ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στατικός Ηλεκτρισµός
1) Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb
µεταξύ τους:
α) υποδιπλασιάζεται
β) διπλασιάζεται
γ) δεν αλλάζει
δ) τετραπλασιάζεται
2) Μια ράβδος εβονίτη είναι αρνητικά φορτισµένη. Αυτό σηµαίνει ότι:
α) έχει µόνο αρνητικά φορτία
β) έχει περισσότερα αρνητικά από θετικά φορτία
γ) δεν έχει καθόλου θετικά φορτία
δ) έχει ίσο αριθµό θετικών και αρνητικών φορτίων.
3) Στο σηµείο Α του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου του σχήµατος αφήνεται
ελεύθερο ένα αρνητικό φορτίο -q. Ποια θα είναι η κατεύθυνση της κίνησής του;
Θεωρήστε ότι το σύστηµα είναι εκτός πεδίου βαρύτητας.
(∆ικαιολογήστε την απάντησή σας).
4) Σηµειακό φορτίο Q δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε απόσταση r απ' αυτό η ένταση του πεδίου έχει µέτρο Ε. Σε διπλάσια απόσταση 2r το µέτρο της έντασης του πεδίου:
α. υποτετραπλασιάζεται
β. διπλασιάζεται
γ. είναι το ίδιο
δ. τετραπλασιάζεται.
5) Τρία ίσα θετικά σηµειακά φορτία q1, q2 και q3 βρίσκονται στα σηµεία Α, Μ, Β ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ. Το φορτίο q2 βρίσκεται στο µέσο Μ του ΑΒ. Το µέτρο της δύναµης που
ασκείται στο φορτίο q3 από το q2 είναι F.

Το µέτρο της συνολικής δύναµης που ασκείται στο q2 είναι:
α. 2F

β. F

γ. 0

F
δ. 1 .
2

6) Στο σχήµα, απεικονίζονται οι δυναµικές γραµµές του πεδίου που δηµιουργούν τα ακίνητα
σηµειακά φορτία q1 και q2.
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Τα φορτία είναι:
α. και τα δυο θετικά.
β. το q1 θετικό και το q2 αρνητικό.
γ. το q1 αρνητικό και το q2 θετικό.
δ. και τα δυο αρνητικά.
7) Έστω το ακίνητο σηµειακό θετικό φορτίο Q του σχήµατος.
i) Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τις δυναµικές γραµµές του
ηλεκτρικού πεδίου που παράγει το φορτίο.
+Q
ii) Σε ποιο από τα σηµεία A ή B, το δυναµικό του πεδίου είναι
µεγαλύτερο;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Α.

.Β

.

