Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε
σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.
+Q

+q

+
A
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και
της δύναμης που θα δεχθεί το φορτίο q στο ίδιο σημείο θα παρατηρούσαμε ότι τα δύο διανύσματα:
α. έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια φορά
β. έχουν διαφορετική διεύθυνση αλλά την ίδια φορά
γ. έχουν την ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετική φορά.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ)
ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά
που εσείς θα κρίνετε. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών των εξαρτημάτων/οργάνων σχετίζεται με τις αρχές
λειτουργίας του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου. Θα πρέπει δηλαδή να συνδεθούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις από τα δύο ηλεκτρικά όργανα και φυσικά το
τελικό κύκλωμα να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος τα
θεωρούμε ιδανικά).
(α )
R2

(β)

R1
Ι2
Ι1

(γ)

E

(i)

Α

(ii)

V

(iii)

Vv
Α) Να επιλέξετε την σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις.
Η σωστή σύνδεση των πιο πάνω εξαρτημάτων/οργάνων είναι:
α. (α) – (i)

β.

(α) –(ii)

γ.

(α) –(iii)

(β) – (ii)

(β) –(iii)

(β) –(i)

(γ) – (iii)

(γ) –(i)

(γ) –(ii)
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ2
εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V και κάθε σύρμα

(Σ1)
V

διαρρέεται από ρεύμα. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει

(Σ2)

παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε
συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για τα δύο
σύρματα.

I

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ1
β. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ2
γ. Τα σύρματα έχουν ίσες αντιστάσεις.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Δύο ίσα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 βρίσκονται πάνω στην ίδια
ευθεία. Τα φορτία q1 και q2 είναι σταθερά στερεωμένα στις θέσεις που φαίνονται στο
πιο κάτω σχήμα.
q1

q

q2

A

Αφήνουμε ελεύθερη να κινηθεί μια σφαίρα αμελητέων διαστάσεων, που φέρει θετικό
ηλεκρικό φορτίο q και βρίσκεται στη θέση A. Στη σφαίρα ασκούνται μόνο οι
ηλεκτρικές δυνάμεις.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σφαίρα:
α. θα παραμείνει ακίνητη
β. θα μετακινηθεί προς τα δεξιά
γ. θα μετακινηθεί προς τα αριστερά
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Ένα ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό
φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ένα ηλεκτρικό
πεδίο. Τα σημεία A και Β είναι δύο θέσεις μέσα
στο ηλεκτρικό πεδίο. Το δυναμικό στις θέσεις Α
και Β είναι VA και VB αντίστοιχα. Η απόσταση

B

A
+Q

του σημείου Β από το φορτίο Q είναι διπλάσια
της απόστασης του σημείου A από το φορτίο Q.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα δυναμικά VA και VB ισχύει:
α. VA 

VB
2

β. VA  VB

γ. VB 

VA
2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Τρείς αντιστάτες που έχουν ίδια αντίσταση R, συνδέονται με τρείς διαφορετικούς
τρόπους (α), (β) και (γ) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

(α)

(β)

(γ)

Η ισοδύναμη αντίσταση στο κύκλωμα (α) είναι R1, στο κύκλωμα (β) είναι R2 και στο
κύκλωμα (γ) είναι R3.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τις ισοδύναμες αντιστάσεις ισχύει:
α. R1> R2> R3

β. R1< R2< R3

γ. R2> R1>R3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Δίνονται τέσσερεις όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας, σε τρεις διαφορετικές

συνδεσμολογίες (Σ.1, Σ.2, Σ.3).

Σ.3

Σ.2

Σ.1

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η μεγαλύτερη ολική ηλεκτρική αντίσταση θα μετρηθεί στη συνδεσμολογία:
α.

Σ.1

β.

Σ.2

γ.

Σ.3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε σημείο Α
του πεδίου που απέχει απόσταση r από το φορτίο Q, μετρήσαμε την ένταση του ηλεκτροστατικού
πεδίου και βρήκαμε ότι έχει μέτρο EA . Στη συνέχεια κάναμε διαδοχικές μετρήσεις της έντασης
γύρω από το φορτίο Q σε διάφορες αποστάσεις. Σε σημείο Β το οποίο απέχει r΄ από το Q,
μετρήσαμε ότι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου έχει μέτρο EB  EA 4 .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η απόσταση r΄ είναι:
α. r  2  r

β. r  

r
4

γ. r  4  r
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένας ομογενής μεταλλικός κυλινδρικός αγωγός Α έχει ορισμένη μάζα, ορισμένο μήκος και
εμβαδό διατομής. Τήκουμε τον αγωγό και δημιουργούμε άλλον ομογενή κυλινδρικό αγωγό Β με
μεγαλύτερη διατομή και μικρότερο μήκος.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης του αγωγού Β θα είναι:
α. μικρότερη απ’ αυτή του αγωγού Α
β. ίση με αυτή του αγωγού Α
γ. μεγαλύτερη απ’ αυτή του αγωγού Α
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Δύο ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q και q, για τα οποία ισχύει q 

Q
, απέχουν
2

απόσταση r μεταξύ τους, όπως στο παρακάτω σχήμα.
+Q

+q

+
Β

A

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ένα σημείο Γ βρίσκεται ανάμεσα στα δύο φορτία Q, q και πάνω στην ευθεία που τα ενώνει. Στο
σημείο Γ, για τα μέτρα E1 και Ε2 των εντάσεων των ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούνται από τα
φορτία Q και q αντίστοιχα, ισχύει Ε1 = Ε2/2. Το σημείο Γ απέχει:
α.

r
από το σημείο Α
2

β.

r
από το σημείο Α
3

γ.

r
από το σημείο Α
4
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής

B.1

δύναμης Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης (r = 0). Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός, το
κύκλωμα καταναλώνει ισχύ P1. Αν κλείσουμε το διακόπτη η ισχύς που θα καταναλώνει το
κύκλωμα είναι ίση με P2.
δ

R

R

Ε
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τις τιμές της ισχύος που καταναλώνεται από το κύκλωμα στις δύο περιπτώσεις ισχύει :
α. P1 = 2 P2

β. P2 = P1

γ. P2 = 2 P1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Δύο αρνητικά ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται σε σημεία Α και Β
αντίστοιχα. Σε σημείο Σ του ευθύγραμμου τμήματος

ΑΒ ισορροπεί ακίνητο ένα σημειακό

δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q, εξ’αιτίας της δράσης δυνάμεων Coulomb που δέχεται από τα
φορτία Q1 και Q2.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του σημείου Σ από τα φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα, τότε ισχύει η
σχέση:

α.

Q1

Q2

r2
r1

β.

Q1
r
 1
Q2
r2

γ.

Q1
Q2



r2
r1

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Διαθέτουμε τρεις όμοιους λαμπτήρες Α, Β και Γ. Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα, όπου οι
λαμπτήρες Α και Β συνδέονται παράλληλα, ενώ ο Γ συνδέεται σε σειρά με τη συστοιχία των Α και
Β. Η συνδεσμολογία είναι συνδεδεμένη με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας
εσωτερικής αντίστασης r .
Α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιγράφεται παραπάνω.
Μονάδες 2
Β) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Θεωρώντας ότι οι λαμπτήρες υπακούουν στο νόμο του Οhm, να προβλέψετε τι θα συμβεί με τη
φωτοβολία του Γ αν καταστραφεί ο λαμπτήρας Β.
α. Θα μειωθεί

β. Θα αυξηθεί

γ. Θα παραμείνει η ίδια
Μονάδες 2

Γ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Β ερώτημα.
Μονάδες 8
B.2
Στο σχήμα
δύο

απεικονίζονται

ακλόνητα

ηλεκτρικά

A, Q A

σημειακά

B, Q B

φορτισμένα

σφαιρίδια για τα οποία ισχύει QA = 4 QB. Τα σφαιρίδια είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β
αντίστοιχα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν τα ηλεκτρικά φορτία των σφαιριδίων είναι θετικά, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
μηδενίζεται στην ευθεία που ορίζουν τα σημεία Α, Β και
α. αριστερά από το σημείο Α

β. μεταξύ των Α και Β

γ. δεξιά από το σημείο Β
Μονάδες 2

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Γ) Στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ για τα μέτρα των εντάσεων ΕΑ,(Μ ), EB,(M) των
ηλεκτρικών πεδίων που έχουν ως πηγή το ηλεκτρικό φορτίο QA και το ηλεκτρικό φορτίο QB
αντίστοιχα ισχύει:
α. ΕΑ,Μ = 4 EB,M

β. 4 ΕΑ,Μ = EB,M

γ. ΕΑ,Μ = EB,M
Μονάδες 2

Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στο παρακάτω σχήμα εικονίζονται δύο συστοιχίες αντιστατών, που απoτελούνται από όμοιους
αντιστάτες, αντίστασης R. Αν συνδεθεί η συστοιχία (1) στα σημεία Α και Β με ηλεκτρική πηγή
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) το κύκλωμα διαρρέεται
από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ αν συνδεθεί η συστοιχία (2) στα σημεία Γ και Δ με ηλεκτρική πηγή
όμοια με την παραπάνω, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2.
R

R

R

R
Δ

Γ

B

A

R

R

Συστοιχία (2)

Συστοιχία (1)
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Για τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος στις δύο περιπτώσεις ισχύει :
9
I2
4

α. I1 

β. I1 

3
I2
2

γ. I1 

2
I2
3

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2

Κ, q

Στο διπλανό σχήμα

απεικονίζονται

δύο

ακλόνητα

σημειακά

ηλεκτρικά

φορτισμένα

A, Q A

B, Q B

(ε)

σφαιρίδια με φορτία QA και QB που είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β αντίστοιχα μίας
ευθείας (ε). Τα φορτία απέχουν απόσταση r. Αν στο σημείο Κ που απέχει r1 = r / 4 από το σημείο
Α, τοποθετηθεί δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q παρατηρούμε ότι ισορροπεί ακίνητο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα φορτία QA και QB ισχύει :
α. QΒ = 3 QΑ

β. QΒ = 9 QΑ

γ. QΒ = - 9 QΑ
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Στον κόμβο Α ηλεκτρικού κυκλώματος

ενώνονται τρεις αγωγοί που διαρρέονται από

I2

I1

ρεύματα Ι1, Ι2 και Ι3 αντίστοιχα. Τρεις μαθητές
διατυπώνουν τον 1ο κανόνα του Kirchhoff στον
A

κόμβο Α, ως εξής :

I3

ος

1 μαθητής, Ι1 + Ι2 - Ι3 = 0
2ος μαθητής, Ι1 - Ι2 - Ι3 = 0
3ος μαθητής, Ι1 + Ι2 + Ι3 = 0
Α) Να επιλέξετε τη διατύπωση που είναι οπωσδήποτε λανθασμένη.
α. του 1ου μαθητή

β. του 2ου μαθητή

γ. του 3ου μαθητή
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Ακλόνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο πηγή Q1, δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό

πεδίο. Να σχεδιάσετε τη κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Α, που απέχει
απόσταση r από το φορτίο πηγή.
Μονάδες 3
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Εάν τοποθετηθεί στο σημείο Α, αρνητικό δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q, τότε :
α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα παραμείνει αμετάβλητη.
β. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα αλλάξει κατεύθυνση.
γ. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα μηδενιστεί.
Μονάδες 3
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

Γ

Β.1 Ακλόνητο θετικό σημειακό φορτίο πηγή Q1, δημιουργεί
ηλεκτρικό πεδίο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

A

Για να μηδενιστεί το δυναμικό στο σημείο Γ του ηλεκτρικού πεδίου
που απεικονίζεται στο σχήμα και ανήκει στη μεσοκάθετο του
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, πρέπει :

A

B

Q1

Q2

α. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2 = Q1.
β. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2 = - Q1
γ. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2 =2∙Q1
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο ομάδες μαθητών βρίσκονται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου τους και μελετούν
απλά ηλεκτρικά κύκλώματα. Η πρώτη ομάδα (Α) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από
δύο αντιστάτες αντίστασης R συνδεδεμένους σε σειρά, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και
εσωτερικής αντίστασης r, αμπερόμετρο, διακόπτη και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της
πηγής. Η δεύτερη ομάδα (Β) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από δύο αντιστάτες
αντίστασης R συνδεδεμένους παράλληλα, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής
αντίστασης r, αμπερόμετρο κατάλληλα συνδεδεμένο για να μετρά την συνολικό ρεύμα, διακόπτη
και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της πηγής. H ηλεκτρική πηγή της ομάδας (Β) είναι ίδια
με την πηγή της ομάδας (Α).
Α) Να σχεδιάσετε τα δύο κυκλώματα που κατασκεύασαν οι μαθητές.
Μονάδες 4
Στη συνέχεια κλείνουν τους διακόπτες στα δύο κυκλώματα και η κάθε ομάδα καταγράφει τις
ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου.
Β) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου του κυκλώματος της ομάδας :
α. (Α)

β. (Β)
Μονάδες 1

Γ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.
Μονάδες 3
Δ) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου του κυκλώματος της ομάδας :
α. (Α)
β. (Β)
Μονάδες 1
Ε) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Β
Β.1 « Μια γυάλινη ράβδος ή μια πλαστική ράβδος που τις φορτίζουμε με τριβή αποκτούν φορτίο
μερικά δισεκατομμυριοστά του Κουλόμπ, δηλαδή μερικά nC . Η γυάλινη ράβδος που έχουμε τρίψει
με μεταξωτό ύφασμα αποκτά θετικό φορτίο. Έτσι, αν για παράδειγμα το φορτίο της ράβδου είναι 3
nC, γράφουμε: q = +3 nC. Αντίθετα η πλαστική ράβδος αποκτά αρνητικό φορτίο. Αν το φορτίο της
είναι 3 nC, γράφουμε: q = – 3 nC (Απόσπασμα από το βιβλίο Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου)».
Σύμφωνα με το νόμο του Coulomb η ηλεκτρική δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ της γυάλινης
ράβδου και της πλαστικής ράβδου μηδενίζεται όταν απομακρυνθούν σε «άπειρη» απόσταση μεταξύ
τους.
Υποθέτουμε ότι μία γυάλινη και μία πλαστική ράβδος, μάζας η κάθε μία 90g (ή περίπου
βάρους 0,9 N), είναι φορτισμένες με τα παραπάνω φορτία. Μια ομάδα μαθητών αποφασίζουν ότι
οι ράβδοι ουσιαστικά δεν αλληλεπιδρούν όταν η ηλεκτρική δύναμη είναι τουλάχιστον 10.000
φορές μικρότερη από το βάρος τους. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9∙109 N∙m2/C2.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Οι ράβδοι σύμφωνα με την εκτίμηση των μαθητών πρακτικά θα έχουν πάψει να
αλληλεπιδρούν όταν:
α. απέχουν απόσταση 3 cm.
β. απέχουν απόσταση 3 m.
γ. απέχουν απόσταση 3 km.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος (ονομάζεται και Διαιρέτης
τάσης) που αποτελείται από αντιστάτες με τιμές αντίστασης R1 και
R2 αντίστοιχα και τροφοδοτείται από πηγή ηλεκτρεγερτικής
δύναμης, Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης r, (ιδανική πηγή).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Για τις διαφορές δυναμικού VAB στα σημεία Α και Β του Ε, r
κυκλώματος και VΒΓ στα σημεία B και Γ του κυκλώματος ισχύει:

A
R1
B
R2

α.

VAB
R
= 1
VB
R2

β.

VAB
R
= 2
VB
R1

γ.

VAB
R1
=
VB
R1+R2

Γ

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα οι χαρακτηριστικές καμπύλες του ίδιου
αγωγού σε θερμοκρασίες 20 0C και 100 0C.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το υλικό του αγωγού είναι:
Α. καθαρό μέταλλο β. γραφίτης

γ. χρωμονικελίνη
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από τα ακίνητα

σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα ηλεκτρικά φορτία ισχύει:
α. και τα δύο είναι θετικά
β. το Q1 είναι θετικό και το Q2 είναι αρνητικό
γ. το Q2 είναι θετικό και το Q1 είναι αρνητικό
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Γ) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του πεδίου στα σημεία Ρ και Σ.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν και σας δίνεται η πληροφορία ότι

ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι αρνητική.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τα ηλεκτρικά φορτία:
α. έλκονται

β. απωθούνται
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα σε ηλεκτρικό

κύκλωμα με ρεύματα σταθερής έντασης και φοράς.
Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Ο λόγος Ι1/Ι2 , των εντάσεων Ι1 και Ι2 των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν αντίστοιχα
τους αντιστάτες R1 και R2, είναι :
α. 1

β. R1 / R2

γ. R2 / R1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Φορτισμένη σταγόνα λαδιού, μάζας m και ηλεκτρικού φορτίου q, ισορροπεί μέσα
σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα πάγκο
του εργαστηρίου της φυσικής. Το διάνυσμα της έντασης E του ηλεκτρικού πεδίου
έχει φορά προς τα κάτω. Η σταγόνα ισορροπεί υπό την επίδραση μόνο των δυνάμεων
που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Δίνεται η
επιτάχυνση της βαρύτητας g .
Α) Τι είδους φορτίο φέρει η σταγόνα;
Μονάδες 2
Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση.
Μονάδες 4
Γ) Nα εκφράσετε το φορτίο q σε συνάρτηση με τα μεγέθη m, E και g.
Μονάδες 6
Β.2

Θερμική ηλεκτρική συσκευή αναγράφει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας

220 V/484 W. (Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός
αντιστάτης).
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν η συσκευή τροφοδοτηθεί από τάση 200 V, θα καταναλώνει:
α. 484 W

β. 400 W

γ. 300 W
Μονάδες 6

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στο διπλανό σχήμα το φορτίο Q που θωρείται σημειακό είναι
q, m

ακλόνητα στερεωμένο, ενώ η σφαίρα φορτίου q, έχει μάζα m και
ισορροπεί σε ύψος r. Η σφαίρα ισορροπεί υπό την επίδραση μόνο των
δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο

r

της Γης. (Θεωρούμε αμελητέες τις διαστάσεις της σφαίρας). Δίνεται η
επιτάχυνση της βαρύτητας g .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν διπλασιάσουμε το φορτίο Q τότε η σφαίρα με ηλεκτρικό φορτίο q:

Q

α. θα ξεκινήσει να κινείται προς τα κάτω
β. θα ξεκινήσει να κινείται προς τα πάνω
γ. θα παραμείνει ακίνητη
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2 έχουν ενδείξεις κανονικής λειτουργίας: O λαμπτήρας Λ1 220 V,

100 W και ο λαμπτήρας Λ2 220 V, 75 W. (Θεωρούμε τους λαμπτήρες σαν ωμικούς αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν συνδέσουμε τους λαμπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρμόσουμε τάση V, ποιός από τους
δύο θα φωτοβολεί περισσότερο; (Θεωρούμε ότι η φωτοβολία είναι ανάλογη της ισχύος του
λαμπτήρα).
α. ο λαμπτήρας Λ1

β. ο λαμπτήρας Λ2

γ. και οι δύο το ίδιο
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σ’ ένα σημείο Α
του πεδίου το δυναμικό έχει τιμή VA = - 20 V.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α έχει φορά:
α. προς το φορτίο Q
β. αντίθετα από το φορτίο Q
γ. δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να απαντήσω
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται
με ηλεκτρική πηγή που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Έτσι οι
δύο λαμπτήρες φωτοβολούν. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες
και ότι η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν ο ένας από τους δύο λαμπτήρες καταστραφεί, ο άλλος θα φωτοβολεί:
α. περισσότερο από πριν (με κίνδυνο να καταστραφεί)
β. λιγότερο από πριν
γ. το ίδιο με πριν
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται με
ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες
συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες και ότι η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της
ισχύος του).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν βραχυκυκλώσουμε τον έναν από τους δύο λαμπτήρες, ο άλλος :
α. θα φωτοβολεί περισσότερο (με κίνδυνο να καταστραφεί)
β. θα φωτοβολεί λιγότερο
γ. θα φωτοβολεί το ίδιο με πριν
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Ένα σημείο Α
απέχει απόσταση r από το Q, ενώ ένα άλλο σημείο Β απέχει απόσταση 2r από το φορτίο Q.
Θεωρούμε ότι το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση ενός σημειακού
ηλεκτρικού φορτίου q από το σημείο Α στο Β είναι W1, ενώ για τη μετακίνηση του ίδιου σημειακού
φορτίου q από το σημείο Α σε ένα σημείο Γ είναι W2.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν για τα έργα των ηλεκτρικών δυνάμεων ισχύει W1 = 2W2, τότε η απόσταση του σημείου Γ από
το φορτίο Q είναι ίση με:
α. 4r

β.

4r
3

γ.

3r
4
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Για να

μετρήσουμε το μέτρο της έντασης EA του πεδίου σε σημείο Α φέρουμε στο σημείο αυτό
δοκιμαστικό φορτίο q.
Α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αν διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία, τότε το μέτρο της έντασης στο συγκεκριμένο σημείο
α. Διπλασιάζεται.

β. Παραμένει σταθερό.

γ. Τετραπλασιάζεται.
Μονάδες 4

Β)

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2

Δύο αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους είτε σε σειρά είτε παράλληλα.
Α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μεγαλύτερη ισοδύναμη αντίσταση έχουμε όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι:
α) Σε σειρά.

β) Παράλληλα.

γ) Είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
Μονάδες 4

Β)

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας

200 V / 100 W . (Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης).
Α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αν ο λαμπτήρας διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 2 A , τότε:
α. Λειτουργεί κανονικά.

β. Υπολειτουργεί.

γ. Κινδυνεύει να καταστραφεί.
Μονάδες 4

Β)

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2

Για δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία ισχύει q1.q2 > 0 και q1  q2
Α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Τα δύο ηλεκτρικά φορτία είναι ακίνητα και δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Εντός του
πεδίου, η ολική ένταση μηδενίζεται σε ένα σημείο της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία και
βρίσκεται:
α. Στο μέσο του ευθυγράμμου τμήματος με άκρα τα δύο φορτία.
β. Σε δύο σημεία, έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα φορτία, δεξιά και αριστερά
του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα φορτία.
γ. Σε κανένα γνωστό σημείο της ευθείας.
Μονάδες 4
Β)

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Στο παρακάτω κύκλωμα εικονίζεται μια συνδεσμολογία αντιστάσεων της οποίας τα άκρα

Α, Β συνδέονται στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής.

R1
A

R3

B

R2
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η αντίσταση R1 και η αντίσταση R3 είναι συνδεδεμένες:
α. Σε σειρά.

β. Παράλληλα.

γ. Ούτε σε σειρά, ούτε παράλληλα.
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, που βρίσκεται στο κενό, δημιουργεί ηλεκτρικό

πεδίο. Σε κάποιο σημείο A του ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι VA και το μέτρο της έντασης
του πεδίου είναι EA. Σε ένα άλλο σημείο B του πεδίου το δυναμικό είναι VB 

VA
2

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο της έντασης EΒ στο σημείο B ισούται με:
α. 2ΕΑ

β.

EA
2

γ.

EA
4
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Δύο αντιστάτες με R1  R2 συνδέονται παράλληλα σε μια πηγή συνεχούς ηλεκτρικού

ρεύματος.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται στο ίδιο χρονικό διάστημα από μια διατομή του αντιστάτη:
α. R1

β. R2

γ. Διέρχεται ο ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων στον ίδιο χρόνο
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2

Για δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία ισχύει q1  q2  0 και q1  q2
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Η ολική ένταση μηδενίζεται σε ένα σημείο της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία και βρίσκεται:
α) Στο ευθύγραμμο τμήμα ανάμεσα στα δύο φορτία.
β) Έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο φορτία, προς το μέρος του q1 .
γ) Έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο φορτία, προς το μέρος του q2
Μονάδες 4
Β)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Διαθέτουμε μια λάμπα με ηλεκτρική ισχύ 40 W και μια άλλη με ηλεκτρική ισχύ 60 W .

Και οι δύο λάμπες είναι της ίδιας τεχνολογίας και λειτουργούν υπό την ίδια τάση. (Θεωρούμε ότι
και οι δύο λάμπες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μεγαλύτερη ωμική αντίσταση έχει η λάμπα:
α. Των 40 W

β. Των 60 W

γ. Εξαρτάται από την πηγή του ρεύματος.
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Δύο ομώνυμα ακίνητα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο:
α. στο σημείο που μηδενίζεται η ολική ένταση μηδενίζεται και το δυναμικό.
β. σε άλλο σημείο μηδενίζεται η ολική ένταση και σε άλλο σημείο το δυναμικό.
γ. η ολική ένταση μηδενίζεται σε κάποιο σημείο, αλλά δε μηδενίζεται πουθενά το δυναμικό.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Σε κάποιο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπου το μέτρο της έντασης είναι EA  30

N
,
C

φέρουμε σημειακό δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο και παρατηρούμε ότι αυτό δέχεται δύναμη
μέτρου F . Σε ένα διαφορετικό σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούμε ένα άλλο σημειακό
δοκιμαστικό φορτίο, πενταπλάσιο του πρώτου, και παρατηρούμε ότι δέχεται δύναμη μέτρου 3 F .
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο EB της έντασης στο σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι:
α. EB  18

N
.
C

β. EB  50

N
.
C

γ. EB  90

N
C

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο όμοιοι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και το σύστημά τους
τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή η οποία έχει εσωτερική ωμική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι το
νήμα πυρακτώσεως κάθε λαμπτήρα συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης και ότι η φωτοβολία
κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του. Επίσης θεωρούμε ότι κανένα άλλο στοιχείο του
κυκλώματος δεν παρουσιάζει αντίσταση).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν ένας από τους δύο λαμπτήρες καταστραφεί, τότε:
α. Δεν ανάβει και ο άλλος λαμπτήρας
β. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα παραμένει αμετάβλητη
γ. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα αυξάνεται
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Το δυναμικό σε κάποιο σημείο ηλεκτρικού πεδίου, που παράγεται από ακίνητο σημειακό
ηλεκτρικό φορτίο, είναι 40 V . Το σημείο αυτό απέχει απόσταση 10 cm από την πηγή του πεδίου.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι:
α. E  4

N
.
C

β. E  40

N
.
C

γ. E  400

N
C

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Συνδέουμε παράλληλα δύο λαμπτήρες, τους 1 και 2, και σε σειρά με το σύστημα αυτών

συνδέουμε το λαμπτήρα 3. Το σύστημα των τριών λαμπτήρων πυρακτώσεως συνδέεται με πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος. (Θεωρούμε ότι το νήμα πυρακτώσεως σε όλους τους λαμπτήρες
συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης με αντίσταση ίδιας τιμής και ότι η φωτοβολία κάθε
λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Κάποια στιγμή ο λαμπτήρας 1 καταστρέφεται. Τότε:
α. Ο λαμπτήρας 3 παύει να φωτοβολεί
β. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί όπως και πριν
γ. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί, αλλά λιγότερο από πριν
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
Β.1 Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από ένα φορτισμένο σφαιρίδιο αμελητέων
διαστάσεων, έχει μέτρο ΕΑ σε σημείο Α το οποίο απέχει απόσταση x από το σφαιρίδιο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Β που απέχει απόσταση 2x από το σφαιρίδιο έχει
μέτρο:
α. E B 

EA
4

β. E B 

EA
2

γ. E B  2 E A
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Μαθητές πραγματοποίησαν στο εργαστήριο της φυσικής ένα πείραμα για τη χάραξη της
χαρακτηριστικής καμπύλης μιας ηλεκτρικής πηγής. Κατασκεύασαν το κύκλωμα του σχήματος και
κατέγραψαν τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου για πέντε αντιστάτες που τους
δόθηκαν και τους τοποθετούσαν κάθε φορά μεταξύ των σημείων Κ και Λ του κυκλώματος. Οι
ενδείξεις Ι του αμπερομέτρου ήταν όλες στην περιοχή από 0 έως 1Α και του βολτομέτρου V από 4
έως 6V. Το φύλλο του χαρτιού που υπήρχε στο φύλλο εργασίας προκειμένου να χαραχθεί η
γραφική παράσταση V-I ήταν περιορισμένης έκτασης και έτσι οι μαθητές για να υπάρχει ευκρίνεια
κατασκεύασαν τη γραφική παράσταση που αντιγράφτηκε στο σχήμα, χωρίς τα σημεία που
παριστάνουν τα ζεύγη τιμών V και I που μετρήθηκαν. (Επισημαίνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα
η αρχή δεν είναι στο μηδέν).

