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Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου

∆ευτέρα 26 Γενάρη 2015

Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό
της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη
συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. ΄Ενα ϕορτίο q1 = 4µC και ένα ϕορτίο q2 = −8µC απέχουν µεταξύ τους
απόσταση 2m. Αν η δύναµη που ασκεί το q1 στο q2 την ονοµάσουµε F1,2 και
την δύναµη που ασκεί το q2 στο q1 την ονοµάσουµε F2,1 τότε :

(α) F1,2 = 2F2,1 (ϐ) F2,1 = 2F1,2 (γ) F1,2 = F2,1 (δ) F1,2 = 4F2,1

Α.2. Το έργο κατά την µετακίνηση ενός ϕορτίου q µέσα σε ηλεκτροστατικό
πεδίο, από την ϑέση Α στην ϑέση Β, εξαρτάται από:

(α) τον χρόνο που χρειάζεται το ϕορτίο για να πάει από τη ϑέση Α στη ϑέση
Β.

(ϐ) την διαδροµή που ϑα ακολουθήσει το ϕορτίο για να πάει από τη ϑέση
Α στη ϑέση Β.

(γ) την τιµή του δυναµικού στην ϑέση Α και την ϑέση Β.

(δ) από όλα τα παραπάνω.
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Α.3. Από την διατοµή ενός χάλκινου σύρµατος που είναι συνδεδεµένο µε
πηγή τάσης V διέρχεται σε χρονικό διάστηµα ενός λεπτού, συνολικό ϕορτίο
600 C. Η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το σύρµα ϑα είναι ίση µε :

(α) 10A (ϐ) 1A (γ) 60A (δ) 600A

Α.4. Το ϕαινόµενο Joule εµφανίζεται :

(α) Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουν ωµική αντίσταση.

(ϐ) Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές είτε έχουν ωµική αντίσταση είτε όχι.

(γ) Μόνο στις ηλεκτρικές συσκευές που υπακούουν στον νόµο του Ohm.

(δ) Μόνο στους λαµπτήρες πυρακτώσεως.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Οι δυναµικές γραµµές του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου τέµνονται.

(ϐ) Η ηλεκτρική δύναµη ανάµεσα σε δύο πρωτόνια είναι περίπου ίση µε
την µεταξύ τους ϐαρυτική δύναµη.

(γ) Η αντίσταση ενός ηµιαγωγού είναι ανεξάρτητη της ϑερµοκρασίας του.

(δ) Η Kwh είναι µονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος.

(ε) Οι συσκευές του σπιτιού µας είναι συνδεδεµένες σε σειρά.
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Θέµα Β

Β.1. Στο διπλανό σχήµα απεικονίζονται δύο ακλόνητα σηµειακά ηλεκτρικά
ϕορτισµένα σφαιρίδια µε ϕορτία QA και QB που είναι τοποθετηµένα σε ση-
µεία 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.

Για τα ϕορτία QA και QB ισχύει :

(α) QB = 3QA (ϐ) QB = 9QA (γ) QB = −9QA

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.2. Κόψαµε ένα οµογενές κυλινδρικό σύρµα σε δύο κοµµάτια Α και Β.
Τροφοδοτήσαµε καθένα από τα δυο κοµµάτια του σύρµατος µε ϱεύµα χρησι-
µοποιώντας κατάλληλες τιµές τάσης και σχεδιάσαµε την γραφική παράστα-
ση της τάσης V που εφαρµοζόταν στο σύρµα και του ϱεύµατος Ι που το
διέρρεε. Αυτή η γραφική παράσταση απεικονίζεται στο διπλανό σχήµα . Οι
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ευθείες Α και Β αντιστοιχούν στα τµήµατα Α και Β του σύρµατος αντίστοιχα.
Αν LA και LB είναι τα µήκη των συρµάτων αντίστοιχα ϑα ισχύει :

(α) LA > LB (ϐ) LA < LB (γ) LA = LB

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+ 7 = 9 µονάδες]

