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ΘΕΜΑ 1°

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με υ0 κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς

μαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του θα είναι:

α) ευθύγραμμη ομαλή. β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

γ) ομαλή κυκλική. δ) κίνηση με σταθερή επιτάχυνση.

2. Η επιτάχυνση που αποκτά φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό

πεδίο:

α) είναι ανάλογη με τη μάζα του.

β) είναι αντιστρόφως ανάλογη με το φορτίο του.

γ) είναι ανάλογη με την ένταση του πεδίου.

δ) είναι συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα.

3. Αν η ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσομένου που διαρρέει ένα

αντιστάτη διπλασιαστεί ,ο ρυθμός με τον οποίο ο αντιστάτης αποδίδει θερμότητα

στο περιβάλλον:

α) διπλασιάζεται. β) παραμένει ίδιος.

γ) τετραπλασιάζεται. δ) υποδιπλασιάζεται.

4. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου:

α) εξαρτάται από το υλικό του σύρματος.

β) εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

γ) είναι αντιστρόφως ανάλογος του μήκους του πηνίου.

δ) μειώνεται αν τοποθετήσουμε πυρήνα μαλακού σιδήρου στο εσωτερικό

του.
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5. Ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύονται με την ίδια κατά

μέτρο ταχύτητα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς

μαγνητικού πεδίου. Για τις ακτίνες και τις περιόδους των τροχιών τους ισχύει:

α) Τρ>Τe και Rρ<Re β) Τρ=Τe και Rρ=Re

γ) Τρ>Τe και Rρ>Re δ) Τρ=Τe και Rρ>Re

ΘΕΜΑ 2°
1. Δύο σωματίδια (m, +q) και (4m, +2q) εκτοξεύονται με ίσες κινητικές

ενέργειες και ταχύτητες κάθετες στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού

πεδίου έντασης Β. Υπολογίστε: α) το λόγο των ακτινών τους R1/R2

β) το λόγο των περιόδων τους Τ1/Τ2

2. Η ροή που διέρχεται μέσα από μια σπείρα ενός πηνίου με Ν= 100 σπείρες

είναι Φ=0,02Wb, όταν το πηνίο διαρρέετε από ρεύμα Ι=4Α. Ποιος είναι ο

συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου;

3. Φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται σε  χώρο όπου δεν ασκείται πάνω του

δύναμη Lorentz. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

4. Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ0 κάθετα στις

δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Αν διπλασιαστεί η τάση

ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή πως θα μεταβληθούν τα παρακάτω

μεγέθη;

α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου

β) Η επιτάχυνση που αποκτά το φορτίο

γ) Ο χρόνος παραμονής του μέσα στο πεδίο

δ) Η κατακόρυφη απόκλιση του φορτίου

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
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ΘΕΜΑ 3°
Στο παρακάτω κύκλωμα είναι Ε=150V, r=1Ω, R=49Ω και L=0,5H. Κλείνουμε

τον διακόπτη.

α) Πόση είναι η ένταση του ρεύματος όταν η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου

του πηνίου είναι ίση με το ¼ της μέγιστης τιμής του;

β) Πόσος είναι ο ρυθμός αύξησης της έντασης του ρεύματος την ίδια χρονική

στιγμή;

γ) Πόση είναι η μέγιστη ένταση του ρεύματος και ο ρυθμός παραγωγής

θερμότητας στις αντιστάσεις τότε;

ΘΕΜΑ 4°
Δυο παράλληλοι κατακόρυφοι αγωγοί Αχ και Γψ πολύ μεγάλου μήκους και

αμελητέας ωμικής αντίστασης απέχουν μεταξύ τους απόσταση 1m. Οριζόντιος

μεταλλικός αγωγός ΚΛ με μάζα 1Kg και ωμική αντίσταση R=2Ω μπορεί να

ολισθαίνει χωρίς τριβές μένοντας συνεχώς κάθετος και σε ηλεκτρική επαφή με

τους αγωγούς Αχ και Γψ. Όλη η διάταξη βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές

μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής 1Τ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕΔ Ε =60V

και r =1Ω. Αρχικά ο αγωγός ΚΛ συγκρατείται ακίνητος.

α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του αγωγού ΚΛ τη στιγμή που αφήνεται

ελεύθερος. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί ο αγωγός;

β) Να αποδείξετε ότι ο αγωγός ΚΛ θα αποκτήσει μια τελική σταθερή (οριακή)

ταχύτητα της οποίας το μέτρο να υπολογίσετε.

γ) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει το μέτρο της δύναμης Laplace που δέχεται

ο αγωγός σε συνάρτηση με την ταχύτητά του και να την παραστήσετε

γραφικά σε άξονες FL-υ.

δ) Τη στιγμή που το μέτρο της δύναμης Laplace γίνει ίσο με 3/2mg να

υπολογίσετε:

ι) το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα του αγωγού.

ιι) το ρυθμό μεταβολής της ορμής του αγωγού.

ιιι) το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού.

Δίνεται g=10 m/s2.
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