R

.

K

Λ

.

V(V
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V
Α

4
0

0,5

1

I(A
)

Με τη βοήθεια του διαγράμματος να υπολογίσετε και να εξηγήσετε πώς υπολογίσατε:
Α) την ΗΕΔ της πηγής.
Μονάδες 6
Β) την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ B
Β.1 Δύο φορτισμένα σφαιρίδια αμελητέων διαστάσεων φέρουν ετερώνυμα φορτία ίσου μέτρου και
βρίσκονται στερεωμένα στα άκρα ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, του οποίου το μέσο είναι το σημείο
Μ.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Μ είναι μηδέν
β. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο Μ είναι μηδέν
γ. Τα σφαιρίδια απωθούνται λόγω των ηλεκτρικών δυνάμεων.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο αντιστάτες, με ίσες αντιστάσεις R1 = R2 = R,
συνδέονται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής, αρχικά όπως

R1

R1

στο σχήμα (Α) και κατόπιν όπως στο σχήμα (Β).
Ονομάζουμε RA την ολική αντίσταση του συστήματος των

R2

δύο αντιστατών στην πρώτη περίπτωση και RΒ στην
δεύτερη.

(A)

R2
(B)

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Για τις αντιστάσεις RA και RΒ ισχύει:
α. RΑ = RΒ = 2R

β. RΑ = RΒ = R/2

γ. RΑ = R/2 και RΒ = 2R

δ. RΑ = 2R και RΒ = R/2
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
Β.1 Σημείο Α βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ένα θετικά φορτισμένο
σφαιρίδιο αμελητέων διαστάσεων. Το Α απέχει από το σφαιρίδιο απόσταση r. Το δυναμικό του
πεδίου στο Α είναι V και το μέτρο της έντασής του Ε.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σχέση που συνδέει τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι:
α. E = V. r

γ. E = V. r2

β. V = E. r

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1, R2, όπου R1 = 2R2, συνδέονται παράλληλα και το σύστημά
τους τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος. Ο ρυθμός με τον οποίο δαπανάται
ηλεκτρική ενέργεια (ισχύς) στον αντιστάτη αντίστασης R1, είναι Ρ1 και στον άλλο Ρ2.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σχέση μεταξύ των ρυθμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Ρ1 και Ρ2 είναι:
α. Ρ1 =2Ρ2

β. Ρ1 = Ρ2

γ. Ρ2 =2Ρ1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
Β.1 Μια ομάδα μαθητών στο εργαστήριο της φυσικής δημιούργησε το

δ

κύκλωμα που παριστάνεται στο σχήμα. Η ηλεκτρική πηγή συνδέεται
σε σειρά με δύο όμοιους λαμπτήρες Λ1, Λ2, οι οποίοι λειτουργούν

Λ1

Λ2

κανονικά με το διακόπτη δ ανοιχτό. Όταν κλείσει ο διακόπτης
βραχυκυκλώνεται ο λαμπτήρας Λ2. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες

ε

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).

r

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Αν οι μαθητές κλείσουν το διακόπτη δ κινδυνεύει να καταστραφεί:
α. ο λαμπτήρας Λ1
β. ο λαμπτήρας Λ2
γ. τόσο ο λαμπτήρας Λ1, όσο και ο λαμπτήρας Λ2
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2
x΄

.
Α

.
Β

x

Σας δίνεται η πληροφορία ότι ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q βρίσκεται ακίνητο
πάνω στην ευθεία x΄x του σχήματος σε άγνωστη θέση. Στα σημεία Α και Β της ευθείας το
μοναδικό ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει, είναι αυτό που δημιουργείται από το φορτίο Q. Τα
δυναμικά των σημείων Α και Β της ευθείας συνδέονται με τη σχέση VB = 2 VA.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Το φορτίο Q δεν μπορεί να είναι:
α. δεξιά από το σημείο Β.

β. ανάμεσα στα σημεία Α και Β.

γ. αριστερά από το σημείο Α.
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας και να εξηγήσετε γιατί απορρίψατε τις άλλες δύο
επιλογές.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
Β.1 Ηλεκτρικά φορτισμένη σταγόνα λαδιού ισορροπεί σε ένα σημείο Α ενός κατακόρυφου
ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, υπό την επίδραση μόνο των δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό
πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Η κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α
είναι κατακόρυφη και προς τα κάτω.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Το ηλεκτρικό φορτίο της σταγόνας οφείλεται:
α. σε περίσσεια ηλεκτρονίων
β. σε έλλειμμα ηλεκτρονίων
γ. σε περίσσεια νετρονίων
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ένας μαθητής μετά από το αντίστοιχο πείραμα είχε σχεδιάσει
την χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής. Από λάθος
σκίστηκε το χαρτί και τα κομμάτια πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Ότι
απόμεινε από το διάγραμμα του μαθητή φαίνεται στο σχήμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι:
α. 1A

β. 2A

γ. 3Α
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
Β.1 Οι μαθητές πραγματοποιούν στο εργαστήριο της φυσικής ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιλαμβάνει στη σειρά ένα διακόπτη, ένα λαμπτήρα και έναν ωμικό αντιστάτη άγνωστης
αντίστασης R1, συνδεδεμένα στους πόλους μιας μπαταρίας. Οι μαθητές κλείνουν το διακόπτη οπότε
ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Στη συνέχεια, αντικαθιστούν τον αντιστάτη αντίστασης R1 με έναν άλλο
αντιστάτη επίσης άγνωστης αντίστασης R2 και παρατηρούν ότι στη δεύτερη περίπτωση ο
λαμπτήρας φωτοβολεί και πάλι, αλλά λιγότερο έντονα από ότι στην πρώτη περίπτωση. (Θεωρούμε
ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Η σχέση που συνδέει τις αντιστάσεις R1 και R2 είναι:
α. R1 < R2

β. R1 > R2

γ. R1 = R2
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ηλεκτροστατικό πεδίο δημιουργείται από ένα αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, το
οποίο βρίσκεται ακίνητο σε ένα σημείο Ο.
Α) Να αναπαραστήσετε στη κόλλα σας το ηλεκτρικό πεδίο στο επίπεδο με τη βοήθεια των
δυναμικών γραμμών.
Μονάδες 3
Β) Στη συνέχεια να σημειώσετε πάνω σε μια γραμμή του ηλεκτροστατικού πεδίου δύο
σημεία Α και Β όπου το δυναμικό στο Α να είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο Β και να
εξηγήσετε πως επιλέξατε ποιο από τα δύο σημεία είναι πιο κοντά στο σημείο Ο.
Μονάδες 3
Γ) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Η δύναμη που θα ασκηθεί από το πεδίο, που δημιουργείται από το φορτίο Q, σε ένα θετικό
φορτίο q (υπόθεμα) που θα τοποθετηθεί στο Α θα τείνει να μετακινήσει το υπόθεμα ώστε αυτό:
α. να απομακρυνθεί από το Β.
β. να πλησιάσει προς το Β.
Μονάδες 2
Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο ομώνυμα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους
απόσταση r. Η απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο F.
Διπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q1, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζουμε και τη
μεταξύ τους απόσταση r.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τα ηλεκτρικά φορτία θα απωθούνται τώρα με δύναμη μέτρου F΄ για την οποία ισχύει
α. F΄ 

3F
2

β. F΄ 

F
2

γ. F΄ 

F
4

Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Ένας αντιστάτης με αντίσταση R διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης
Ι , όταν στα άκρα του εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση V. Αν στα άκρα του παραπάνω
αντιστάτη εφαρμοστεί τριπλάσια ηλεκτρική τάση, ενώ η θερμοκρασία του παραμείνει
σταθερή, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, είναι Ι΄.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σχέση μεταξύ των εντάσεων Ι και Ι΄ είναι:
α. I΄  3Ι

β. I΄  2Ι

γ. I΄ 

I
3

Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο αντιστάτες έχουν αντίστοιχα αντιστάσεις R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι σε
σειρά και ισχύει ότι R1 > R2. Στα άκρα του συστήματός τους εφαρμόζεται ηλεκτρική
τάση V, ενώ οι ηλεκτρικές τάσεις στα άκρα της κάθε αντίστασης είναι V1 και V2
αντίστοιχα.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τις ηλεκτρικές τάσεις V1 και V2 ισχύει ότι:
α. V1 < V2

β. V1 = V2

γ. V1 > V2
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στα άκρα Α και Β ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ μήκους r, τοποθετούμε δύο
ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία q1 και q2. Η ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται
ανάμεσά τους έχει μέτρο F. Υποδιπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q1, ενώ
ταυτόχρονα τριπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q2. Τοποθετούμε και πάλι τα
ηλεκτρικά φορτία στα άκρα Α και Β του ίδιου ευθυγράμμου τμήματος. Η ελκτική
δύναμη που αναπτύσσεται τώρα ανάμεσά τους έχει μέτρο F΄.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τα μέτρα των δυνάμεων F και F΄ συνδέονται με την σχέση:
α. F΄ = 2F

β. F΄ 

3F
2

γ. F΄ 

F
2

Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Τρείς όμοιοι αντιστάτες έχουν αντίσταση R ο καθένας και είναι συνδεδεμένοι
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

R

R
R

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν η συνολική αντίσταση της πιο πάνω συνδεσμολογίας είναι Rολ = 30 Ω, τότε η τιμή
της αντίστασης R είναι:
α. 20 Ω

β. 40 Ω

γ. 15 Ω
Μονάδες 4

B) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ένα ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του
ηλεκτροστατικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου βρίσκονται
πάνω στην ίδια ηλεκτρική δυναμική γραμμή με το ηλεκτρικό φορτίο Q, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και απέχουν απ’ αυτό αποστάσεις rA και rB αντίστοιχα.
Η απόσταση rB είναι τριπλάσια της απόστασης rΑ.

Q

Α

Β

•
rA
rB

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι
ΕΑ = 18

N
, το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Β είναι:
C

α. ΕΒ = 36

N
C

β. ΕΒ = 2

N
C

γ. ΕΒ = 9

N
C

Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Τρείς όμοιοι αντιστάτες έχουν αντίσταση R o καθένας και είναι συνδεδεμένοι
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
R

R

R

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν η συνολική αντίσταση της πιο πάνω συνδεσμολογίας είναι Rολ = 20 Ω, τότε η
τιμή της αντίστασης R είναι:
α. 40 Ω

β. 30 Ω

γ. 15 Ω
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στα σημεία Α,Β,Γ μιας ευθείας (ε) βρίσκονται αντίστοιχα, τα ακίνητα σημειακά
ηλεκτρικά φορτία 3Q, 2Q και Q, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.
Α
•
3Q

Γ
•
Q

B
•
2Q

Σ
•
(ε)

Για τις αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία Α,Β,Γ ισχύει ότι: (ΑΒ) = (ΒΓ) = r.

Ένα

άλλο σημείο Σ της ευθείας (ε), απέχει από τo σημείo Γ απόσταση (ΓΣ) = r , όπως στο
σχήμα. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το ηλεκτρικό δυναμικό VΣ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα τρία
σημειακά ηλεκτρικά φορτία, υπολογίζεται από τη σχέση:
α. V  3k

Q
r

β. V  2k

Q
r

γ. V  k

Q
r

Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του
ηλεκτροστατικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου βρίσκονται
πάνω στην ίδια ηλεκτρική δυναμική γραμμή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και
απέχουν από το ηλεκτρικό φορτίο Q αποστάσεις rA και rB αντίστοιχα. Η απόσταση rB
είναι διπλάσια της απόστασης rΑ.
Α

Β

Q •
rA
rB
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι VΑ = - 18 V, το
δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Β είναι:
α. VB = - 9 V

β. VB = - 2 V

γ. VB = - 3 V
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Διαθέτουμε τρείς όμοιους αντιστάτες που έχουν αντίσταση R = 4 Ω ο καθένας.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Θέλουμε να συνδέσουμε κατάλληλα μεταξύ τους τρείς αντιστάτες, ώστε να προκύψει
ισοδύναμη αντίσταση Rισοδύναμη = 6 Ω. Γι’ αυτό πρέπει:
α. Να συνδέσουμε σε σειρά τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους παράλληλα
με το τρίτο αντιστάτη.
β. Να συνδέσουμε παράλληλα τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους σε
σειρά με το τρίτο αντιστάτη.
γ. Να συνδέσουμε παράλληλα και τους τρείς αντιστάτες.
Μονάδες 4
B) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
A

B.1 Η ισοδύναμη αντίσταση των δύο αντιστατών R1 και R2
(Σχήμα 1) είναι RΑΒ(1). Συνδέoυμε στην R1 παράλληλα έναν

A

αντιστάτη αντίστασης R1 και στην R2 παράλληλα έναν
αντιστάτη αντίστασης R2 (Σχήμα 2). Η ισοδύναμη αντίσταση,

R1

R1

R2

R2

R1

ανάμεσα στους ακροδέκτες ΑΒ, είναι τότε RΑΒ(2).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

R2

Η σχέση των RΑΒ(1) και RΑΒ(2) είναι:

B

α. RΑΒ(1) = RΑΒ(2)

B

β. RΑΒ(1) = 2 RΑΒ(2)

Σχήμα 1

Σχήμα 2

γ. RΑΒ(1) = 4 RΑΒ(2)
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ακίνητο σημειακό θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε
σημείο Α του πεδίου αυτού το δυναμικό είναι VA και σε σημείο Β το δυναμικό είναι VB = VA /2. Αν
ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο q τοποθετηθεί στο σημείο Α η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια
είναι UA, ενώ αν το ίδιο φορτίο q τοποθετηθεί στο Β, η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια είναι UB.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η UB σε σχέση με τη UA:
α. Είναι μεγαλύτερη κατά UA /2.
β. Είναι ίση με τη UA.
γ. Είναι μικρότερη κατά UA /2.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
B.1 Κοντά στην επιφάνεια της Γης υπάρχει κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο με σταθερή ένταση E . Σε
σημείο Α του πεδίου ισορροπεί, χωρίς να ακουμπά στην επιφάνεια της Γης, σώμα Σ 1 μάζας m και
φορτίου q. Απομακρύνουμε από το σημείο Α το σώμα Σ1 και τοποθετούμε σώμα Σ2 με μάζα

m
και
2

φορτίο q και το αφήνουμε ελεύθερο. Οι διαστάσεις των σωμάτων θεωρούνται αμελητέες και αυτά
δέχονται μόνο το βάρος τους και τη δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου. Δίνεται η επιτάχυνση της
βαρύτητας g .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το σώμα Σ2 :
α. Θα κινηθεί προς τα πάνω.
β. Θα παραμείνει ακίνητο στο σημείο Α.
γ. Θα κινηθεί προς τα κάτω.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2 Δύο αντιστάτες R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα.

A

Το σύστημα των δύο αντιστατών διαρρέεται από ηλεκτρικό

Ι

ρεύμα συνολικής έντασης Ι. Ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από
ρεύμα έντασης Ι1 και ο αντιστάτης R2 από ρεύμα έντασης Ι2.

R1

Ι2

Ι1

R2

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σωστή σχέση για την ένταση Ι1 είναι:
B

α. I1 

R1  R2
I
R1  R2

β. I1 

R2
I
R1+R2

γ. I1 

R1  R2
I
R1

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

Μ

ΘΕΜΑ B

Λ
Κ

B.1 Στο σχήμα 1 απεικονίζεται τμήμα ηλεκτρικού πεδίου.
Α. Να σχεδιάσετε τα διανύσματα

και

της

Σχήμα 1

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία Κ και Λ.
Μονάδες 2
Β. Στο σημείο Μ φέρουμε αρνητικό δοκιμαστικό φορτίο q. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα FM
της δύναμης που του ασκεί το πεδίο.
Μονάδες 2
Γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα μέτρα ΕΚ και ΕΛ των εντάσεων στα σημεία Κ και Λ ισχύει :
α. ΕΚ > ΕΛ

β. ΕΚ = ΕΛ

γ. ΕΚ < ΕΛ
Μονάδες 3

Δ. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.
Μονάδες 5
Β.2 Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτεί παρακείμενη πόλη με
σταθερή ισχύ P. Η αντίσταση των αγωγών μεταφοράς είναι r, η τάση στους αγωγούς μεταφοράς
είναι V και η ισχύς των απωλειών στους αγωγούς μεταφοράς είναι Pαπ .
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ισχύς των απωλειών Pαπ :
α. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
β. είναι ανεξάρτητη από την τάση V.
γ. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
Μονάδες 4
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
B.1 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1
και Q2 βρίσκονται στερεωμένα στα άκρα
ευθυγράμμου τμήματος που έχει μήκος
0,2 m. To Q1 βρίσκεται στη θέση 0 m και
το Q2 στη θέση 0,2 m. Η γραφική
παράσταση

του

δυναμικού,

του

ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων, κατά
μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που τα ενώνει, είναι αυτή που δίνεται στο παραπάνω σχήμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα δύο ηλεκτρικά φορτία ισχύει:
α. Q1 > 0, Q2 > 0 και Q1 > Q2
β. Q1 > 0, Q2 < 0 και Q1 < Q2
γ. Q1 > 0, Q2 < 0 και Q1 > Q2
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Τέσσερεις αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και
σχηματίζουν το τετράγωνο του διπλανού σχήματος. Ανάμεσα

Β

στα σημεία Α, Β ο αντιστάτης έχει αντίσταση R, ανάμεσα στα
σημεία Γ, Δ ο αντιστάτης έχει αντίσταση 3R και ανάμεσα στα
σημεία Δ, Α ο αντιστάτης έχει αντίσταση 4R. Συνδέουμε το
κύκλωμα κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους με την ίδια
ηλεκτρική πηγή που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και μηδενική
εσωτερική αντίσταση r: πρώτα στα άκρα Α, Β και τότε η πηγή

2R

R

σημεία B, Γ ο αντιστάτης έχει αντίσταση 2R, ανάμεσα στα
Α

Γ
4R

3R
Δ

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι1, κατόπιν στα άκρα Α, Γ και τότε η πηγή διαρρέεται
από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι2 και τέλος στα άκρα Α, Δ και τότε η πηγή διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι3.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τις εντάσεις των τριών ηλεκτρικών ρευμάτων ισχύει:
α. Ι1 > Ι2 > Ι3

β. Ι1 < Ι2 < Ι3

γ. Ι2 > Ι3 > Ι1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
B.1 Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς έχει μάζα m και είναι
φορτισμένο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το εκκρεμές βρίσκεται

m, q
Νήμα

μέσα σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E και γι’
αυτό το σφαιρίδιό του έχει ανυψωθεί προς τα πάνω και ισορροπεί με
το νήμα κατακόρυφο και τεντωμένο, όπως φαίνεται στο διπλανό
σχήμα. Με T συμβολίζουμε τη δύναμη που ασκείται από το κατακόρυφο νήμα στο σφαιρίδιο.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τo μέτρο της τάσης του νήματος ισχύει:
α. T  E  q  m  g

β. T  E  q  m  g

γ. T  E  q
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Μία ηλεκτρική θερμάστρα έχει μόνο έναν αντιστάτη πού
αποτελείται από ομογενές χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής

Α

Β
Σχήμα (Ι)

(βλ. σχήμα (Ι)). Η ηλεκτρική θερμάστρα αποδίδει ηλεκτρική
ισχύ P1, όταν τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V. Κάποια
χρονική στιγμή το σύρμα του αντιστάτη σπάει ακριβώς στη
μέση και ο ιδιοκτήτης της αποφασίζει να την επισκευάσει.

Α

Β
Σχήμα (ΙΙ)

Συνδέει λοιπόν τα δύο κομμάτια του σπασμένου σύρματος,
όπως στο σχήμα (ΙΙ). Στη συνέχεια τροφοδοτεί το σύστημα των δύο κομματιών, με ηλεκτρική τάση
V, στα σημεία Α και Β. Η θερμάστρα αποδίδει τότε ισχύ P2. (Να θεωρήσετε ότι η αντίσταση των
αντιστατών δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία και ότι το σύρμα δεν μπορεί να λυώσει κατά τη
λειτουργία της θερμάστρας σε καμία από τις δύο συνδεσμολογίες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για την ισχύ P1 και P2 ισχύει :
α. P2 

P1
16

β. P2 

P1
4

γ. P2  16P1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ B
B.1 Μία σταγόνα λαδιού μάζας m είναι φορτισμένη με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το αρνητικό
φορτίο της σταγόνας οφείλεται στο πλεόνασμα των ηλεκτρονίων που περιέχονται σε αυτή. Η
σταγόνα ισορροπεί σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E , υπό την επίδραση μόνο
των δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Δίνονται η
απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου qe και η επιτάχυνση της βαρύτητας g .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ο αριθμός Ν των ηλεκτρονίων που πλεονάζουν στη σταγόνα είναι :
α. N 

m  qe
Eg

β. N 

m E
g  qe

γ. N 

m g
E  qe
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Σε ένα σπίτι λειτουργούν ταυτόχρονα μία φριτέζα με ισχύ κανονικής λειτουργίας P1 = 2200 W,
ένας αναμείκτης (μίξερ) με ισχύ κανονικής λειτουργίας P2 = 550 W και μία ηλεκτρική σκούπα με
ισχύ κανονικής λειτουργίας P3 = 1100 W. Δίνεται ότι η τάση τροφοδοσίας του ηλεκτρικού δικτύου
του σπιτιού είναι 220 V. (Να θεωρήσετε ότι οι σχέσεις που γνωρίζετε για το συνεχές ρεύμα ισχύουν
και για το εναλλασσόμενο ρεύμα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού και ότι οι παραπάνω
ηλεκτρικές συσκευές συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος, που πρέπει τουλάχιστον να «αντέχει» η ασφάλεια
είναι:
α. 2,5 Α

β. 10 Α

γ. 17,5 Α
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ,
μικρών διαστάσεων. Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε
στα εξής συμπεράσματα:
i)
τα σώματα Α, Β, και Γ ανά δύο απωθούνται,
ii)
τα σώματα Δ, Ε και Ζ ανά δύο απωθούνται.
Για να ελέγξει το είδος των φορτίων, ένας άλλος μαθητής κάνει το παρακάτω πείραμα:
Τοποθετεί τα Α και Δ σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές
γραμμές φαίνονται στο σχήμα. Τα σώματα αφήνονται ελεύθερα και κινούνται με
την επίδραση μόνο της δύναμης που δέχονται από το ομογενές πεδίο, όποτε και παρατηρείται ότι κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, με το Δ προς τη φορά των δυναμικών γραμμών.

qA
qΔ

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Τα Α,Β,Γ είναι θετικά φορτισμένα ενώ τα Δ,Ε,Ζ αρνητικά.
β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνητικά φορτισμένα ενώ τα Δ,Ε,Ζ θετικά.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Κόψαμε ένα ομογενές μεταλλικό κυλινδρικό
σύρμα σε δύο μέρη (1) και (2) και σχεδιάσαμε σε
κοινούς άξονες τη γραφική παράσταση της έντασης
του ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα
τους.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Από τις γραφικές παραστάσεις προκύπτει ότι το
μήκος του σύρματος (1) είναι:
α. μεγαλύτερο από το μήκος του σύρματος(2).
β. μικρότερο από το μήκος του σύρματος (2).
γ. ίσο με το μήκος του σύρματος (2).

I(mA)
(2)
I2

(1)

I1
V

V(Volt)

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ.
Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής
συμπεράσματα:
(i) τα σώματα Α, Β, και Γ ανά δύο έλκονται,
(ii) τα σώματα Δ, Ε και Ζ ανά δύο απωθούνται.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Το συμπέρασμα (i) είναι σωστό και το συμπέρασμα (ii) είναι λανθασμένο.
β. Το συμπέρασμα (ii) είναι σωστό και το συμπέρασμα (i) είναι λανθασμένο.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Διαθέτουμε ένα λαμπάκι με ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 6 V/12 W.
(Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν συνδέσουμε το λαμπάκι με μπαταρία των 3 V, τότε καταναλώνει ισχύ ίση με:
α. 12 W

β. 6 W

γ. 3 W
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Διαθέτουμε τρία φορτισμένα σώματα Α, Β, Γ. Με βάση μια σειρά
παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής συμπεράσματα:
i)

τα σώματα Α, Β, απωθούνται,

ii)

τα σώματα Β, Γ απωθούνται.

qA

Για να ελέγξει το είδος των φορτίων, ένας άλλος μαθητής εκτελεί το παρακάτω πείραμα. Τοποθετεί το φορτισμένο σώμα Α σε κατακόρυφο ομογενές
ηλεκτρικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές έχουν φορά προς τα κάτω, και το
φορτίο ισορροπεί (βλ. σχήμα).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Τα Α,Β,Γ είναι θετικά
β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνητικά
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Στο σχήμα παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές

V

καμπύλες δύο πηγών (1) και (2). Οι εσωτερικές αντιστάσεις

2E
(1)

των πηγών (1) και (2) είναι r1 και r2 αντίστοιχα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

E
(2)

Για τις εσωτερικές αντιστάσεις ισχύει :
α. r2 

r1
4

β. r2 

r1
3

γ. r2 

r1
2

I1
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

3I 1
2

I

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στα παρακάτω σχήματα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές των ηλεκτρικών πεδίων, που
δημιουργούνται από διάφορα σημειακά ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα.

