Διαγώμισμα Φυσικής Κατεύθυμσης Β λυκείου
3ο Κευάλαιο
Υπεύζοκε Καζεγήηνηα: Ακαζηαζία Νηόιηα
Θέμα 1ο
Σηηξ ενωηήζεηξ 1-5 κα ζεμεηώζεηε ηε ζωζηή απάκηεζε
1. Η ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ θμνηίωκ:
α. αολάκεη πάκηα όηακ ηα θμνηία πιεζηάδμοκ μεηαλύ ημοξ
β. είκαη έκα μμκόμεηνμ μέγεζμξ πμο ιαμβάκεηξ μόκμ ζεηηθέξ ηημέξ
γ. αολάκεη μόκμ όηακ ημ γηκόμεκμ ηωκ θμνηίωκ είκαη ζεηηθό θαη αοηά πιεζηάδμοκ
μεηαλύ ημοξ
δ. μεηώκεηαη όηακ ηα θμνηία είκαη εηενώκομα θαη απμμαθνύκμκηαη.
2. Η ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ ανκεηηθώκ θμνηίωκ:
α. είκαη πάκηα ανκεηηθή
β. είκαη πάκηα ζεηηθή
γ. είκαη ακηηζηνόθωξ ακάιμγε ημο ηεηναγώκμο ηεξ απόζηαζεξ ηωκ δύμ θμνηίωκ
δ. εθθνάδεη ηεκ εκένγεηα πμο πνέπεη κα δαπακήζμομε γηα κα μεηαθένμομε ηα
θμνηία μέπνη ημ άπεηνμ.
3. Έκα θμνηηζμέκμ ζωμαηίδημ εθημλεύεηαη με ηαπύηεηα uo μέζα ζε μμμγεκέξ ειεθηνηθό πεδίμ.
Η επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζωμαηίδημ είκαη:
α. ακάιμγε με ηε μάδα ημο
β. ακάιμγε με ημ θμνηίμ ημο
γ. ζηαζενή μόκμκ ωξ πνμξ ημ μέηνμ ηεξ
δ. ζηαζενή μόκμκ ωξ πνμξ ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ.
4. Έκα ανκεηηθά θμνηηζμέκμ ζωμαηίδημ εθημλεύεηαη με ηαπύηεηα uo ακηίννμπε με ηε θμνά
ηωκ δοκαμηθώκ γναμμώκ. Τμ ζωμαηίδημ ζα εθηειέζεη:
α. εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε
β. παναβμιηθή ηνμπηά
γ. εοζύγναμμε μμαιά επηβναδοκόμεκε θίκεζε
δ. εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε.
5. Έκα πνωηόκημ θαη έκα ειεθηνόκημ θναημύκηαη αθίκεηα ζε απόζηαζε r. Ακ δηπιαζηάζμομε
ηεκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε , ε δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ :
α . ζα μεηωζεί
β . ζα αολεζεί
γ . δεκ ζα μεηαβιεζεί
δ . ζα έπεη ανκεηηθή ηημή
Μμκάδεξ 25

Θέμα 2ο
A. Τνία ίδηα ειεθηνηθά ζεμεηαθά θμνηία βνίζθμκηαη ζηηξ θμνοθέξ ηζμπιεύνμο ηνηγώκμο. Καηά ηε
μεηαθμνά εκόξ από αοηά μέπνη ημ άπεηνμ, πανάγεηαη από ηηξ ειεθηνηθέξ δοκάμεηξ ένγμ 12 J. Η
δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ ηωκ ηνηώκ θμνηίωκ είκαη:
α. 12 J
β. 15 J
γ. 18J
Να επηιέλεηε ηε ζωζηή απάκηεζε θαη κα ηε δηθαημιμγήζεηε.
B. Τνία ίδηα ζεηηθά ζεμεηαθά θμνηία +Q βνίζθμκηαη ζηηξ θμνοθέξ ηζόπιεονμο ηνηγώκμο πιεονάξ
α. Η ειεθηνηθή δοκαμηθή εκενγεία ημο ζοζηήμαημξ ηωκ θμνηίωκ είκαη 12 J. Ακ ημ έκα από ηα
ηνία θμνηία ακηηθαηαζηαζεί με θμνηίμ –Q, ηόηε ε ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ
ηωκ θμνηίωκ γίκεηαη:
α. -4 J
β. -6 J
γ. 6 J
Να επηιέλεηε ηε ζωζηή απάκηεζε θαη κα ηε δηθαημιμγήζεηε.

Μμκάδεξ 25

Θέμα 3ο
Σηηξ θμνοθέξ Β θαη Γ μνζμγωκίμο ηνηγώκμο ΑΒΓ με γωκία A=90o , βνίζθμκηαη αθιόκεηα ηα
ζεμεηαθά θμνηία Q1 =+4 10-8C Q2 =+5 10-8C ακηίζημηπα. Ακ (ΑΒ)=3 cm θαη (ΑΓ)=4cm, κα
οπμιμγηζημύκ:
α) ε ειεθηνμζηαηηθή δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ ηωκ θμνηίωκ Q1 θαη Q2,
β) ηα δοκαμηθά ημο πεδίμο ηωκ Q1 θαη Q2 ζηα ζεμεία Α θαη Μ, όπμο Μ ημ μέζμ ηεξ πιεονάξ ΒΓ,
γ) ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ ημο πεδίμο ηωκ Q1 θαη Q2 θαηά ηε μεηαθίκεζε θμνηίμο q=+2 10-10 C από
ημ ζεμείμ Α ζημ ζεμείμ Μ.
Δίκεηαη Κc= 9 10 9 Nm2/C2.
Μμκάδεξ 25

Θέμα 4ο
Δύμ ζωμαηίδηα έπμοκ ίδηα μάδα m=2 10-7Kg, ίδημ θμνηίμ q=+10μC θαη ζογθναημύκηαη αθίκεηα ζε
απόζηαζε x1=2 cm ημ έκα από ημ άιιμ. Ακ αθήζμομε ημ έκα ζωμαηίδημ ειεύζενμ, εκώ ημ άιιμ
είκαη αθιόκεημ, κα οπμιμγίζεηε:
α) ηεκ ηαπύηεηα ημο όηακ ε απόζηαζε ημοξ γίκεη x2=4cm,
β)ηε μέγηζηε ηαπύηεηα πμο απμθηά ημ θηκμύμεκμ ζωμαηίδημ.
Δίκεηαη Κc= 9 10 9 Nm2/C2.
Μμκάδεξ 25

Καλή επιτυχία!

