
Πε
ρι-

Φυ
σικ

ής

Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Β Λυκείου

3ο ∆ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική

Ηµεροµηνία : 10 Φλεβάρη 2013 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 × 4 = 20 µονάδες )

Α.1. ΄Οταν η απόσταση µεταξύ δύο ϕορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη
Coulomb µεταξύ τους :

(α) υποδιπλασιάζεται.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) δεν αλλάζει.

(δ) τετραπλασιάζεται.

Α.2. Ακλόνητο σηµειακό ϕορτίο Q δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο.
Σε απόσταση r από αυτό η ένταση έχει µέτρο E. Σε διπλάσια απόσταση 2r
το µέτρο της έντασης του πεδίου:

(α) υποτετραπλασιάζεται.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) είναι το ίδιο.

(δ) τετραπλασιάζεται.
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Α.3. Σε ένα πυκνωτή αποθηκεύεται :

(α) ενέργεια ηλεκτρικού ϱεύµατος.

(ϐ) ηλεκτρικό ϱεύµα.

(γ) δυναµικό ηλεκτρικού πεδίου.

(δ) ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου.

Α.4. Το δυναµικό σε απόσταση r από ακίνητο σηµειακό ϕορτίο είναι V0. Το
δυναµικό παίρνει την τιµή 5V0 σε απόσταση:

(α)
r

25

(ϐ) 25r

(γ) 5r

(δ)
r

5

Α.5. Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι ϕορτισµένος µε ϕορτίο Q και η τάση
στους οπλισµούς του είναι V. Αν η τάση στους οπλισµούς του διπλασιαστεί,
τότε το ϕορτίο του:

(α) παραµένει σταθερό.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) υποδιπλασιάζεται.

(δ) τετραπλασιάζεται.

Α.6. Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. (5 × 1 = 5 µονάδες)

(α) Σε περιοχές που το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι
µεγάλο οι δυναµικές γραµµές είναι πυκνές.

(ϐ) Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανάλογη του ϕορτίου του.
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(γ) Σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναµικές γραµµές είναι παράλ-
ληλες και ισαπέχουσες.

(δ) Η κατεύθυνση της έντασης ενός ηλεκτροστατικού πεδίου σε ένα σηµείο
Α εξαρτάται από το είδος του δοκιµαστικού ϕορτίου που τοποθετούµε
στο σηµείο Α.

(ε) Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών ϕορτίων είναι πάντα
ϑετική.

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα ϑετικό ϕορτίο +q µεταφέρεται µε την επίδραση εξωτερικής δύνα-
µης από το σηµείο Α στο σηµείο Β, του ηλεκτρικού πεδίου το ακίνητου
αρνητικού ηλεκτρικού ϕορτίου - Q. Αν rA = 2rB,να συγκρίνεται :

+Q                                                                                      -Q     

A                            Γ                                                                Β 

 

Α              Β                                                           Γ 

 

 

-Q                  rA                   A 

                                                                      

           rB             B 

 

                                                            Α 

                                                                   QA 

 

                                       α 

 

                            QB                                                                                          QΓ 

                           B                                 M                            Γ 

(α) τις εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το ϕορτίο Q, στα
σηµεία Α και Β.

(ϐ) τα δυναµικά στα σηµεία Α και Β.

(γ) την δυναµική ηλεκτρική ενέργεια που ϑα αποκτήσει το δοκιµαστικό
ϕορτίο q.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας ϐρίσκοντας την ακριβή σχέση των
συγκρινόµενων µεγεθών.(2+2+2=6 µονάδες)

Β.2. ∆ύο αντίθετα σηµειακά ϕορτία Q και - Q ϐρίσκονται στα σηµεία Α και
Β µιας ευθείας (ε) και απέχουν µεταξύ τους απόσταση (ΑΒ) = d. Σε σηµείο Κ
του ευθυγράµµου τµήµατος (ΑΒ) το δυναµικό του πεδίου των δυο ϕορτίων
ισούται µε µηδέν.
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(α) Να ϐρείτε την απόσταση του σηµείου Κ από το σηµείο Α σε συνάρτηση
µε την απόσταση d.

(ϐ) Να εξετάσετε αν στο σηµείο Κ η ένταση του πεδίου των δύο ϕορτίων
ισούται µε µηδέν και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

(γ) Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του Ηλεκτρικού πεδίου για το
σύστηµα των δύο ϕορτίων και να εξηγήσετε το είδος της κίνησης που
ϑα κάνει ένα πρωτόνιο όταν αφεθεί σε ένα σηµείο του ηλεκτρικού πεδίου
( επιλέξτε όποιο σηµείο ϑέλετε).

(4+4+4 = 12 µονάδες)

Β.3. Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται µε πηγή συνεχούς τάσης. Αν διπλασι-
άσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του, χωρίς να τον αποσυνδέσου-
µε τότε η ενέργεια του πυκνωτή:
(α) διπλασιάζεται. (α) υποδιπλασιάζεται. (γ) παραµένει σταθερή.

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (2+5 = 7 µονάδες)

Θέµα Γ

Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0, 2m, συγ-
κρατούνται ακίνητα τα σηµειακά ϕορτίαQB = 4 ·10−6C, καιQΓ = 2 ·10−6C,
όπως ϕαίνεται στο σχήµα,Να υπολογίσετε :

+Q                                                                                      -Q     

A                            Γ                                                                Β 

 

Α              Β                                                           Γ 

 

 

-Q                  rA                   A 

                                                                      

           rB             B 

 

                                                            Α 

                                                                    

 

                                       α 

 

                            QB                                                                                          QΓ 

                           B                                 M                            Γ 

Γ.1. το µέτρο της δύναµης που ασκείται από το ένα ϕορτίο στο άλλο,
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Γ.2. το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσο Μ της πλευράς
ΒΓ ,

Γ.3. το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Α του τριγώνου,

Γ.4. αν ϕορτίο q = −3 · 10−6C µετακινηθεί από την κορυφή Α στο µέσο Μ
της πλευράς ΒΓ, να ϐρεθεί το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου
για την µετακίνηση αυτή.

∆ίνεται ότι kc = 9 · 109Nm2

C2

(5+5+8+7 µονάδες)

Θέµα ∆

Επίπεδος πυκνωτής αέρα αποτελείται από δύο οριζόντιους µεταλλικούς
οπλισµούς οι οποίοι απέχουν µεταξύ τους απόσταση l. Ο πυκνωτής ϕορ-
τίζεται από πηγή ϕόρτισης τάσης V, οπότε αποκτά ϕορτίο Q = 4 · 10−8C,
ενώ η ενέργεια που αποθηκεύεται σε αυτόν ισούται µε U = 2 · 10−4J . Το
ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή έχει
κατακόρυφες δυναµικές γραµµές µε ϕορά προς τα κάτω και ένταση µέτρου
E = 2 · 105N/C.

∆.1. Να υπολογίσετε :

(α) την χωρητικότητα C του πυκνωτή,

(ϐ) την απόσταση l των οπλισµών του πυκνωτή.

∆.2. Αν στον χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή αφήσουµε µια µικρη
ϕορτισµένη σταγόνα λαδιού µε m = 4 · 10−5kg, τότε αυτή ισορροπεί
ακίνητη. Να υπολογίσετε το ϕορτίο της σταγόνας.

∆.3. Αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή ϕόρτισης. Να εξετάσετε αν
ϑα κινηθεί η σταγόνα λαδιού δικαιολογώντας την απάντηση σας.

∆ίνεται ότι g = 10m/s2

(7+6+6+6 µονάδες)

Καλή Επιτυχία !
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