Β.3. Μαθητές πραγµατοποίησαν στο εργαστήριο της ϕυσικής ένα πείρα-
µα 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 κυκλώµα-
τος. Οι ενδείξεις Ι του αµπεροµέτρου ήταν όλες στην περιοχή από 0 έως 1Α

και του ϐολτοµέτρου V από 4 έως 6 V. Το ϕύλλο του χαρτιού που υπήρχε
στο ϕύλλο εργασίας προκειµένου να χαραχθεί η γραφική παράσταση V-Ι
ήταν περιορισµένης έκτασης και έτσι οι µαθητές για να υπάρχει ευκρίνεια
κατασκεύασαν τη γραφική παράσταση που αντιγράφτηκε στο σχήµα, χω-
ϱίς τα σηµεία που παριστάνουν τα Ϲεύγη τιµών V και Ι που µετρήθηκαν
(Επισηµαίνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα η αρχή δεν είναι στο µηδέν).

Με τη ϐοήθεια του διαγράµµατος να υπολογίσετε και να εξηγήσετε πώς
υπολογίσατε :
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(α) την ΗΕ∆ τη πηγής .

(ϐ) την εσωτερική αντίσταση της πηγής.

[4+4=8 µονάδες]

Θέµα Γ

΄Ενα ϑετικό σηµειακό ϕορτίοQ = 0, 1µC τοποθετείται ακίνητο στο σηµείο
Α, όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Το σηµείο Α απέχει r1 = 3cm από
το σηµείο Κ και r2 = 6cm από το σηµείο Λ. ∆ίνεται ότι η ηλεκτρική σταθερά

είναι : kc = 9 · 109
N ·m2

C2
.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στα
σηµεία Κ και Λ.

Γ.2 Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα διανύσµατα της έντασης του ηλεκτροστα-
τικού πεδίου στα σηµεία Κ και Λ.

Γ.3 Να υπολογίσετε την διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα σηµεία Κ και Λ.

Γ.4 ΄Ενα άλλο αρνητικό σηµειακό ϕορτίο q = −2µC µετακινείται από το
σηµείο Κ στο Λ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης που ασκείται στο
ϕορτίο q από το ηλεκτρικό πεδίο του ηλεκτρικού ϕορτίου Q κατά την
µετακίνηση αυτή.

[8+4+6+7 µονάδες]
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Θέµα ∆

Στο κύκλωµα του σχήµατος (1) έχουµε τις αντιστάσεις R1 = 20Ω και
R2 = 5Ω. Ο ηλεκτρικός λαµπτήρας Λ έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας
PK = 27W και VK = 9V και η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναµη
Ε και µηδενική εσωτερική αντίσταση. Στην συγκεκριµένη συνδεσµολογία
ο ηλεκτρικός λαµπτήρας λειτουργεί κανονικά. Θεωρούµε ότι ο ηλεκτρικός
λαµπτήρας συµπεριφέρεται σαν ωµικός αντιστάτης.

∆.1 Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαµπτήρα.

∆.2 Να υπολογίσετε την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος που απει-
κονίζεται στο σχήµα (1).

∆.3 Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ της πηγής.

Παράλληλα µε τον λαµπτήρα συνδέουµε αντιστάτη µε αντίσταση R3 όπως
ϕαίνεται στο σχήµα (2). Τότε ο λαµπτήρας υπολειτουργεί και η ισχύς του
είναι 3W .

∆.4 Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ϱεύµατος που διαρρέει τον
λαµπτήρα στην συνδεσµολογία του σχήµατος (2).

∆.5 Να υπολογίσετε την αντίσταση R3.

[4+5+5+5+6 µονάδες]

Οδηγίες
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� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

΄Ανθρωποι που πιστεύεις πως δεν είναι ικανοί,
κάνουν πράγµατα που δεν µπορείς να ϕανταστείς,

Alan Turing, ¨Πατέρας της επιστήµης υπολογιστών¨

Καλή Επιτυχία !
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