
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

1. Για να διαπιστώσουμε ότι σε κάποιο σημείο υπάρχει πεδίο

δυνάμεων, πρέπει στο σημείο αυτό να φέρουμε

α. μία μάζα

β. ένα ηλεκτρικό φορτίο

γ. ένα μαγνήτη

δ. το κατάλληλο υπόθεμα.

2. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του

εξαρτάται από:

α. το φορτίο που φέρνουμε στο σημείο αυτό

β. τη δύναμη που ασκείται σε φορτίο που φέρνουμε στο

σημείο αυτό

γ. την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου

δ. τη μάζα που φέρνουμε στο σημείο αυτό.

3. Ποιά από τις παρακάτω εκφράσεις είναι η σωστή;

α. Η ένταση ενός ηλεκτρικού φορτίου είναι διανυσματικό

μέγεθος

β. Η ένταση της πηγής του ηλεκτρικού πεδίου είναι

διανυσματικό μέγεθος

γ. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του

είναι διανυσματικό μέγεθος

δ. Το δυναμικό ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο

του είναι διανυσματικό μέγεθος.

4. Το πεδίο Coulomb

α. δημιουργείται από οποιοδήπτε ακίνητο φορτισμένο σώμα

β. δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο

γ. είναι ομογενές

δ. δημιουργείται μόνο από ακίνητα θετικά φορτισμένα

σώματα.



5. Σε ένα σημείο Μ ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούμε δοκιμαστικό

φορτίο για να μετρήσουμε την έντασή του. Αν διπλασιάσουμε το

φορτίο, η ένταση του πεδίου στο σημείο Μ:

α. διπλασιάζεται

β. υποδιπλασιάζεται

γ. τριπλασιάζεται

δ. παραμένει η ίδια.

6. Σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε

απόσταση r από 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.

7. Σε κάποιο σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου, φέρνουμε ένα φορτίο

q. Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού

πεδίου στο σημείο αυτό και της δύναμης στο φορτίο, όταν το

φορτίο είναι:

α. θετικό

β. Αρνητικό

8. Ενα σημειακό φορτίο Q=1μC βρίσκεται ακίνητο στην αρχή των

συντεταγμένων ορθογωνίου συστήματος xOy.Να βρείτε την ένταση

του ηλεκτρικού πεδίου

α. πάνω στον άξονα x, στο σημείο x=1m.

β. πάνω στον άξονα y, στο σημείο y= -3m.

γ. στο σημείο Α με συντεταγμένες  x=4m και  y=3m.

[ α) 9000Ν/C στη θετική φορά του άξονα x β) 1000Ν/C στην

αρνητική φορά του άξονα y  γ) 360Ν/C , εφφ=3/4 ]

9. Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία +Q και -Q με Q=10-6C είναι

τοποθετημένα στα σημεία Α και Β όπως φαίνεται στο σχήμα. Η

απόσταση ΑΒ είναι ίση με 0.4m.

+Q -Q

A Γ Β
.

α. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη δύναμη που ασκεί

το ένα φορτίο στο άλλο.



β. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του

ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ που απέχει από το σημείο Α

απόσταση ΑΒ/4.

γ. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη δύναμη που

ασκείται σε σημειακό φορτίο q=-0.002μC, το οποίο ειναι

τοποθετημένο στο σημείο Γ.

[ Eξετάσεις 2001 ]       [ 9/160Ν, 106N/C, 0.002N ]

10. Tα σημεία Α, Β, Γ και Δ είναι κορυφές τετραγώνου πλευράς

α=1m. Στην κορυφή Α τοποθετούμε ακλόνητο σημειακό φορτίο

QA=+0.01μC.

α. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Κ

του τετραγώνου;

β. Στην κορυφή Γ τοποθετούμε ένα δεύτερο ακλόνητο

σημειακό φορτίο QΓ= 0.01μC.Πόση γίνεται τώρα η ένταση του

ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Κ λόγω των φορτίων  QA  και QΓ;

γ. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκείται μεταξύ

των φορτίων  QA  και QΓ ;

δ. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που

δημιουργούν τα δύο φορτία στη κορυφή Δ του τετραγώνου;

[α) 180 Ν/C, θ=450  β) 0,  γ)  , δ) Ν/C , φ=450 ]4.5 107N 90 2

11. Tο σφαιρίδιο εκκρεμούς έχει μάζα m=5gr και φορτίο q=5μC. Το

εκκρεμές βρίσκεται σε οριζόντιο

ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

έντασης Ε και το σφαιρίδιο

ισορροπεί όταν το νήμα

σχηματίζει γωνία φ με την

κατακόρυφη.

Να βρεθεί το μέτρο της έντασης

του πεδίου.Δίνεται: g=10m/s2,

ημφ=0.6, συνφ=0.8.

[ 7500N/C ]

 ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!!!
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