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Θέµα 1ο
Οπως βλέπετε στο σχήµα ένα µικρό σωµατίδιο έχει αρνητικό φορτίο ίσο µε Q και δηµιουργεί
κατά τα γνωστά  ηλεκροστατικό πεδίο. Στο σηµείο Γ φέρνουµε ένα θετικό υπόθεµα µε φορτίο
q.Οι παρακάτω

προτάσεις αναφέρονται στο πηλίκο                     για το σηµείο Γ  εκτός και αν αναφέρεται

ρητά για άλλο σηµείο. H ποσότητα  F  είναι η δύναµη που δέχεται το υπόθεµα (να την
σχεδιάσετε)

Χαρακτηρίστε τις προτάσεις µε Σ ή Λ και αιτιολογείστε το

1. Εξαρτάται από τη ποσότητα φορτίου του υποθέµατος

����������������������������������������..
2. Εξαρτάται από τη απόσταση  AΓ (συµβολίστε την µε το r) και µάλιστα είναι ανάλογα µεγέθη

����������������������������������������..

3. Το µέτρο του είναι ίσο µε τη ποσότητα

����������������������������������������..
4. Έχει την ίδια τιµή για το σηµείο Γ  ακόµη και αν το υπόθεµα είναι ένα πρωτόνιο

����������������������������������������..

����������������������������������������.

����������������������������������������.
5. Είναι ένα ενδιαφέρον φυσικό µέγεθος το οποίο ονοµάζουµε  δυναµική γραµµή του  πεδίου

����������������������������������������..

6.  Το πηλίκο αυτό  είναι χρήσιµο γιατί αν το πολλαπλασιάσουµε ένα άλλο θετικό φορτίο θα βρούµε
τη δύναµη που δεχθεί το φορτίο αυτό.

����������������������������������������..

����������������������������������������..

7. Είναι διανυσµατικό µέγεθος µε κατεύθυνση από το Γ  προς το σηµείο Α

����������������������������������������..

�����������������������������������������

8. .Το πηλίκο αυτό έχει την ίδια τιµή και για το σηµείο ∆  αρκεί στο ∆ να φέρουµε το ίδιο υπόθεµα

�����������������������������������������
9. Το πηλίκο αυτό σχετίζεται µόνο µε το  Q και συγκεκριµένα µε το πεδίο που το φορτίο αυτό

δηµιουργεί.

����������������������������������������..

����������������������������������������
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10.  Εχει την ίδια τιµή και για το σηµείο Θ το οποίο είναι το συµµετρικό του Γ   ως προς το σηµείο Α
����������������������������������������

����������������������������������������..

����������������������������������������.
.
11. Παίρνει τιµή µηδέν στη περίπτωση που το υπολογίσουµε  σε πολύ µικρές αποστάσεις από το

φορτίο Q

����������������������������������������.

���������������������������������������.
.
12. Το πηλίκο αυτό είναι, για το σηµείο Γ, το ίδιο αν στο σηµείο Α τοποθετήσουµε ,αντί για το Q ,ένα

θετικό φορτίο Q΄ , το οποίο να έχει κατ απόλυτη τιµή  ίσο φορτίο  µε Q

����������������������������������������..

���������������������������������������..,..

13. Έχει µονάδες Ν.C

����������������������������������������..
14. Το πηλίκο αυτό είναι ίσο µε τη δύναµη που θα δεχθεί το υπόθεµα αρκεί  να έχει  (το υπόθεµα )
φορτίο ίσο µε 1µC

����������������������������������������.

����������������������������������������...
15. Ονοµάζεται και φορτίο ανά µονάδα δύναµης

�����������������������������������������.

Θέµα 2ο
Πάνω σε ένα επίπεδο υπάρχουν δύο πολύ µικρά φορτισµένα σωµατίδια µε ίσα και θετικά φορτία φορτία
σε άγνωστε ςθέσεις Α κα Γ
Για να βρούµε στο περίπου που βρίσκονται κάναµε το εξής: θεωρήσαµε αυθαίρετα ένα σύστηµα
ορθογωνίων αξόνων πάνω στο επίπεδο και  τοποθετήσαµε στο σηµείο Ζ  ένα θετικό υπόθεµα.
∆ιαπιστώσαµε  ότι η δύναµη που δέχθηκε είχε τη θετική κατεύθυνση του άξονα χ. Στη συνέχεια το
µετακινήσαµε προς την αρχή των αξόνων  και διαπιστώσαµε ότι :
♦ Η κατεύθυνση της δύναµης δεν άλλαζε
♦ Το µέτρο της δύναµης µειωνόταν και στο σηµείο Ο (τοµής των αξόνων ) µηδενιζόταν.