A

Γ

B

Δ

Ε

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ποιές δύο από τις πιο πάνω αναπαραστάσεις δυναμικών γραμμών, είναι σύμφωνες με όσα
γνωρίζετε για τα ηλεκτρικά πεδία και τις δυναμικές γραμμές;
α. Α και Β

β. Β και Δ

γ. Γ και Ε
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Στη γραφική παράσταση απεικονίζονται στο ίδιο

σύστημα αξόνων, οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύο

V(V)

αντιστατών.
A) Να μεταφέρετε τη γραφική παράσταση στην
κόλλα σας και να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήμα, τη
γραμμή που θα αποδίδει τη χαρακτηριστική καμπύλη
του ισοδύναμου αντιστάτη που προκύπτει από τη

12
6
0,1

0,2

I(A)

σύνδεση σε σειρά των δύο αυτών αντιστατών.
Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στο σχήμα

έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές

γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται

Γ

από δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

A
B

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου έχει

Q

Q

μεγαλύτερη τιμή:
α. Στο σημείο Α.
β. Στο σημείο Β.
γ. Στο σημείο Γ.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στη γραφική παράσταση απεικονίζονται στο ίδιο
σύστημα αξόνων, οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύο

V(V)

αντιστατών.
A) Να μεταφέρετε τη γραφική παράσταση στη
κόλλα σας και να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήμα, τη
γραμμή που θα αποδίδει τη χαρακτηριστική καμπύλη
του ισοδύναμου αντιστάτη που προκύπτει από τη

12
6
0,1

0,2

I(A)

παράλληλη σύνδεση των δύο αυτών αντιστατών.
Μονάδες 4
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Q1

Q2

Q3

Σσήμα 1

Q4

Σσήμα 2

Σηα ζσήμαηα 1 και 2 έσοςν ζσεδιαζηεί οι δςναμικέρ γπαμμέρ ηυν ηλεκηπικών πεδίυν, πος
δημιοςπγούνηαι από δύο ζημειακά θοπηιζμένα ζώμαηα.
Α) Να γπάτεηε ηο είδορ (θεηικό ή απνηηικό) ηος κάθε ενόρ από ηα θοπηία Q1, Q2, Q3 και Q4
δίνονηαρ ηην απαπαίηηηη αιηιολόγηζη.
Μονάδες 2
Β) Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη.
Ο ζυζηόρ ζςνδςαζμόρ πος ιζσύει, για ηιρ απόλςηερ ηιμέρ ηυν ηλεκηπικών θοπηίυν Q1 και Q2 ηυν
ζημειακών θοπηιζμένυν ζυμάηυν ηος ζσήμαηορ 1 και για ηιρ απόλςηερ ηιμέρ ηυν ηλεκηπικών
θοπηίυν Q3 και Q4 ηυν ζημειακών θοπηιζμένυν ζυμάηυν ηος ζσήμαηορ 2, είναι:
α. Q1 > Q2  Q3 = Q4

β. Q1 = Q2  Q3 > Q4

γ. Q1 = Q2  Q3 < Q4
Μονάδες 4

Γ) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ ζηο επώηημα Β .
Μονάδες 6
Β.2 A) Να μεηαθέπεηε ζηη κόλλα ζαρ ηο
ηλεκηπικού κςκλώμαηορ. Να ζσεδιάζεηε, ζε
αςηό ηο ζσήμα,

ηιρ θοπέρ ηυν ηλεκηπικών

Ι2

0,5Α

διπλανό ζσήμα πος μαρ δείσνει ένα ημήμα

0,2Α

Ι4

1Α
Ι1

πεςμάηυν πος έσοςν ανηίζηοισα ενηάζειρ Ι1, Ι2,

Ι3

Ι3, Ι4. Σηη ζςνέσεια αθού μεηαθέπεηε ηο πιο κάηυ πίνακα ζηη κόλλα ζαρ, να ηον ζςμπληπώζεηε με
ηιρ ηιμέρ ηυν ενηάζευν Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, αςηών ηυν πεςμάηυν.
Ι1

Ι2

Ι3

Ι4
Μονάδες 4

Β) Να αιηιολογήζεηε ηιρ ηιμέρ ηυν ενηάζευν Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 πος ςπολογίζαηε και ηιρ θοπέρ ηυν
ανηίζηοισυν ηλεκηπικών πεςμάηυν πος ζσεδιάζαηε ζηο πποηγούμενο επώηημα.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακλόνηηο ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο Q δημιοςπγεί γύπω ηος ηλεκηποζηαηικό πεδίο ηος
οποίος η ένηαζη μεηαβάλλεηαι ζε ζςνάπηηζη με ηην απόζηαζη, όπωρ μαρ δείσνει ηο επόμενο

N  m2
γπάθημα. Δίνεηαι: k = 9  10
.
C2
9

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Η ηιμή ηoς ζημειακού ηλεκηπικού θοπηίος Q πος
δημιοςπγεί ηο ηλεκηποζηαηικό πεδίο, είναι:
α. 1 C
β. 106 C
γ. 10-6 C
Μονάδες 4
Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 8

Β.2 Σηο πιο κάηω κύκλωμα απσικά ο διακόπηηρ δ είναι κλειζηόρ, η ηάζη VB ζηοςρ πόλοςρ ηηρ
ηλεκηπική πηγήρ είναι ζηαθεπή και ηα όπγανα ιδανικά.
A) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Αν ανοίξοςμε ηο διακόπηη δ, οι μαθηηέρ πποβλέποςν όηι οι
ενδείξειρ ηων οπγάνων θα μεηαβληθούν, αλλά δε ζςμθωνούν ζηο
πωρ, και δίνοςν ηιρ πιο κάηω απανηήζειρ:
α. η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα αςξηθεί ενώ ηος
βοληομέηπος θα μειωθεί,
β. η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα μειωθεί όπωρ και ηος
βοληομέηπος,
γ. η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα μειωθεί ενώ ηος
βοληομέηπος θα αςξηθεί.
Μονάδες 4
B) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακίνηηο απνηηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο Q δημιοςπγεί γύπω ηος ηλεκηποζηαηικό πεδίο.
Γύο ζημεία Α και Β ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος βπίζκονηαι πάνω ζηην ίδια ηλεκηπική δςναμική
γπαμμή με ηο ηλεκηπικό θοπηίο Q, όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα και απέσοςν απ’ αςηό
αποζηάζειρ rA και rB ανηίζηοισα. Γίνεηαι όηι ηο μέηπο ΕΑ ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος ζηο
ζημείο Α, είναι ηπιπλάζιο ηος μέηπος ΕΒ ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος ζηο ζημείο Β.
Q

Α

Β

•
rA
rB

A) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Για ηο λόγο

α.

rA
ηων αποζηάζεων από ηο ηλεκηπικό θοπηίο Q, ιζσύει:
rB

rA
= 3
rB

β.

rA
3
=
rB
3

γ.

rA
1
=
rB
3

Μονάδες 4
B) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 8
Β.2 Σηο κλειζηό κύκλωμα, όλοι οι λαμπηήπερ είναι όμοιοι και ζςμπεπιθέπονηαι ζαν ωμικοί
ανηιζηάηερ.
Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
α) ο λαμπηήπαρ L3 θωηοβολεί πεπιζζόηεπο απo ηο
λαμπηήπα L4
β) ο λαμπηήπαρ L3 θωηοβολεί ηο ίδιο με ηο λαμπηήπα
L4
γ) ο λαμπηήπαρ L2 θωηοβολεί λιγόηεπο απ ηο
λαμπηήπα L1
Μονάδες 4
Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δςο ζημειακά ανηικείμενα (1) και (2) απέσοςν απόζηαζη r και θέποςν ανηίζηοισα θεηικό
ηλεκηπικό θοπηίο Q1 και απνηηικό ηλεκηπικό θοπηίο Q2. ( |Q1|> |Q2| ).
Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Τα ζημειακά ανηικείμενα:
α. έλκονηαι με δςνάμειρ ίζος μέηπος
β. έλκονηαι αλλά ηο ζημειακό ανηικείμενο (1) αζκεί δύναμη μεγαλύηεπος μέηπος ζηο
ανηικείμενο (2)
γ. απωθούνηαι με δςνάμειρ ίζος μέηπος
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 8
Β.2 Σηο πιο κάηω κύκλωμα οι λαμπηήπερ Λ1 και Λ2 είναι πανομοιόηςποι και θεωπούμε όηι
ζςμπεπιθέπονηαι ζαν ωμικοί ανηιζηάηερ.

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Για να θωηοβολούν και οι δςο λαμπηήπερ ππέπει:
α. και οι δςο διακόπηερ Δ1 και Δ2 να είναι κλειζηοί
β. μόνο ο διακόπηηρ Δ2 να είναι κλειζηόρ
γ. μόνο ο διακόπηηρ Δ1 να είναι κλειζηόρ
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο,
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα σημεία Α και Β απέχουν την ίδια απόσταση r από το
ηλεκτρικό φορτίο Q. Ένα δοκιμαστικό αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q , μετακινείται από το Α
στο Β.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το έργο της δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικο φορτίο q από το
πεδίο κατά τη μετακίνησή του από το Α στο Β:
α. είναι μηδέν

β. είναι θετικό

γ. είναι αρνητικό
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Το πιο κάτω κύκλωμα περιλαμβάνει μια ηλεκτρική πηγή, τους πανομοιότυπους λαμπτήρες Λ1 και
Λ2 και τα ιδανικά αμπερόμετρα Α1, Α2, Α3, Α4. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν
ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν το αμπερόμετρο Α2 δείχνει ένταση ηλεκτρικού
ρεύματος 0,2 Α:
α. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,4 Α και το
αμπερόμετρο Α4 δείχνει ένταση 0,2 Α
β. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,2 Α και το
αμπερόμετρο Α3 δείχνει ένταση 0,2 Α
γ. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,4 Α και το
αμπερόμετρο Α4 δείχνει ένταση 0,4 Α
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Τν ζύζηεκα δύν ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2, δεκηνπξγεί έλα ειεθηξηθό πεδίν
πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
Γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηωλ ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2, νη καζεηέο εθηίκεζαλ
όηη ππάξρνπλ νη παξαθάηω πεξηπηώζεηο:
1. Τα ειεθηξηθά θνξηία λα είλαη νκώλπκα.
2. Τν ειεθηξηθό θνξηίν q1 λα είλαη ζεηηθό θαη
ην ειεθηξηθό θνξηίν q2 λα είλαη αξλεηηθό.
3. Τν ειεθηξηθό θνξηίν q2 λα είλαη ζεηηθό θαη
ην ειεθηξηθό θνξηίν q1 λα είλαη αξλεηηθό.
4. | q1| > | q2|.
5. | q1| < | q2|.
A) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Ο ζωζηόο ζπλδπαζκόο πεξηπηώζεωλ πνπ αληηζηνηρεί ζην είδνο θαη ζην κέγεζνο ηωλ
ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2 είλαη:
α. 1 θαη 4

β. 2 θαη 5

γ. 3 θαη 4
Μονάδες 4

B) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β.2 Η ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο (πνιηθή ηάζε ζπλαξηήζεη ηεο έληαζεο ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο) θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Τν ζεκείν Α ηνκήο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο κε ηνλ
άμνλα ηεο πνιηθήο ηάζεο V ηεο πεγήο εθθξάδεη:
α. ηελ ηηκή ηεο ειεθηξεξγεηηθήο δύλακεο ηεο πεγήο,
β. ηελ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο βξαρπθύθιωζεο,
γ. ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ παξέρεη ε πεγή
ζην θύθιωκα.
Μονάδες 4
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα θεηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο q είναι ζηεπεωμένο ακλόνηηα ζε ζημείο
μιαρ εςθείαρ (ε), όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα. Μία ζθαίπα αμεληηέων διαζηάζεων έσει
ηλεκηπικό θοπηίο Q = –3q και βπίζκεηαι ζε απόζηαζη r από ηο ηλεκηπικό θοπηίο q. Η ζθαίπα
είναι ελεύθεπη να κινηθεί.
q

Q
(ε)

r

Επειδή δεν θέλοςμε να μεηακινηθεί η ζθαίπα από ηη θέζη ηηρ, θα ηοποθεηήζοςμε ένα ακόμη
ηλεκηπικό θοπηίο –4q, ζηαθεπά πάνω ζε ένα ζημείο ηηρ εςθείαρ (ε). Θεωπούμε όηι ζηη ζθαίπα
αζκούνηαι μόνο οι ηλεκηπικέρ δςνάμειρ από ηα ηλεκηπικά θοπηία q και –4q.
Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Για να παπαμείνει ακίνηηη η ζθαίπα ζηη θέζη ηηρ, ππέπει να ηοποθεηήζοςμε ηο ηλεκηπικό
θοπηίο – 4q:
α. απιζηεπά από ηο ηλεκηπικό θοπηίο q,
β. μεηαξύ ηος ηλεκηπικού θοπηίος q και ηηρ ζθαίπαρ,
γ. δεξιά από ηη ζθαίπα.
Μονάδες 4
Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 8
Β.2 Σηο κύκλωμα ηος διπλανού ζσήμαηορ, η ηλεκηπική πηγή είναι

E, r = 0

ιδανική (r = 0), ο διακόπηηρ δ είναι απσικά ανοισηόρ και η ένδειξη ηος
αμπεπομέηπος (Α) είναι Ι. Για ηιρ ανηιζηάζειρ ηων δύο ανηιζηαηών

Α
δ

R2

ιζσύει R1 = 3R2.
R1

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Αν κάποια ζηιγμή κλείζοςμε ηο διακόπηη δ, η ένδειξη I΄ ηος αμπεπομέηπος θα είναι:
α. I΄= 4Ι

β. I΄=

3Ι
4

γ. I΄= 3Ι.
Μονάδες 4

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Δύο ομογενείς

κυλινδρικοί

μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, στην ίδια

θερμοκρασία, έχουν αντιστάσεις RA και

RB

αντίστοιχα, με RA = 2RB . Ο αγωγός Α έχει

διπλάσιο εμβαδό διατομής από τον αγωγό Β .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ο λόγος των μηκών L και L των αγωγών A και Β αντίστοιχα θα είναι:
α.

LA
2
LB

β.

LA
4
LB

γ.

LA 1

LB 4

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2 Σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο . Ένα σημείο Α του πεδίου αυτού
απέχει απόσταση r από το φορτίο Q . H ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο Ε.
Φέρνουμε στο Α ένα δοκιμαστικό

σημειακό φορτίο q το οποίο δέχεται ηλεκτρική δύναμη

μέτρου F.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αφαιρούμε το φορτίο q και στο ίδιο σημείο φέρνουμε δοκιμαστικό φορτίο q΄= 2q . Το μέτρο της
δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικό φορτίο q΄ από το σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q και το μέτρο
της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργεί το σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q στο σημείο Α
θα είναι αντίστοιχα
α. F, E

β. F , 2E

γ. 2F, E
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η χαρακτηριστική

V(V)

καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής.

20

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι :
α.

0

Η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 40 V

40

I(A)

β. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής έχει τιμή I  20 
γ. Η εσωτερική αντίσταση της πηγής έχει τιμή r = 0,5 Ω
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Σφαίρα Α

Δύο σφαίρες Α, Β, αμελητέων

B.2

διαστάσεων

φορτίστηκαν

με

ίση

F

Σφαίρα Β

+Q

ποσότητα θετικού φορτίου Q, και

F

+Q
r

τοποθετήθηκαν σε σταθερή απόσταση r
μεταξύ τους, όπου και υπολογίστηκε η
δύναμη F

που εξασκεί η μία στην

άλλη.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν

τριπλασιάσουμε

μεταξύ

των

δυο

την

απόσταση

σφαιρών

και

ταυτόχρονα τριπλασιάσουμε και το
φορτίο της σφαίρας Β , η απωστική δύναμη με την οποία αλληλεπιδρούν οι δυο σφαίρες:
α. θα υποτριπλασιαστεί

β. θα εννιαπλασιαστεί

γ. θα τριπλασιαστεί
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1. Σημειακό φορτίο q  2 C μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β κατά μήκος της ίδιας

δυναμικής γραμμής ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Aν η τιμή του δυναμικού στα σημεία Α
και Β είναι VA  60 V και VB  50 V αντίστοιχα,
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το έργο της δύναμης του πεδίου που ασκείται στο φορτίο, κατά τη μετακίνηση αυτή είναι
α. 20 J

β. 10 J

γ. -20 J
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Ένας αντιστάτης που έχει αντίσταση R , συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει μηδενική

εσωτερική αντίσταση. Η ισχύς που παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα είναι P .

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Aν συνδέσουμε σε σειρά με τον αντιστάτη, ένα δεύτερο όμοιο αντιστάτη (αντίστασης R ),
τότε η ισχύς που θα παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα:
α. θα διπλασιαστεί

β. θα υποδιπλασιασθεί

γ. θα παραμείνει σταθερή
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο  Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β του πεδίου

απέχουν αποστάσεις rA και r αντίστοιχα από το φορτίο.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α είναι τετραπλάσιο από το μέτρο της
έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Β     4   για τη τιμή των δυναμικών στα σημεία
Α και Β θα ισχύει ;
VA 1

VB 2

α.

β.

VA
2
VB

γ.

VA
4
VB

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2

Κόψαμε ένα ομογενές κυλινδρικό σύρμα σε δύο κομμάτια Α και Β.

Τροφοδοτήσαμε καθένα από τα δυο κομμάτια του σύρματος με ρεύμα
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τιμές τάσης και σχεδιάσαμε την γραφική

V
V

Α
Β

παράσταση της τάσης V που εφαρμοζόταν στο σύρμα και του ρεύματος I
που το διέρρεε. Αυτή η γραφική παράσταση απεικονίζεται στο διπλανό
σχήμα .
Οι ευθείες Α και Β αντιστοιχούν στα τμήματα Α και Β του σύρματος
αντίστοιχα.

I

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Aν LA και L είναι τα μήκη των συρμάτων αντίστοιχα θα ισχύει:
α. LA  LB

β. LA  LB

γ. LA = LB
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Ακίνητο σημειακό θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β του

πεδίου απέχουν αποστάσεις

rA και r

αντίστοιχα από το φορτίο, με rA  2r . Στο σημείο Α

φέρνουμε μικρή σφαίρα, αμελητέων διαστάσεων, φορτισμένη με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το έργο της δύναμης που ασκείται από το ηλεκτρικό πεδίο στην αρνητικά φορτισμένη σφαίρα αν την
μετακινήσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β θα είναι :

α. θετικό.

β.

αρνητικό.

γ.

μηδέν.
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ένας αντιστάτης που έχει αντίσταση R , συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει εσωτερική
αντίσταση r . Η ολική ισχύς που παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα είναι P , ενώ η θερμική ισχύς που
αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι PR .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Aν P  2 PR για τις τιμές των αντιστάσεων θα ισχύει:
α. R = 2 r

β.

R =r

γ.

R=

r
2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Μια δυναμική γραμμή ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έχει διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς τα

B.1

κάτω. Στη περιοχή υπάρχει κατακόρυφο βαρυτικό πεδίο με σταθερή ένταση g και φορά προς τα κάτω. Σε
ένα σημείο Α της δυναμικής γραμμής φέρνουμε ένα σωματίδιο μάζας m και ηλεκτρικού φορτίου q .
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αν το φορτισμένο σωματίδιο ισορροπεί ακίνητο στο σημείο Α τότε
α.

το σωματίδιο είναι θετικά φορτισμένο

β.

το σωματίδιο είναι αρνητικά φορτισμένο

γ. τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να εξάγουμε συμπέρασμα για το πρόσημο του φορτίου
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2

Δυο ομογενείς

κυλινδρικοί

μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, με μάζες

mA και m με mA  m , έχουν μήκη LA και L . Συνδέουμε στα άκρα κάθε αγωγού ηλεκτρική
πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Οι αγωγοί διαρρέονται
από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ΙΑ και ΙΒ αντίστοιχα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Aν τα μήκη των αγωγών LA και LB συνδέονται με τη σχέση LA  2LB , για τις τιμές των εντάσεων
των ρευμάτων που διαρρέουν τους δυο αγωγούς θα ισχύει:
α. I B  2 I A

β.

IB  IA

γ.

I B  4I A
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που αποτελείται από 3 λαμπτήρες.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Λ2

Για τις εντάσεις Ι1, Ι2 και Ι3 του ηλεκτρικού ρεύματος που
διαρρέει τους λαμπτήρες Λ1, Λ2 και Λ3 ισχύει:

Λ3

Λ1

α. Ι1  Ι2  Ι3

Ε

β. Ι1 = Ι2 = Ι3
γ. Ι1 = Ι3  Ι2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Έστω το ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q του παρακάτω σχήματος. Γύρω από
το ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργείται ηλεκτροστατικό πεδίο. Ονομάζουμε rA και rB αντίστοιχα, τις
αποστάσεις των σημείων Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου από το ηλεκτρικό φορτίο Q.
Δίνεται: rB > rA.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο

A
A

B
A

rA
rB

Α είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο σημείο Β.
β. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο

Q

Α είναι μικρότερο από το δυναμικό στο σημείο Β.
γ. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι ίσο με το δυναμικό στο
σημείο Β.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Έλα αθίλεην ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν Q δεκηνπξγεί γύξω ηνπ ειεθηξνζηαηηθό πεδίν. Σε
απόζηαζε r από ην ειεθηξηθό θνξηίν Q ε έληαζε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ έρεη κέηξν Ε0.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Σε δηπιάζηα απόζηαζε 2r από ην ειεθηξηθό θνξηίν Q ην κέηξν ηεο έληαζεο Ε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ ζα είλαη:
α. δηπιάζην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0.
β. ππνδηπιάζην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0.
γ. ην έλα ηέηαξην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0.
Μονάδες 4
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β.2 Γηαζέηνπκε έλα νκνγελέο ράιθηλν ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο S θαη κήθνπο l. Κόβνπκε ην ζύξκα ζε δπν θνκκάηηα Α θαη Β κε κήθε lA θαη lB αληίζηνηρα. Σπλδένπκε ηα άθξα ηνπ θάζε θνκκαηηνύ
ηνπ ζύξκαηνο κε ειεθηξηθή πεγή ηάζεο V θαη κε θαηάιιειε δηάηαμε κεηαβάινπκε ηελ έληαζε ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε θνκκάηη. Σε θνηλό νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλωλ θαηαζθεπάδνπκε ηηο δύν ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα
ηνπ θάζε θνκκαηηνύ ζύξκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ δηαξξέεη ην θάζε θνκκάηη.

V

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.

Α
Από ηελ θνηλή γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνύκε λα

Β

ζπκπεξάλνπκε όηη γηα ηα κήθε ηωλ θνκκαηηώλ lA, lB ηζρύεη:
α. lA > lB

β. lA < lB

γ. lA = lB
I
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Σηα άθξα Α θαη Β ελόο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ηνπνζεηνύληαη δπν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία +q θαη +2q αληίζηνηρα. Αλ ην ζεκείν Ο είλαη ην κέζν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ.

+q

+2q

Α

Ο

Β

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Αλ ζέιακε λα ζρεδηάζνπκε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Ο ζα ζρεδηάδακε ην δηάλπζκα:
α. E1

β. E2

γ. E3
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β.2 Σην δηπιαλό ζρήκα έρεη παξαζηαζεί γξαθηθά, γηα δύν ράιθηλα ζύξκαηα Σ1 θαη Σ2, ε έληαζε I
ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειεθηξηθή ηάζε V πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπο. Τα δύν ράιθηλα ζύξκαηα έρνπλ ην ίδην κήθνο l.
A) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Γηα ηα εκβαδά δηαηνκήο S1 θαη S2 ηωλ δύν ζπξκάηωλ ζα

Σ2
Σ1

Ι0

ηζρύεη:
α. S1 = 2S2

Ι
2Ι0

β. S2 = 2S1

γ. S2 = S1
0

V0

V
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Τξείο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R, R θαη 2R, ζπλδένληαη
κεηαμύ ηνπο όπωο θαίλεηαη ζην θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ

R

R

Α

Γ

ζρήκαηνο. Σην θύθιωκα πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κηα ειεθηξηθή
πεγή ζηα ζεκεία Α, Γ.

2R

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο όηαλ ζπλδεζεί ε ειεθηξηθή πεγή ζα είλαη:
α. Rνι  R

β. Rνι 

3
R
4

γ. Rνι 

4
R
3

Μονάδες 4
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β.2 Αθίλεην ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν Q δεκηνπξγεί ειεθηξνζηαηηθό
πεδίν ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε δπλακηθέο γξακκέο όπωο δείρλεη ην
δηπιαλό ζρήκα. Καηά κήθνο κηαο δπλακηθήο γξακκήο θαίλνληαη ηα
ζεκεία Α θαη Β.

Q
●B

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.

●A

Γηα ηα δπλακηθά VA θαη VB ηνπ πεδίνπ ζηα ζεκεία απηά ηζρύεη ε
ζρέζε:
α. VA > VB

β. VB = VA

γ. VB > VA
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1

Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, δημιουργεί γύρω του

V

ηλεκτροστατικό πεδίο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται
το δυναμικό του πεδίου σε συνάρτηση με την απόσταση r από το φορτίο Q.
Δύο

σημεία

Α

και

Β

αυτού

του

πεδίου

απέχουν

0

r

αποστάσεις

rA και rB αντίστοιχα από το φορτίο Q και για τις αποστάσεις αυτές ισχύει ότι rB > rA.
Α) Να προσδιορίσετε το είδος του ηλεκτρικού φορτίου Q (θετικό ή αρνητικό).
Μονάδες 2
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σχετικά με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου Q.
Μονάδες 3
Γ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν VA, VB τα δυναμικά του ηλεκτροστατικού πεδίου στα σημεία Α και Β, ισχύει:
α. V  V

γ. V  V

β. V  V

Μονάδες 2
Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα.
Μονάδες 5
Β.2 Σε ένα εργαστήριο φυσικής οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή
τους, δημιούργησαν το ηλεκτρικό κύκλωμα του διπλανού σχήματος,
χρησιμοποιώντας:

ηλεκτρική

πηγή,

αντιστάτη,

βολτόμετρο

και

αμπερόμετρο. Κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος ή ένδειξη

R

Α

ε

r
V

του βολτομέτρου ήταν 10 V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου ήταν 1 Α.
Ο καθηγητής τους υπέδειξε να θεωρήσουν ότι τα όργανα είναι εντελώς ιδανικά, ώστε η παρουσία
τους να μην επηρεάζει το κύκλωμα και ότι η αντίσταση R του αντιστάτη με την εσωτερική
αντίσταση r της πηγής έχουν τη σχέση: R = 5r. Στη συνέχεια ο καθηγητής τους ζήτησε να
υπολογίσουν την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Οι σωστές τιμές για την ηλεκτρεγερτική δύναμη της ηλεκτρικής πηγής και την εσωτερική
της αντίσταση είναι:
α. Ε = 10 V, r = 2 Ω

β. Ε = 12 V, r = 2 Ω

γ. Ε = 12 V, r = 0,2 Ω
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο πολύ μικρά σφαιρίδια είναι φορτισμένα με ηλεκτρικά

Q1

Γ

Q2

φορτία Q1 και Q2 και διατηρούνται ακίνητα στα σημεία Α και Β
μονωτικού δαπέδου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το

A r1

Β

r2

σημείο Γ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, απέχει από τα Α και Β
αποστάσεις r1 και r2 αντίστοιχα, με r2 = 2 r1. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο
Γ είναι μηδέν (VΓ = 0). (Να θεωρήσετε τα σφαιρίδια σημειακά).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 ισχύει:
α. Q2  2Q1

β. Q2   2Q1

γ. Q1   2Q2
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές
γραφικές παραστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος (σε Α) –

Ι (Α)
(1)

(2)

0,5

ηλεκτρικής τάσης (σε V) δύο αντιστατών (1) και (2), στην ίδια
V (V)

0,0 10 20

σταθερή θερμοκρασία θ.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αν στα άκρα των δύο αυτών αντιστατών εφαρμόσουμε την ίδια τάση V = 40 V, στη
θερμοκρασία θ, σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, οι εντάσεις Ι1 και Ι2 των ρευμάτων που θα
διαρρέουν τους αντιστάτες (1) και (2) αντίστοιχα, θα είναι:
α.

I1 = 2 A, I2 = 1 A

β.

I1 = 4 A, I2 = 2 A

γ.

I1 = 1 A, I2 = 2 A
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, δημιουργεί γύρω του
ηλεκτροστατικό πεδίο που απεικονίζεται με ηλεκτρικές δυναμικές
γραμμές όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Σημείο Α το οποίο

A

βρίσκεται μέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο, απέχει από το σημειακό

Q

φορτίο Q απόσταση r = 30 cm.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν η ένταση του πεδίου EA στο σημείο Α έχει μέτρο EA  6 105

N
, το δυναμικό του
C

πεδίου στο σημείο Α είναι:
α. VA  18 104 V

β.

VA   18 104 V

γ.

VA   36 104 V
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ένας ισοπαχής και ομογενής κυλινδρικός μεταλλικός αγωγός, έχει
αντίσταση R σε ορισμένη θερμοκρασία θ. Κόβουμε τον αγωγό στη
μέση του μήκους του και συνδέουμε παράλληλα τα δύο τμήματα ίσου
μήκους όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. (Θεωρούμε ότι η
θερμοκρασία των δύο τμημάτων που δημιουργήσαμε, εξακολουθεί να
είναι θ).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο τμημάτων του μεταλλικού αγωγού, είναι:
α. Rολ  2 R

β. Rολ 

R
2

γ. Rολ 

R
4

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι δυναμικές γραμμές τριών υποθετικών ηλεκτρικών
πεδίων.

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+

α.

β.

+
+
+
+
+

γ.

