

δπλακηθνύ 50V. Τν έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ θαηά ηε κεηαθίλεζε απηή  είλαη: 

 α.  25J  β.  50J  γ.  100J  δ.  200J.                                ( Μονάδες 5) 

 

4. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ , γπάθονηαρ ζηη κόλλα ζαρ ηο 

γπάμμα πος βπίζκεηαι μπποζηά από κάθε ππόηαζη και δίπλα ηη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

      α.   Οη κεηξεηέο ηεο Δ.Ε.Η. (ξνιόγηα) κεηξνύλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε kWh. 

      β.   Τν ακπεξόκεηξν ζπλδέεηαη ζην θύθιωκα παξάιιεια, ελώ ην βνιηόκεηξν ζε ζεηξά. 

      γ.   Η δύλακε Laplace πνπ αζθείηαη ζε επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγωγό, όηαλ είλαη παξάιιεινο 

ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη κεδέλ. 

      δ.   Ο θαλόλαο ηνπ Lentz είλαη απνηέιεζκα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

      ε.   Τν ειεθηξηθό θνξηίν πνπ κεηαηνπίδεηαη ζε νξηζκέλε κεηαβνιή καγλεηηθήο ξνήο εμαξηάηαη   από 

ην ρξόλν πνπ δηαξθεί ε κεηαβνιή απηή. 

                                                                                                                                               ( Μονάδες 5) 

          

 

5. Να γπάτεηε ζηη κόλλα ζαρ ηο θςζικό μέγεθορ από ηην ηήλη Ι και δίπλα ηη μονάδα μέηπηζηρ από 

ηην ηήλη ΙI πος ανηιζηοισεί ζ’αςηό ηο μέγεθορ. 

 

 

ηήλη Ι ηήλη ΙΙ 

Έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ kWh 

Μαγλεηηθή ξνή T 

Ελέξγεηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κC 

Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ V 

Δπλακηθό N/C 

 

 

Wb 

 

( Μονάδες 5) 
 



 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

 

1. Η απωζηηθή  δύλακε κεηαμύ δύν ζεκεηαθώλ θνξηίωλ πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r είλαη 4Ν.  

Εάλ ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο γίλεη 
3

r
 ηόηε ε δύλακε ζα είλαη: 

          α.  1Ν                   β.  12Ν              γ.  36 Ν                                                                  (Μονάδες 3)   
                           

            Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο                                                                            ( Μονάδες 6) 

 

 

 

2. Να απνδείμεηε όηη ε έληαζε ζε έλα ζεκείν ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από 

ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν δίλεηαη από ηελ ζρέζε : 

                                                   
2ηλ

r

Q
KΕ                                                                         ( Μονάδες 8) 

 

 

 

3.  Έλαο αγωγόο παξνπζηάδεη ζηνπο 0
0
C αληίζηαζε R0 . Θεξκαίλνπκε ηνλ αγωγό ζηελ ζεξκνθξαζία  

ηωλ 400
0
C . Εάλ ν ζεξκηθόο ζπληειεζηήο ηνπ αγωγνύ είλαη α =5 10

-3 
grad

-1
    ηόηε ε επί ηεο % 

κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ αγωγνύ είλαη :  

               α.  20%                     β.  200%                 γ.  400%                                              ( Μονάδες 3)      
                        

           Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο                                                                             ( Μονάδες 5) 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

 
Τν πελίν ηνπ ζρήκαηνο έρεη κήθνο L = 4 cm θαη Ν=120 ζπείξεο θαη ην εκβαδόλ ηεο θάζε ζπείξαο είλαη 

S = 50/π cm
2
.Αξρηθά ην πελίν δηαξξέεηαη από ξεύκα Ι=10 Α . 

 

1. Να ππνινγηζηεί ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 

εζωηεξηθό ηνπ πελίνπ                                                   ( Μονάδες 8) 

 

 

2. Να ππνινγίζεηε ηελ καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από θάζε 

ζπείξα ηνπ πελίνπ                                                          ( Μονάδες 8) 

 

 

3. Αλ ζε ρξόλν Γt =0,6 s κεδεληζηεί ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην 

πελίν λα ππνινγηζηεί ε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε από επαγωγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ   

                                                                                                                                               ( Μονάδες 9)                                                                                        

Δίλεηαη  
2

7-

μ
Α

Ν
 10  K   

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 4
ο
 

 

 Μέζα ζε αδηαθαλέο θνπηί ππάξρεη ε πιεξνθνξία όηη ππάξρνπλ ηξεηο αληηζηάζεηο R1=2Ω  ,  R2=4Ω   , 

R3=12Ω   ζπλδεδεκέλεο θαηάιιεια. Η έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ Α είλαη 6Α  θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ V  

24 V ελώ ε πεγή έρεη εζωηεξηθή αληίζηαζε r =2Ω . 

 

1. Να βξεζεί ε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο 

πεγήο Δ                                             ( Μονάδες 6) 

 

2. Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ εμωηεξηθνύ 

θπθιώκαηνο                                      ( Μονάδες 6)  

          
3. Να δώζεηε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηωλ 

αληηζηάζεωλ R1 , R2 , R3 δηθαηνινγώληαο  ηελ 

απάληεζή ζαο  

(θαη λα ζρεδηάζεηε ην θύθιωκα )      ( Μονάδες 7) 

 

4. Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηεο αληίζηαζεο R3                                               

                                                            ( Μονάδες 6) 

 

        Να απανηήζεηε όλα ηα θέμαηα                                                             Καλή επιηυχία !!! 

 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!!!! 

 