8) Οι ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές
α. τέµνονται.
β. είναι κάθετες στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
γ. είναι εφαπτόµενες στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
δ. σχηµατίζουν γωνία 450 µε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
9) Ένα ηλεκτρικό πεδίο ονοµάζεται .........., όταν η έντασή του είναι η ίδια σε όλα τα σηµεία
του.
10) ∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται µε δύναµη F = 4 Ν. Αν διπλασιάσουµε και τα δύο φορτία ταυτόχρονα τότε η δύναµη είναι
α. F = 32 N
β. F = 8 N
γ. F = 16 N
δ. F = 4 N .
11) Το µέτρο της δύναµης Coulomb είναι  του γινοµένου των φορτίων που αλληλεπιδρούν και  ανάλογο µε το τετράγωνο της µεταξύ τους απόστασης.
12) Οι δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου, που δηµιουργείται από ακίνητο θετικό σηµειακό φορτίο είναι:
α. ευθείες παράλληλες µεταξύ τους
β. ευθείες που αποκλίνουν και κατευθύνονται από το φορτίο προς το άπειρο
γ. ευθείες που συγκλίνουν και κατευθύνονται από το άπειρο προς το φορτίο
δ. οµόκεντροι κύκλοι µε κέντρο το ηλεκτρικό φορτίο.
13) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες
i) Αν η απόσταση µεταξύ δύο σηµειακών φορτίων αυξηθεί, τότε το µέτρο της δύναµης
Coulomb µεταξύ των φορτίων θα αυξηθεί.
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ii) Η ένταση Ε σε σηµείο ηλεκτρικού πεδίου είναι µονόµετρο µέγεθος.
iii) Το δυναµικό V σε µια θέση Γ ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσµατικό µέγεθος.
iv) Η κατεύθυνση της έντασης ηλεκτρικού πεδίου =Ε σε ένα σηµείο Α ηλεκτρικού πεδίου
που δηµιουργείται από σηµειακό φορτίο Q, εξαρτάται από το πρόσηµο του φορτίου Q.
v) Σ’ ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναµικές γραµµές είναι παράλληλες.
14) Σωστού λάθος
i) Σε περιοχές που το µέτρο της έντασης ηλεκτρικού πεδίου είναι µεγάλο οι δυναµικές
γραµµές σχεδιάζονται πυκνές.
ii) Η ένταση του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου ανάµεσα στους οπλισµούς φορτισµένου
πυκνωτή είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των οπλισµών
του.
iii) Η δύναµη που ασκείται από οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο σε σηµειακό ηλεκτρικό
φορτίο q, όταν βρεθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του, είναι σταθερή.
iv) Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου είναι πάντοτε κλειστές.
15) Μια ιδιότητα των δυναµικών γραµµών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι:
α. τέµνονται
β. αποµακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά
γ. είναι κλειστές
δ. είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει µεγαλύτερο µέτρο.
16) Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb ονοµάζουµε το πεδίο που δηµιουργείται από:
α. κινούµενο φορτίο
β. ηλεκτρικό ρεύµα
γ. ένα ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο
δ. µεταβολή της µαγνητικής ροής.
17) Η δύναµη Coulomb που ασκείται µεταξύ δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων q1 και q2 τα
οποία βρίσκονται σε απόσταση r, έχει µέτρο F. Αν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία καθώς
και η µεταξύ τους απόσταση, τότε το µέτρο της δύναµης Coulomb θα είναι:
F
α. F
β. 2F
γ. 1
2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
18) Στον κενό χώρο µεταξύ των οριζόντιων οπλισµών επίπεδου πυκνωτή
απόστασης L που έχει φορτιστεί µε τάση V αιωρείται µία αρνητικά
φορτισµένη σταγόνα λαδιού µε µικρό φορτίο q υπό την επίδραση της
βαρυτικής δύναµης και της δύναµης που της ασκείται από το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή.
Αν µεγαλώσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του
πυκνωτή, διατηρώντας την τάση V σταθερή, η σταγόνα θα:
α. συνεχίσει να αιωρείται
β. κινηθεί προς τα επάνω
γ. κινηθεί προς τα κάτω.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
19) Στα άκρα Α,Β ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ = 2α βρίσκονται δυο
ακίνητα φορτία +Q και -Q αντίστοιχα. Ένα φορτίο q µετακινείται
από το µέσο Μ του ΑΒ στο σηµείο Σ της µεσοκαθέτου του ΑΒ
µέσω του δρόµου δ (ΣM=d).
i) Πόσο είναι το έργο της δύναµης του πεδίου κατά τη µετακί-
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νηση του φορτίου q; όπου k η ηλεκτρική σταθερά.
α. k

Qq
d

β. 0

γ. k

Qq
d2 + α2

ii) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
20) Ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δηµιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Η ένταση του
ηλεκτροστατικού πεδίου σε ένα σηµείο Μ του πεδίου:
α. είναι µέγεθος µονόµετρο.
β. έχει µονάδα µέτρησης στο S.I. το 1mN.
γ. δεν εξαρτάται από το πρόσηµο του δοκιµαστικού φορτίου q που τοποθετούµε στο σηµείο
Μ.
δ. δεν εξαρτάται από το πρόσηµο του φορτίου Q.

