4ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

Θέµα 1ο
1. Σηµειακό φορτίο q δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικού πεδίο. Σε απόσταση r από αυτό η
ένταση του πεδίου έχει µέτρο Ε. Αν υποδιπλασιάσουµε την απόσταση (r/2), το µέτρο της
έντασης του πεδίου:
α. τετραπλασιάζεται
β. διπλασιάζεται
γ. υποτετραπλασιάζεται
δ. είναι το ίδιο
(Μονάδες 5)
2. Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της στήλης Α µε τους αντίστοιχους τύπους της στήλης Β.
Στήλη Α
α. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
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β. Έργο ηλεκτρικού πεδίου

2.

γ. Ενέργεια φορτισµένου πυκνωτή
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δ. Χωρητικότητα πυκνωτή

4.
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δ.
(Μονάδες 5)
3. Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή αυξάνει όταν:
α. Αυξήσουµε την απόσταση των οπλισµών του.
β. Αυξήσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του.
γ. Ελαττώσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του.
δ. Αφαιρέσουµε το διηλεκτρικό µεταξύ των οπλισµών του.
(Μονάδες 5)
4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λάθος.
α. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από την τάση των οπλισµών του.
β. Η ένταση σε ένα σηµείο ηλεκτροστατικού πεδίου διπλασιάζεται αν διπλασιάσουµε το
φορτίο Q που δηµιουργεί το πεδίο.
γ. Ένα θετικό φορτίο µπορεί να έχει αρνητική ηλεκτρική δυναµική ενέργεια.
δ. Όταν οι δυναµικές γραµµές ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι παράλληλες, το πεδίο είναι
οµογενές.
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ε. Η διηλεκτρική σταθερά ενός διηλεκτρικού έχει τιµές µεγαλύτερες από το 1 (ε≥1).
(Μονάδες 5)
5. Το διάγραµµα δυναµικού - φορτίου για ένα πυκνωτή είναι:

(Μονάδες 5)
Θέµα 2ο
1. Στο σηµείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί
το ακίνητο σηµειακό και αρνητικό φορτίο Q,
τοποθετούµε ένα αρνητικό σηµειακό φορτίο q, όπως
στοσχήµα. Να σχεδιάσετε στο σχήµα την ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α, καθώς και την δύναµη
που ασκείται στο φορτίο q. Τι πρόσηµο έχει η ηλεκτρική
δυναµική ενέργεια του φορτίου q στο Α;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 7)
2. Να βρείτε την σχέση που συνδέει τα µέτρα των εντάσεων
του ηλεκτρικού πεδίου, που δηµιουργείται από το ακίνητο
σηµειακό φορτίο +Q, στα σηµεία Α και Β, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Με βάση την σχέση που θα βρείτε να σχεδιάσετε
τα διανύσµατα των εντάσεων στα σηµεία Α και Β.

(Μονάδες 8)
3. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C και είναι φορτισµένος σε τάση V.
Αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και ελαττώνουµε την απόσταση µεταξύ των
οπλισµών του. Πώς θα µεταβληθούν:
α. το φορτίο του
β. η χωρητικότητά του
γ. η τάση του
δ. η ηλεκτρική του ενέργεια.
(Μονάδες 10)
Θέµα 3ο
Σε δυο σηµεία Α,Β της ευθείας (ε) υπάρχουν δυο ακίνητα σηµειακά φορτία QA=20µC
και QB=5µC. Αν είναι (ΑΒ)=l= 12m να βρείτε:
α. Σε ποιο σηµείο της (ε) µηδενίζεται η ένταση
(Μονάδες 15)
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β. Το δυναµικό στο σηµείο αυτό
(Μονάδες 10)
∆ίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9 ⋅109

N ⋅m
C2
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Θέµα 4ο
∆υο µικρές σφαίρες Α και Β µε θετικά ηλεκτρικά φορτία QA=4µC και QB=1µC
αντίστοιχα κρατούνται ακίνητες πάνω σε οριζόντιο λείο δάπεδο µεγάλης έκτασης και σε
απόσταση µεταξύ τους ίση µε r1= 60cm.
α. Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούν τα φορτία το ένα στο άλλο
(Μονάδες 5)


β. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης FB που δέχεται η σφαίρα Β από την Α στην
απόσταση r1.
(Μονάδες 4)
γ. Θεωρώντας τη σφαίρα Α ως πηγή ηλεκτρικού πεδίου, να προσδιορίσετε και να
σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου της στη θέση όπου βρίσκεται ακίνητη η
σφαίρα Β (απόσταση r1).
(Μονάδες 4)
δ. Έστω ένα σηµείο Γ, πάνω στη µεσοκάθετο του ΑΒ, το οποίο απέχει 40 cm από το
µέσο Μ του ΑΒ. Να υπολογίσετε:
i) Τα δυναµικά στα σηµεία Γ και Μ, (που οφείλονται στο πεδίο και των δύο φορτίων QA
και QB)
(Μονάδες 4)
ii) Τη διαφορά δυναµικού VΓΜ.
(Μονάδες 4)
iii) Την ενέργεια που απαιτείται να προσφέρουµε για τη µεταφορά υποθέµατος q=+1µC
από το σηµείο Γ στο σηµείο Μ.
(Μονάδες 4)
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