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ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. δ  
Α2. δ 
Α3. β 
Α4. δ 
Α5. α - Λ , β – Σ , γ – Σ , δ – Λ , ε - Λ 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σ1: RΟΛ=R+R+R+R=4R 
      Σ2: 1/RΟΛ=1/R+1/R+1/R+1/R=4/R=>RΟΛ=R/4 
      Σ3: RΟΛ=2R*2R/(2R+2R)=R 
      Άρα σωστό το α. 
 
Β2. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff λέει ότι το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων σε έναν 
κόμβο ισούται με 0. Αυτό είναι συνέπεια της αρχλης διατήρησης του φορτίου.Πρέπει 
λοίπόν όσο ρεύμα εισέρχεται στον κόμβο (θετικό πρόσημο) τόσο να εξέρχεται(αρνητικό 
πρόσημο). Άρα πρέπει στην σχέχη του αλγεβρικού αθροίσματος των εντάσεων να 
υπάρχουν και θετικά και αρνητικά ρεύματα ώστε και να εισέρχεται και να εξέρχεται ρεύμα 
από τον κόμβο. Συνεπώς ο 3ος μαθητής είναι λάθος μιας και τα ρεύματα στη σχέση του 
είναι όλα θετικά οπότε αναγκαστικά ΣΙ>0 και όχι ΣΙ=0 όπως πρέπει. 
 
Β3. RΟΛ1=2R*R/(2R+R)=>RΟΛ1=2R/3 
       RΟΛ2=R*R/(R+R) + R=>RΟΛ2=R/2 + R=>RΟΛ2=3R/2  
 
Συνδέουμε την πηγή (Ε,r=0) στη Σ1: 
E=I1*RΟΛ1=>E=I1*2R/3   σχέση(1) 
 
Συνδέουμε την πηγή (Ε,r=0) στη Σ2: 
E=I2*RΟΛ2=>E=I2*3R/2   σχέση(2) 
 
(1) / (2) => I1*2R/3=I2*3R/2=>I1=I2*9/4    
Άρα σωστό το α. 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.    

        
Γ2.   
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Γ3.    

 
 

Γ4.     

          

         

Γ5. Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας είναι: 

         

Αφού ισχύει ότι Iκ = Ι1, ο λαμπτήρας θα λειτουργεί κανονικά. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. P1=I1
2*R1=> 25=I1

2*100=> I1
2=25/100=> I1=0,5A 

Εφόσον οι R2 και R3 είναι ίσοι και συνδεδεμένοι παράλληλα Ι2=Ι3=Ι1/2=> Ι2=Ι3=0,25Α 

Άρα οι R2,R3 καταναλώνουν ισχύ: P2=P3=I2
2*R2=0,252*100=6,25W < 25W άρα λειτουργούν 

με ασφάλεια. 

Δ2. RΟΛ=R2*R3/(R2+R3) +R1=150Ω  

και αφού οριακά ο R1 λειτουργεί με ασφάλεια σημαίνει ότι Ι1=ΙολAB=0,5A 

Άρα VΑΒ=Ιολ*RΟΛ=75V 

Δ3.1ΚWh=1000Watt*3600sec=36*105Watt*sec=36*105Joule 

PΟΛ=IΟΛ
2*RΟΛ=0,52*150=37,5W 

Άρα σε 8h στο κύκλωμα καταναλώνεται ενέργεια: QΟΛ=PΟΛ*t=37,5*8*3600=1.080.000J 

Με μέθοδο των 3ων :   

Τα 36*105J (1ΚWh) 0,8 € 

Τα 1.080.000 J         χ; € 

Συνολικά θα πληρώσουμε:0,24 €. 

Δ4. E=VAB+IΟΛ*r => 76=75+0,5*r => 0,5*r=1 => r= 2Ω 
 