Πυκνωτές
21) Επίπεδος πυκνωτής, του οποίου η απόσταση µεταξύ των οπλισµών του είναι ;, µετά την
αποσύνδεσή του από την πηγή έχει φορτίο Q και τάση V. Αυξάνουµε την απόσταση µεταξύ
των οπλισµών του. Πώς θα µεταβληθεί:
α) η χωρητικότητά του;
β) η τάση του;
(∆ικαιολογήστε τις απαντήσεις σας).
22) Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισµένος. Συνδέουµε τους οπλισµούς του αγώγιµα
και ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται. ΄Όταν η τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή γίνει
ίση µε το µισό της αρχικής
α) πόσες φορές ελαττώθηκε η ενέργεια του πυκνωτή;
β) να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
23) 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.
24) Ο επίπεδος πυκνωτής είναι η µόνη διάταξη µε την οποία µπορούµε να παράγουµε
ηλεκτρικό πεδίο.
25) Λαµπτήρας Λ συνδέεται µε τους οπλισµούς πυκνωτή, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Κλείνουµε τον διακόπτη δ και ο λαµπτήρας Λ φωτοβολεί.
α. Να δικαιολογήσετε από που προέρχεται η ενέργεια φωτοβολίας του
λαµπτήρα.
β Με ποια διαδικασία αποκτήθηκε η ενέργεια αυτή;
26) Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται µε πηγή συνεχούς τάσης. Αν διπλασιάσουµε την απόσταση
µεταξύ των οπλισµών του, διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή, τότε η ενέργεια του
πυκνωτή:
α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. παραµένει ίδια.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
27) Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισµένος µε φορτίο Q. ∆ιπλασιάζεται το
φορτίο Q του πυκνωτή. Η χωρητικότητα του πυκνωτή
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α. παραµένει σταθερή
β. διπλασιάζεται
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

γ. υποδιπλασιάζεται.

28) Επίπεδος πυκνωτής είναι φορτισµένος και µεταξύ των οπλισµών του υπάρχει κενό. Γεµίζουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή µε µονωτικό υλικό (διηλεκτρικό) σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ε >1, ενώ το φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή διατηρείται
σταθερό. Η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στον πυκνωτή:
α. αυξήθηκε
β. µειώθηκε
γ. παρέµεινε η ίδια.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
29) Επίπεδος πυκνωτής έχει χωρητικότητα C, όταν µεταξύ των οπλισµών του υπάρχει κενό. Αν
διπλασιάσουµε την απόσταση των οπλισµών του και ταυτόχρονα γεµίσουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε µονωτικό υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ε=2, η χωρητικότητα του πυκνωτή θα είναι:
α. C.
β. 2C.
γ. 2C.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
30) Σωστού λάθους
i) Ο πυκνωτής χρησιµοποιείται και ως αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου.

Ασκήσεις
31) Στις κορυφές Α, Β και Γ ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0,3 m, συγκρατούνται
ακίνητα τα θετικά φορτία QA =1µC, QB = 4µC και QΓ = 2µC, αντίστοιχα.
α. Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης FΑΒ που ασκείται στο QA από το QB .
β. Να υπολογιστεί ο λόγος των µέτρων των δυνάµεων FΑΒ και FΑΓ που ασκούνται στο QA
από το QB και QΓ αντίστοιχα.
γ) Να σχεδιαστούν οι δυνάµεις FΑΒ και FΑΓ και η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο
QΑ .
δ) Στην περίπτωση που το φορτίο QΓ=0 και QA=QB=4µC σε ποιο σηµείο του ευθύγραµµου
τµήµατος ΑΒ η ένταση του πεδίου είναι µηδέν;
(kηλ=9⋅109 Νm2/C2 )
Εξετάσεις 1999

32) Το παρακάτω σχήµα δείχνει την κατεύθυνση µιας δυναµικής γραµµής ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου .

Το µέτρο Ε της έντασης του πεδίου είναι 10Ν/C. Τα δυναµικά των σηµείων Α και Β είναι
10 V και 8 V, αντίστοιχα. Στο σηµείο Α αφήνεται ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο q=10-3C.
Να υπολογιστεί:
α) το µέτρο της δύναµης που ασκεί το πεδίο στο φορτίο q
β) το έργο της δύναµης του πεδίου για τη µετακίνηση του φορτίου q από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο Β
γ) το δυναµικό του σηµείου Γ, αν το έργο της δύναµης του πεδίου, κατά τη µετακίνηση
του φορτίου q από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο Γ, είναι τετραπλάσιο από το έργο της
δύναµης του πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο
Β.
Εξετάσεις 2000
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33) ∆ύο ακλόνητα σηµειακά φορτία +Q και -Q, µε Q=10-6 C είναι τοποθετηµένα στα σηµεία Α
και Β όπως φαίνεται στο σχήµα. Η απόσταση ΑΒ είναι ίση µε 0,4 m.
∆ίνεται η σταθερά Κ (ή ΚC ) = 9·109 N·m2/C2
Αφού µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας,