Υποδείξτε  τις  πιθανές θέσεις στις οποίες βρίσκονται τα φορτισµένα σωµατίδια
(∆εν είναι δυνατό να υπολογίσετε τις συντεταγµένες των σηµείων Γ και ∆  σας ζητάµε  που µπορεί να
είναι τα σηµεία αυτά )

Ζ
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Θέµα 3ο
Θεωρείστε  ένα φορτισµένο σωµατίδιο µε αρνητικό φορτίο  Q  το οποίο είναι η πηγή του πεδίου.
Θεωρείστε ένα υπόθεµα µε θετικό φορτίο q  στο σηµείο Γ το οποίο  µετακινείται από το σηµείο αυτό
στο σηµείο ∆

 i. Εξηγείστε γιατί το έργο της ηλεκτρικής δύναµης , στη διαδροµή από το Γ στο ∆ ,είναι ανάλογο µε
το q

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������
 ii. Σχεδιάστε τη κατεύθυνση της δύναµης που δέχεται το υπόθεµα
 iii. Εξηγείστε γιατί  το έργο της δύναµης του πεδίου είναι αρνητικό

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������..
 iv. Εξηγείστε γιατί το έργο της ηλεκτρικής δύναµης δεν µπορεί να βρεθεί µε τον τρόπο που µάθατε
στην Α Λυκείου:         έργο ίσον δύναµη επί µετατόπιση  κτλ;

�����������������������������������������.
 iv. Πως ονοµάζουµε το πηλίκο W/q    όπου W  το έργο της ηλεκτρικής δύναµης  στη διαδροµή από
το Γ στο ∆ και q το φορτίο του υποθέµατος

����������������������������������������..

 v. Βάλτε Σ ή Λ µπροστά από κάθε πρόταση και δικαιολογείστε το .Οι προτάσεις αναφέρονται
στο πηλίκο W/q    όπου W  το έργο της ηλεκτρικής δύναµης  στη διαδροµή από το Γ στο ∆ και q
το φορτίο του υποθέµατος

• Εξαρτάται από το φορτίο q του  υποθέµατος

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• είναι ίσο µε το εργο της δύναµης στη περίπτωση που µετακινηθεί
φορτίο 1 µC από το Γ στο ∆

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• έχει αρνητική τιµή

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• είναι χρήσιµο πηλίκο γιατί αν το πολλαπλασιάσουµε µε το φορτίο q΄
ενός άλλου υποθέµατος  θα  βρούµε το έργο της δύναµης στη
περίπτωση που το νέο φορτίο   q΄µετακινηθεί από το Γ στο ∆

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Γ ∆Q
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Θέµα 4ο

Ένα  ελαφρό σφαιρίδιο είναι δεµένο σε µεταξωτό σχοινί
και αιωρείται.Το σφαιρίδιο αυτό το φορτίζουµε µε
αρνητικό φορτίο και στη συνέχεια  το τοποθετούµε µέσα σε
οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο,το οποίο δηµιουργείται
ανάµεσα στου κατακόρυφους οπλισµούς ενός πυκνωτή ,
και διαπιστώνουµε ότι ισορροπεί στη θέση που δείχνει το
σχήµα.
∆ίνονται: µάζα σφαιριδίου ίση µε 8 gr,  εφφ=0,25 ( φ η
γωνία του νήµατος µε την κατακόρυφη) , g=10m/sec2  και
το µέτρο του φορτίου ίσο µε 200 nCoulomb
a) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που δέχεται το

σφαιρίδιο
b) Να σχεδιάσετε τα φορτία στους οπλισµούς του

πυκνωτή.
c) Να υπολογίσετε το βάρος του σφαιριδίου
d) Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του πεδίου
e) Προβλέψτε αν θα µεγαλώσει η γωνία φ ή αν θα

µικρύνει στη περίπτωση που το σφαιρίδιο χάσει λίγα
φορτία λόγω υγρασίας ( µε αιτιολόγηση )

f) Στη περίπτωση που φορτίσουµε τον πυκνωτή µε
αντίθετη πολικότητα να σχεδιάσετε σε νέο σχήµα  τη
θέση  που θα ισορροπήσει το σφαιρίδιο

g) Αν το πείραµα γίνει στο διάστηµα εκτός πεδίου βαρύτητας  να σχεδιάσετε τη θέση του σφαιριδίου

Θέµα 5ο
• Θεωρείστε τρία φορτισµένα σωµατίδια και ονοµάστε τα α, β , γ. ∆ιαπιστώνουµε πειραµατικά ότι το

