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ΘΕΜΑ 10  (Μονάδες 25)  1. Φορτισμένο σωματίδιο αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Αν η επίδραση του πεδίου βαρύτητας δε ληφθεί υπόψη, το σωματίδιο: α. εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. β. παραμένει ακίνητο. γ. εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. δ. εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. (Μονάδες 5)  

2. Η δύναμη που δέχεται ένα φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο: α. έχει πάντοτε την κατεύθυνση της αρχικής του ταχύτητας. β. είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του. γ. έχει σταθερό μέτρο και κατεύθυνση. δ. είναι ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του πεδίου. (Μονάδες 5)  3. Δύο σημειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r και το σύστημα τους έχει δυναμική ενέργεια U = – 100 J. Αν τα δύο φορτία βρεθούν σε διπλάσια απόσταση, τότε η δυναμική τους ενέργεια γίνεται: α. – 50 J                    β. – 100 J                    γ. – 200 J                    δ. – 400 J (Μονάδες 5)  4. Για δύο φορτισμένα σωματίδια Α και Β ισχύει qA = qB και mA = 2mB. Αν τα  σωματί-δια βρεθούν μέσα στο ίδιο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο τότε για τις επιταχύνσεις τους ι-σχύει: 
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5. Φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναμι-κές του γραμμές. Συνεπώς: α. η κινητική του ενέργεια θα παραμένει σταθερή. β. η ορμή του θα παραμένει σταθερή. γ. η επιτάχυνση του θα είναι ίση με μηδέν. δ. θα μεταβάλλεται και η κινητική του ενέργεια και η ορμή του.  (Μονάδες 5)  ΘΕΜΑ 2ο  (Μονάδες 25)  1. Δύο σημειακά φορτία q1 και q2 βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και διατηρού-νται ακίνητα.  α. Αν η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι αρνητική, τότε η δύναμη αλληλεπί-δρασης είναι ελκτική. β. Αν τα φορτία αφεθούν ελεύθερα θα κινηθούν έτσι ώστε η δυναμική τους ενέργεια να αυξηθεί.  
γ. Η δυναμική ενέργεια του κάθε φορτίου είναι kηλ 1 2q  qr , ενώ του συστήματος είναι 
2 kηλ 1 2q  qr . 
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (Μονάδες 3) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 6)  2. Δύο σωματίδια Α και Β, με φορτία και μάζες (q, m) και (- 2q, 4m)  αντίστοιχα, ει-σέρχονται ταυτόχρονα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με ταχύτητες που έχουν ίδιο μέτρο και είναι κάθετες στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου.  Α. Για τις ακτίνες των τροχιών των δύο σωματιδίων ισχύει: α. RΑ = RΒ                       β. RΑ = 2 RΒ                   γ. RΒ = 2 RΑ   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 1 + 3) Β. Για τις συχνότητες περιφοράς των δύο σωματιδίων ισχύει: α. fΑ = fB                         β. fA = 2 fB                      γ. fB = 2 fA    Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (Μονάδες 1 + 3)  



3. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται από σημείο Α ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου με ταχύτητα 0ur  
που έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Τότε η κίνηση του ηλε-κτρονίου θα είναι: α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, β. ευθύγραμμη ομαλή, γ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. (Μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)  ΘΕΜΑ 3ο  (Μονάδες 25) 
 

Ένα θετικό σημειακό φορτίο Q = 100 μC είναι ακλόνητα στερεωμένο σ’ ένα σημείο Α λείου και μονωτικού δαπέδου. Σε ένα άλλο σημείο Β, που απέχει από το Α απόσταση r = 10 cm, βρίσκεται αρχικά ακίνητο σημειακό φορτίο q = 1 μC και μάζας m = 60 g. Αφή-νουμε το φορτίο q να κινηθεί. α. Να υπολογίσετε την αρχική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτί-ων. β. Να περιγράψετε το είδος της κίνησης του φορτίου q. γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του q όταν η απόσταση του από το Q γίνει ίση με 4r. δ. Να εξηγήσετε που η ταχύτητα του q γίνεται μέγιστη και να την υπολογίσετε. (Μονάδες 5 + 6 + 7 + 7) Δίνεται η σταθερά του νόμου του Coulomb, kc = 9 109 N m2/C2 .  Αγνοείστε τις βαρυτικές και τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις.  ΘΕΜΑ 4ο  (Μονάδες 25)  Φορτισμένο σωματίδιο μάζας m = 2 10−8 kg και φορτίου q = + 2 μC μπαίνει με ταχύ-τητα μέτρου  uο = 200 m/s κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδί-ου έντασης Β = 2π Τ και μεγάλης έκτασης. Να υπολογίσετε:  α. την ακτίνα και την περίοδο της τροχιάς.  β. το μήκος της τροχιάς που διανύει το σωματίδιο σε χρόνο Δt = 4 10−3 s.  γ. τη μεταβολή του μέτρου της ορμής του σωματιδίου για χρονικό διάστημα Δt = 5 10−3 από τη στιγμή  εισόδου του στο πεδίο.  δ. την ένταση του ομογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου που πρέπει να συνυπάρχει με το μαγνητικό για να μην αποκλίνει το σωματίδιο από την αρχική του διεύθυνση.  (Μονάδες 5 + 7 + 6 + 7) Το βαρυτικό πεδίο παραλείπεται.    Καλή επιτυχία!!! 