i) Να υπολογίσετε τη δύναµη που ασκεί το καθένα φορτίο στο άλλο και να σχεδιαστούν οι
δυνάµεις αυτές.
ii) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται
στα δύο φορτία, στο σηµείο Γ µεταξύ των σηµείων Α και Β, που απέχει απόσταση ίση
προς ΑΒ/4 από το σηµείο Α.
iii) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη δύναµη που ασκείται σε σηµειακό φορτίο q = –
2·10-9 C στο σηµείο Γ θεωρώντας ότι το φορτίο q δεν επηρεάζει το ηλεκτρικό πεδίο.
Εξετάσεις 2001

34) Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C = 2⋅10-6 F έχει φορτίο Q = 10-3 C . Οι οπλισµοί του
απέχουν απόσταση l = 2⋅10-2 m .
Να υπολογίσετε:
α. τη διαφορά δυναµικού V µεταξύ των οπλισµών του.
β. την ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών του.
γ. το έργο W που παράγεται κατά τη µετακίνηση σηµειακού φορτίου q = 4⋅10-6 C από το
θετικό οπλισµό στον αρνητικό οπλισµό του πυκνωτή.
Εσπερινά 2001

35) ∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία Q1=310-8C και Q2=410-8C απέχουν µεταξύ τους
απόσταση d=310-2m.

α. Να βρείτε το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α, που βρίσκεται
µεταξύ των φορτίων Q1, Q2 και απέχει απόσταση x= 110-2m από το φορτίο Q1.
β. Να µεταφέρετε το παραπάνω σχήµα στο τετράδιό σας και να σχεδιάσετε το διάνυσµα
της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α.
γ. Να βρείτε το δυναµικό VA του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α.
δ. Να βρείτε την ηλεκτρική δυναµική ενέργεια UA ενός φορτίου q=210-8C που τοποθετείται στο σηµείο Α του ηλεκτρικού πεδίου.
∆ίνεται: k=9109 Νm2/C2.
36) ∆ύο όµοια µεταλλικά σφαιρίδια Α και Γ είναι στερεωµένα στις
άκρες δύο µονωτικών νηµάτων ίδιου µήκους 0,30m, τα οποία
αναρτώνται από το σταθερό σηµείο Ο. Τα σφαιρίδια είναι οµόσηµα φορτισµένα µε φορτίο –4µC το καθένα και ισορροπούν, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα νήµατα σχηµατίζουν γωνία 90°.
α. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης Coulomb που ασκεί
το ένα φορτίο στο άλλο.
β. Να υπολογίσετε το δυναµικό του συνολικού ηλεκτρικού
πεδίου στο σηµείο Ο.
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γ Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Ο.
δ. Αν Ρ είναι η τέταρτη κορυφή του τετραγώνου ΟΑΡΓ, να υπολογίσετε το έργο της δύναµης του συνολικού πεδίου, όταν φορτίο +1µC µετακινηθεί από το σηµείο Ο στο Ρ. (Υποθέστε ότι κατά τη µετακίνηση τα σφαιρίδια Α και Γ συγκρατούνται σταθερά στις αρχικές τους θέσεις).
∆ίνεται: ηλεκτρική σταθερά k=9·109 Nm2/C2.
37) Οι οπλισµοί ενός επίπεδου πυκνωτή έχουν εµβαδόν 0,4m2, απέχουν απόσταση 8,85mm και
συνδέονται µε πηγή σταθερής τάσης 88,5V. Μεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή υπάρχει
κενό. Η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού είναι ε0=8,8510-12 C2/Νm2:
α. Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή.
β. Από σηµείο του θετικά φορτισµένου οπλισµού του πυκνωτή ελευθερώνεται, χωρίς αρχική ταχύτητα, θετικά φορτισµένο σωµατίδιο αµελητέου βάρους µε φορτίο 3,2⋅10-19C.
Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που ασκείται στο φορτίο.
γ. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια που έχει το σωµατίδιο όταν φτάνει στον αρνητικά
φορτισµένο οπλισµό.
δ. Ο χώρος µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή καλύπτεται πλήρως µε µονωτικό υλικό
(διηλεκτρικό) που έχει σχετική διηλεκτρική σταθερά ε=4,5. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή
της χωρητικότητας του πυκνωτή.
Εξετάσεις 2002