σωµατίδιο α   έλκει  το σωµατίδιο β το οποίο έλκει  το σωµατίδιο γ. Σύµφωνα  µε τη µεταβατική
ιδιότητα  το σωµατίδιο  α θα έλκει το φορτίο γ. Να ελέγξετε την ορθότητα της πρότασης

• Τρια φορτισµένα σωµατίδια απωθούνται αµοιβαία. Ελέγξτε αν τρια άλλα µε κατάλληλα φορτία
µπορούν να έλκονται αµοιβαία

Οδηγίες
• Οι απαντήσεις θα γραφτούν στη θέση που έχει προβλεφθεί,  αν δεν αρκεί ο χώρος  απαντήστε στη

πίσω λευκή σελίδα  Το πρόβληµα θα απαντηθεί σε πίσω σελίδα.
• Οι κόλες µε τα θέµατα να µην αποσυναρµολογηθούν
• Για πρόχειρο   η τελευταία λευκή σελίδα (αποφύγετε µουντζούρες , σχήµατα µε µολύβι και χάρακα)
• µονάδες µόνον στο SI
• Μη ξεχάσετε τα στοιχεία σας  ονοµατεπώνυµο κτλ
• Χρόνος εξέτασης  µέχρι 14.30΄.
• Βαθµολογία (σχετος χαρακτηρισµός µε Σ ή Λ χωρίς αιτιολόγηση δεν παίρνει µόρια! )

Θέµα 1 2 3 4 5
µόρια 30 10 25 30 5

• Καλή επιτυχία !!!!1

Θέµα 1ο

1) Η ισχύς σε ένα αντιστάτη είναι
� Ανάλογη µε την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του  (Ρ=VI)

Σηµείο στήριξης

οπλισµός
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� Ανάλογη µε το τετράγωνο της τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα του
� Ανάλογη µε το χρόνο
� Τίποτα από τα παραπάνω

2) Στη περίπτωση που δύο αντιστάτες συνδεθούν παράλληλα η ολική αντίσταση του συστήµατος

� Είναι µεγαλύτερη από κάθε αντιστάτη

� Υπολογίζεται από τη σχέση

� Είναι ίση µε το άθροισµα των αντιστάσεων των αντιστατών

� Είναι µικρότερη από την τιµή της αντίστασης κάθε αντιστάτη

� Είναι τέτοια που να ικανοποιείται η σχέση

� Τίποτα από τα παραπάνω

3) Η ηλεκτρεγερτική δύναµη της γεννήτριας (ΗΕ∆)
1)  Η  τάση στους πόλους όταν είναι βραχυκυλωµένη
2) Η πολική τάση όταν διαρρέεται από ρεύµα  ίσο µε 1 Α
3) Η ανα µονάδα φορτίου ενέργεια µε την οποία τροφοδοτεί το κύκλωµα
4) Τίποτα από τα παραπάνω

4) Η επαγωγική ΗΕ∆ που αναπτύσσεται στο κύκλωµα  κάποια στιγµή  είναι

� Ανάλογη  µε τη ροή που περνάει από τις σπείρες του πηνίου

� Είναι ανάλογη µε το ρυµό µε τον οποίο µεταβάλλεται η ροή είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τις
σπείρες του πηνίου

� Είναι ανάλογη µε την αντίσταση του  κυκλώµατος

� Τίποτα  από τα παραπάνω

5) Το πλάτος ταλάντωσης ενός  ταλαντωτή  ο οποίος κάνει µια ελεύθερη ταλάντωση  ( είναι η
ταλάντωση που θα κάνει στη περίπτωση που διεγείρουµε κατάλληλα το ταλαντωτή   και τον
αφήσουµε να ταλαντωθεί από µόνος του)

! Είναι σταθερό δηλ δεν µπορούµε να το αλλάξουµε πχ διεγείροντας διαφορετικά το
ταλαντωτή
" Εξαρτάται από τη µάζα του ταλαντωτή
# Εξαρτάται από τη συχνότητα του ταλαντωτή
$ Καθορίζεται από τη ποσότητα ενέργειας που θα του δώσουµε αρχικά  τη στιγµή που τον

θέτουµε σε ταλάντωση
% Εξαρτάται από τη σταθερά D
& Τίποτα από τα παραπάνω

6) Το πείραµα του   Oersted  έδειξε ότι:
❑ Μέσα στον αγωγό έχουµε κινούµενα φορτία
❑ Ο µαγνητισµός επηρεάζεται από τον ηλεκτρισµό
❑ Μέσα στους αγωγούς κινούνται ηλεκτρόνια
❑ Ο αγωγός θερµαίνεται