Α) Ποιό από τα παραπάνω σχήματα απεικονίζει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο;
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R, 2R και 3R αντίστοιχα, συνδέονται κατά σειρά μεταξύ τους
και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται σταθερή τάση V. Τότε η καταναλισκόμενη
ηλεκτρική ισχύς στο σύστημα των τριών αντιστατών είναι P1. Αν οι τρείς αντιστάτες
συνδεθούν παράλληλα (με κοινούς ακροδέκτες) και στα άκρα του συστήματος εφαρμόσουμε
και πάλι την ίδια σταθερή τάση V, το σύστημα των τριών αντιστατών καταναλώνει ηλεκτρική
ισχύ P2.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ο λόγος P2/P1
α. 1

είναι ίσος με:
β. 11

γ. 3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Μικρή σφαίρα που τη θεωρούμε σημειακή φορτίζεται με αφαίρεση 10 ηλεκτρονίων. Όμοια
σφαίρα σε μικρή απόσταση από τη πρώτη φορτίζεται με πρόσληψη 5 ηλεκτρονίων. Από τη πρώτη
σφαίρα αφαιρούμε άλλα 10 ηλεκτρόνια και στη δεύτερη προστεθούν άλλα 5 ηλεκτρόνια και η
απόσταση μεταξύ τους μείνει ίδια τότε η μεταξύ των σφαιρών δύναμη:
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. διπλασιάζεται

β. τετραπλασιάζεται

γ. υποδιπλασιάζεται
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήστε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Σε απόσταση 10 cm από ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο το μέτρο της έντασης του
ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από αυτό το φορτίο, είναι 20 N/C.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Σε απόσταση 20 cm από το ίδιο φορτίο το μέτρο της έντασης είναι:
α. 5 N/C

β. 10 N/C

γ. 20 N/C
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήστε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Σε απόσταση 10 cm από ακίνητο σημειακό αρνητικό φορτίο, το δυναμικό του ηλεκτρικού
πεδίου που δημιουργείται από αυτό, είναι -10 V.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Σε απόσταση 5 cm από το φορτίο, το δυναμικό του πεδίου είναι:
α. – 5V

β. – 20 V

γ. +20 V
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
R

Β.2 Στο διπλανό κλειστό κύκλωμα ο αντιστάτης καταναλώνει το 75%
της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ε

r

Η αντίσταση R του αντιστάτη και η εσωτερική αντίσταση r της
ηλεκτρικής πηγής, συνδέονται με τη σχέση:
α. R = 4r

β. R = 3r
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους
απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου F.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν αντικατασταθεί το ηλεκτρικό φορτίο Q2 με ένα άλλο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο
Q3 = 4·Q2, το οποίο θα τοποθετηθεί σε απόσταση 3·r από το ηλεκτρικό φορτίο Q1, τότε τα
ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q3 θα απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου:
α.

4F
3

β.

3F
4

γ.

4F
9
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Δύο ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως Λ1 και Λ2 ηλεκτρικής ισχύος 40 W και 100 W
αντίστοιχα λειτουργούν κανονικά όταν εφαρμόζεται στα άκρα τους ηλεκτρική τάση

220 V.

(Θεωρούμε ότι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ποιός λαμπτήρας έχει τη μικρότερη αντίσταση;
α. Ο Λ1

β. Ο Λ2

γ. Έχουν την ίδια αντίσταση
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους
απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου F.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν αντικατασταθεί το ηλεκτρικό φορτίο Q2 με ένα άλλο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο
Q3 = 5·Q2, το οποίο θα τοποθετηθεί σε απόσταση 2·r από το ηλεκτρικό φορτίο Q1, τότε τα
ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q3 θα απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου:
α.

4F
5

β.

5F
4

γ.

3F
4
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται από διάφορες
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και ο χρόνος
κανονικής λειτουργίας τους μέσα σε ένα 24ωρο.
Ηλεκτρική συσκευή

Ισχύς P (W)

Χρόνος λειτουργίας (h / 24ωρο)

Ηλεκτρική σκούπα

1200

1

Κλιματιστικό

950

18

Ηλεκτρικό ψυγείο

700

24

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ηλεκτρική συσκευή της οποίας η λειτουργία κοστίζει περισσότερο μέσα σε ένα 24ωρο,
είναι:
α. Η ηλεκτρική σκούπα

β. Το κλιματιστικό

γ. Το ηλεκτρικό ψυγείο
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Στα
σημεία Β και Γ του ηλεκτροστατικού πεδίου, το ηλεκτρικό δυναμικό είναι VΒ και VΓ αντίστοιχα. Η
απόσταση του σημείου Γ από το φορτίο Q είναι τριπλάσια της απόστασης του σημείου Β από το
φορτίο Q.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Β

Γ

Η σχέση μεταξύ των δυναμικών VΒ και VΓ είναι:
α. VB 

VΓ
3

β. VΒ  VΓ

γ. VΓ 

+Q

VΒ
3

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Διαθέτουμε όμοιους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως που έχουν αντίσταση R = 440 Ω
ο καθένας. (Θεωρούμε ότι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Πόσους από τους παραπάνω λαμπτήρες πυρακτώσεως μπορούμε να συνδέσουμε παράλληλα
σε ηλεκτρική τάση 220 V, έτσι ώστε να λειτουργούν κανονικά και η συνολική ένταση του
ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ίση με 10 Α;
α. 10 λαμπτήρες

β. 20 λαμπτήρες

γ. 44 λαμπτήρες
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑΒ
Β.1 Τρεις όμοιοι αντιστάτες όταν συνδεθούν παράλληλα έχουν ισοδύναμη ηλεκτρική αντίσταση
40 Ω.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Όταν οι παραπάνω αντιστάτες συνδεθούν κατά σειρά η ισοδύναμη ηλεκτρική αντίστασή τους
θα είναι:
α. 120 Ω

β.

40

3

γ. 360 Ω
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε
σημείο Α του πεδίου φέρουμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Και στα τρία εναλλακτικά σχήματα
(α, β, γ) που ακολουθούν, παρουσιάζεται το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου
στο σημείο Α, καθώς και το διάνυσμα της δύναμης που ασκείται από το πεδίο στο φορτίο q.
+Q

+q

E

(α)

+
A
+Q

F

+q

(β)

+
F

+Q

E

A
+q

E

(γ)

+
F

A

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α και της ηλεκτρικής
δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q αναπαριστώνται σωστά:
α. Στο σχήμα (α)

β. Στο σχήμα (β)

γ. Στο σχήμα (γ)
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 ∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = - 6 µC και Q2 = + 3 µC είναι τοποθετηµένα
στις θέση x1 = 0 και x2 = 5 cm του άξονα x΄x, αντίστοιχα. Ένα τρίτο αρνητικό
σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο (- q) τοποθετείται στη θέση x0 του άξονα x΄x, έτσι ώστε η
συνισταµένη δύναµη που δέχεται από τα άλλα δύο φορτία να είναι µηδέν.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για την θέση x0 ισχύει:
α. x0 < 0

β. 0 < x0 < 5 cm

γ. x0 > 5 cm
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 ∆ύο αντιστάτες Α και Β, που είναι φτιαγµένοι από το ίδιο υλικό έχουν µήκη lA,
lΒ και διατοµές SA, SB, αντίστοιχα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
SB
, τότε οι αντιστάσεις τους RA και RB, στην ίδια
2
θερµοκρασία, συνδέονται µε τη σχέση:

Αν ισχύει ότι lA = 2·lΒ και SA =

α. RA = RB

β. R A = 4 R B

γ. RA =

RB
4

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = | Q | και Q2 = - 2 | Q | είναι ακλόνητα στα
σημεία Α και Β.
Το Q1 είναι θετικό και το Q2 είναι αρνητικό
Q1

Q2
Α

Β

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν σε σημείο της ευθείας που ορίζουν τα
φορτία, το οποίο βρίσκεται:
α. αριστερά του Α

β. ανάμεσα στα Α και Β

γ. δεξιά του Β
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
B.2 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που περιλαμβάνει
ηλεκτρική πηγή, αντιστάτη με αντίσταση R, μία λάμπα πυρακτώσεως Λ και ένα
διακόπτη δ, αρχικά ανοικτό. (Θεωρούμε ότι η λάμπα πυρακτώσεως
συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης).
R
Λ
δ

ε

r

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν κλείσει ο διακόπτης δ, τότε η φωτοβολία της λάμπας:
α. αυξάνεται

β. μειώνεται

γ. παραμένει σταθερή
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του
ηλεκτροστατικό πεδίο. Στα σημεία Β και Γ του ηλεκτροστατικού πεδίου, το μέτρο της
έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι ΕΒ και ΕΓ αντίστοιχα. Η απόσταση του σημείου
Γ από το φορτίο Q είναι τριπλάσια της απόστασης του σημείου Β από το φορτίο Q.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η σχέση μεταξύ των μέτρων των εντάσεων
Γ

Β

ΕΒ και ΕΓ είναι:
α. EB 

+Q

EΓ
9

β. EΒ  9  EΓ

γ. EΓ 

EΒ
3

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B.2 Στο παρακάτω κύκλωμα, για τις αντιστάσεις των αντιστατών R1, R2, ισχύει η
σχέση R2 = 2R1. H ισχύς που δαπανάται στην αντίσταση R1 είναι 10 W.
R1
R2
+ V V

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ισχύς που δαπανάται στην αντίσταση R2 είναι:
α.

5W

β. 10 W

γ. 20 W
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο που έχει βάρος w , ισορροπεί μέσα σε ομογενές
ηλεκτρικό πεδίο έντασης E σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια της Γης.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η φορά της έντασης E του ηλεκτρικού

E
(1)

πεδίου, προκειμένου το φορτισμένο σωματίδιο

(3)
(2)

να ισορροπεί, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το

E

E

διπλανό σχήμα:
α. η 1

β. η 2

γ. η 3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοικτό και αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή με
χαρακτηριστικά Ε, r και έναν αντιστάτη R.
A

Γ

B

Δ

R
Ε, r

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τις διαφορές δυναμικού (VΑΒ) στα άκρα του αντιστάτη R και (VΓΔ) μεταξύ των σημείων
Γ και Δ ισχύει:
α. VΑΒ = 0 και VΓΔ = Ε

β. VΑΒ = Ε και VΓΔ = 0

γ. VΑΒ = 0 και VΓΔ = 0
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Δύο ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q και 2Q, βρίσκονται στις θέσεις Α και Β
πάνω στην ευθεία x’x, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί:
Q
x΄

2Q
Β

Α

x

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ένα σημείο Σ της ευθείας x’x, στο οποίο η συνολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που
δημιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία, είναι μηδέν βρίσκεται:
α. Μεταξύ των σημείων Α και Β.
β. Αριστερά από το σημείο Α.
γ. Δεξιά από το σημείο Β.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στο κύκλωμα που ακολουθεί θεωρούμε ότι:
1) η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη E και μηδενική εσωτερική αντίσταση,
2) οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες είναι όμοιοι και συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες,
3) και οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες φωτοβολούν.
Λ2
Λ3

Λ1

Ε, r = 0
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Συμβολίζουμε με ΦΛ1, ΦΛ2 και ΦΛ3 τις φωτοβολίες των ηλεκτρικών λαμπτήρων Λ1, Λ2 και Λ3
αντίστοιχα. Για τις φωτοβολίες των ηλεκτρικών λαμπτήρων ισχύει ότι:
α. ΦΛ1 = ΦΛ2 < ΦΛ3

β. ΦΛ2 = ΦΛ3 < ΦΛ1

γ. ΦΛ1 < ΦΛ2 < ΦΛ3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στο κύκλωμα που ακολουθεί οι αντιστάτες ΑΒ και ΓΔ είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο
υλικό, έχουν το ίδιο μήκος, αλλά ο ΑΒ έχει διπλάσιο εμβαδόν διατομής από τον ΓΔ. Η πηγή του
κυκλώματος είναι ιδανική (αμελητέα εσωτερική αντίσταση) με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε.
A

B

Γ

Δ

Ε

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα ρεύματα IΑΒ και IΓΔ και τις διαφορές δυναμικού VΑΒ και VΓΔ στα άκρα των δύο αντιστατών
ισχύει
α. IΑΒ = IΓΔ και VΓΔ = 2·VΑΒ

β. IΑΒ = 2·IΓΔ και VΓΔ = VΑΒ

γ. IΑΒ = IΓΔ και 2·VΓΔ = VΑΒ
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Ο λόγος των εντάσεων σε δύο σημεία, Α και Β, ενός ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb που
δημιουργείται από ένα ακίνητο σημειακό φορτίο είναι

EA
9.
EB

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν το δυναμικό στο σημείο Α είναι ίσο με – 9 V τότε το δυναμικό στο σημείο Β είναι:
α. - 27 V

β. - 1 V

γ. – 3 V
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής και η
εσωτερική της αντίσταση είναι:

Vπ (V)
50

α. E = 50 V και r = 2,5 Ω.
β. E = 5 V και r = 10 Ω.
γ. E = 50 V και r = 5 Ω.
Μονάδες 4

20

I
(A)

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται στα σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου τμήματος.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Στο σημείο Σ, που βρίσκεται μεταξύ των σημείων Α και Β, η ένταση του συνολικού πεδίου είναι
μηδέν. Τότε στο σημείο Σ
α. σίγουρα και το συνολικό δυναμικό θα είναι μηδέν.
β. μπορεί το συνολικό δυναμικό να είναι ή να μην είναι μηδέν ανάλογα με τις αποστάσεις
του Σ από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται τα φορτία.
γ. σίγουρα το συνολικό δυναμικό δεν είναι μηδέν.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Δύο σωματίδια έχουν ηλεκτρικά φορτία Q1 = - 10 μC και Q2 = 30 μC.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν F1 και F2 είναι τα μέτρα των δυνάμεων που ασκεί το φορτίο 2 στο φορτίο 1 και το φορτίο 1 στο
φορτίο 2 αντιστοίχως, τότε ο λόγος
α. 1

F1
είναι ίσος με:
F2

β. 3

γ.

1
3
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στο διπλανό κύκλωμα έχουν συνδεθεί με μια
πηγή,

αντιστάτες,

ιδανικά

βολτόμετρα

2
V

ή

βολτόμετρο) και αμπερόμετρα (ή αμπερόμετρο).

R2

Από όλους τους αντιστάτες διέρχεται ηλεκτρικό

R1

ρεύμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

R3
3
4

Α
1
Ε, r

α. Το 1 είναι αμπερόμετρο ενώ τα 2, 3 και 4 είναι
βολτόμετρα.
β. Τα 1 και 3 είναι αμπερόμετρα ενώ τα 2 και 4 είναι βολτόμετρα.
γ. Τα 1, 2 και 3 είναι αμπερόμετρα, ενώ το 4 είναι βολτόμετρο.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q βρίσκεται στο σημείο Α του άξονα x΄x, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό
πεδίο.

Το μέτρο της έντασης του παραπάνω ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο B είναι

EB = 2 105

N
. Δίνεται ότι: (ΑΒ) = (ΒΓ).
C

•
A(Q)

x΄

•
B

•
Γ

x

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Γ είναι:
α. E = 4 105

N
C

β. Ε = 0,5 105

N
C

γ. E = 8 105

N
C

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα περιλαμβάνει δύο αντιστάτες με
αντιστάσεις R1 = R και R2 =

R
. Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V.
2

R1

R2

+ V V

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Συνδέουμε στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R1 και παράλληλα μ’ αυτόν δεύτερο
αντιστάτη αντίστασης R. Τότε η ένταση του συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το
κύκλωμα:
α. θα μειωθεί

β. θα αυξηθεί

γ. θα παραμείνει η ίδια
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Διαθέτουμε μία ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 9 V, δύο ωμικούς αντιστάτες
που έχουν αντίσταση 200 Ω ο καθένας και ένα ιδανικό αμπερόμετρο (μηδενική εσωτερική
αντίσταση). Συνδέoυμε τους αντιστάτες παράλληλα μεταξύ τους και σε σειρά με το σύστημά τους
συνδέουμε το αμπερόμετρο και την ηλεκτρική πηγή.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν θεωρήσουμε ότι η ηλεκτρική πηγή έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση, τότε η ένδειξη
του αμπερομέτρου είναι:
α. 0,09 Α

β. 0,45 A

γ. 0,18 Α
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ηλεκτρική δυναμική γραμμή ενός ανομοιογενούς
ηλεκτροστατικού πεδίου.
α
β
Α

γ
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Η πιο σωστή απεικόνιση για το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο
σημείο Α γίνεται από:
α. το διάνυσμα α

β. το διάνυσμα β

γ. το διάνυσμα γ
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Το κύκλωμα που αναπαριστάται στο παρακάτω σχήμα περιλαμβάνει τρεις
αντιστάτες με αντιστάσεις R1 

R
R
, R2 =
και R3 = R .
2
2

R1

R2

R3
+ V V

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με:
α. 2R

β.

R
2

γ.

3R
2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σημειακά ηλεκτρικά
φορτία q1 και q2, που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, έχει μέτρο F.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Διπλασιάζουμε τα δύο ηλεκτρικά φορτία καθώς και τη μεταξύ τους απόσταση.
Τότε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο
ηλεκτρικά φορτία είναι:
α. F

β. 2F

γ.

F
2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος περιλαμβάνονται δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2, διακόπτης
Δ και μια ηλεκτρική πηγή. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Λ1

Αν κλείσετε τον διακόπτη Δ η φωτοβολία του λαμπτήρα Λ2:
Δ

α. θα μειωθεί

Λ2

β. θα αυξηθεί
γ. θα παραμείνει σταθερή

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Θετικό σημειακό φορτίο Q βρίσκεται στη

θέση Ο της ευθείας Οx. Δοκιμαστικό φορτίο q

Ο

Α

Β

Γ

x

μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β και παράγεται από τη δύναμη του πεδίου έργο WAB.
Δίνεται ότι OA = ΑΒ = BΓ = r.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Αν μετακινηθεί φορτίο 2q από το σημείο Α στο σημείο Γ, τότε το έργο WAΓ που παράγεται
από τη δύναμη του πεδίου ισούται με:
α. 3/8 WAB

β. 3/4 WAB

γ. 8/3 WAB
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1

Σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr στο άτομο του υδρογόνου το

ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα σε κυκλική τροχιά. Στον
πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου υπάρχει ένα πρωτόνιο. Το ηλεκτρόνιο

+

αρχικά περιστρέφεται σε τροχιά ακτίνας r και το μέτρο της ηλεκτρικής
δύναμης που δέχεται από τον πυρήνα έχει μέτρο F.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Εάν το ηλεκτρόνιο μεταπηδήσει σε τροχιά ακτίνας 4r, τότε η ηλεκτρική δύναμη που δέχεται από
τον πυρήνα έχει μέτρο:
α. 4F

β. F/4

γ. F/16
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2

Στον εργαστηριακό πάγκο έχουμε δημιουργήσει ένα απλό

ηλεκτρικό

κύκλωμα

που

περιλαμβάνει

αντίσταση

R,

V

πηγή

ε

ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης,
διακόπτη Δ, βολτόμετρο και αμπερόμετρο. Η πηγή είναι συστοιχία
μπαταριών και έτσι μπορούμε να μεταβάλλουμε την ΗΕΔ Ε. Το
βολτόμετρο

θεωρούμε

ότι

είναι

πολύ

μεγάλης

R

r

Δ
Α

εσωτερικής

αντίστασης και το αμπερόμετρο αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Κλείνουμε τον διακόπτη.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Αν αυξήσουμε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής:
α. οι ενδείξεις και των δύο οργάνων μειώνονται
β. η ένδειξη του βολτόμετρου παραμένει σταθερή και η ένδειξη του αμπερομέτρου
αυξάνεται
γ. οι ενδείξεις και των δύο οργάνων αυξάνονται
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Στη θέση Ο βρίσκεται ακλόνητο ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, το οποίο δημιουργεί
γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα σημεία Α και Β του
ηλεκτροστατικού πεδίου, που απεικονίζονται στο σχήμα, απέχουν αντίστοιχα r και 3r από το Q.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο
Α είναι:
α. ίσο με το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο
σημείο Β,
β. τριπλάσιο του μέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού
πεδίου στο σημείο Β,
γ. εννιαπλάσιο του μέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού
πεδίου στο σημείο Β.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Δύο ομογενή χάλκινα σύρματα (Σ1) και (Σ2) έχουν το ίδιο
μήκος αλλά διαφορετικά εμβαδά διατομών. Στο διάγραμμα του
διπλανού σχήματος έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση I του
ρεύματος που διαρρέει τα σύρματα σε συνάρτηση με τη διαφορά

Ι

Σ2

2Ι0
Ι0

Σ1

δυναμικού V, στα άκρα τους.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

0

V0

V

Μεγαλύτερη αντίσταση έχει:
α. το σύρμα Σ1

β. το σύρμα Σ2

γ. Έχουν την ίδια αντίσταση
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στα άκρα ενός αγωγού εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση V.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν διπλασιαστεί η τάση στα άκρα του αγωγού, ενώ η θερµοκρασία του παραµείνει σταθερή, τότε:
α. Θα διπλασιαστεί η αντίσταση του αγωγού.
β. Θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό.
γ. Θα διπλασιαστεί η αντίσταση του αγωγού ενώ η ένταση του ρεύµατος που
διαρρέει τον αγωγό θα υποδιπλασιαστεί.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Κατά τη µετακίνηση σηµειακού ηλεκτρικού φορτίου q από σηµείο Α σε σηµείο Β εντός
ηλεκτροστατικού πεδίου, το έργο της δύναµης πεδίου είναι WAB. Αν κατά τη µετακίνηση του
ίδιου φορτίου q από το αρχικό σηµείο Α σε άλλο σηµείο Μ εντός του ίδιου πεδίου, το έργο της
δύναµης πεδίου είναι WAM και ισχύει WAB = 2WAM.
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τα δυναµικά των σηµείων Α, Β και Μ του πεδίου συνδέονται µε τη σχέση:
α.

VM =

VA − VB
2

β. VM =

VA + VB
2

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Δίνεται το ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο του παρακάτω σχήματος.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Κ

Λ

Αν ΕΚ είναι το μέτρο της έντασης του πεδίου
στο σημείο Κ και ΕΛ είναι το μέτρο της έντασης του
πεδίου στο σημείο Λ, τότε ισχύει ότι:
α. ΕΚ > ΕΛ
β. ΕΚ = ΕΛ
γ. ΕΚ < ΕΛ
Μονάδες 4
Β) Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της έντασης στο σημείο Κ και στο σημείο Λ.
Μονάδες 4
Γ) Στο σημείο Κ τοποθετείται ένα δοκιμαστικό φορτίο +q. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα
της δύναμης που δέχεται το φορτίο από το πεδίο και να γράψετε τη σχέση μεταξύ των q, E , F .
Μονάδες 4
B.2 Ένας αντιστάτης που έχει αντίσταση R, τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V.
(Θεωρούμε ότι η θερμοκρασία του αντιστάτη παραμένει σταθερή).
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν ο ίδιος αντιστάτης τροφοδοτηθεί με διπλάσια ηλεκτρική τάση, τότε:
α. Θα τετραπλασιαστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα διπλασιαστεί
η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη.
β. Θα διπλασιαστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα τετραπλασιαστεί
η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη.
γ. Θα τετραπλασιαστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα τετραπλασιαστεί
η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Σ' έναν παλαιού τύπου ηλεκτρικό λαμπτήρα σημειώνονται οι ενδείξεις: 220 V, 80 W. Σ' έναν
αντίστοιχο λαμπτήρα νέας τεχνολογίας οι ενδείξεις είναι: 220 V, 20 W. (Θεωρούμε ότι οι
λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες)
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Ο λαμπτήρας νέας τεχνολογίας είναι οικονομικότερος από τον λαμπτήρα παλαιού
τύπου.
β. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου

είναι οικονομικότερος από τον λαμπτήρα νέας

τεχνολογίας.
γ. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου είναι εξ' ίσου οικονομικός με τον λαμπτήρα νέας
τεχνολογίας.
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο ίσα θετικά φορτία (QΚ, QΛ). Το σημείο Ν είναι το
μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ.

Κ

Ν

Λ

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν ΕΝ και VΝ η ένταση και το δυναμικό στο σημείο Ν του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται
από τα δύο φορτία, τότε ισχύει:
α. ΕΝ  0 και VΝ = 0
β. ΕΝ  0 και VΝ = 0
γ. ΕΝ  0 και VΝ ≠ 0
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο θετικά φορτία (QΚ, QΛ). Το σημείο Ν είναι το
Κ
Ν
Λ
μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα δύο φορτία στο σημείο Ν είναι
μηδέν, τότε:
α. QΚ = QΛ

β. QΚ > QΛ

γ. QΚ < QΛ
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β.2 Οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύο αντιστατών Α

A
I

και Β φαίνονται στο διπλανό σχήμα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

B

Για τις αντιστάσεις των δύο αντιστατών ισχύει:
α. RA  RB

β. RA  RB

γ. RA  RB
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

V

ΘΕΜΑ Β
B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s είναι ίσο με:
α. 50 C

β. 100 C

γ. 10 C
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο ίσα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία (QΚ , QΛ). Το
σημείο Ν είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΚΛ.

Κ

Ν

Λ

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν ΕΝ και VΝ η ένταση και το δυναμικό αντίστοιχα στο σημείο Ν του ηλεκτρικού πεδίου που
δημιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία, τότε ισχύει:
α. ΕΝ  0 και VΝ > 0
β. ΕΝ  0 και VΝ = 0
γ. ΕΝ  0 και VΝ < 0
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν

I

αντιστάτη αντίστασης R, σταθερής θερμοκρασίας, μεταβάλλεται
σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, που εφαρμόζεται στα
άκρα του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:
V
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τρείς πιθανές γραφικές παραστάσεις, για τη μεταβολή της
αντίστασης R, σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V.
R

R

(1)

R

(2)

V

V

(3)

V

Η σωστή γραφική παράσταση είναι:
α) η (1)

β) η (2)

γ) η (3)
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους
απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο

απόσταση r1. Η

F1 = 12 Ν. Διπλασιάζουμε μόνο

το ηλεκτρικό φορτίο q1, (χωρίς να μεταβάλλουμε το ηλεκτρικό φορτίο q2), ενώ ταυτόχρονα
μετακινούμε τα δύο ηλεκτρικά φορτία έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να γίνει r2.
Παρατηρούμε τότε ότι η απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο
F2 = 48 Ν.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για το λόγο των αποστάσεων

α)

r1

r2

2

r1
, ισχύει ότι:
r2

β)

r1

r2

1
2

γ)

r1

r2

2
3

Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη

ε

και εσωτερική αντίσταση r.

Διαθέτουμε επίσης και δύο όμοιους ηλεκτρικούς αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας. Συνδέουμε
την πηγή με τους αντιστάτες σε δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες. Την πρώτη φορά οι αντιστάτες
συνδέονται σε σειρά με την ηλεκτρική πηγή και τη δεύτερη φορά συνδέονται παράλληλα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η πολική τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής θα είναι:
α. ίδια και στις δύο συνδεσμολογίες
β. μικρότερη στην παράλληλη συνδεσμολογία των αντιστατών
γ. μικρότερη στη συνδεσμολογία των αντιστατών σε σειρά
Μονάδες 4
Β) Να αιτιολογήσετε της επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β.2 Δύο όμοια ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους, όπως
φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο Δ βρίσκεται στη μέση της μεταξύ τους απόστασης r , ενώ το σημείο
Γ απέχει

r
από το σημείο Α.
3

+Q

+Q

+

+

Β

Δ

Γ

A

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η διαφορά δυναμικού VΓΔ μεταξύ των σημείων Γ και Δ θα έχει τιμή:
α. αρνητική

β. μηδέν

γ. θετική
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 = - 2 μC και q2 = + 3 μC, βρίσκονται αντίστοιχα
στις θέσεις x1 = - 3 m και x2 = + 6 m ενός άξονα x΄x, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
3
2
1
-2C

0

+3C

x’

Ο

x

-1
-2
-3
-4

-2

0

2

4

6

8

Θέση φορτίων σε m
Δ1) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στη θέση Ο (σημείο (0,0).
Μονάδες 5
Δ2) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε
το μέτρο της στη θέση Ο (σημείο (0,0)).
Μονάδες 6
Δ3) Να προσδιορίσετε σε ποιό σημείο Σ1 του άξονα x΄x, μεταξύ των δύο ηλεκτρικών
φορτίων, το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου μηδενίζεται.
Μονάδες 7
Δ4) Υπάρχει άλλο σημείο στον άξονα x΄x, εκτός από το Σ1, εντός του ηλεκτρικού πεδίου
των δύο φορτίων με δυναμικό μηδέν; Αν υπάρχει να προσδιορίσετε τη θέση του.
Μονάδες 7

N  m2
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9 10
.
C2
9

ΘΕΜΑ ∆
Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη

ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R1 = 4 Ω και R2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους.
∆1) Αν το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα έχει ένταση I = 2 Α, να βρείτε αν έχει
εσωτερική αντίσταση η πηγή και αν έχει να υπολογίσετε τη τιµή της.
Μονάδες 6
∆2)

Να βρείτε ποιος από τους δύο αντιστάτες R1, R2 του κυκλώµατος θα καταναλώσει

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για χρονικό διάστηµα λειτουργίας 2 min του κυκλώµατος και ποιο
θα είναι αυτό το ποσό ενέργειας.
Μονάδες 6
Στη συνέχεια συνδέουµε τρίτο αντιστάτη µε αντίσταση R3 = 2 Ω παράλληλα µε το σύστηµα των
δύο αντιστατών R1, R2.
∆3) Να βρείτε τη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος µε το οποίο τροφοδοτεί η πηγή το
κύκλωµα.
Μονάδες 6
∆4) Να υπολογίστε τη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη R3.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται οι πιο κάτω συνδεσμολογίες αντιστατών. Όλοι οι αντιστάτες είναι όμοιοι.

