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1. Ένας πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται από πηγή τάσεως V. Ποια πρόταση είναι σωστή:
i. Ο ένας οπλισµός του θα πάρει θετικό φορτίο +q από τη πηγή και ο άλλος -q.
ii. Θα φύγουν ηλεκτρόνια από τον ένα οπλισµό και θα µεταφερθούν στον άλλο µέσω της
πηγής.
iii. Στο εσωτερικό του πυκνωτή δηµιουργούνται δυναµικές γραµµές από τον αρνητικό οπλισµό, προς τον θετικό.
iv. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσεως V.
Μονάδες 2

2. Στο σχήµα φαίνεται µια δυναµική γραµµή ενός οµογενούς ηλεΑ
Β
κτρικού πεδίου. Στο σηµείο Α φέρνουµε ένα φορτίο q1=+1µC.
Να σχεδιάσετε την ένταση του πεδίου στο Α και την δύναµη
που δέχεται το φορτίο q1 από το πεδίο.
i. Αν στο σηµείο Β φέρναµε ένα q2=-2µC να σχεδιάσετε την ένταση του πεδίου στο Β και την
δύναµη που δέχεται το φορτίο q1 από το πεδίο (δεν υπάρχει τώρα το φορτίο q1) .
ii. Για την διαφορά δυναµικού µεταξύ Α και Β ισχύει VΑΒ>0.
Να δικαιολογήστε την παραπάνω πρόταση.
Μονάδες 1+2+2=5
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3. Ένα σωµατίδιο Α µάζας 3mg=3·10 kg και φορτίου q=1µC, αφήνεται ελεύθερο σε σηµείο Κ,
απέχοντας απόσταση ΟΚ=1cm από ένα άλλο ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q1=10µC. Το βάρος
του σωµατιδίου θεωρείται αµελητέο και Κ=9·109 Νοm2/C2.
α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος για το σωµατίδιο Α:
i) Θα παραµείνει στο σηµείο Κ,
ii) Θα αποκτήσει επιτάχυνση,
iii) Θα κινηθεί εκτελώντας ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
Μονάδες 3

β) Να υπολογισθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου στο σηµείο Κ.
Μονάδες 2

γ) Αν µετά από λίγο το σωµατίδιο Α φτάσει σε ένα σηµείο Λ έχοντας ταχύτητα υ=2km/s,
να βρεθούν:
i. Το έργο της δύναµης του πεδίου, που δέχτηκε το σωµατίδιο Α από το Κ µέχρι το Λ.
Μονάδες 2

ii. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Κ και Λ.
Μονάδες 2

4. Στις κορυφές Β,Γ και ∆ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α=2cm Α
τοποθετούνται τρία σηµειακά φορτία q1=+1µC, q2=-2µC και
q3=+1µC.
i. Να υπολογίστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του τετραγώνου, που οφείλεται στο φορτίο q1. Να την σχεδιάστε.
ii. Να βρείτε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο που οφείλεται
και στα τρία φορτία. Κ=9·109 Ν·m2/C2.
Μονάδες 2+2=4
∆ q3

Καλή επιτυχία
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Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο Α εξαρτάται: (Ποια πρόταση είναι σωστή)
iii.
Από το φορτίο του υποθέµατος που φέρνουµε στο Α.
iv. Από τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα.
v. Από την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου.
vi. Τίποτα από τα παραπάνω.
Μονάδες 2

5. Στο σηµείο Α του σχήµατος αφήνουµε ένα φορτισµένο σωµατίδιο το οποίο αρχίζει να κινείται
προς τα αριστερά. Με βάση την πληροφορία αυτή συµπεραίνουµε ότι:
Α
i. Το σωµατίδιο είναι θετικά φορτισµένο.
ii. Το έργο της δύναµης που ασκείται στο σωµατίδιο είναι θετικό.
iii. Αν µετά από λίγο φτάσει σε ένα σηµείο Β, θα ισχύει VΑΒ<0.
Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παραπάνω προτάσεις.
Μονάδες 3

Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.
Μονάδες 1+2+2=5

6. Ο πυκνωτής του σχήµατος έχει φορτισθεί από τάση V=200V και οι οπλισµοί +
του απέχουν 2cm. Σε ένα σηµείο Α, πλησίον της θετικής πλάκας, αφήνουµε ε+
-6
+
Α
λεύθερο ένα φορτισµένο σωµατίδιο, µάζας m=1mg=10 kg και φορτίου q=1µC.
+
Αν το βάρος του σωµατιδίου θεωρείται αµελητέο, να βρεθούν:
q
+
i. Η ένταση του πεδίου και η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο.
ii. Η ταχύτητα και η µετατόπιση του σωµατιδίου σε χρονικό διάστηµα
t=10-3s.

.

iii. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ του σηµείου Α και του σηµείου Β στο οποίο θα φτάσει στο
παραπάνω χρονικό διάστηµα.
Μονάδες 2+2+2=6

7. Στις κορυφές Α,Γ και ∆ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α=4cm A q
1
τοποθετούνται τρία σηµειακά φορτία q1=-1µC, q2=-1µC και
q3=+2µC.
i. Να υπολογίστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του τετραγώνου, που οφείλεται στο φορτίο q1. Να την σχεδιάστε.
ii. Να βρείτε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο που οφείλεται
και στα τρία φορτία.Κ=9·109 Ν·m2/C2.
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Μονάδες 2+2=4
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