Θέµα 2ο
1 ∆ύο αντιστάτες είναι κατασκευασµένοι από χαλκό   και έχουν το ίδιο µήκος. Οι

αντιστάτες συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται από πηγή. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο αγωγός α
αναπτύσσει µεγαλύτερη ισχύ από τον αγωγό β .        να εξηγήσετε γιατί η αντίσταση του
αγωγού α είναι µεγαλύτερη από την αντίσταση του αγωγού β
        να εξηγήσετε γιατί αν οι αγωγοί συνδεθούν σε σειρά   θα  καταναλώνει µεγαλύτερη ισχύ ο
β αγωγός

2 έχετε στη διάθεση σας δύο αντιστάτες  µια πηγή συνεχούς ρεύµατος  ποτήρι µε νερό
θερµόµετρο και ρολόι
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Γράψτε τρόπο µε τον οποίο θα βρείτε πειραµατικά  ποιος αντιστάτης  έχει τη
µεγαλύτερη αντίσταση

3 ένα σώµα κάνει γραµµική αρµονική ταλάντωση  και η εξίσωση της
αποµάκρυνσης του από τη θέση ισορροπίας είναι η          χ=χο ηµωt

� να αποδείξετε ότι η αλγεβρική τιµή της επιτάχυνσης υπολογίζεται από τη
σχέση α= - ω2χ

� να εξηγήσετε γιατί το διάνυσµα της επιτάχυνσης για κάθε θέση του
ταλαντωτή έχει κατεύθυνση προς τη θέση ισορροπίας του.

4 στο σχήµα φαίνεται ένα πηνίο το οποίο ρευµατοδοτείται µε σταθερό ρεύµα
να σχεδιάσετε τις γραµµές του δηµιουργούµενου πεδίου και τη φορά τους
να γράψετε  τη σχέση µε βάση την οποία υπολογίζουµε το µέτρο της έντασης
του πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου
να εξηγήσετε γιατί αν αυξήσουµε τις σπείρες  (και διατηρήσουµε σταθερό το
ρεύµα ) το µέτρο της έντασης δεν θα µεταβληθεί

Θέµα 3ο
Στους πόλους µιας γεννήτριας είναι συνδεδεµένος ένας αντιστάτης . Η   ΗΕ∆ της
γεννήτριας είναι 12  Volt  και το ρεύµα βραχυκύκλωσης της ίσο µε  24 Α.
Αν   στο κύκλωµα της γεννήτριας σε κάποιο χρονικό διάστηµα αναπτύσσεται
θερµότητα  ίση µε το 25% της συνολικής ενέργειας που δίνει η γεννήτρια σ όλο το
κύκλωµα στο ίδιο χρο νικό διάστηµα, να υπολογίσετε:

1) την εσωτερική αντίσταση της γεννήτριας
2) Το ρεύµα του κυκλώµατος
3) Την ισχύ της γεννήτριας
4) Τη πολική τάση της γεννήτριας

+
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Θέµα 4ο

( να αντιγράψετε το σχήµα στο τετράδιο σας)
        Στο σηµείο Α το µέτρο της έντασης του πεδίου που δηµιουργείται είναι µηδέν. το
I. Σχεδιάστε το διάνυσµα της έντασης του πεδίου στο σηµείο Α  που δηµιουργεί κάθε

ένας αγωγός ξεχωριστά ( το σηµείο Α είναι σηµείο που ανήκει στο
ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τους αγωγούς και είναι κάθετο σ αυτούς )

II. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το β αγωγό
III. Αν αντιστρέψουµε τη φορά  της έντασης του ρεύµατος στο β αγωγό πόσο θα

γίνει το µέτρο της έντασης του πεδίου στο σηµείο Α,
Kµαγν= 10 �7 Ν /Α2

Eπαναληπτικό διαγώνισµα β τετραµήνου Γενικής παιδείας
στη Φυσική

Θέµα 1.
Ι

a)   Σχεδιάστε την συµβατική  φορά της έντασης του
ρεύµατος που  διαρρέει τον  αγωγό α

b) Τι είδους πεδίο δηµιουργεί το  ρεύµα που διαρρέει τον
αγωγό;

c)  Γράψτε τη σχέση µε βάση την οποία υπολογίζουµε  το
µέτρο της έντασης του πεδίου στο σηµείο Α

d)  Στο άκρο  α   του αγωγού το θετικό ή τον αρνητικό
πόλο της µπαταρίας  έχουµε συνδέσει;

e) Στα      αντιδιαµετρικά  σηµεία    Α   και Γ   είναι ίδια η
ένταση του πεδίου ;

f) Ο κύκλος που είναι σχεδιασµένος µε διακεκοµµένη
γραµµή τι παριστάνει; Τι σχέση έχει το διάνυσµα Β µε
τη γραµµή από  γεωµετρική άποψη;