(α)

(β)

(γ)

Δ1) Αν η αντίσταση του κάθε αντιστάτη έχει τιμή 3 Ω να υπολογίσετε την ισοδύναμη
αντίσταση για τη κάθε συνδεσμολογία.
Μονάδες 6
Δ2) Αν στα άκρα της κάθε συνδεσμολογίας συνδέσουμε ηλεκτρική πηγή, με ΗΕΔ
Ε = 9 V και αμελητέα εσωτερική αντίσταση, να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού
ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη, και για τις τρεις συνδεσμολογίες.
Μονάδες 9
Δ3) Συνδέσαμε κάθε μια από τις παραπάνω συνδεσμολογίες με αυτή την ηλεκτρική πηγή
που αναφέραμε και την αφήσαμε να λειτουργεί 200 ώρες συνεχώς. Να υπολογίσετε πόσα
χρήματα θα μας στοιχίσει η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε συνδεσμολογία, αν έχουμε
υπολογίσει κόστος 0,1 €/KWh με τη χρήση της παραπάνω πηγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ
Ένας αντιστάτης με αντίσταση 40 Ω κι ένας άλλος με αντίσταση 50 Ω, συνδέονται σε
σειρά με μια ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος. Συνδέουμε ένα αμπερόμετρο για
να μετρήσει την ένταση του ρεύματος που περνάει από την αντίσταση των 40 Ω κι
ένα βολτόμετρο για να μετρήσει την τάση στον αντιστάτη με αντίσταση 50 Ω. Τότε
το αμπερόμετρο δίνει την ένδειξη 400 mA.
Δ1) Να σχεδιάσετε το παραπάνω ηλεκτρικό κύκλωμα, δείχνοντας τα όργανα
μέτρησης συνδεδεμένα στις κατάλληλες θέσεις.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη τάση V στα άκρα του κυκλώματος και την ηλεκτρική ισχύ
που καταναλώνεται στο σύστημα των δύο αντιστατών. (Τα όργανα μέτρησης
θεωρούνται ιδανικά).
Μονάδες 8
Δ3) Να υπολογίσετε την ένδειξη του βολτομέτρου.
Μονάδες 6
Δ4) Αν η εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής είναι 10 Ω, να υπολογίσετε την
ηλεκτρεγερτική της δύναμη.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
Στο σηµείο Α υπάρχει ένα ακλόνητο θετικό σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, όπως φαίνεται στο πιο
κάτω σχήµα. Ένα άλλο Β απέχει απόσταση r από το σηµείο Α, ενώ τα σηµεία Γ και ∆ του
ευθύγραµµου τµήµατος (ΑΒ) απέχουν αποστάσεις r / 2 και r / 3 αντίστοιχα από το σηµείο Α.
+Q

+
Α

∆

Γ

Β

∆1) Να συγκρίνετε (βρίσκοντας το λόγο τους) τα ηλεκτρικά δυναµικά VΓ και V∆ στα σηµεία Γ και
∆ του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται από το φορτίο Q.
Μονάδες 6
Στη συνέχεια τοποθετούµε ένα άλλο θετικό σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q στο σηµείο Β. Για τα δύο
φορτία ισχύει Q = q.
∆2) Να συγκρίνετε (βρίσκοντας το λόγο τους) τα ηλεκτρικά δυναµικά VΓ και V∆ στα σηµεία Γ και
∆ του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται από τα φορτία Q και q.
Μονάδες 6
Αντικαθιστούµε το ηλεκτρικό φορτίο q που βρίσκεται στο σηµείο Β µε ένα αρνητικό σηµειακό
ηλεκτρικό φορτίο q΄, ίσο κατά απόλυτη τιµή µε το Q.
Να υπολογίσετε :
∆3) τις τιµές του ηλεκτρικού δυναµικού στα σηµεία Γ και ∆ του ηλεκτροστατικού πεδίου που
δηµιουργείται από τα δύο φορτία Q και q΄, καθώς και τη διαφορά δυναµικού V∆Γ.
Μονάδες 7
∆4) την ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται από τα φορτία Q και q΄ στο σηµείο
Γ.
Μονάδες 6
∆ίνονται η ηλεκτρική σταθερά k = 9 ⋅109

N ⋅ m2
, το φορτίο Q = 2 µC και η απόσταση r = 30 cm.
C2

ΘΕΜΑ ∆
Συνδέουµε παράλληλα τρεις αντιστάτες µε ηλεκτρικές αντιστάσεις R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω,
R3 = 3 Ω αντίστοιχα. Στα άκρα της συνδεσµολογίας συνδέουµε ηλεκτρική πηγή µε µηδενική
εσωτερική αντίσταση και µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 30 V.
∆1) Να σχεδιάσετε το κύκλωµα και να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που
διαρρέει τον κάθε αντιστάτη.
Μονάδες 8
∆2) Να υπολογίσετε τη συνολική θερµότητα που θα παραχθεί από αυτούς τους τρεις αντιστάτες σε
χρονικό διάστηµα 100 s.
Μονάδες 5
Αντικαθιστούµε τον αντιστάτη R2 µε ένα άλλο αντιστάτη αντίστασης R4 = 2 Ω έτσι ώστε οι
αντιστάτες να παραµείνουν συνδεδεµένοι παράλληλα µεταξύ τους.
∆3) Η συνολική θερµότητα που θα παραχθεί από το κύκλωµα σε χρονικό διάστηµα 100 s, θα
αυξηθεί ή θα µειωθεί σε σχέση µε πριν; ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας.
Μονάδες 6
∆4) Να σχεδιάσετε σε διάγραµµα V – I µε βαθµολογηµένους άξονες, τη χαρακτηριστική καµπύλη
της προαναφερόµενης ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

V

Στο κύκλωμα του σχήματος η ένδειξη του ιδανικού
R2

βολτομέτρου (ιδανικό βολτόμετρο σημαίνει ότι η

R3

αντίσταση του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να
θεωρηθεί ότι δε διαρρέεται από ρεύμα) είναι 20 V.
R1

Να υπολογίσετε :

R4

Δ1) τις εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τις
οποίες διαρρέονται οι αντιστάτες R1, R2 και R3
αντίστοιχα ,

A

B
E, r
Μονάδες 5

Δ2) τη πολική τάση VAB ,
Μονάδες 6
Δ3) τη τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R4 ,
Μονάδες 7
Δ4) τη θερμότητα που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο t = 1 h.
Μονάδες 7
Δίνονται: R1 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω , Ε = 40 V, r = 1Ω.

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα λαμπτήρα, που θεωρείται ωμικός αντιστάτης, αναγράφονται οι ενδείξεις κανονικής
λειτουργίας 100W/20V.
Δ1) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης του λαμπτήρα καθώς και το ρεύμα κανονικής
λειτουργίας του.
Μονάδες 6
Τέσσερις όμοιοι με τον παραπάνω λαμπτήρα αποτελούν τη συστοιχία του κυκλώματος που
απεικονίζεται στο σχήμα, στα άκρα της οποίας
συνδέεται

ηλεκτρική

πηγή

ηλεκτρεγερτικής

R
R

δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r = 2Ω.

R

Δ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη
της πηγής Ε, αν γνωρίζετε ότι οι λαμπτήρες που
είναι

συνδεδεμένοι

σε

κανονικά.

σειρά

R

λειτουργούν
E, r
Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα σε
χρόνο t = 1 h.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το λόγο της ισχύος της εσωτερικής αντίστασης r, προς την ισχύ που παρέχει η
πηγή σε όλο το κύκλωμα.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
A

Ακλόνητο σημειακό φορτίο πηγή Q1 = 6 μC, δημιουργεί
ηλεκτρικό πεδίο.
Δ1) Να προσδιορίσετε την ένταση του ηλεκτρικού
πεδίου (μέτρο και κατεύθυνση ) καθώς και το δυναμικό

Q1

B

του, στο σημείο Α που απέχει 3 cm από το ηλεκτρικό φορτίο πηγή.
Μονάδες 6
Στη συνέχεια τοποθετείται στο σημείο Β που απέχει 5 cm από το φορτίο Q1, ένα δεύτερο σημειακό
ηλεκτρικό φορτίο Q2 = - 5 μC. Το τρίγωνο που σχηματίζουν τα σημεία Α, Β και το φορτίο Q1 είναι
ορθογώνιο στο Α. Να υπολογίσετε :
Δ2) την ηλεκτρική δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο φορτίων (μέτρο και κατεύθυνση),
Μονάδες 5
Δ3) το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α,
Μονάδες7
Δ4) το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για να μεταφερθεί δοκιμαστικό φορτίο q = 1μC
από το Α στο άπειρο.
Μονάδες 7
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9∙109 N∙m2/C2 .

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται το κύκλωμα
του

σχήματος

R1

που

αποτελείται

από

μια

ηλεκτρική

πηγή

με

Β

Γ

R2

ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε

R3

και εσωτερική αντίσταση
r

=

2

αντιστάτες

Ω

και
με

τρεις

Α

τιμές

Ε, r

Δ

αντιστάσεων, R1 = 6 Ω,
R2 = 6 Ω και R3 = 5 Ω.
Εάν ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης, Ι1 = 2 Α , να υπολογίσετε:
Δ1) την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος,
Μονάδες 5
Δ2) την ηλεκτρική τάση VΒΓ,
Μονάδες 6
Δ3) την ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα, σε χρόνο
μιας ώρας ( t = 1 h)
Μονάδες 8
Δ4) την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δύο ακλόνητα φορτισμένα μικρά σφαιρίδια Α και Β με ηλεκτρικά φορτία QA = 16 q και QB = q
αντίστοιχα (όπου q αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο), απέχουν μεταξύ τους d = 2 cm. Αν η ηλεκτρική
δύναμη με την οποία αλληλεπιδρούν έχει μέτρο 360 Ν, να υπολογίσετε:

Μ

A, Q A

B, Q B

Δ1) το ηλεκτρικό φορτίο του σφαιριδίου Α,
Μονάδες 5
Δ2) το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος που τα
συνδέει (σημείο Μ),
Μονάδες 6
Δ3) το ηλεκτρικό δυναμικό σε σημείο Γ της ευθείας που ορίζουν τα σφαιρίδια, όπου η ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν,
Μονάδες 8
Δ4) το έργο που χρειάζεται για να μετακινηθεί ένα δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q1 = 1 μC από το
σημείο Γ στο σημείο M.
Μονάδες 6
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά, k = 9 109

N  m2
.
C2

ΘΕΜΑ Δ
Το

κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από δυο αντιστάτες με τιμές

αντίστασης R1 = 3 Ω,

A

R2 = 6 Ω και τροφοδοτείται από πηγή με ΗΕΔ

R1

Ε =18 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση (r = 0, ιδανική πηγή).
E,r

Να υπολογίσετε:
Δ1) την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος καθώς και την ένταση του

B
R2
Γ

ρεύματος που το διαρρέει,

Μονάδες 5
Δ2) το λόγο των τάσεων

VAB
.
VB

Μονάδες 6
Συνδέουμε παράλληλα με τον αντιστάτη R2, μια θερμική συσκευή με χαρακτηριστικά κανονικής
λειτουργίας 12V/24W.
Δ3) Αφού σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα που προκύπτει μετά την σύνδεση της συσκευής, να
υπολογίσετε την ωμική της αντίσταση καθώς και την ένταση του ρεύματος κανονικής της
λειτουργίας.
Μονάδες 7
Δ4) Να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά μετά τη σύνδεσή της στο παραπάνω κύκλωμα.
Μονάδες 7

Γ

ΘΕΜΑ Δ

Q

A

B
(ε)

3 cm
Ένα ακίνηηο ζημειακό ηλεκηρικό θορηίο Q = + 4 μC, όπως θαίνεηαι ζηο παραπάνω
ζτήμα, δημιοσργεί γύρω ηοσ ηλεκηρικό πεδίο. Ένα ζημείο Α πάνω ζηην εσθεία ε,
βρίζκεηαι ζε απόζηαζη 3 cm από ηο θορηίο Q.
Δ1) Να σπολογίζεηε ηην ένηαζη και ηο δσναμικό ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ, ποσ
δημιοσργεί ηο θορηίο Q, ζηο ζημείο Α.
Μονάδες 6
Σηο ζημείο Α ηοποθεηείηαι θεηικό ζημειακό ηλεκηρικό θορηίο q = + 2 μC.
Δ2) Να σπολογίζεηε ηο μέηρο ηης ηλεκηρικής δύναμης ποσ θα δετηεί ηο θορηίο q .
Μονάδες 6
Δ3) Δάν ηο έργο ηης δύναμης ποσ δέτεηαι ηο θορηίο q από ηο ηλεκηρικό πεδίο, καηά
ηη μεηακίνηζή ηοσ από ηο ζημείο Α ζε ένα άλλο ζημείο Β, όπως θαίνεηαι ζηο
παραπάνω ζτήμα, είναι 1,6 J, να σπολογίζεηε ηη ηιμή ηοσ δσναμικού ηοσ πεδίοσ ζηο
ζημείο Β.
Μονάδες 7
Δ4) Να σπολογίζεηε ηην απόζηαζη ηοσ ζημείοσ Β από ηο ηλεκηρικό θορηίο Q.
Μονάδες 6
Γίνεηαι η ηιμή ηης ηλεκηρικής ζηαθεράς k  9 109

N  m2
.
C2

ΘΕΜΑ Δ
Από ένα ομογενές μεηαλλικό ζύρμα ζηαθερού εμβαδού διαηομής και μεγάλοσ
μήκοσς, κόβοσμε ηρία ζύρμαηα (1), (2), (3) με μήκη L1 = L, L2 = 2L και L3 = L
ανηίζηοιτα. Σσνδέοσμε παράλληλα ηα ζύρμαηα (1) και (2), ηο ζύρμα (3) ζε ζειρά με
ηο ζύζηημα ηων (1) και (2) και ζηα άκρα ηοσ ζσζηήμαηος ηων ηριών ζσρμάηων
ζσνδέοσμε ηλεκηρική πηγή ηλεκηρεργεηικής δύναμης E = 18 V και εζωηερικής
ανηίζηαζης r = 1Ω.
Εάν ηο ζύρμα (1) διαρρέεηαι από ηλεκηρικό ρεύμα ένηαζης I1 = 2 Α, να σπολογίζεηε:
Δ1) Την ένηαζη ηοσ ηλεκηρικού ρεύμαηος ποσ διαρέει ηο ζύρμα (2).
Μονάδες 6
Δ2) Τη πολική ηάζη ηης ηλεκηρικής πηγής.
Μονάδες 6
Δ3) Τις ηιμές ηων ανηιζηάζεων R1, R2 και R3 ηων ζσρμάηων ανηίζηοιτα.
Μονάδες 7
Δ3) Την ιζτύ ποσ καηαναλώνει ο ανηιζηάηης ανηίζηαζης R3.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Σηα παρακάηω ζτήμαηα θαίνονηαι οι ταρακηηριζηικές καμπύλες ηριών ηλεκηρικών ζηοιτείων.
V(V)

V(V)

V(V)

30

30

24
4

12

I (A)

10

I (A)

5

I(A)

Δ1) Να αναγνωρίζεηε ποιά από ηις παραπάνω καμπύλες ανηιζηοιτεί ζε ηλεκηρική πηγή και ποιές
ανηιζηοιτούν ζε ανηιζηάηες. Σηη ζσνέτεια να βρείηε από ηις ανηίζηοιτες καμπύλες ηην
ηλεκηρεγερηική δύναμη και ηην εζωηερική ανηίζηαζη ηης ηλεκηρικής πηγής καθώς και ηις
ανηιζηάζεις ηων ανηιζηαηών.
Μονάδες 6
Δ2) Να ζτεδιάζεηε ένα κύκλωμα όποσ οι ανηιζηάηες είναι ζσνδεδεμένοι παράλληλα και ηο
ζύζηημά ηοσς ζσνδέεηαι ζηοσς πόλοσς ηης πηγής και ζηη ζσνέτεια να σπολογίζεηε ηην ολική
ωμική ανηίζηαζη ηοσ κσκλώμαηος.
Μονάδες 7
Δ3) Να σπολογίζεηε ηη πολική ηάζη ηης πηγής.
Μονάδες 6
Δ4) Να σπολογίζεηε ηην ιζτύ ηοσ ηλεκηρικού ζηοιτείοσ, ποσ ανηιζηοιτεί ζηη δεύηερη
ταρακηηριζηική καμπύλη ποσ ζας δίνεηε ζηην εκθώνηζη ηοσ θέμαηος.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Ακίνηηο ζημειακό ηλεκηρικό θορηίο Q δημιοσργεί γύρω ηοσ ηλεκηροζηαηικό πεδίο. Σε
ζημείο Α ηοσ πεδίοσ ασηού, ηο μέηρο ηης ένηαζης είναι 2 N/C και η ηιμή ηοσ δσναμικού
είναι - 6 V.
Δ1) Να παραζηήζεηε ζε ένα ζτήμα ηο ηλεκηρικό θορηίο Q και ηο ζημείο Α και καηόπιν να
ζτεδιάζεηε ηο διάνσζμα ηης ένηαζης ηοσ ηλεκηροζηαηικού πεδίοσ ζηο ζημείο ασηό.
Μονάδες 5
Δ2) Να σπολογίζεηε ηην απόζηαζη rA ηοσ ζημείοσ Α από ηο ζημειακό θορηίο Q καθώς και
ηη ηιμή ηοσ ηλεκηρικού θορηίοσ Q.
Μονάδες 9
Δ3) Να σπολογίζεηε ηη ηιμή ηοσ δσναμικού ζε ένα άλλο ζημείο Β ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ,
ηο οποίο απέτει 6 m από ηο Q.
Μονάδες 5
Ένα άλλο ζημειακό θορηίο q = -1 nC μεηακινείηαι από ηο ζημείο Α ζηο ζημείο Β ηοσ
ηλεκηρικού πεδίοσ.
Δ4) Να σπολογίζεηε ηο έργο ηης ηλεκηρικής δύναμης ηοσ πεδίοσ καηά ηη μεηακίνηζη ασηή.
Μονάδες 6
Γίνονηαι: η ηλεκηρική ζηαθερά k = 9 109

N  m2
και όηι 1 nC = 10-9 C.
2
C

ΘΕΜΑ Δ
Πάνω σε ηλεκτρική θερμική συσκευή αναγράφονται τα στοιχεία «20V-80W».
Τροφοδοτούμε την παραπάνω θερμική συσκευή με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής
δύναμης Ε = 40 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική
συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.
Δ1) Να υπολογίσετε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της συσκευής.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R1, ενός αντιστάτη που πρέπει να
συνδέσουμε σε σειρά με τη συσκευή ώστε αυτή να λειτουργεί κανονικά στο
κύκλωμα.
Μονάδες 8
Δ3) Στο παραπάνω κύκλωμα, όπου μετά τη σύνδεση του αντιστάτη R1 η συσκευή
λειτουργεί κανονικά, να υπολογίσετε τη πολική τάση στα άκρα της πηγής.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε στο κύκλωμα αυτό, τη καταναλισκόμενη θερμική ισχύ στην
εσωτερική αντίσταση της πηγής.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Στο σχήμα παριστάνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τρεις ωμικούς αντιστάτες με αντιστάσεις

R1  2 Ω , R2  4 Ω και R3. Η τρίτη αντίσταση είναι αυτή ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως, ο οποίος
έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 8 V / 16 W . Η πηγή έχει ΗΕΔ E  14 V , δεν έχει εσωτερική
αντίσταση, όπως δεν έχουν αντίσταση και οι αγωγοί σύνδεσης. Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας
συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.

R1
Α

R3

R2
Β

Γ

ε
Δ1) Να βρείτε την αντίσταση του λαμπτήρα.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ισχύ του λαμπτήρα στο κύκλωμα και να ελέγξετε αν αυτός λειτουργεί
κανονικά.
Μονάδες 6
Δ4) Μπορούμε να βραχυκυκλώσουμε (να ενώσουμε με σύρμα αμελητέας αντίστασης) είτε τα
σημεία Α και Β είτε τα σημεία Β και Γ. Σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις να
χαρακτηρίσετε τη λειτουργία του λαμπτήρα (υπολειτουργεί, λειτουργεί κανονικά, υπερλειτουργεί
με κίνδυνο να καταστραφεί).
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Λαμπτήρας πυρακτώσεως που έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 10 V / 25 W , συνδέεται σε
σειρά με ωμικό αντιστάτη που έχει αντίσταση R1  4 Ω . Θεωρούμε το νήμα πυρακτώσεως του
λαμπτήρα σαν ωμική αντίσταση. Το σύστημα λαμπτήρα και αντιστάτη συνδέεται με πηγή συνεχούς
τάσης, μηδενικής εσωτερικής αντίστασης και με ΗΕΔ E  16 V . Οι αγωγοί σύνδεσης δεν έχουν
ωμική αντίσταση.
Δ1) Να βρείτε την αντίσταση του λαμπτήρα.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνεται στο λαμπτήρα.
Μονάδες 6
Δ3) Αντικαθιστούμε την πηγή με μια άλλη, επίσης μηδενικής εσωτερικής αντίστασης και με ΗΕΔ
E  . Ποιά πρέπει να είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη της νέας πηγής ώστε ο λαμπτήρας να

λειτουργεί κανονικά;
Μονάδες 6
Δ4) Σε μια διαφορετική διάταξη, διατηρούμε την πηγή με ΗΕΔ E  16 V , και συνδέουμε
παράλληλα στον αντιστάτη R1 ένα νέο αντιστάτη με αντίσταση R 2 . Ποια πρέπει να είναι η τιμή
της R 2 ώστε ο λαμπτήρας να λειτουργεί κανονικά;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δύο ακίνητα σημειακά σώματα με θετικά ηλεκτρικά φορτία, q1  4 μC και q 2  1 μC βρίσκονται
σε απόσταση r  3 m .
Δ1) Να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα σώμα στο άλλο.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη τιμή του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα δύο
φορτία σε σημείο Α που βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα δύο φορτία και απέχει 2m
από το q1.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού VΑ- VΒ μεταξύ των σημείων Α και Β, όπου Β είναι
σημείο της ευθείας που ορίζουν τα δύο φορτία και απέχει 6m από το q1 και 3m από το q2.
Μονάδες 6
Δ4) Να αποδείξετε ότι αν τοποθετηθεί ένα τρίτο σημειακό σώμα με αρνητικό φορτίο q είτε στο Α
είτε στο Β τότε θα ασκεί δυνάμεις με ίσα μέτρα στα άλλα δύο φορτισμένα σώματα με φορτία q1 και
q2. Αν το σωματίδιο με φορτίο q δέχεται μόνο τις ηλεκτρικές δυνάμεις από τα άλλα δύο φορτία,
ισορροπεί σε κάποια από τις θέσεις Α ή Β; Αν ναι σε ποιά και γιατί;
Μονάδες 8
Δίνεται k  9  10 9

Nm 2
C2

ΘΕΜΑ ∆
∆ίνονται δύο σηµειακά φορτία q1 = 1 µC , q2 = −4 µC , τα οποία βρίσκονται ακίνητα σε απόσταση

r = 3 m . ∆ίνεται k = 9 ⋅ 109
∆1)

Nm 2
. Να βρείτε:
C2

Την ηλεκτρική δύναµη που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο.
Μονάδες 6

∆2)

Το µέτρο της έντασης που δηµιουργεί το φορτίο q2 στο σηµείο που βρίσκεται το φορτίο q1 .
Μονάδες 6

∆3)

Το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου q1 από τη

θέση που βρίσκεται στο άπειρο, ενώ το q2 διατηρείται ακίνητο.
Μονάδες 6
∆4)

Το σηµείο της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία, στο οποίο µπορούµε να τοποθετήσουµε

ένα τρίτο φορτίο και αυτό να ισορροπεί.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Ένας αντιστάτης µε αντίσταση R1 = 2 Ω , συνδέεται σε σειρά µε λαµπτήρα του οποίου οι ενδείξεις
κανονικής λειτουργίας είναι 10 V / 25 W . Παράλληλα στο σύστηµα αντιστάτη R1 και λαµπτήρα,
συνδέεται άλλος αντιστάτης µε αντίσταση R2 = 3 Ω . Το κύκλωµα τροφοδοτείται από ηλεκτρική
πηγή

µε ΗΕ∆

E

και εσωτερική αντίσταση r = 3 Ω , που συνδέεται παράλληλα µε

τον αντιστάτη R2. Θεωρούµε ότι ο λαµπτήρας συµπεριφέρεται σαν ωµικός αντιστάτης.
Να υπολογίσετε:
∆1)

Την αντίσταση του λαµπτήρα.
Μονάδες 6

∆2)

Τη συνολική αντίσταση του κυκλώµατος.
Μονάδες 6

∆3)

Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το λαµπτήρα, αν αυτός λειτουργεί

κανονικά.
Μονάδες 6
∆4)

Τη τιµή της ΗΕ∆ της ηλεκτρικής πηγής, αν ο λαµπτήρας λειτουργεί κανονικά.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Σε τρία διαδοχικά συνευθειακά σηµεία Α, Β και Γ βρίσκονται τρία σηµειακά φορτισµένα σώµατα
µε ηλεκτρικά φορτία αντίστοιχα: q1 = 4 µC , q2 = 1 µC , q3 = −1 µC . ∆ίνονται επίσης: ΑΒ = 2 m ,
ΒΓ = 1 m , k = 9 ⋅ 10

∆1)

9

Νm 2
. Να βρείτε:
C2

Την ηλεκτρική δύναµη που ασκεί το φορτίο q1 στο φορτίο q3.
Μονάδες 6

∆2)

Τη συνολική ηλεκτρική δύναµη που ασκείται στο σώµα που έχει φορτίο q2 .
Μονάδες 6

∆3)

Το συνολικό δυναµικό που δηµιουργούν στο σηµείο Β τα φορτία q1 και q3.
Μονάδες 6

∆4)

Τη τιµή και το είδος ενός άλλου φορτίου q3΄, το οποίο θα αντικαταστήσει το q3, έτσι ώστε
το q2, να ισορροπεί στο σηµείο Β. Το φορτίο q1 είναι σταθερό στη θέση Α.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Στο πιο κάτω κύκλωµα ο λαµπτήρας Λ φέρει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 10 V / 20 W και οι
αντιστάσεις των αντιστατών είναι R1 =1 Ω , R2 =3 Ω , R3 =4 Ω . Θεωρούµε ότι: η ηλεκτρική πηγή
έχει µηδενική εσωτερική αντίσταση, οι αγωγοί σύνδεσης έχουν µηδενικές αντιστάσεις, ενώ ο
λαµπτήρας συµπεριφέρεται σαν ωµικός αντιστάτης.
RΛ
R1
R3

R2

ε
Να υπολογίσετε:
∆1)

Την αντίσταση του λαµπτήρα RΛ .
Μονάδες 6

∆2)

Τη συνολική αντίσταση του κυκλώµατος.
Μονάδες 6

∆3)

Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευµάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις του κυκλώµατος αν

δίνεται ότι E = 18 V .
Μονάδες 6
∆4)

Τη τιµή που θα έπρεπε να έχει η ΗΕ∆ της πηγής για να λειτουργεί κανονικά ο λαµπτήρας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1 = 2 µC , q2 = −1 µC βρίσκονται σε απόσταση r = 3 m .
∆ίνεται k = 9 ⋅ 109
∆1)

Νm 2
.
C2

Να βρείτε την ηλεκτρική δύναµη που αναπτύσσεται ανάµεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία.
Μονάδες 6

∆2)

Να υπολογίσετε το δυναµικό στο µέσο της απόστασης των δύο ηλεκτρικών φορτίων.
Μονάδες 6

∆3)

Να προσδιορίσετε το σηµείο Σ του ευθυγράµµου τµήµατος που συνδέει τα δύο φορτία, στο

οποίο µηδενίζεται το δυναµικό.
Μονάδες 7
∆4)

Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Σ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Μία ομάδα μαθηηών ππαγμαηοποίηζε ζηο επγαζηήπιο ηηρ θςζικήρ ηο
κύκλωμα ηος ζσήμαηορ πποκειμένος να ςπολογίζει πειπαμαηικά ηην

Α

R

.

