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Σηµείωση: Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή για τις πράξεις. ∆είξτε όµως όλα τα ϐήµατα της λύσης σας.

΄Ασκηση 1.

΄Ενα ηλεκτροφόρο χέλι αναπτύσσει διαφορά δυναµικού 450 V ανάµεσα στο κεφάλι και την ουρά του. Το χέλι

Σχήµα 1: Ηλεκτροφόρο χέλι.

ξαφνιάζει τα ψάρια ή όποιο άλλο ϑύµα του χρησιµοποιώντας αυτή τη διαφορά δυναµικού για να περάσει
ένα παλµό ϱέυµατος 0.80 A διάρκειας 0.001 s στο ϑύµα του. Βρείτε

(αʹ) την ενέργεια που παραδίδεται στο ϑύµα από τον παλµό αυτό

(ϐʹ) το συνολικό ϕορτίο που ϱέει στο σώµα του ϑύµατος

΄Ασκηση 2.

Το αµπερόµετρο του Σχήµατος 2 δείχνει ένδειξη 3.0 A. Βρείτε τα ϱεύµατα I1, I2 και την ΗΕ∆ ε. Το αµπερό-

Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 2.

µετρο είναι µια συσκευή µηδενικής αντίστασης, οπότε το ϱεύµα περνά ελεύθερα µέσα από αυτό.

Απ.: I1 = 1 Α, I2 = 2 Α, ε = 15 V
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΄Ασκηση 3.

Για το κύκλωµα του Σχήµατος 3, ϐρείτε το ϱεύµα που διαρρέει κάθε αντιστάτη, καθώς και τη διαφορά
δυναµικού στα άκρα καθενός από αυτούς.

Σχήµα 3: Σχήµα ΄Ασκησης 3.

΄Ασκηση 4.

Οι µπαταρίες αυτοκινήτων ‘‘αδειάζουν’’ όχι τόσο λόγω της πτώσης της διαφοράς δυναµικού τους αλλά λόγω
χηµικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα εντός της, και οι οποίες αυξάνουν την εσωτερική της αντίσταση.
Μια καλή µπαταρία, αν συνδεθεί µε καλώδια µε µια ‘‘νεκρή’’, µπορεί τόσο να επαναφορτίσει την τελευταία,
όσο και να ξεκινήσει το αυτοκίνητο ! ∆είτε το κύκλωµα αυτοκινήτου του Σχήµατος 4. ΄Εστω ότι η καλή

Σχήµα 4: Σχήµα ΄Ασκησης 4.

µπαταρία παρέχει ΗΕ∆ 12 V.

(αʹ) Αγνοώντας τη ‘‘νεκρή’’ µπαταρία, πόσο ϱεύµα µπορεί να δώσει η καλή µπαταρία στον κινητήρα από µόνη
της ;

(ϐʹ) Αγνοώντας την πράσινη καλωδίωση, πόσο ϱεύµα µπορεί να δώσει η ‘‘νεκρή’’ µπαταρία στον κινητήρα από
µόνη της ;

(γʹ) Λαµβάνοντας υπόψη την πράσινη καλωδίωση - και ως εκ τούτου και την καλή µπαταρία - δείξτε ότι το
ϱεύµα που περνά από τον κινητήρα είναι περίπου 200 A.

(δʹ) Λαµβάνοντας υπόψη την πράσινη καλωδίωση - και ως εκ τούτου και την καλή µπαταρία - δείξτε ότι το
ϱεύµα που περνά από τη ‘‘νεκρή’’ µπαταρία είναι περίπου 4 A.

΄Ασκηση 5.

Οι πυκνωτές στο Σχήµα 5 ϕορτίζονται και έπειτα, ο διακόπτης κλείνει. ΄Εστω t = 0 η χρονική στιγµή που
κλείνει ο διακόπτης. Σε πόσο χρόνο το ϱεύµα που διαρρέει τον αντιστάτη των 8 Ω ϑα ϕτάσει στο µισό της
τιµής που είχε αµέσως µόλις έκλεισε ο διακόπτης ;
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Σχήµα 5: Σχήµα ΄Ασκησης 5.

Απ.: t = 0.69 ms

΄Ασκηση 6.

Για το κύκλωµα του Σχήµατος 6

(αʹ) υπολογίστε τη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα σηµεία a και b

(ϐʹ) αναγνωρίστε ποιό σηµείο έχει το υψηλότερο δυναµικό από τα δυο παραπάνω

Σχήµα 6: Σχήµα ΄Ασκησης 6.

Απ.: (α) |∆Vab| = 4 V

΄Ασκηση 7.

Σωστό ή λάθος ; Μια µπαταρία έχει ΗΕ∆ 9.2 V και εσωτερική αντίσταση r = 1.2 Ω. Μια αντίσταση R
συνδέεται µε την µπαταρία και της παραδίδεται ισχύς P ίση µε P = 21.2 W. Εξηγήστε την απάντηση σας.
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΄Ασκηση 8.

Το Ϲεύγος πυκνωτών του Σχήµατος 7 ϕορτίζονται πλήρως από µια µπαταρία 12 V. Η µπαταρία αποσυνδέεται
και ο διακόπτης κλείνει. Μετά από 1.0 ms

Σχήµα 7: Σχήµα ΄Ασκησης 8.

(αʹ) πόσο ϕορτίο έχει παραµείνει στον πυκνωτή των 3 µF;

(ϐʹ) πόσο ϕορτίο έχει παραµείνει στον πυκνωτή των 2 µF;

(γʹ) πόσο είναι το ϱεύµα που διαρρέει τον αντιστάτη εκείνη τη χρονική στιγµή ;

Απ.: (α) q3 = 24.1 µC, (ϐ) q2 = 16.1 µC, (γ) I = 16.1 µA