I1=12A

2cm

A

β αγωγός

5cm

r

α

ΑΓ
B
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g) Με ποιο τρόπο µπορούµε να   «δούµε »     τις γραµµές του πεδίου Περιγράψτε το σχετικό
πείραµα

ΙΙ Θεωρείστε ότι πλησιάζουµε στον  αγωγό α  του σχήµατος ένα άλλο αγωγό
παράλληλο  ο οποίος περνάει από το σηµείο Α και ο οποίος διαρρέεται από    ρεύµα
αντίθετης φοράς από  το ρεύµα που διαρρέει τον αγωγό α   Οι αγωγοί έχουν  µεγάλο
µήκος.

! Εξηγείστε, γιατί σε όλα τα σηµεία του αγωγού β ,
το µέτρο της έντασης  του µαγνητικού πεδίου  που
δηµιουργεί ο α΄ αγωγός  , έχει το ίδιο µέτρο
!  Ο αγωγός β   µε το διάνυσµα της έντασης του
πεδίου στο σ ηµείο Α  ( αλλά και σε κάθε σηµείο )   τι
σχέση  έχουν από γεωµετρική άποψη ;
! Εξηγείστε γιατί δέχεται δύναµη  ο β΄ αγωγός ;
! Γράψτε τη σχέση µε βάση την  οποία
υπολογίζουµε το µέτρο της δύναµης  που δέχεται ένα
κοµµάτι µήκους  L  του β΄  αγωγού .
! Σχεδιάστε τη δύναµη αυτή και γράψτε για την
κατεύθυνση της
! Εξηγείστε γιατί   θα δεχθεί δύναµη και ο αγωγός
α .

Θέµα 2
Όπως βλέπετε στο σχήµα  ένα πηνίο διαρέεται από ρεύµα οι σπείρες του πρακτικά είναι εφαπτόµενες
όµως για να διευκολυνθούµε στο σχήµα  τις σχεδιάσαµε  αραιωµένες .
• Σχεδιάστε  τη  φορά του ρεύµατος στο πηνίο
• Τι είδους πεδίο δηµιουργείται στο εσωτερικό του; Από ποια σχέση υπολογίζεται το µέτρο της;;

έντασης του πεδίου αυτού; Επεξηγείστε τα µεγέθη της σχέσης που γράψατε.
• Υποδείξτε πως   µε ένα πείραµα θα βρείτε ποιος είναι ο   βόρειος πόλος του πηνίου;
• Στο άκρο α   του αγωγού  ο θετικός ή ο αρνητικός πόλος της µπαταρίας είναι συνδεδεµένος;

Θέµα 3
 Θεωρείστε ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο. Να γράψετε πως ορίζετε  το  µέγεθος    ένταση πεδίου

Ι

Αγωγός α

Ι1

Α
Lr

α
Ά

β αγωγός
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Θέµα 4
΄Όπως  φαίνεται στο σχήµα  ένας
αγωγός  συµπίπτει µε τον άξονα  Ζ  Οι
γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου  είναι
παράλληλες µε τον άξονα  χ    Να
σχεδιάσετε τη δύναµη που θα δεχθεί
το κοµµάτι του αγωγού  µε µήκος  L

Θέµα 5
Στο σχήµα βλέπετε µια τοµή ενός πηνίου του οποίου οι σπείρες είναι εφαπτόµενες

Το πηνίο αυτό έχει   Ν σπείρες  και διαρρέεται από
ρεύµα  10 Α

1) Να γράψετε µια σχέση  η οποία συνδέει τον αριθµό των
σπειρών   Ν   την  διάµετρο δ του σύρµατος και το
µήκος του πηνίου

2)  Ν α υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του πεδίου στο
εσωτερικό του.

3)  ∆ίνονται διάµετρος σύρµατος ίση µε   4π 10-2  cm
Κµ=  10-7      Ν/Α2

Θέµα 6ο

Ο κυκλικός αγωγός που φαίνεται στο σχήµα  κατασκευάσθηκε από σύρµα το οποίο έχει µήκος 125,6
εκατοστά.Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που πρέπει να τον διαρέει  ώστε το µέτρο της
επαγωγής  στο κέντρο του να είναι ίσο µε 3,14 miliTesla
Κµ=  10-7      Ν/Α2

l

δ

Ζ
ψ

Β

Άξονας χ

L

Β