.

ηιμή R ηηρ ανηίζηαζηρ ηος ανηιζηάηη καθώρ και ηα ζηοισεία ηηρ
δ

ηλεκηπικήρ πηγήρ, δηλαδή ηην ηλεκηπεγεπηική ηηρ δύναμη Ε και ηην
εζωηεπική ηηρ ανηίζηαζη r. Το βοληόμεηπο και ηο αμπεπόμεηπο
θεωπούνηαι ιδανικά. Όηαν οι μαθηηέρ είσαν ανοισηό ηο διακόπηη δ η
ένδειξη ηος βοληομέηπος ήηαν 6V. Όηαν οι μαθηηέρ είσαν κλειζηό ηο

E, r
V

διακόπηη δ η ένδειξη ηος βοληομέηπος ήηαν 5V και ηος αμπεπομέηπος 0,5Α. Να ςπολογίζεηε:
Δ1) Την ηλεκηπεγεπηική δύναμη ηηρ πηγήρ καθώρ και ηην ένδειξη ηος αμπεπομέηπος όηαν ο
διακόπηηρ είναι ανοικηόρ.
Μονάδες 6
Δ2) Τη ηιμή ηηρ ανηίζηαζηρ R ηος ανηιζηάηη.
Μονάδες 6
Δ3) Την εζωηεπική ανηίζηαζη ηηρ πηγήρ.
Μονάδες 6
Oι μαθηηέρ ζύνδεζαν έναν ανηιζηάηη ανηίζηαζηρ R1 = 40Ω παπάλληλα με ηον ανηιζηάηη R. Σε
αςηή ηην πεπίπηωζη να ςπολογίζεηε:
Δ4) Την ηλεκηπική ενέπγεια πος μεηαηπέπεηαι ζε θεπμόηηηα ζηο εξωηεπικό κύκλωμα ζε σπόνο
100s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Μία ομάδα μαθηηών ππαγμαηοποίηζε ζηο επγαζηήπιο θςζικήρ ηο
κύκλωμα ηος ζσήμαηορ. Οι ανηιζηάηερ έσοςν ανηιζηάζειρ

R1

V2

Α

R1 = 30 Ω, R2 = 60 Ω και R3, ενώ ηα βοληόμεηπα V1,V2 και ηο
αμπεπόμεηπο Α θεωπούνηαι ιδανικά. Απσικά οι μαθηηέρ έσοςν ηο

R3
R2
δ

διακόπηη δ ανοισηό οπόηε η ένδειξη ηος βοληόμεηπος V1 είναι 6 V.
Σηη ζςνέσεια οι μαθηηέρ κλείνοςν ηο διακόπηη οπόηε η ένδειξη ηος
αμπεπομέηπος είναι 0,2 Α και ηος βοληομέηπος V2 είναι 1,6 V.
Δ1) Να ςπολογίζεηε ηην ηλεκηπεγεπηική δύναμη ηηρ πηγήρ.

E, r
V1

Μονάδες 5
Δ2) Να βπείηε ηη ηιμή ηηρ ανηίζηαζηρ R3.
Μονάδες 5
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηην εζωηεπική ανηίζηαζη ηηρ πηγήρ.
Μονάδες 8
Δ4) Oι μαθηηέρ, καηόπιν, ζύνδεζαν επιπλέον ζηο κύκλωμα ένα μικπό λαμπάκι με ενδείξειρ
«0,3 W, 3 V», ζε ζειπά με ηον ανηιζηάηη ανηίζηαζηρ R3. Σε αςηή ηην πεπίπηωζη να εξεηάζεηε αν
ηο λαμπάκι λειηούπγηζε κανονικά. Θεωπούμε όηι ηο λαμπάκι ζςμπεπιθέπεηαι ζαν ωμικόρ
ανηιζηάηηρ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

x΄

.

. .

Α

Β
Q1

Γ

.

Γ
Q2

x

Πάνω ζε μία εσθεία βρίζκονηαι ηα ζημεία Α, Β, Γ, Γ, όπως θαίνεηαι ζηο ζτήμα. Γίνονηαι οι
αποζηάζεις (ΑΒ) = (ΒΓ) = 6 cm και (ΒΓ) = 1,2 cm. Σηα ζημεία Β και Γ είναι ακλόνηηα
ηοποθεηημένα ζημειακά ηλεκηρικά θορηία Q1 = +1 μC και Q2 = - 4 μC. Θεωρούμε όηι ζηα ζημεία
Α και Γ ηο ηλεκηρικό πεδίο οθείλεηαι μόνο ζηα θορηία Q1 και Q2. Γίνεηαι η ηιμή ηης ηλεκηρικής
ζηαθεράς k  9 109

N  m2
.
C2

Δ1) Να ζτεδιάζεηε ηην ηλεκηρική δύναμη ποσ αζκείηαι ζηο θορηίο Q1 από ηο Q2 και να
σπολογίζεηε ηο μέηρο ηης.
Μονάδες 6
Δ2) Να σπολογίζεηε ηο δσναμικό ηοσ ηλεκηροζηαηικού πεδίοσ ζηο ζημείο Γ.
Μονάδες 6
Δ3) Να βρείηε ηην ένηαζη ηοσ ηλεκηροζηαηικού πεδίοσ ζηο ζημείο Α.
Μονάδες 7
Δ4) Να σπολογίζεηε ηη διαθορά δσναμικού VΓΑ= VΓ - VΑ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
∆ύο αντιστάτες µε αντιστάσεις R1 = 10 Ω και R2 = 40 Ω συνδέονται µεταξύ τους παράλληλα και το
σύστηµά τους συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη αντίστασης R3 = 10 Ω. Το παραπάνω σύστηµα των
τριών αντιστατών συνδέεται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής της οποίας η εσωτερική αντίσταση
είναι r = 2 Ω. Το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R3 έχει ένταση 0,5 Α.
∆1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωµα.
Μονάδες 5
∆2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R3.
Μονάδες 5
∆3) Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ της πηγής.
Μονάδες 7
∆4) Να βρείτε το ρυθµό µε τον οποίο δαπανάται ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρική ισχύς) στον
αντιστάτη αντίστασης R1.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
∆ύο σφαιρίδια Α, Β αµελητέων διαστάσεων έχουν ηλεκτρικά φορτία QΑ = +1 µC και QΒ = −4 µC
αντίστοιχα. Τα σφαιρίδια είναι στερεωµένα ακίνητα σε απόσταση 6 cm, το ένα από το άλλο.
Ονοµάζουµε Μ το µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ και επίσης δίνεται η ηλεκτρική σταθερά
k = 9·109 Nm2/C2.
∆1) Να σχεδιάσετε τα δύο σφαιρίδια, καθώς και την ηλεκτρική δύναµη που ασκείται στο σφαιρίδιο
Β από το σφαιρίδιο Α. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης αυτής.
Μονάδες 6
∆2) Να υπολογίσετε στο σηµείο Μ το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται από τα
φορτία QΑ και QΒ.
Μονάδες 6
∆3) Να υπολογίσετε το µέτρο και να σχεδιάσετε το διάνυσµα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου
που δηµιουργείται από τα φορτία QA και QB στο σηµείο Μ.
Μονάδες 7
∆4) Να υπολογίσετε το µέτρο και να προσδιορίσετε την κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναµης που
θα ασκηθεί σε ένα σφαιρίδιο αµελητέων διαστάσεων, µε φορτίο Q = - 2 µC, αν αυτό τοποθετηθεί
στο σηµείο Μ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
Στο διπλανό κύκλωµα οι αντιστάσεις των αντιστατών
είναι : R1 = 10 Ω , R2 = 8 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω και
η πηγή είναι ιδανική µε ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε = 12

R1

R3
R2
δ

R4

V. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αµελητέα αντίσταση.
Να υπολογίσετε:

E

∆1) Τη συνολική αντίσταση του κυκλώµατος.
Μονάδες 6
∆2) Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευµάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, µε το διακόπτη
ανοιχτό.
Μονάδες 9
∆3) Τις εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, αν κλείσουµε το διακόπτη δ.
Μονάδες 5
∆4) Το ποσοστό της ενέργειας της πηγής που ελευθερώνεται ως θερµότητα στον αντιστάτη R3
µετά το κλείσιµο του διακόπτη δ.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ ∆
Σε µία οµάδα µαθητών της Β΄ Λυκείου δίνονται από τον καθηγητή της Φυσικής δύο λαµπτήρες
Λ1, Λ2 ίδιας ισχύος Ρ1 = Ρ2 = 12 W, αλλά διαφορετικής τάσης λειτουργίας V1 = 12 V και V2 = 6 V.
Επίσης δίνεται στους µαθητές µια ηλεκτρική πηγή (συστοιχία µπαταριών) άγνωστης ΗΕ∆ Ε και
εσωτερικής αντίστασης r. Οι µαθητές συνδέουν διαδοχικά τους λαµπτήρες στους πόλους της πηγής
και µε τη βοήθεια ενός βολτοµέτρου (που θεωρείται ιδανικό) µετρούν κάθε φορά την τάση στα
άκρα κάθε λαµπτήρα και διαπιστώνουν ότι και οι δύο λειτουργούν κανονικά. Θεωρούµε ότι οι
λαµπτήρες συµπεριφέρονται σαν ωµικοί αντιστάτες.

∆1) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Λ1, όταν
συνδέεται στους πόλους της πηγής, καθώς και την αντίσταση του λαµπτήρα Λ2.
Μονάδες 6
∆2) Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ Ε και την εσωτερική αντίστασης r της πηγής.
Μονάδες 8
∆3) Να υπολογίσετε το συνολικό ρυθµό (ισχύς) µε τον οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια η πηγή
στο κύκλωµα, στην περίπτωση που συνδέεται µε τον λαµπτήρα Λ1 και στην περίπτωση που
συνδέεται µε το λαµπτήρα Λ2.
Μονάδες 6
∆4) Με δεδοµένη την απάντησή σας στο προηγούµενο ερώτηµα και την υπόθεση ότι και οι δύο
λαµπτήρες όταν λειτουργούν κανονικά φεγγοβολούν το ίδιο, επιλέξτε έναν από τους δύο λαµπτήρες
που θα χρησιµοποιούσατε µαζί µε την ηλεκτρική πηγή προκειµένου να φτιάξετε έναν αυτοσχέδιο
φακό για µια νυχτερινή εκδροµή στη φύση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 2 Ω , R2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι
σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το
σύστημα των δύο αντιστατών R1, R2. Στα άκρα του συστήματος όλων των αντιστατών
συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

ε

= 18 V και εσωτερικής

αντίστασης r = 1 Ω και το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Δ1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 4
Δ2) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε τη πολική τάση της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η αντίσταση R1 σε
χρόνο t = 2 min.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 8 μC και Q2 = 2 μC τοποθετούνται στα άκρα Α
και Β ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ μήκους ΑΒ = r = 0,6 m. Δίνεται: k  9 109

N  m2
C2

Δ1) Να σχεδιάσετε κατάλληλο σχήμα, όπου να φαίνονται τα διανύσματα των
ηλεκτρικών δυνάμεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και
Q2.
Μονάδες 3
Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα
στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε τη συνολική ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στό μέσο Μ
του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
Μονάδες 8
Δ4) Τοποθετούμε στο μέσο Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ένα δοκιμαστικό
ηλεκτρικό φορτίο q = 1·10-12 C. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνολικής δύναμης που
δέχεται το δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q, από τα ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 4 Ω , R2 = 4 Ω αντίστοιχα, είναι μεταξύ τους
συνδεδεμένοι παράλληλα, και ένας τρίτος αντιστάτης R3 = 5 Ω είναι συνδεδεμένος σε
σειρά με το σύστημα των δύο αντιστατών R1, R2. Το σύστημα τροφοδοτείται από
ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

ε

= 24 V και εσωτερικής αντίστασης

r = 1 Ω.
Δ1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 4
Δ2) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ της αντίστασης R1.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ιδανικό αμπερόμετρο είναι συνδεδεμένο σε σειρά με δύο αντιστάτες (1) και (2)
που έχουν αντίστοιχα αντιστάσεις R1 = 10 Ω , R2 = 10 Ω. Το σύστημα αμπερομέτρου
και αντιστατών (1) και (2), συνδέεται παράλληλα με τρίτο αντιστάτη (3), ο οποίος
έχει αντίσταση R3 = 20 Ω. Στα άκρα όλου του συστήματος αμπερομέτρου-αντιστατών
συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

ε

και εσωτερικής αντίστασης

r = 2 Ω.
Δ1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 4
Δ2) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.
Μονάδες 6
Η ένδειξη του αμπερομέτρου στο ηλεκτρικό κύκλωμα που σχεδιάσατε είναι 0,5 Α.
Δ3) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 9
Δ4) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ του αντιστάτη (3).
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 12 μC και Q2 = - 3 μC τοποθετούνται
αντίστοιχα στα σημεία Α και Β ευθείας (ε) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Δίνονται:

N  m2
ΑΒ = r = 3cm και k  9 10
.
C2
9

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα
στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα
ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 στο μέσο Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
Μονάδες 6
Τοποθετούμε στο μέσο Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ένα δοκιμαστικό
ηλεκτρικό φορτίο q = - 2 μC.
Δ3) Να βρείτε το έργο της δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικό φορτίο q από το
ηλεκτρικό πεδίο των Q1 και Q2 κατά την μετακίνησή του από το σημείο Μ στο
άπειρο.
Μονάδες 6
Δ4) Να βρείτε σε ποιό σημείο Σ της ευθείας (ε) και δεξιά του σημείου Β, μηδενίζεται
η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά
φορτία Q1 και Q2.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δύο αντιστάτες (1), (2) με αντιστάσεις αντίστοιχα R1 = 8 Ω και R2 = 8 Ω, είναι
μεταξύ τους συνδεδεμένοι παράλληλα. Ένας τρίτος αντιστάτης (3) με αντίσταση
R3 = 7 Ω είναι συνδεδεμένος σε σειρά με ιδανικό αμπερόμετρο και με το σύστημα
των δύο αντιστατών (1) και (2). Στα άκρα του συστήματος αντιστατώναμπερομέτρου, συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης

ε

= 24 V και

εσωτερικής αντίστασης r.
Δ1) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 4
Η ολική αντίσταση του ηλεκτρικού κυκλώματος που σχεδιάσατε, είναι 12 Ω.
Δ2) Να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής και την
ένδειξη του αμπερομέτρου.
Μονάδες 2+5
Ενώ το κύκλωμα λειτουργεί, συνδέουμε ένα ιδανικό βολτόμετρο στα άκρα της
ηλεκτρικής πηγής.
Δ3) Να βρείτε την ένδειξη του βολτομέτρου.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από τον αντιστάτη (2) σε
χρονικό διάστημα 5 min.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Γύο θεηικά ζημειακά ηλεκηπικά
θοπηία q1 = 3 109 C και
q2 = 27 109 C βπίζκονηαι

Γ
q1

q2

Α

Β

ανηίζηοισα ζηα άκπα Α και Β εςθςγπάμμος ημήμαηορ ΑΒ, όπωρ θαίνεηαι ζηο διπλανό ζσήμα. Τα
ηλεκηπικά θοπηία q1 και q2 απέσοςν μεηαξύ ηοςρ 2 cm. Γίνεηαι η ζηαθεπά ηος νόμος ηος Coulomb
2
9 Nm
.
k = 9 10
C2
Δ1) Να ζσεδιάζεηε ηο διάνςζμα ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηπικού πεδίος ηων ηλεκηπικών θοπηίων q1
και q2 ζηο μέζο Γ ηος εςθςγπάμμος ημήμαηορ ΑΒ και να ςπολογίζεηε ηο μέηπο ηηρ.
Μονάδες 8
Δ2) Να πποζδιοπίζεηε ηο ζημείο Γ ηηρ εςθείαρ πάνω ζηην οποία βπίζκονηαι ηα ζημεία Α και Β,
όπος η ένηαζη ηος ηλεκηπικού πεδίος ηων q1 και q2 είναι μηδέν.
Μονάδες 7
Σηο ζημείο Γ ηοποθεηούμε απνηηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο q = 2 1012 C.
Δ3) Να ζσεδιάζεηε ηο διάνςζμα ηηρ δύναμηρ πος αζκείηαι ζηο ηλεκηπικό θοπηίο q από ηο πεδίο
ηων q1 και q2 και να ςπολογίζεηε ηο μέηπο ηηρ.
Μονάδες 5
Το δςναμικό ζηο ζημείο Γ λόγω ηος ηλεκηπικού πεδίος ηων q1 και q2 είναι VΓ = 21,6 kV.
Μεηαθέπω ηο θοπηίο q από ηο ζημείο Γ ζε κάποιο ζημείο Ζ όπος ηο δςναμικό λόγω ηος
ηλεκηπικού πεδίος ηων q1 και q2 είναι VΖ = 25,6 kV.
Δ4) Να ςπολογίζεηε ηο έπγο ηηρ δύναμηρ πος δέσεηαι ηο ηλεκηπικό θοπηίο q από ηο ηλεκηπικό
πεδίο ηων q1 και q2 καηά ηην μεηακίνηζη αςηή.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Το ηλεκηπικό κύκλωμα ηος
ζσήμαηορ αποηελείηαι από
ηέζζεπιρ

ανηιζηάηερ

με

R1

R2
A1

R4

I1

I2

R3

ανηιζηάζειρ R1 = 2 Ω,
R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω,
R4 = 7 Ω και μια ηλεκηπική
πηγή

με

εζωηεπική

ΗΕΔ

Ε

+

-

E, r

και

ανηίζηαζη

r = 1 Ω. Η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος (αμεληηέαρ ανηίζηαζηρ) Α1 είναι Ι1 = 1 Α.
Δ1) Να ςπολογίζεηε ηην ιζοδύναμη ανηίζηαζη ηος εξωηεπικού κςκλώμαηορ.
Μονάδες 5
Δ2) Να ςπολογίζεηε ηην ένηαζη Ι2 ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ πος διαππέει ηον ανηιζηάηη R3.
Μονάδες 7
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηην ηλεκηπεγεπηική δύναμη Ε ηηρ πηγήρ..
Μονάδες 8
Δ4) Να ςπολογίζεηε ηο πςθμό με ηον οποίο η πηγή πποζθέπει ενέπγεια ζηο κύκλωμα (ζςνολική
ιζσύ).
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
R1

R1
Λ

Λ
R2

R2
+

+

-

Ε
Σχήμα 1

-

R3

Ε
Σχήμα 2

Σηο κύκλωμα ηος πιο πάνω ζσήμαηορ 1 έσοςμε ηιρ ανηιζηάζειρ R1 = 20 Ω και R2 = 5 Ω. Ο
ηλεκηπικόρ λαμπηήπαρ Λ έσει ενδείξειρ κανονικήρ λειηοςπγίαρ PK = 27 W και VK = 9 V και η
ηλεκηπική πηγή έσει ηλεκηπεπγεηική δύναμη Ε και μηδενική εζωηεπική ανηίζηαζη. Σηην
ζςγκεκπιμένη ζςνδεζμολογία ο ηλεκηπικόρ λαμπηήπαρ λειηοςπγεί κανονικά. Θεωπούμε όηι ο
ηλεκηπικόρ λαμπηήπαρ ζςμπεπιθέπεηαι ζαν ωμικόρ ανηιζηάηηρ.
Δ1) Να ςπολογίζεηε ηην ανηίζηαζη ηος λαμπηήπα.
Μονάδες 6
Δ2) Να ςπολογίζεηε ηην ιζοδύναμη ανηίζηαζη ηος ηλεκηπικού κςκλώμαηορ πος εικονίζεηαι ζηο
Σσήμα 1.
Μονάδες 6
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηην ηλεκηπεγεπηική δύναμη Ε ηηρ ηλεκηπικήρ πηγήρ.
Μονάδες 7
Παπάλληλα με ηον λαμπηήπα ζςνδέοςμε ανηιζηάηη με ανηίζηαζη R3, όπωρ θαίνεηαι ζηο πιο πάνω
ζσήμα 2. Τόηε ο λαμπηήπαρ ςπολειηοςπγεί και η ιζσύρ ηος είναι 3 W.
Δ4) Να ςπολογίζεηε ηην ένηαζη ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ πος διαππέει ηον λαμπηήπα ζηη
ζςνδεζμολογία ηος Σσήμαηορ 2.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
Η

χαρακτηριστική

ηλεκτρικής

πηγής,

καµπύλη

µιας

φαίνεται

στο

διάγραµµα του διπλανού σχήµατος.

∆1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική
δύναµη

ǫ και την εσωτερική αντίσταση

r της πηγής.
Μονάδες 5
Με αυτή την ηλεκτρική πηγή τροφοδοτείται το σύστηµα δύο
αντιστατών µε αντιστάσεις R1 = 36 Ω και R2 = 12 Ω, που

R2

R1

έχουν συνδεθεί σε σειρά, όπως φαίνεται στο κύκλωµα του
διπλανού σχήµατος.

ǫ,r

∆2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος
που διαρρέει το κύκλωµα και την τάση στα άκρα του
αντιστάτη R2.

Μονάδες 6
∆3) Να υπολογίσετε τον λόγο

Pεξωτ.
Pπηγ.

όπου Pεξωτ. είναι η ισχύς που παρέχει η πηγή στο σύστηµα των

δύο αντιστατών R1, R2 και Pπηγ. η συνολική ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα.
Μονάδες 6
Λ
∆ιαθέτουµε λαµπάκι Λ µε συνθήκες κανονικής λειτουργίας
PK = 1,5 W και VK = 3V. Συνδέουµε το λαµπάκι παράλληλα

στην R2. Θεωρούµε ότι το λαµπάκι συµπεριφέρεται σαν
R2

R1

ωµικός αντιστάτης
∆4) Να ελέγξετε αν το λαµπάκι θα λειτουργήσει κανονικά.
Μονάδες 8

ǫ,r

ΘΕΜΑ ∆
∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1 = 20µC και q2 = -80 µC βρίσκονται στις θέσεις Α και Β
αντίστοιχα. Τα φορτία απέχουν µεταξύ τους απόσταση r. Το σύστηµα των δύο φορτίων εξαιτίας
της µεταξύ τους ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης, έχει δυναµική ενέργεια -24 J.

∆1) Να υπολογίσετε την απόσταση r.
Μονάδες 5
∆2) Να υπολογίσετε το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία, στο
µέσον Μ του τµήµατος ΑΒ.
Μονάδες 6
∆3) Σε περιοχή που υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από τα φορτία q1 και q2, να
υπολογίσετε τις θέσεις δύο σηµείων Κ και Λ, πάνω στην ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία, στις
οποίες το δυναµικό είναι µηδέν.
Μονάδες 7
Σε µία από αυτές τις δύο θέσεις (στο σηµείο Κ ή Λ) που βρίσκεται πιο µακριά από το q1,
τοποθετούµε αρνητικό δοκιµαστικό φορτίο q.

∆4) Να αιτιολογήσετε αν το φορτίο q θα παραµείνει ακίνητο ή αν θα κινηθεί και προς ποια
κατεύθυνση.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Σε ένα σπίτι που τροφοδοτείται µε τάση V = 220 V κάποια στιγµή λειτουργούν 2 λαµπτήρες που ο
κάθε ένας έχει ισχύ 110 W, ένα πλυντήριο ισχύος 1100 W, ένας θερµοσίφωνας που τον διαρρέει
ρεύµα 20 Α και ένας ηλεκτρικός φούρνος µε αντίσταση Rφ = 22 Ω.
∆1) Να µεταφέρετε το παρακάτω σχήµα στην κόλλα σας

V

και να το συµπληρώσετε σχεδιάζοντας το κύκλωµα των συσκευών που αναφέρονται παραπάνω.

Για κάθε συσκευή να χρησιµοποιήσετε ένα από τα σύµβολα

ή

και δίπλα το αρχικό γράµµα της συσκευής. Για παράδειγµα για το φούρνο:
Φ

ή

Φ

ή

Μονάδες 6
∆2) Να υπολογίσετε την ισχύ του θερµοσίφωνα και του φούρνου.
Μονάδες 6
∆3) Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιµή της έντασης του ρεύµατος που πρέπει να αντέχει η
ασφάλεια όταν όλες οι συσκευές λειτουργούν.
Μονάδες 6
∆4) Να υπολογίσετε το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης για τρείς ώρες αν το κόστος µιας
κιλοβατώρας είναι 0,2 ευρώ.
Μονάδες 7
Αν και το οικιακό δίκτυο δουλεύει µε εναλλασσόµενο ρεύµα να θεωρήσετε πως όλες οι σχέσεις
που γνωρίζετε από το συνεχές ρεύµα εφαρµόζονται και στο εναλλασσόµενο.

ΘΕΜΑ Δ
Α
Μαθητής στο εργαστήριο συνδέει τρεις αντιστάτες

2Α

όπως στο Σχήμα 1. Οι αντιστάτες έχουν αντίσταση
R1 = R2=10 Ω και ο τρίτος έχει άγνωστη αντίσταση

10 Ω

10 Ω

R

R. Συνδέει το σύστημα στα άκρα ΑΒ με πηγή και
διαπιστώνει, με βολτόμετρο, ότι η τάση VAB είναι
ίση με 8 V και με αμπερόμετρο ότι οι αντιστάτες
διαρρέονται από συνολικό ρεύμα έντασης Ι = 2 Α.
Δ1) Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του μαθητή να

Β
Σχήμα 1.

υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των τριών αντιστατών.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε το ρυθμό μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική (ισχύς) στο
εξωτερικό κύκλωμα.
Μονάδες 5
Δ4) Αν στο εξωτερικό κύκλωμα καταναλώνονται τα 2/3 της συνολικής ενέργειας που η πηγή
προσφέρει σε όλο το κύκλωμα, να υπολογίσετε την ΗΕΔ και την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Δύο σημειακά φορτία q1 = +2μC και q2 = + 18μC βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις
Α και Β ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ = 16 cm. ( Δίνεται k =9·109 N.m2/C2)
Δ1) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων σε σημείο Σ
του ευθυγράμμου τμήματος που απέχει 4cm από το Α.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Σ.
Μονάδες 6
Δ3) Στο διάγραμμα παριστάνεται η
τιμή του δυναμικού στο ευθύγραμμο
τμήμα ΑΒ συναρτήσει της απόστασης
r από το A. Να εξηγήσετε γιατί στο
σημείο Σ του ευθυγράμμου τμήματος
ΑΒ ένα θετικό φορτίο (υπόθεμα) q =
+1μC έχει την ελάχιστη δυναμική
ενέργεια.
Μονάδες 6
Δ4)

Ο μαθητής διάβασε σε μια

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ότι «Όταν
φέρουμε ένα δοκιμαστικό φορτίο q
μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο και σε κάποια θέση το φορτίο q έχει την ελάχιστη
δυναμική ενέργεια και είναι και ακίνητο τότε αυτό δεν πρόκειται να κινηθεί
αυθόρμητα». Αξιοποιώντας την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα Δ.1 να
δικαιολογήσετε κατά πόσο η προηγούμενη πρόταση είναι βάσιμη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Στο παρακάτω σχήμα η πηγή του κυκλώματος είναι ιδανική με ΗΕΔ E = 60 V, οι
αντιστάτες του κυκλώματος έχουν ίσες αντιστάσεις και ο λαμπτήρας έχει
χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 12 V / 24 W. Τοποθετούμε το διακόπτη
διαδοχικά στις θέσεις ΤΧ (αυτή η θέση φαίνεται και στο σχήμα), και κατόπιν στις
θέσεις ΑΒ, ΒΖ, ΡΕ. Σε όλες τις θέσεις ο διακόπτης είναι κλειστός,

Δ1) Να απαντήσετε σε ποιες θέσεις το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα και
σε ποιες δεν διαρρέεται. Σε ποιά από τις παραπάνω θέσεις του διακόπτη ο λαμπτήρας
είναι αναμμένος;
Μονάδες 5
Δ2) Να σχεδιάσετε συμβολικά μόνο το τμήμα του κυκλώματος το οποίο διαρρέεται
από ηλεκτρικό ρεύμα όταν ο λαμπτήρας είναι αναμμένος. Να υπολογίσετε τη τιμή
των αντιστάσεων όταν γνωρίζετε ότι ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.
Μονάδες 7
Δ3) Ο λαμπτήρας του κυκλώματος είναι ενδεικτικός της καλής λειτουργίας του
καλοριφέρ μιας πολυκατοικίας και ο διακόπτης είναι ανοικτός για 4 μήνες τον χρόνο.
Να βρείτε υπολογισμένη σε kWh την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει η πηγή στο
κύκλωμα. (Θεωρείστε τον κάθε μήνα με 30 ημέρες). Να υπολογίσετε το κόστος
λειτουργίας του κυκλώματος αν η χρέωση της ΔΕΗ είναι 0,1 € / kWh.
Μονάδες 6
Δ4) Προκειμένου να κάνουμε οικονομία επιλέγουμε ο λαμπτήρας να φωτοβολεί
λιγότερο και να υπολειτουργεί. Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R1 που
πρέπει να συνδεθεί σε σειρά για να μειωθεί η κατανάλωση στο 25% της αρχικής
τιμής της .
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Tα αµπερόµετρα του κυκλώµατος έχουν αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Με βάση τα δεδοµένα
που αναγράφονται στο σχήµα για αυτό το ηλεκτρικό κύκλωµα, να υπολογίσετε:
∆1) Τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης 6 Ω
Μονάδες 4.