38) Στις κορυφές τετραγώνου ΑΒΓ∆ βρίσκονται ακλόνητα στερεωµένα τέσσερα σωµατίδια που
έχουν ηλεκτρικό φορτίο qA=qB=+40µC και qΓ=q∆=–40µC. Αν η διαγώνιος του τετραγώνου είναι 4cm, να υπολογίσετε:
i) Το µέτρο της δύναµης Coulomb µεταξύ των φορτίων qB και q∆ που βρίσκονται στα άκρα της διαγωνίου Β∆.
ii) Το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται από τα φορτία qΓ και
q∆ στο κέντρο Ο του τετραγώνου.
iii) Το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία qΓ
και q∆ στο κέντρο Ο του τετραγώνου.
iv) Το έργο της δύναµης του πεδίου που δηµιουργείται από τα τέσσερα φορτία κατά τη µετακίνηση ενός σηµειακού ηλεκτρικού φορτίου q=1µC από το άπειρο στο κέντρο Ο του
τετραγώνου.
39) Ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q = 8 ⋅ 10-6 C τοποθετείται στο σηµείο Π όπως φαίνεται στο σχήµα. Ένα άλλο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q = 2 ⋅ 10-8 C µετακινείται από το σηµείο
Α σε άλλο σηµείο Β του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το
φορτίο Q. Το σηµείο Α απέχει από το σηµείο Π απόσταση rA =
3 ⋅ 10-2 m. Το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη µετακίνηση αυτή είναι W
= 12 ⋅ 10-3 J .
α. Να υπολογίσετε το δυναµικό VΑ του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α.
β. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού VAB µεταξύ των σηµείων Α και Β.
γ. Να υπολογίσετε την απόσταση rB του σηµείου Β από το σηµείο Π.
∆ίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k = 9 ⋅ 109 Νm2/C2.
40) Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C1=2 10-6 F, αφού έχει φορτιστεί µε φορτίο Q=12 10- 6
C, αποσυνδέεται από την πηγή. Η απόσταση των οπλισµών του πυκνωτή είναι L. Αποµακρύνουµε τους οπλισµούς του πυκνωτή ώστε η µεταξύ τους απόσταση να γίνει d=2L. Αν
V1, V2 η αρχική και η νέα διαφορά δυναµικού αντίστοιχα, Ε1 Ε2 η αρχική και η νέα ένταση
του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή αντίστοιχα, να υπολογίσετε
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i) τη νέα χωρητικότητα C2 του πυκνωτή.
V
ii) το λόγο ^ 1 .
V2
Ε
iii) το λόγο ^ 2 .
Ε1
iv) το έργο των εξωτερικών δυνάµεων που αποµάκρυναν τους οπλισµούς του πυκνωτή.
Εσπερινά 2004

41) Σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q= – 6·10-6C κρατείται ακίνητο στο κενό σε ένα σηµείο Α. Σε
σηµείο Β του κενού που απέχει από το σηµείο Α απόσταση ΑΒ=0,36m αφήνεται ελεύθερο
φορτισµένο σώµα µάζας m=6·10 3kg και φορτίου q= –2·10 7C. Το σώµα, καθώς κινείται
µόνο υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το φορτίο Q, διέρχεται από
σηµείο Γ που απέχει από το σηµείο Α απόσταση ΑΓ=0,6m. Για τη στιγµή που το σώµα βρίσκεται στο σηµείο Γ, να υπολογίσετε:
i) την ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο φορτίων Q και q.
ii) το µέτρο της επιτάχυνσης του σώµατος.
iii) την κινητική ενέργεια του σώµατος.
Να αγνοήσετε τις βαρυτικές δυνάµεις. ∆ίδεται η ηλεκτρική σταθερά k=9·109Nm2/C2.
Επαναληπτικές Ε.Λ. 2004

