1Ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

Θέµα 1ο
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
1.

2.

∆ύο όµοια, ακίνητα, σηµειακά φορτία απέχουν µεταξύ τους απόσταση r και
αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου F. Aν διπλασιάσουµε το ένα από τα δύο φορτία
και συγχρόνως υποδιπλασιάσουµε την µεταξύ τους απόσταση, τότε η δύναµη µε
την οποία θα αλληλεπιδρούν ισούται µε θα είναι:
F
α.
β. 2F
γ. 8F
δ. F
2
Μονάδες 3
Μια µεταλλική σφαίρα είναι αρνητικά φορτισµένη, συνεπώς:
a. διαθέτει µόνο αρνητικά φορτία.
b. διαθέτει περισσότερα αρνητικά φορτία από ότι θετικά.
c. παρουσιάζει πλεόνασµα θετικών φορτίων.
d. διαθέτει ίσο αριθµό θετικών και αρνητικών φορτίων.
Μονάδες 3

3.

Ηλεκτροστατικό ονοµάζεται το πεδίο:
a. που δηµιουργείται µεταξύ των οπλισµών ενός επίπεδου πυκνωτή.
b. του οποίου η ένταση είναι χωρικά σταθερή.
c. που δηµιουργείται από ακίνητο σηµειακό φορτίο.
d. εντός του οποίου ένα φορτίο δέχεται δύναµη Coulomb.
Μονάδες 3

4.

Θετικό φορτίο Q δηµιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο, σε σηµείο (Σ) του οποίου
αφήνουµε θετικό φορτίο q. Το φορτίο q:
a. θα ισορροπήσει στο σηµείο (Σ).
b. θα κινηθεί ευθύγραµµα και οµαλά, αποµακρυνόµενο από το Q.
c. θα κινηθεί ευθύγραµµα, οµαλά επιταχυνόµενα, αποµακρυνόµενο από το Q.
d. θα κινηθεί ευθύγραµµα, επιταχυνόµενα µε επιτάχυνση η οποία ελαττώνεται
όσο το q αποµακρύνεται απο το Q.
Μονάδες 3
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5.

H µεταβολή του µέτρου της έντασης ενός σηµείου, ηλεκτροστατικού πεδίου ως
προς την απόσταση του σηµείου από το δηµιουργό του πεδίου, δίνεται από το
διάγραµµα:
E(N/q)

E(N/q)

a.

b.

r(m)

r(m)

E(N/q)

E(N/q)

c.

d.

r(m)

r(m)

Μονάδες 3
6.

Aν το δυναµικό σ’ένα σηµείο (Α) ηλεκτροστατικού πεδίου είναι θετικό, τότε:
a. για τη µετακίνηση ενός θετικού φορτίου από το σηµείο (Α) στο άπειρο,
απαιτείται προσφορά ενέργειας.
b. για τη µετακίνηση ενός αρνητικού φορτίου από το άπειρο στο (Α) απαιτείται
προσφορά ενέργειας.
c. για τη µετακίνηση ενός θετικού φορτίου από το σηµείο (Α) στο άπειρο, δεν
απαιτείται προσφορά ενέργειας και το φορτίο µπορεί να κινηθεί αυθόρµητα.
d. για τη µετακίνηση ενός αρνητικού φορτίου από το σηµείο (Α) στο άπειρο, δεν
απαιτείται προσφορά ενέργειας και το φορτίο µπορεί να κινηθεί αυθόρµητα.
Μονάδες 4
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7.

Aν µεταξύ των οπλισµών ενός επίπεδου πυκνωτή κενού, παρεµβάλλουµε
διηλεκτρικό, σταθεράς ε=4 και συγχρόνως διπλασιάσουµε την αποστασης µεταξύ
των οπλισµών, τότε η χωρητικότητα του πυκνωτή:
a. θα παραµείνει σταθερή
b. θα διπλασιαστεί
b. θα υποδιπλασιαστεί
d. θα οκταπλασιαστεί
Μονάδες 3
8.
Ακολουθώντας τη συµβατική φορά του ρεύµατος σ’έναν µεταλλικό αγωγό, το
δυναµικό:
a. ελαττώνεται
b. αυξάνεται
c. παραµένει σταθερό
d. τίποτα από τα παραπάνω
Μονάδες 3
Θέµα 2ο
Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

1.