∆2) Την ένδειξη του αµπεροµέτρου Α2.
Μονάδες 5
∆3) Την ένδειξη του αµπεροµέτρου Α1 και την ηλεκτρική ισχύ της αντίστασης που διαρρέεται από
το ίδιο ρεύµα µε το αµπερόµετρο Α1.
Μονάδες 8
∆4) Την ένδειξη του ιδανικού βολτοµέτρου που είναι συνδεδεµένο στους πόλους της ηλεκτρική
πηγής και την ενέργεια που καταναλώνει το εξωτερικό για την πηγή κύκλωµα σε 1 h.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
Κάθε

ένας

από

τους

αντιστάτες

του

κυκλώµατος µπορεί να λειτουργεί µε ασφάλεια
καταναλώνοντας µέγιστη ισχύ 25 W.
∆1) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος
που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1 όταν
αυτός λειτουργεί οριακά µε ασφάλεια, δηλαδή
η ισχύς του είναι 25W και να αποδείξετε τότε ότι και οι άλλοι αντιστάτες λειτουργούν µε
ασφάλεια.
Μονάδες 8
∆2) Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του κυκλώµατος Α, Β όταν ο αντιστάτης αντίστασης R1
λειτουργεί οριακά µε ασφάλεια.
Μονάδες 7
∆3) Καθώς το κύκλωµα λειτουργεί µε την τάση που υπολογίσατε στο προηγούµενο ερώτηµα, να
υπολογίσετε το κόστος λειτουργίας του σε 8 h. Το κόστος της µίας kWh είναι 0,8 €.
Μονάδες 5
∆4) Το κύκλωµα συνδέεται µε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναµης E = 76 V και λειτουργεί
µε την τάση, στα άκρα του Α,Β, την οποία υπολογίσατε στο ερώτηµα ∆2. Να υπολογιστεί η
εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Στο πιο κάτω κύκλωμα η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 14 V και οι αντιστάτες έχουν αντίσταση
R1 = 5 Ω, R2 = 3 Ω R3 = 6 Ω.
Το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο είναι ιδανικά όργανα.

Δ1) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη τάση στα άκρα της R1.
Μονάδες 5
Δ3) Να βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου και τη φορά του ρεύματος που το διαρρέει.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που προκύπτει από τη μετατροπή της ηλεκτρικής
ενέργειας στον αντιστάτη R2, σε 10 min.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E = 30 V και
εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω , από δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 3 Ω , R2 = 6 Ω οι
οποίοι είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους και έναν τρίτο αντιστάτη αντίστασης R3
σε σειρά με το σύστημα των δύο άλλων αντιστατών και την πηγή. Η ένταση του
ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 ισούται με Ι1 = 2 Α.
Δ1) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 καθώς επίσης και το
ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R3.
Μονάδες 8
Δ3) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R3.
Μονάδες 4
Δ4) Θέλοντας να επιβεβαιώσουν οι μαθητές και πειραματικά τα αποτελέσματα του
ερωτήματος (Δ2) πήγαν στο εργαστήριο και έφτιαξαν το παραπάνω κύκλωμα. Ποια
όργανα μέτρησης χρησιμοποίησαν και πώς τα σύνδεσαν στο κύκλωμα; (Να φαίνονται
στο σχήμα στο οποίο σχεδιάσατε το ηλεκτρικό κύκλωμα).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα ζημείο Α, ποσ απέτει απόζηαζη r από ακίνηηο θεηικό ζημειακό θορηίο Q, η ένηαζη ηοσ
ηλεκηρικού πεδίοσ ποσ δημιοσργεί ηο θορηίο Q έτει ηιμή EA = 36 105 Ν/C.
Δ1) Να ζτεδιάζεηε ηις δσναμικές γραμμές ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ηοσ θορηίοσ Q και να σπολογίζεηε
ηη δύναμη ποσ θα δετηεί ζημειακό θορηίο q = 10-6 C, αν ηο ηοποθεηήζοσμε ζηο ζημείο Α.
Μονάδες 6
Δ2) Να σπολογίζεηε ηη ηιμή ηοσ θορηίοσ Q ηο οποίο δημιοσργεί ηο πεδίο, αν γνωρίζεηε όηι ηο
δσναμικό ζηο ζημείο Α είναι VΑ= 36.104 V .
Μονάδες 6
Δ3) Το θορηίο q μεηακινείηαι από ηη θέζη Α ζηη θέζη Β, η οποία απέτει καηά r´ = 2 r από ηο Q. Να
σπολογίζεηε ηη ηιμή ηης δύναμης ποσ δέτεηαι ηο q ζηη νέα θέζη Β από ηο ηλεκηρικό πεδίο.
Μονάδες 6
Δ4) Να σπολογίζεηε ηο έργο ηης δύναμης ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ καηά ηη μεηαθορά ηοσ q από ηο Α
ζηο Β.
Μονάδες 7
Γίνεηαι η ηιμή ηης ζηαθεράς k = 9 109 Nm2/C2.

ΘΕΜΑ Δ
Σηο κύκλωμα ηοσ παρακάηω ζτήμαηος η ηλεκηρική πηγή έτει ηάζη V = 24 V και οι ανηιζηάηες έτοσν
ανηιζηάζεις R1 = 8Ω, R2 = 24 Ω και R3 = 6Ω ανηίζηοιτα.

Να σπολογίζεηε:
Δ1) ηην ιζοδύναμη ανηίζηαζη ηοσ κσκλώμαηος.
Μονάδες 5
Δ2) ηην ηλεκηρική ηάζη ζηα άκρα ηης R3.
Μονάδες 5
Δ3) ηην ένηαζη ηοσ ρεύμαηος ποσ διαρρέει ηην ανηίζηαζη R2.
Μονάδες 7
Δ4) ηο ποζό ηης θερμόηηηας ποσ προκύπηει από ηη μεηαηροπή ηης ηλεκηρικής ενέργειας ζηον
ανηιζηάηη R1, ζε 20 min.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Η ταρακηηριζηική καμπύλη ηης ηλεκηρικής πηγής ποσ θαίνεηαι ζηο κύκλωμα ηοσ ζτήμαηος (1),
δίνεηαι ζηο παρακάηω διάγραμμα (2).

(1)

(2)

Δ1) Να σπολογιζθεί η ηλεκηρεγερηική δύναμη και η εζωηερική ανηίζηαζη ηης πηγής.
Μονάδες 6
Δ2) Ποια θα είναι η πολική ηάζη ηης πηγής, όηαν ηα άκρα Α και Β ηοσ παρακάηω ζσνδσαζμού
ανηιζηάζεων (3), ζσνδεθούν ζηα ζημεία Χ, Y ανηίζηοιτα, ηοσ κσκλώμαηος (1) και ηο αμπερόμεηρο
δείτνει 1 Α;
R2 = 3 Ω
A

B
R1 = 6 Ω
R3

(3)
Μονάδες 5
Δ3) Να σπολογίζεηε ηην ανηίζηαζη R3 ηοσ ζσνδσαζμού ανηιζηάζεων (3) ποσ ζσνδέζαμε ζηο
κύκλωμα, με δεδομένο όηι ηο αμπερόμεηρο δείτνει 1 Α;
Μονάδες 8
Δ4) Ενώ ηο αμπερόμεηρο δείτνει 1 Α να σπολογίζεηε ηο κλάζμα:
Ρσθμός μεηαηροπής ηλεκηρικής ενέργειας ζε θερμόηηηα ζηην R2
Ρσθμός μεηαηροπής ηλεκηρικής ενέργειας ζε θερμόηηηα ζηην R3

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Όηαν μια ηλεκηπική πηγή ηποθοδοηεί ανηιζηάηη με ανηίζηαζη R1 = 3,5 Ω, αςηή διαππέεηαι από
ηλεκηπικό πεύμα ένηαζηρ I1 = 1,2 Α. Όηαν όμωρ η ίδια ηλεκηπική πηγή ηποθοδοηεί ανηιζηάηη με
ανηίζηαζη R2 = 8,5 Ω, ηόηε διαππέεηαι από πεύμα ένηαζηρ I2 = 0,6 Α. Δίνεηαι όηι η ηλεκηπική πηγή
έσει ηλεκηπεγεπηική δύναμη Ε και εζωηεπική ανηίζηαζη r.
Δ1) Να ζσεδιάζεηε ηο ένα από ηα δςο πποαναθεπόμενα κςκλώμαηα και ηη θοπά ηος
ηλεκηπικού πεύμαηορ ζ’ αςηό.
Μονάδες 4
Δ2) Να ςπολογίζεηε ηην εζωηεπική ανηίζηαζη και ηην ηλεκηπεγεπηική δύναμη ηηρ ηλεκηπικήρ
πηγήρ.
Μονάδες 8
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηην ιζσύ πος παπέσει η ηλεκηπική πηγή ζηο εξωηεπικό κύκλωμα, όηαν
ηποθοδοηεί μόνο έναν ανηιζηάηη με ανηίζηαζη R3 = 1,5 Ω.
Μονάδες 6
Δ4) Να ζσεδιάζεηε ζε βαθμονομημένοςρ (με μονάδερ μέηπηζηρ ζηο ζύζηημα S.I) άξονερ V – I
ηη σαπακηηπιζηική καμπύλη ηηρ ηλεκηπικήρ πηγήρ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Σην 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. Η κεηαθίλεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ q, γίλεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ
ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη κηαο εμωηεξηθήο δύλακεο. Η 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 Ε = 104 N/C.

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηηκή ηνπ δπλακηθνύ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Β.
Μονάδες 8
Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην θνξηίν q από ην ειεθηξηθό πεδίν θαη λα
ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκά ηεο όηαλ ην θνξηίν q βξίζθεηαη ζην ζεκείν Γ.
Μονάδες 9
Δ3) 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.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Τπείρ ανηιζηάηερ με ανηιζηάζειρ R1 = 2 Ω, R2 = 5 Ω, και R3 = 10 Ω ζςνδέονηαι παπάλληλα μεηαξύ
ηοςρ και ηο ζύζηημά ηοςρ ηποθοδοηείηαι με ηλεκηπική πηγή ηλεκηπεγεπηικήρ δύναμηρ

ε = 12 V και

εζωηεπικήρ ανηίζηαζηρ r. Αν η ένηαζη ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ πος διαππέει ηον ανηιζηάηη με
ανηίζηαζη 5 Ω είναι 1,5 Α , να ςπολογίζεηε:
Δ1) ηην ηλεκηπική ηάζη ζηοςρ πόλοςρ ηηρ ηλεκηπικήρ πηγήρ.
Μονάδες 5
Δ2) ηην ένηαζη ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ πος διαππέει ηην ηλεκηπική πηγή.
Μονάδες 7
Δ3) ηην εζωηεπική ανηίζηαζη ηηρ ηλεκηπικήρ πηγήρ.
Μονάδες 7
Δ4) ηην ιζσύ πος παπέσει η ηλεκηπική πηγή ζε όλο ηο κύκλωμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δύο ακίνητα σημειακά φορτία Q1   12 106 C και
Q2   4 106 C βρίσκονται στα σημεία Α και Β ενός

ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ με μήκος AB = 4 m. Μεταξύ
των φορτίων παρεμβάλλεται αέρας.

Α

Γ

Q1

Β

Q2

Δ1) Να βρείτε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που ασκείται μεταξύ των φορτίων Q1 και Q2 .
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε τη τιμή του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ του ευθύγραμμου
τμήματος ΑΒ αν (ΑΓ) = 3(ΓΒ).
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου των δύο φορτίων στο σημείο Γ.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου για την μεταφορά ενός δοκιμαστικού φορτίου
q = 2 μC από το σημείο Γ στο άπειρο.
Μονάδες 6
Δίδεται η τιμή της ηλεκτρικής σταθεράς στον αέρα k = 9  109

N  m2
C2

ΘΕΜΑ Δ
Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 10 Ω , R2 = 20 Ω αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά . Παράλληλα με το
σύστημα των δυο αυτών αντιστατών συνδέεται λαμπτήρας με χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας

Pκ  30 W , VK  30 V . Στα άκρα Α, Γ του συστήματος των τριών διπόλων συνδέεται πηγή με
ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και εσωτερική αντίσταση r = 3 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.
Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.

Δ1) Να υπολογίστε την αντίσταση του λαμπτήρα και στη συνέχεια την ολική αντίσταση του εξωτερικού
κυκλώματος.

Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε τον αριθμό ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του νήματος του
λαμπτήρα σε χρονικό διάστημα 16 s.

Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής.
Μονάδες 6
Δ4) Αν αντικαταστήσουμε το λαμπτήρα με αντιστάτη αντίστασης R3 = 120 Ω να βρεθεί η επί τοις
εκατό μεταβολή της ολικής ισχύος που καταναλώνεται στο κύκλωμα.
Μονάδες 7
Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου qe  1,6 10-19 C .

ΘΕΜΑ Δ
Δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 9 Ω , R2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έχουν κοινά τα
άκρα τους Α και Β. Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη ΒΓ αντίστασης
R3 = 3 Ω . Τα άκρα του νέου διπόλου ΑΓ που σχηματίσαμε συνδέονται μέσω διακόπτη με τους
πόλους πηγής ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον
αντιστάτη R2 είναι Ι2 = 1 Α.
Δ1) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε τη πολική τάση της πηγής καθώς και την ολική ισχύ που καταναλώνεται στη
συστοιχία των αντιστατών R1, R2 και R3.
Μονάδες 6
Δ3) Αν το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι Ι  12  , να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική
δύναμη της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση.
Μονάδες 7
Δ4) Αφήνουμε το διακόπτη κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η ολική ενέργεια που
καταναλώνεται στη παραπάνω διάταξη σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι 10,8 KWh. Να βρείτε
το χρονικό διάστημα λειτουργίας της διάταξης.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Ακίνητο σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Ένα σημείο Α του πεδίου
απέχει απόσταση r  0,3 m από το φορτίο αυτό. Η τιμή του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου στο
σημείο Α είναι VA  300 V .
Δ1) Να βρείτε το φορτίο Q .
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α.
Μονάδες 6
Δ3) Στο σημείο Α τοποθετείται σημειακό θετικό φορτίο q  1010 C . Το ηλεκτρικό φορτίο q
μετακινείται από το σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Β του πεδίου. Κατά τη μετακίνηση αυτή
παράγεται έργο από τη δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου WAB  15 109 J . Να βρείτε τη διαφορά
δυναμικού VA  VB .
Μονάδες 6
Δ4) Αν FA

είναι το μέτρο της δύναμης που δέχεται το φορτίο q όταν βρίσκεται στο σημείο Α,

και FB το μέτρο της δύναμης που δέχεται το φορτίο q όταν βρίσκεται στο σημείο B να
υπολογίσετε το λόγο

FA
.
FB

Μονάδες 7
Δίδεται η τιμή της ηλεκτρικής σταθεράς στον αέρα K  9 109

Nm2
.
C2

ΘΕΜΑ Δ
Δυο ηλεκτρικές συσκευές Σ1 και Σ2 έχουν ενδείξεις κανονικής λειτουργίας
και

(25W , 50V)

η

(50W , 50V) η Σ1

Σ2 . Οι συσκευές συνδέονται σε σειρά και τα άκρα του διπόλου που

δημιουργείται συνδέονται μέσω διακόπτη, με τους πόλους πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και
αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις συσκευές είναι
I

2
A . Να θεωρήσετε ότι όταν οι συσκευές διαρρέονται από ρεύμα οι τιμές των αντιστάσεών
3

τους δε μεταβάλλονται.
Δ1) Να υπολογίσετε την αντίσταση κάθε συσκευής.
Μονάδες 6
Δ2)

Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής καθώς και την ολική ισχύ που

καταναλώνεται στη συστοιχία των δυο συσκευών.
Μονάδες 6
Δ3) Για να λειτουργήσουν κανονικά και οι δυο συσκευές συνδέουμε παράλληλα στη συσκευή Σ2
αντιστάτη αντίστασης R . Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R .
Μονάδες 7
Δ4) Με συνδεδεμένο τον αντιστάτη R αφήνουμε το διακόπτη κλειστό για ορισμένο χρονικό
διάστημα. Η ολική ενέργεια που καταναλώνεται στη παραπάνω διάταξη σε αυτό το χρονικό
διάστημα είναι 0,8KWh. Να βρείτε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της διάταξης.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Αντιστάτης αντίστασης R1  100  συνδέεται παράλληλα με αντιστάτη αντίστασης R2  25  . Σε
σειρά με τον συνδυασμό των R1 και R2 συνδέεται αντιστάτης αντίστασης R3 . Η ολική αντίσταση
της συστοιχίας των τριών αντιστατών είναι R  100 Ω . Ο αντιστάτης R3 είναι κατασκευασμένος
από σύρμα ειδικής αντίστασης   1,6 107  m εμβαδού διατομής S  106 m2 . Η συστοιχία
των τριών αντιστατών συνδέεται με τους πόλους πηγής, μέσω διακόπτη με τους πόλους πηγής
ηλεκτρεγερτικής δύναμης E  210 V και εσωτερικής αντίστασης r . Όταν κλείσουμε τον διακόπτη
ο αντιστάτης R3 καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια με ρυθμό 320

J
. Να θεωρήσετε ότι όταν οι
s

αντιστάτες διαρρέονται από ρεύμα οι τιμές των αντιστάσεων τους δεν μεταβάλλονται. .
Δ1) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R3 .
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος του σύρματος L με το οπoίο κατασκευάστηκε ο αντιστάτης R3 .
Μονάδες 5
Δ3) Να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
Μονάδες 7
Δ4) Αν στον αντιστάτη R1 εκλύεται θερμότητα Q1  10000 J σε ορισμένο χρονικό διάστημα
να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας Q2 που εκλύεται στον αντιστάτη R2 στο ίδιο χρονικό
διάστημα.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
R1

Τρείς αντιστάτες (1), (2), (3), που έχουν αντιστάσεις R1 = 10 Ω,

B

R3

R2 και R3 αντίστοιχα, συνδέονται μεταξύ τους όπως δείχνει η
συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος. Το σύστημα των τριών

Γ

A
R2

ε

r

αντιστατών συνδέεται στα άκρα ηλεκτρικής πηγής, η οποία έχει
ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 66 V και εσωτερική αντίσταση r = 2 Ω.
Αν δίνεται ότι για τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2
ισχύει η σχέση I1  2 I 2 και για τις ηλεκτρικές τάσεις V , V η σχέση V  2V :
Δ1) Να σχεδιάσετε στο κύκλωμα τις φορές (συμβατικές) των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν
όλους τους κλάδους του και να υπολογίσετε την αντίσταση R2.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος μεταξύ των σημείων Γ, Β.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του
κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στον αντιστάτη (1), στο ίδιο χρονικό διάστημα
που η ηλεκτρική πηγή προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια 1980 J σε όλο το κύκλωμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δύο πολύ μικρά ηλεκτρικά φορτισμένα σφαιρίδια, με ηλεκτρικά
φορτία Q1 = +2 μC και Q2 αντίστοιχα, είναι ακίνητα πάνω σε
μονωτικό οριζόντιο δάπεδο, στα σημεία Α και Β όπως φαίνεται

r
Γ

A

Q1

στο διπλανό σχήμα.. Τα φορτισμένα σφαιρίδια απέχουν μεταξύ

B

(ε)

Q2
r1

τους r = 90 cm. To δυναμικό του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου
που δημιουργούν τα δύο φορτία είναι μηδέν σε σημείο Γ, το
οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
Δίνεται η απόσταση ΑΓ = r1 = 30 cm. (Θεωρούμε τα ηλεκτρικά
φορτισμένα σφαιρίδια σαν σημειακά).
Δ1) Να προσδιορίσετε το ηλεκτρικό φορτίο Q2 (τιμή και πρόσημο).
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση E , του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ.
Μονάδες 7
Στο σημείο Γ τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = - 2 μC, ενώ τα Q1, Q2 διατηρούνται
ακίνητα.
Δ3) Να υπολογίσετε τη δύναμη F που δέχεται το φορτίο q, από το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο που
δημιουργούν τα φορτία Q1 και Q2.
Μονάδες 5
Δ4) Να βρείτε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά την μετακίνηση του φορτίου q από
το σημείο Γ στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ).
Μονάδες 7
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k  9 109

N  m2
.
C2

ΘΕΜΑ Δ
Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου E  8 105

N
.
C

E

Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο
διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό
φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο Γ της δυναμικής γραμμής του

A

Γ

αρχικού πεδίου που περνάει από το Α, σε απόσταση
(ΑΓ) = r = 30 cm από το Α και σε κατεύθυνση αντίθετη με τη
φορά της δυναμικής γραμμής, όπως φαίνεται και στο σχήμα, η

r

ένταση του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου που προκύπτει,
μηδενίζεται. (Θεωρούμε ότι η ύπαρξη του φορτίου Q δεν
επηρεάζει την κατανομή φορτίου που δημιουργεί το ομογενές
ηλεκτρικό πεδίο)
Δ1) Να προσδιορίσετε το ηλεκτρικό φορτίο Q.
Μονάδες 8
Δ2) Να βρείτε την ένταση του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο Δ του ευθύγραμμου
τμήματος (ΑΓ).
Μονάδες 8
Κάποια στιγμή καταργούμε το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Στη συνέχεια τοποθετούμε στο
σημείο Δ, ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = - 10 μC.
Δ3) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το
ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί το φορτίο Q, κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το
σημείο Δ στο σημείο Γ.
Μονάδες 9

N  m2
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k  9 10
.
C2
9

ΘΕΜΑ Δ
Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται
παράλληλα με κοινά άκρα Α , Β και κατά σειρά με το
σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R΄
με άκρα Β , Γ όπως στο ηλεκτρικό κύκλωμα του διπλανού
σχήματος. Στα άκρα Α και Γ της συνδεσμολογίας

R
A

R΄
Γ

B
R

Α
E, r

συνδέονται οι πόλοι μιας ηλεκτρικής πηγής με ΗΕΔ
Ε = 3,1 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω.
Στον κλάδο της ηλεκτρικής πηγής έχουμε συνδέσει κατά σειρά ένα ιδανικό αμπερόμετρο
το οποίο δείχνει 0,2 Α.
Δ1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στους πόλους της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας των τριών
αντιστατών.
Μονάδες 6
Δ3) Να σχεδιάσετε όλα τα ρεύματα του κυκλώματος σημειώνοντας σε κάθε κλάδο τη
φορά του ρεύματος και να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους
αντιστάτες του κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ4) Αν σας δίνεται ότι ισχύει VΒΓ = 2VAB, για τις τάσεις μεταξύ των σημείων Β,Γ και Α,Β
του κυκλώματος αντίστοιχα, να υπολογίσετε τις αντιστάσεις κάθε αντιστάτη του
κυκλώματος.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Για

το

ηλεκτρικό κύκλωμα του

R1

σχήματος

δίνονται: R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω,
Ε = 24 V. Η θερμική συσκευή Σ έχει ενδείξεις
κανονικής λειτουργίας 5 V, 10 W και στο

A

R2

●

Κ

Λ

Γ

●

R3

ε

r

R4

Σ

κύκλωμα αυτό λειτουργεί κανονικά. Θεωρούμε
ότι η ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν
ωμικός αντιστάτης.
Να υπολογίσετε:
Δ1) την αντίσταση της ηλεκτρικής συσκευής και την ολική αντίσταση του εξωτερικού
κυκλώματος.
Μονάδες 7
Δ2) την ηλεκτρική ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα και την εσωτερική της
αντίσταση.
Μονάδες 6
Δ3) τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3.
Μονάδες 6
Δ4) τη διαφορά δυναμικού VA – VΓ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4

R1

Στο διπλανό ηλεκτρικό κύκλωμα δίνονται:
R 1 = 120 Ω,
(όπου
Οι

R3

R 2 = 60 Ω
η

ενδείξεις

αντίσταση
κανονικής

και
του

A

R 3 = 400 Ω
του

ηλεκτρικού λαμπτήρα είναι: PK = 100 W

και

VK = 200 V. Για την ηλεκτρική πηγή του

ε

R2

Δ
R3

λαμπτήρα).

λειτουργίας

κυκλώματος δίνονται:

Γ

ε, r

+ -

= 220 V και r = 0 Ω, ενώ θεωρούμε ότι ο ηλεκτρικός λαμπτήρας

συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.
Δ1) Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R2 και τον
ηλεκτρικό λαμπτήρα.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρονική
διάρκεια 10 min.
Μονάδες 6
Δ4) Εάν η αντίσταση R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, ο ηλεκτρικός
λαμπτήρας θα:
(α) υπερλειτουργεί με κίνδυνο να καταστραφεί.
(β) υπολειτουργεί.
(γ) λειτουργεί όπως και πριν την καταστροφή της αντίστασης R 2 .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4
Στο διπλανό κύκλωμα δίνονται:
R 1 = 100 Ω,

R 2 = 100 Ω

R 3 = 150 Ω (όπου R 1 η αντίσταση του
λαμπτήρα,

ο

οποίος

θεωρούμε

R1

και

A

ότι

Γ
R2

Δ
R3

συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). Στο
διπλανό κύκλωμα ο ηλεκτρικός λαμπτήρας
λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές
κατασκευής του.

ε, r

+ -

Για την πηγή του κυκλώματος δίνονται: ε = 250 V και r = 0 Ω.
Να βρείτε:
Δ1) Την ολική εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ2) Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων τα οποία διαρρέουν τις αντιστάσεις R2 και R 3 .
Μονάδες 6
Δ3) Την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στον ηλεκτρικό λαμπτήρα σε διάρκεια 10 min.
Μονάδες 6
Δ4) Εάν η αντίσταση R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, ο

ηλεκτρικός

λαμπτήρας θα:
(α) υπερλειτουργεί με κίνδυνο να καταστραφεί.
(β) υπολειτουργεί.
(γ) λειτουργεί όπως και πριν την καταστροφή της αντίστασης R 2 .
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4
Στο διπλανό κύκλωμα δίνονται:

R1

R 1 = 12 Ω και R 2 = 6 Ω.
Για την πηγή του κυκλώματος δίνονται:

ε

A

R2

Γ

Rx

Δ

= 36 V και r = 1 Ω.

