
   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                               7– 3 - 2010   ΘΕΜΑ 1ο        (Μονάδες 25)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
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 κυλική κίνηση.                                                                               (Μονάδες 5)  
2.Η δύναμη που δέχεται ένα φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομoγενές 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.Η δυναμική ενέργεια συστήματος τριών φορτίων είναι μηδέν.Αυτό σημαίνει ότι: 
α.όλα τα φορτία είναι θετικά.                                               
β. όλα τα φορτία είναι αρνητικά. 
γ. η δυναμική ενέργεια κάθε φορτίου είναι μηδέν.                   
δ.τίποτε από τα παραπάνω.                                                                                     (Μονάδες 5) 
                                                                                                                                      
4.Φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα μέτρου υ σε  ομογενές μαγνητικό πεδίο 
έντασης B ,σχηματίζοντας γωνία φ με τις δυναμικές γραμμές. 
α.Το μαγνητικό πεδίο δε μεταβάλλει την ταχύτητα του σωματιδίου. 
β.Το μαγνητικό πεδίο δε μεταβάλλει την ορμή του σωματιδίου. 
γ.Το μαγνητικό πεδίο δεν επιταχύνει το σωματίδιο. 
δ.Το έργο της δύναμης του πεδίου είναι μηδέν.                                                   (Μονάδες 5)  
5.Για δύο φορτισμένα σωματίδια Α και Β ισχύει qA=qB και mA=2mB. Αν τα  σωματίδια βρεθούν μέσα στο ίδιο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο τότε για τις επιταχύνσεις τους ισχύει: 



α. α 1=α 2B
A

                    β. α = 2αB
A

                        γ. α = 1αB
A

                        δ. α 1=α 4B
A

                                            
                                                                                                                                      (Μονάδες 5)  ΘΕΜΑ 2ο         (Μονάδες 25) 
 1. Δύο σημειακά φορτία q1 και q2 βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και διατηρούνται ακίνητα.  
α. Αν η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι αρνητική, τότε η δύναμη αλληλεπίδρασης 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 q  q

r1 2  ,  ενώ του συστήματος είναι  
 2 kηλ q  q

r1 2 . 
 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 , εισέρχονται 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 = 2RΒ                   γ. RΒ = 2RΑ                                 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 = 2fB                      γ. fB = 2fA                                   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                             (Μονάδες 1+3)                  
 
 3. Δύο ηλεκτρόνια εισέρχονται με ταχύτητες υ1 και υ2 ίδιου μέτρου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.Αν οι ταχύτητες σχηματίζουν γωνίες φ1=45ο και φ2=60ο αντίστοιχα με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου,τότε για τα βήματα των ελικοειδών τροχιών ισχύει: 
α. β 2β1

2
                       β. β 2

β 21
2

              γ. β 2=β 31
2

                       
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          (Μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μονάδες 6) 
 



ΘΕΜΑ 3ο         (Μονάδες 25) 
 
Φορτισμένο σωματίδιο μάζας m = 210 −8 kg και φορτίου q = + 2 μC μπαίνει με ταχύτητα μέτρου  υο = 200 m/s κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 2π Τ και μεγάλης έκτασης. Να υπολογίσετε:  
 
α.την ακτίνα και την περίοδο της τροχιάς.                                                                                                                                                                                                              (Μονάδες 7) 
β.το μήκος της τροχιάς που διανύει το σωματίδιο σε χρόνο Δt = 410−3 s.                                                                                                                             
                                                                                                                                      (Μονάδες 6)                               
γ.το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σωματιδίου για χρονικό διάστημα Δt = 510−3 s από τη στιγμή  εισόδου του στο πεδίο.                                                                                                                                                      
                                                                                                                           (Μονάδες 6) 
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 6) Το βαρυτικό πεδίο παραλείπεται.  
  ΘΕΜΑ 4ο         (Μονάδες 25) 
 Δύο φορτισμένα σωματίδια Σ(1) και Σ(2)  έχουν το ίδιο φορτίο q1 = q2 = − 1,6∙10−19 C και μάζες m1 = 3∙10−31 Kg και m2 = 9∙10−31 Kg αντίστοιχα. Τα σωματίδια απέχουν αρχικά απόσταση x = 8∙10−12 m και αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά kηλ = 9∙ 109 N m2/C2 και ότι οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες. 
 
Α. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του κάθε σωματιδίου όταν βρίσκονται σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους. 
           (Μονάδες 8) 
Β. Το σωματίδιο Σ(2) με την ταχύτητα που έχει αποκτήσει εισέρχεται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή έντασης μέτρου Ε = 103 Ν/C κάθετα στις δυναμικές γραμμές του. Τη στιγμή που εξέρχεται από το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο η ταχύτητα σχηματίζει γωνία φ = 450 , με την ταχύτητα που είχε όταν μπήκε στο ομογενές πεδίο. Να βρεθούν: 
α. Το μήκος l των πλακών του επίπεδου πυκνωτή. 
                         (Μονάδες 9) 
β. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου εισόδου στο ομογενές πεδίο και του σημείου εξόδου από αυτό.                                                                                        (Μονάδες 8) 
 
 