Αν η απόσταση µεταξύ δύο ακίνητων σηµειακών φορτίων υποδιπλασιασθεί, τότε
η δύναµη µε την οποία τα φορτία αλληλεπιδρούν θα τετραπλασιαστεί.

2.

Η πυκνότητα των δυναµικών γραµµών ενός ηλεκτρικού
αντιστρόφως ανάλογη του µέτρου της έντασης του πεδίου.

3.

Αν αφήσουµε ένα φορτισµένο σφαιρίδιο εντός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου,
τότε αυτό θα κινηθεί κάθετα στις δυναµικές γραµµές του πεδίου.

4.

Η κατεύθυνση της έντασης σε ένα σηµείο ηλεκτρικού πεδίου ταυτίζεται µε την
κατεύθυνση της δύναµης που θα ασκηθεί σε θετικό υπόθεµα q, αν τοποθετηθεί στο
εν λόγω σηµείο.

5.

Αν η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια ενός συστήµατος δύο φορτίων είναι θετική,
τότε τα φορτία είναι υποχρεωτικά και τα δύο θετικά.

6.

Αν η απόσταση µεταξύ δύο φορτίων διπλασιαστεί, τότε η ηλεκτρική δυναµική
τους ενέργεια θα διπλασιαστεί επίσης.

7.

πεδίου

είναι

Κατά τη φορά των δυναµικών γραµµών, το δυναµικό µειώνεται.

8.

Έστω ότι το δυναµικό σε ένα σηµείο (Α) ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι θετικό.
Τότε ένα αρνητικό φορτίο µπορεί να κινηθεί αυθόρµητα από το σηµείο (Α) προς το
άπειρο.

9.

Όταν ένας πυκνωτής αποσυνδεθεί από την τάση τροφοδοσίας, διατηρεί το φορτίο
του.
[9 µονάδες]
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Β. Να αποδείξετε ότι το δυναµικό µειώνεται κινούµενοι κατά τη φορά των δυναµικών
γραµµών ενός ηλεκτρικού πεδίου.
[16 µονάδες]
Θέµα 3ο
Επίπεδος πυκνωτής κενού, χωρητικότητας C=1µF τροφοδοτείται από τάση V=20V.
Αφού φορτισθεί πλήρως ο πυκνωτής, αποσυνδέουµε την τάση τροφοδοσίας,
διπλασιάζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του και γεµίζουµε το χώρο αυτό
µε διηλεκτρικό σταθεράς ε=4. Να υπολογίσετε τη µεταβολή:

a.

του φορτίου του πυκνωτή

b.

της χωρητικότητας του πυκνωτή

c.

της τάσης στα άκρα του πυκνωτή

d.

της ενέργειας του πυκνωτή
[25 µονάδες]

Θέµα 4ο
Στο διπλανό σχήµα παρουσιάζεται µια δυναµική
γραµµή

ενός

οµογενούς

ηλεκτρικού

Α

Β

Γ

πεδίου,

εντάσεως Ε=10Ν/C.
Τα δυναµικά των σηµείων Α και Β της δυναµικής γραµµής είναι VA=10V και VB=8V
αντίστοιχα. Στο σηµείο Α τοποθετούµε ένα σηµειακό φορτίο q=1000µC και το
αφήνουµε ελεύθερο. Να υπολογίσετε:
a.

το µέτρο της δύναµης που ασκείται στο φορτίο q.

b.

το έργο της πεδιακής δύναµης κατά τη µετακίνηση του φορτίου q από το

σηµείο Α στο σηµείο Β.
c.

το δυναµικό στο σηµείο Γ, δεδοµένου ότι το έργο της πεδιακής δύναµης
κατά τη µετακίνηση του φορτίου q από το σηµείο Α στο σηµείο Γ είναι
τετραπλάσιο από το αντίστοιχο για τη µετακίνηση του q από το Α στο Β.
[25 µονάδες]
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