Να βρείτε:

ε, r

Δ1) Τη τιμή της αντίστασης R x αν

+ -

γνωρίζετε ότι η ολική εξωτερική αντίσταση
του κυκλώματος είναι ίση με 11 Ω.
Μονάδες 6

Δ2) Τη πολική τάση της πηγής και τη τάση στα άκρα της αντίστασης R1.
Μονάδες 6
Δ3) Τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα κατά τη
διάρκεια 10 min.
Μονάδες 5
Βραχυκυκλώνουμε τα σημεία Γ και Δ με αγωγό αμελητέας αντίστασης.
Δ4) Η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα κατά τη διάρκεια 10 min σε
σχέση με αυτή που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ3 είναι:
(α) μεγαλύτερη

(β) μικρότερη

(γ) ίση

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

R1

Στο διπλανό κύκλωμα δίνονται:
R 1 = 12 Ω, R 2 = 6 Ω και R 3 = 7 Ω.
Για την πηγή του κυκλώματος δίνονται:

ε

A

R2

Γ

R3

Δ

= 36 V και r = 1 Ω.

Να βρείτε:
Δ1) Την ολική εξωτερική αντίσταση του
κυκλώματος.

ε, r

+ Μονάδες 6

Δ2) Τη πολική τάση της πηγής και τη τάση στα άκρα της αντίστασης R1.
Μονάδες 7
Δ3) Τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρονική
διάρκεια 10 min.
Μονάδες 5
Δ4) Εάν η αντίσταση R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, η τάση στα άκρα της
αντίστασης R1 θα είναι η ίδια με αυτήν που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2 ή όχι;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

R1

Στο διπλανό ηλεκτρικό κύκλωμα δίνονται:
R 1 = 12 Ω και R 2 = 6 Ω.
Για την ηλεκτρική πηγή του κυκλώματος

A

R2

Γ

Rx

δίνονται: ε = 36 V και r = 1 Ω.
Να βρείτε:
Δ1) Τη τιμή της αντίστασης R x

ε, r

αν

+ -

γνωρίζετε ότι η ολική εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με 11 Ω.
Μονάδες 6
Δ2) Τη πολική τάση της πηγής και τη τάση στα άκρα της αντίστασης R1.
Μονάδες 7
Δ3) Τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα.
Μονάδες 5
Δ4) Εάν η αντίσταση R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, η τάση στα άκρα
της αντίστασης R1 θα είναι η ίδια με αυτήν που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2 ή όχι;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

Δ

R1

ΘΕΜΑ Δ
Στο διπλανό ηλεκτρικό κύκλωμα δίνονται:
V AΓ = 12 V, R 2 = 6 Ω και R 3 = 7 Ω.

A

R2

Γ

R3

Δ

Για την ηλεκτρική πηγή του κυκλώματος
δίνονται:

ε

= 36 V και r = 1 Ω.

Να βρείτε:

ε, r

+ -

Δ1) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την πηγή.
Μονάδες 6
Δ2) Τη τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R1 και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον
διαρρέει.
Μονάδες 7
Δ3) Τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε διάρκεια 10 min.
Μονάδες 5
Δ4) Εάν ο αντιστάτης αντίστασης R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, το ρεύμα που
διαρρέει την αντίσταση R1 θα είναι το ίδιο με αυτό που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2 ή όχι;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q = -10 μC βρίσκεται σε σημείο Α ευθείας (ε) και απέχει
0,1 m από ένα άλλο σημείο Β της ίδιας ευθείας. Στο σημείο Β τοποθετούμε ένα δοκιμαστικό

N  m2
σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = +1 μC. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k  9 10
.
C2
9

Δ1) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργεί το
ηλεκτρικό φορτίο Q στο σημείο Β.
Μονάδες 5
Δ2) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται το δοκιμαστικό σημειακό ηλεκτρικό
φορτίο q, όταν το τοποθετούμε στο σημείο Β.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργεί το ηλεκτρικό φορτίο
Q στο σημείο Β, αλλά και σε σημείο Γ που απέχει 0,3 m από το φορτίο Q.
Μονάδες 8
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που ασκείται από το ηλεκτροστατικό πεδίο του φορτίου
Q στο δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q, για τη μετακίνηση του q από το Β στο Γ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Από αγώγιμο ομογενές σύρμα σταθερής διατομής κατασκευάζουμε τρεις αντιστάτες (1), (2), (3)
που έχουν αντιστάσεις R1 = 1 KΩ, R2 = 2 ΚΩ και R3 = 6 ΚΩ αντίστοιχα. Από μια διατομή του
αγώγιμου σύρματος του αντιστάτη (1) περνούν 12∙1018 ηλεκτρόνια σε χρονικό διάστημα 2 min.
Ο αντιστάτης (1) συνδέεται σε σειρά με τον αντιστάτη (2) και το σύστημά τους συνδέεται
παράλληλα με τον αντιστάτη (3). Στα άκρα του συστήματος των τριών αντιστατών, συνδέεται μια
ηλεκτρική πηγή, η οποία έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και μηδενική εσωτερική αντίσταση.
Δίνεται για το φορτίο ηλεκτρονίου: e = 1,6 1019 C .
Δ1) Να κάνετε το σχήμα της συνδεσμολογίας που περιγράφετε στην εκφώνηση του θέματος.
Μονάδες 5
Δ2) Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος και την ηλεκτρική
τάση στα άκρα του αντιστάτη R2.
Μονάδες 8
Δ4) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της ηλεκτρικής πηγής;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα που αποτελείται από τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις
R1 = 3 ΚΩ, R2 = 6 ΚΩ και R3 = 8 ΚΩ. Η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 120 V
και μηδενική εσωτερική αντίσταση.
R1
R3
R2
E, r = 0
Δ1) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.
Μονάδες 5
Δ2) Να σχεδιάσετε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους κλάδους του ηλεκτρικού
κυκλώματος και να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρική
πηγή.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης
R1.
Μονάδες 8
Δ4) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που «εκλύεται» από τον αντιστάτη αντίστασης R2 σε χρόνο
10 min.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δύο αντιστάτες (1) και (2) με αντιστάσεις R1 = 90 Ω και R2 = 30 Ω αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά
και το σύστημά τους συνδέεται σε σειρά με γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Η γεννήτρια έχει
ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 75 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Ανάμεσα στη γεννήτρια και
τον αντιστάτη (1) παρεμβάλλουμε διακόπτη δ.
Δ1) Να σχεδιάσετε το παραπάνω ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη (1), όταν ο διακόπτης δ είναι
κλειστός.
Μονάδες 6
Παράλληλα στο σύστημα των δύο αντιστατών (1) και (2) συνδέεται τρίτος αντιστάτης (3) με
αντίσταση R3 = 120 Ω.
Δ3) Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο προσφέρει ενέργεια η γεννήτρια (την ολική ισχύ) σε όλο το
κύκλωμα.
Μονάδες 7
Αντικαθιστούμε τον αντιστάτη αντίστασης R3 με έναν άλλο αντιστάτη (4) αντίστασης
R4 = 108 Ω, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κατασκευασμένος από ομογενές χάλκινο σύρμα
σταθερής διατομής. Δίνονται ότι:
1) ο χαλκός έχει θερμικό συντελεστή αντίστασης α = 0,004 grad-1 .
2) ο αντιστάτης (4) έχει στους 0ο C αντίσταση R4,0 = 100 Ω.
Θεωρούμε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας δεν μεταβάλλονται οι γεωμετρικές διαστάσεις του
αντιστάτη.
Δ4) Να υπολογίσετε σε ο C την θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται ο αντιστάτης (4).
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα σημείο Σ ηλεκτροστατικού πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό
φορτίο Q, το δυναμικό είναι VΣ = + 600 V και το μέτρο της έντασης είναι E  200
Δίνονται: η ηλεκτρική σταθερά k = 9  109

Q

•

M
•
r


.
C

N  m2
N
V
και ότι 1
=1 .
2
C
C
m
Σ (Q΄)

•

Δ1) Να υπολογίσετε την απόσταση r του σημείου Σ από το ηλεκτρικό φορτίο Q.
Μονάδες 6
Δ2) Να βρείτε τη τιμή και το πρόσημο του ηλεκτρικού φορτίου Q.
Μονάδες 6
Στο σημείο Σ τοποθετείται ένα άλλο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q΄ το οποίο δέχεται απωστική
δύναμη από το ηλεκτρικό φορτίο Q. Το ηλεκτρικό φορτίο Q΄ συγκρατείται στο Σ ακίνητο.
Δ3) Να υπολογίσετε τη τιμή του ηλεκτρικού φορτίου Q΄, ώστε το συνολικό δυναμικό στο μέσο Μ
του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα Q και Q΄ να είναι 6000 V.
Μονάδες 7
Δ4) Να βρείτε το μέτρο και τη κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα
δύο ηλεκτρικά φορτία στο σημείο Μ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Στο τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα δίνονται:
R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 10 Ω και R4 = 10 Ω (όλα τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται
θεωρούνται ιδανικά).
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Δ1) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση τουR παραπάνω τμήματος του ηλεκτρικού
1

κυκλώματος.
Μονάδες 6
Η θερμική ισχύς στον αντιστάτη αντίστασης R1 είναι 250 W.
Δ2) Να υπολογίσετε την ένδειξη του αμπερομέτρου Α και την ένδειξη του βολτομέτρου V στη
θέση (1).
Μονάδες 6
Η ένδειξη του βολτομέτρου V στη θέση (2) είναι 10 V.
Δ3) Να βρείτε τη θερμική ισχύ στον αντιστάτη αντίστασης R4.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που παράγεται στον αντιστάτη αντίστασης R2 σε χρόνο 10 min.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Σηο παρακάηω κύκλωμα οι ανηιζηάηες έτοσν ανηιζηάζεις R1 = 30 Ω, R2 = R3 = 40 Ω, και ηο
κύκλωμα ηροθοδοηείηαι από ζηαθερή ηάζη V = 10 V.
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Δ1) Να σπολογίζεηε ηην ιζοδύναμη ανηίζηαζη ηοσ κσκλώμαηος
Μονάδες 6
Δ2) Να σπολογίζεηε ηην ένηαζη ηοσ ηλεκηρικού ρεύμαηος ποσ διαρρέει κάθε ανηιζηάηη.
Μονάδες 6
Δ3) Να προζδιορίζεηε ηη ηιμή ηης ανηίζηαζης Rx ενός άλλοσ ανηιζηάηη ποσ πρέπει να ζσνδεθεί
παράλληλα ζηο ζύζηημα ηων ηριών ανηιζηάζεων ώζηε να διπλαζιαζηεί η ηιμή ηης ένηαζης ηοσ
ηλεκηρικού ρεύμαηος ποσ διαρρέει ηο κύκλωμα.
Μονάδες 7
Δ4) Να σπολογίζεηε ηην ενέργεια ποσ δαπανάηαι ζηον ανηιζηάηη ανηίζηαζης Rx ζε τρόνο 5 min.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Ένας ομογενής μεταλλικός αγωγός μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζει αντίσταση 0,05
Ω/m. Το μήκος του αγωγού είναι L = 1 km και στα άκρα του εφαρμόζεται τάση V = 60 V.
Να υπολογίσετε:
Δ1) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.
Μονάδες 6
Δ2) Την ηλεκτρική τάση μεταξύ δύο σημείων του αγωγού που απέχουν 300 m το ένα από το άλλο.
Μονάδες 6
Δ3) Το ηλεκτρικό φορτίο που πέρασε από μία διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 min.
Μονάδες 5
Ο μεταλλικός αγωγός αντικαθίσταται από έναν άλλο από το ίδιο υλικό, που έχει εμβαδό διατομής
κατά 40% μικρότερο και μήκος κατά 50% μεγαλύτερο, ενώ η τάση στα άκρα του είναι και πάλι
60 V.
Δ4) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ που δαπανάται στο δεύτερο αγωγό.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Τέσσερις αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 3 Ω και R4 = 6 Ω συνδέονται όπως
φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα. Τα βολτόμετρα είναι ιδανικά.
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Δ1) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.
Μονάδες 6
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3 είναι Ι3 = 4 Α.
Δ2) Να βρείτε τις ενδείξεις των βολτομέτρων V1 και V2.
Μονάδες 7
Δ3) Nα βρείτε την ΗΕΔ της ηλεκτρικής πηγής, αν η εσωτερική της αντίσταση είναι r = 1 Ω.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε την ισχύ της ηλεκτρικής πηγής και να βρείτε το κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας για τη λειτουργία της διάταξης επί 24 ώρες, αν η μία kWh κοστίζει 0,09 ευρώ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Τρείς αντιστάτες που έχουν αντιστάσεις R1 = 10 Ω, R2 = 10 Ω και R3 = 40 Ω αντίστοιχα,
συνδέονται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Tο αμπερόμετρο είναι ιδανικό και η ένδειξή του
είναι 2 A, ενώ η ηλεκτρική πηγή έχει εσωτερική αντίσταση r = 2 Ω και ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε.
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Δ1) Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη αντίστασης R2 σε
χρονική δειάρκεια 2 s.
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 8
Δ3) Να βρείτε την ηλεκτρική ισχύ που παρέχει η ηλεκτρική πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που απελευθερώνεται στον αντιστάτη αντίστασης R1 σε χρονικό
διάστημα 2 min.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος οι ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου, που
θεωρούνται και τα δύο ιδανικά, είναι αντίστοιχα V = 60 V και I = 2 A. Η ηλεκτρική πηγή έχει
εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω και ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε, ενώ δίνονται: R1 = 20 Ω και
R2 = 20 Ω.
V

R2
R1
R3
Α

Ε, r
Δ1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 6
Δ2) Να βρείτε τη τιμή της εξωτερικής αντίστασης του ηλεκτρικού κυκλώματος.
Μονάδες 8
Δ3) Να βρείτε τη τιμή της αντίστασης R3.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το ρεύμα βραχυκύκλωσης της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 3 μC και Q2 = - 6 μC, βρίσκονται αντίστοιχα στα
σημεία Α, Β της ευθείας x´x όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Η απόσταση ανάμεσα στα
δύο ηλεκτρικά φορτία είναι d = 3 cm. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k  9 109
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Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2
και στη συνέχεια να υπολογίσετε το μέτρο τους.
Μονάδες 6
Δ2) Να βρείτε ανάμεσα στα σημεία Α και Β, το σημείο Σ της ευθείας x΄x, όπου το δυναμικό του
ηλεκτρικού πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 μηδενίζεται.
Μονάδες 7
Τοποθετούμε στο σημείο Σ ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο που φέρει φορτίο q = 2 ·10-9 C.
Δ3) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό
πεδίο των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2.
Μονάδες 7
Μετακινούμε το ηλεκτρικό φορτίο q από το σημείο Σ στο άπειρο (σε σημείο εκτός του ηλεκτρικού
πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2).
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό
πεδίο των ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2, κατά τη μετακίνηση αυτή.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος οι αντιστάτες R1, R2, R3 και R4 έχουν αντιστάσεις 100 Ω,
100 Ω, 200 Ω και 200 Ω αντιστοίχως. Η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 62 V και
εσωτερική αντίσταση r = 10 Ω.
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Δ1) Να υπολογίσετε την εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τη πηγή.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη R2 και τη διαφορά δυναμικού
στα άκρα του αντιστάτη R3.
Μονάδες 8
Δ4) Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική ο αντιστάτης
R3.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Ένας λαμπτήρας (Λ), τον οποίο θεωρούμε σαν ωμικό αντιστάτη, έχει ενδείξεις κανονικής
λειτουργίας 100 W και 100 V.
Δ1) Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος
κανονικής λειτουργίας του.
Μονάδες 6
Ο λαμπτήρας συνδέεται στο κύκλωμα του διπλανού

R

σχήματος, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική
δύναμη E = 160 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση.
Δ2) Να εξηγήσετε γιατί στο κύκλωμα αυτό ο λαμπτήρας δε
λειτουργεί κανονικά.

Λ
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Μονάδες 5
Δ3) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R1 που πρέπει

Ε, r = 0

να συνδέσουμε σε σειρά με τον λαμπτήρα (για παράδειγμα
μεταξύ των σημείων Α και Β) στο κύκλωμα του
προηγουμένου ερωτήματος, ώστε ο λαμπτήρας να λειτουργεί κανονικά.
Μονάδες 8
Δ4) Να υπολογίσετε τη συνολική ισχύ του κυκλώματος, στη περίπτωση που ο λαμπτήρας
λειτουργεί κανονικά, αν ο αντιστάτης R έχει αντίσταση 96 Ω;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Ένα σωματίδιο είναι ακίνητο και φέρει ηλεκτρικό φορτίο Q = 4 μC.
Δ1) Να υπολογίσετε την ένταση και το δυναμικό σε ένα σημείο Α του πεδίου που δημιουργεί το
φορτίο Q και απέχει 2 cm από αυτό.
Μονάδες 6
Δ2) Στο σημείο Α τοποθετούμε σημειακό φορτίο q1 = - 2 nC. Να υπολογίσετε το μέτρο της
δύναμης που θα δεχθεί το σημειακό φορτίο από το πεδίο.
Μονάδες 6
Δ3) Σε ένα δεύτερο σημείο Β, η ένταση του πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q, είναι
υποτετραπλάσια από την ένταση του πεδίου στο σημείο Α. Να υπολογίσετε το δυναμικό στο
σημείο Β.
Μονάδες 6
Δ4) Για ένα τρίτο σημείο Γ, ισχύει ότι το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση ενός
δοκιμαστικού ηλεκτρικού φορτίου q από το Α στο Γ, είναι το μισό από το έργο της δύναμης του
πεδίου για τη μετακίνηση του ίδιου δοκιμαστικού φορτίου q από το Α στο Β. Να βρείτε την
απόσταση του σημείου Γ από τη πηγή του πεδίου.
Μονάδες 7
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9·109 N·m2/C2 και 1nC = 10-9 C.

ΘΕΜΑ Δ
Οι ανηιζηάηερ ηος παπακάηω κςκλώμαηορ έσοςν ανηίζηοισα ανηιζηάζειρ R1 = 60 Ω,
R2 = 60 Ω και R3 = 50 Ω, ενώ η ηλεκηπική πηγή έσει ηλεκηπεγεπηική δύναμη Ε και
εζωηεπική ανηίζηαζη r = 1 Ω . Ο ανηιζηάηηρ ανηίζηαζηρ R1 διαππέεηαι από ηλεκηπικό
πεύμα ένηαζηρ Ι1 = 0,1 Α.
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Δ1) Να ςπολογίζεηε ηην ιζοδύναμη ανηίζηαζη ηος εξωηεπικού κςκλώμαηορ.
Μονάδες 6
Δ2) Να ςπολογίζεηε ηη διαθοπά δςναμικού VΓΓ ανάμεζα ζηα ζημεία Γ και Γ ηος
ηλεκηπικού κςκλώμαηορ.
Μονάδες 7
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηην ηλεκηπεγεπηική δύναμη Ε ηηρ ηλεκηπικήρ πηγήρ.
Μονάδες 6
Δ4) Να ςπολογίζεηε ηη ζςνολική ιζσύ πος αποδίδει η ηλεκηπική πηγή ζηο κύκλωμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Ένα θεηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο Q = 0,1 μC ηοποθεηείηαι ακίνηηο ζηο
ζημείο Α, όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα. Το ζημείο Α απέσει r1 = 3 cm από
ηο ζημείο Κ και r2 = 6 cm από ηο ζημείο Λ. Δίνεηαι όηι η ηλεκηπική ζηαθεπά είναι:

k = 9 109
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Δ1) Να ςπολογίζεηε ηο μέηπο ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηπoζηαηικού πεδίος πος
δημιοςπγεί ηο ηλεκηπικό θοπηίο Q, ζηα ζημεία Κ και Λ.
Μονάδες 8
Δ2) Να ζσεδιάζεηε ηα ανηίζηοισα διανύζμαηα ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηποζηαηικού
πεδίος ζηα ζημεία Κ και Λ.
Μονάδες 4
Δ3) Να ςπολογίζεηε ηη διαθοπά δςναμικού VΚΛ μεηαξύ ηων ζημείων Κ και Λ.
Μονάδες 6
Δ4) Ένα άλλο απνηηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο q = -2 μC μεηακινείηαι από ηο
ζημείο Κ ζηο ζημείο Λ. Να ςπολογίζεηε ηο έπγο ηηρ δύναμηρ πος δέσεηαι ηο
ηλεκηπικό θοπηίο q, από ηο ηλεκηπικό πεδίο ηος ηλεκηπικού θοπηίος Q, καηά ηη
μεηακίνηζη αςηή.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ζημειακό και ακίνηηο θεηικό ηλεκηρικό θορηίο q1 = 16 μC βρίζκεηαι ζηο άκρο Α
εσθσγράμμοσ ημήμαηος ΑΒ και αζκεί ηλεκηρική δύναμη ζε ένα άλλο ζημειακό και
ακίνηηο θεηικό ηλεκηρικό θορηίο q2 = 1 μC ποσ βρίζκεηαι ζηο άκρο Β ηοσ
εσθσγράμμοσ ημήμαηος ΑΒ. Η απόζηαζη ΑΒ είναι ίζη με 12 cm.
Γίνεηαι όηι η ηλεκηρική ζηαθερά k = 9 109
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Δ1) Να κάνεηε ένα ζτήμα όποσ να θαίνονηαι ηα ηλεκηρικά θορηία και οι ηλεκηρικές
δσνάμεις ποσ αναπηύζζονηαι ανάμεζά ηοσς.
Μονάδες 4
Δ2) Να σπολογίζεηε ηο μέηρο ηης ηλεκηρικής δύναμης ποσ δέτεηαι κάθε ηλεκηρικό
θορηίο.
Μονάδες 8
Δ3) Αν θεωρήζεηε ζαν πηγή ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ηο θορηίο q1, να σπολογίζεηε ηο
μέηρο ηης ένηαζης ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ζηο ζημείο Β.
Μονάδες 5
Δ4) Να ζτεδιάζεηε ηο διάνσζμα ηης ένηαζης ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ζηο μέζο Μ ηοσ
εσθσγράμμοσ ημήμαηος ΑΒ και να σπολογίζεηε ηο μέηρο ηης.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Α
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Μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη

ε = 60 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση,

Δ
A

συνδέεται στο κύκλωμα που φαίνεται στο
διπλανό σχήμα. Δίνεται ότι: R1 = R2 = 10Ω και

ε

r=0

Β

R3 = R4 = 5Ω. Ο διακόπτης Δ είναι ανοιχτός.

R4
Δ1) Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που
το διαρρέει.
Μονάδες 6
Μεταξύ των σημείων Α και Β παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο κλείνοντας τον διακόπτη Δ. Το
αμπερόμετρο είναι μηδενικής εσωτερικής αντίστασης.
Δ2) Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή; Ναι ή όχι
και γιατί;
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε τη θερμότητα Q που εκλύεται στην R4, σε χρόνο t = 2s.
Μονάδες 6
Δ4) Να βρείτε την ισχύ P που παρέχει η ηλεκτρική πηγή στο κύκλωμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη

ε

και

R2

εσωτερική αντίσταση r = 2Ω συνδέεται στο κύκλωμα που
φαίνεται στο σχήμα. Δίνεται ότι R1 = 8 Ω, R2 = 4 Ω και R3 =

Γ
A
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R1

4 Ω. Το αμπερόμετρο έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση.

Δ
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Ο διακόπτης Δ είναι κλειστός. Η ένδειξη του αμπερομέτρου
είναι 9 A.

Β

Δ1) Να βρείτε την ολική εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος και τη τάση VBΓ.
Μονάδες 6
Δ2) Να βρείτε

την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την

ηλεκτρεγερτική δύναμη ε της πηγής.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε τη θερμότητα Q που εκλύεται στην αντίσταση R3, σε χρόνο t = 2s.
Μονάδες 6
Δ4) Αν ο διακόπτης ανοίξει, να υπολογίσετε την ισχύ της πηγής.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Β

Το αρνητικό σημειακό και ακίνητο φορτίο Q του σχήματος έχει
τιμή -2 μC. Δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Για την
r

απόσταση r ισχύει ότι r = 10 cm.
Δ1) Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της έντασης του πεδίου στα

r

σημεία Α και Β και να υπολογίσετε το μέτρο τους.

Α

Μονάδες 6
Δ2) Να βρείτε το δυναμικό στο σημείο Α.
Μονάδες 6
Δ3) Αν στο σημείο Α τοποθετήσουμε δοκιμαστικό φορτίο q = -1 μC, να υπολογίσετε και να
σχεδιάσετε τη δύναμη που δέχεται το φορτίο αυτό.
Μονάδες 6
Δ4) Μετακινούμε το φορτίο q κατά μήκος της διαδρομής ΑΒ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης
του πεδίου για τη μετακίνηση του φορτίου q από το σημείο Α στο σημείο Β.
Μονάδες 7
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k= 9·109 Nm2/C2.

ΘΕΜΑ Δ
Δίνονηαι δύο ανηιζηάηες (1) και (2). Ο ανηιζηάηης (1) έτει ανηίζηαζη R1 = 6 Ω. Όηαν
ζσνδέζοσμε ηοσς ανηιζηάηες (1) και (2) παράλληλα έτοσν ιζοδύναμη ανηίζηαζη 2,4 Ω.
Δ1) Να σπολογίζεηε ηη ηιμή ηης ανηίζηαζης R2 ηοσ ανηιζηάηη (2).
Μονάδες 5
Δημιοσργούμε ένα ηλεκηρικό κύκλωμα ποσ αποηελείηαι από ηοσς δύο ανηιζηάηες (1)
και (2) ζσνδεδεμένοσς ζε ζειρά και μία ηλεκηρική πηγή ποσ είναι ζσνδεδεμένη ζε
ζειρά με ηοσς δύο ανηιζηάηες. Δίνεηαι όηι η ηλεκηρική πηγή έτει ηλεκηρεγερηική
δύναμη Ε = 30 V και αμεληηέα εζωηερική ανηίζηαζη (r = 0).
Δ2) Να σπολογίζεηε ηη θερμική ιζτύ ηοσ ανηιζηάηη (1).
Μονάδες 6
Δημιοσργούμε ένα δεύηερο ηλεκηρικό κύκλωμα ποσ αποηελείηαι από ηοσς δύο
ανηιζηάηες (1) και (2) ζσνδεδεμένοσς παράλληλα και μία ηλεκηρική πηγή ποσ είναι
ζσνδεδεμένη ζε ζειρά με ηο ζύζηημα ηων δύο ανηιζηαηών. Δίνεηαι όηι η ηλεκηρική
πηγή έτει ηλεκηρεγερηική δύναμη Ε = 48 V και εζωηερική ανηίζηαζη r = 0,6 Ω.
Δ3) Να σπολογίζεηε ηη ηάζη ζηοσς πόλοσς ηης ηλεκηρικής πηγής.
Μονάδες 7
Διαθέηοσμε ομογενές ζύρμα, ζηαθερής διαηομής S = 25 10-8 m2 . Η ειδική ανηίζηαζη
ηοσ σλικού καηαζκεσής ηοσ ζύρμαηος είναι ρ = 2 10-8  m .
Δ4) Να σπολογίζεηε ηο μήκος ηοσ ζύρμαηος ποσ τρειαζόμαζηε για να καηαζκεσάζοσμε
έναν ανηιζηάηη ανηίζηαζης R2.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 2 μC και Q2 = 8 μC, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω
σε οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση
r = 30 cm μεταξύ τους.
Δ1) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου των δύο
φορτίων στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και να υπολογίσετε το μέτρο της.
Μονάδες 6
Τοποθετούμε στο σημείο Μ ένα αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = - 2,5 μC.
Δ2) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το φορτίο q και να
υπολογίσετε το μέτρο της.
Μονάδες 6
Δ3) Να προσδιορίσετε το σημείο Σ εντός του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, στο οποίο η
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία Q1 και Q2 είναι μηδέν.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου αν μετακινήσουμε το
ηλεκτρικό φορτίο q από το σημείο Μ μέχρι το σημείο Σ.
Μονάδες 7
Να υποθέσετε ότι μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων παρεμβάλλεται κενό (αέρας), οπότε η
ηλεκτρική σταθερά είναι Kηλ = 9.109 N.m2/C2 και ότι η παρουσία και κίνηση του τρίτου
φορτίο q, δεν μεταβάλλει τα ηλεκτρικά πεδία των ακίνητων φορτίων Q1 και Q2.

