∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσικής Κατ.
Ηλεκτρικό – Μαγνητικό πεδίο
Στις Ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε ποια πρόταση είναι σωστή

1) ∆ύο οµόσηµα φορτία q1, q2 βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους. Αν τα φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση 2r, η δυναµική τους ενέργεια:
α. διπλασιάζεται
β. υποδιπλασιάζεται
γ. τετραπλασιάζεται
δ. παραµένει σταθερή.
Μονάδες

4

2) ∆ύο σηµειακά σωµατίδια που φέρουν φορτία –2e και +2e βρίσκονται ακίνητα σε απόσταση
r µεταξύ τους. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι:
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Μονάδες

4

3) Σωµατίδιο που φέρει αρνητικό φορτίο εισέρχεται σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µε ταχύτητα
κάθετη στις δυναµικές γραµµές. Η επιτάχυνση του σωµατιδίου:
α. έχει φορά αντίθετη των δυναµικών γραµµών και σταθερό µέτρο
β. έχει τη φορά των δυναµικών γραµµών και σταθερό µέτρο
γ. έχει φορά αντίθετη των δυναµικών γραµµών και µεταβαλλόµενο µέτρο
δ. είναι συνεχώς κάθετη στην τροχιά του σωµατιδίου και έχει σταθερό µέτρο.
(Αγνοήστε τη βαρυτική δύναµη).
Μονάδες

4

4) Φορτισµένο σωµατίδιο αµελητέου βάρους εκτοξεύεται µε ταχύτητα @υ παράλληλα προς τις
δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του εντός του πεδίου είναι:
α. ευθύγραµµη οµαλή
β. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη
γ. οµαλή κυκλική
δ. ελικοειδής.
Μονάδες

4

Μονάδες

4

5) Ένα θετικά Φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µε ταχύτητα @υ µέσα
σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, οι δυναµικές γραµµές του οποίου
είναι οριζόντιες (στο σχήµα παριστάνονται πάνω σε οριζόντιο
επίπεδο (Σ). Η ταχύτητα του σωµατιδίου βρίσκεται πάνω σε κατακόρυφο επίπεδο (Π) και σχηµατίζει γωνία φ=120° µε το διάνυσµα <Β. Τότε η δύναµη Lorentz που ασκεί το µαγνητικό πεδίο
στο φορτισµένο σωµατίδιο είναι
α. Κάθετη στην ένταση<Β στο επίπεδο Σ, µε φορά προς τα µέσα.
β. κάθετη στην κατεύθυνση της ταχύτητας @υ στο επίπεδο (Π).
γ. Κάθετη στην ένταση<Β στο επίπεδο Σ, µε φορά προς τα έξω.
δ. Κάθετη στην ένταση <Β στο επίπεδο (Π), µε φορά προς τα πάνω.

6) Ένα σωµατίδιο µπαίνει κάθετα στις δυναµικές γραµµές ενός οµογενούς
µαγνητικού πεδίου, στο σηµείο Ο και αφού διαγράψει την τροχιά ΟΑ
N=Β
βγαίνει από το πεδίο στην θέση Α µε ταχύτητα κάθετη προς την ταχύτηΟ
τα εισόδου.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Το σωµατίδιο φέρει θετικό φορτίο.
Α
ii) Η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο από το πεδίο είναι κατακόρυφη.
iii) Η τροχιά µέσα στο πεδίο είναι παραβολική.
iv) Η δύναµη που δέχεται από το πεδίο είναι ανάλογη προς την ένταση του πεδίου.
v) Ο χρόνος κίνησης από το Ο στο Α είναι ανάλογος προς την αρχική του ταχύτητα.
Μονάδες

5

ΘΕΜΑ 2ο
1) Φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m και φορτίου q, εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο
µέτρου B, µε ταχύτητα µέτρου υ κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου.
Να αποδείξετε ότι:
Α. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο δίνεται από τη σχέση:
mυ
R= 3 . .
Βq
Β. Η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σωµατιδίου είναι ανεξάρτητη της ταχύτητάς του.
Μονάδες

6+4=10

2) Ένα ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο χώρο µεταξύ δύο παραλλήλων
φορτισµένων µε αντίθετα φορτία πλακών Α και Β, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα, όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι προς τα κάτω.
i) Να αποδείξτε ότι ο χρόνος κίνησης του ηλεκτρονίου µέσα
στο πεδίο είναι ανεξάρτητος της έντασης του πεδίου.
ii) Πώς θα επηρεαστεί η κατακόρυφη εκτροπή του ηλεκτρονίου από το πεδίο, όταν διπλασιαστεί η τάση V µεταξύ των πλακών Α και Β;
iii) Να βρεθεί η εξίσωση της τροχιάς.
Μονάδες

5+5+5=15

ΘΕΜΑ 3ο:
Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=9cm βρίσκονται ακίνητα δύο
φορτισµένα σωµατίδια µε φορτία q1=3µC και q2=-2µC.
i) Πόση δυναµική ενέργεια έχουν;
ii) Πόση ενέργεια απαιτείται για να τοποθετήσουµε ένα τρίτο φορτισµένο σωµατίδιο, µε
φορτίο q3=-6µC στην κορυφή Α του τριγώνου;
iii) Πόση είναι η συνολική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των τριών φορτίων;
∆ίνεται kc=9L109Νm/C2.
Μονάδες

5+10+10=25

ΘΕΜΑ 4ο:
q
= 108C/kg εισέρχεm
ται µε αρχική ταχύτητα υ0, παράλληλη στον άξονα x σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπως στο
σχήµα.
Το µήκος του πεδίου είναι L=0,2m. Το σωµατίδιο εξέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο από το σηµείο Α, όπου η ταχύτητά του σχηµατίζει γωνία φ=45° µε την οριζόντια διεύθυνση και εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, πλάτους d=5_2 cm, έντασης Β=0,2Τ, κάθετα στις δυναµικές
γραµµές, Εξέρχεται δε από το µαγνητικό πεδίο στο σηµείο Γ µε ταχύτητα υ παράλληλη στον
άξονα x.

Ένα φορτισµένο σωµατίδιο µε ειδικό φορτίο (λόγος φορτίου προς µάζα) 1

i)
ii)
iii)
iv)

Να σχεδιάστε στο σχήµα το διάνυσµα της έντασης του µαγνητικού πεδίου.
Ποιες οι συντεταγµένες του σηµείου Α;
Πόση η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο στο µαγνητικό πεδίο;
Να βρείτε την τελική ταχύτητα @υ µε την οποία το σωµατίδιο εξέρχεται από το µαγνητικό πεδίο.
v) Ποια η αρχική ταχύτητα υ0 µε την οποία εισέρχεται το σωµατίδιο στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο;
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

3+5+6+6+5=25

