3Ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΘΕΜΑ 1ο
1. ∆ύο όµοια φορτισµένα σωµατίδια, µε φορτίο q και µάζα m το καθένα, διατηρούνται
αρχικά ακίνητα σε απόσταση r. Κάποια στιγµή εκτοξεύουµε το ένα σωµατίδιο προς το
άλλο και ταυτόχρονα αφήνουµε το άλλο ελεύθερο. Η δυναµική ενέργεια του συστήµατος
των δύο φορτίων:
Α. διατηρείται
Β. αυξάνεται συνεχώς.
Γ. αρχικά ελαττώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.
∆. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια ελαττώνεται.
(Μονάδες 6)

2. ∆ύο φορτισµένα σωµατίδια Α, Β εισέρχονται διαδοχικά µε την ίδια ταχύτητα υ0 σε
οµογενές ηλεκτρικό πεδίο από το ίδιο σηµείο Ο, κάθετα στις δυναµικές γραµµές. Το Α έχει
µάζα m και φορτίο q, ενώ το Β έχει µάζα m και φορτίο 2q. Μετά από διαδροµή χ στην
κατεύθυνση της υ0 οι γωνιακές εκτροπές yA, yB των δύο σωµατιδίων έχουν σχέση:
Α. yA =2yB
B. yA = yB /2
Γ. yA = 4yB
∆. yA = yB/4
(Μονάδες 6)
3. Ένα πρωτόνιο (q, m) και ένα σωµάτιο α (2q, 4m) διαγράφουν κυκλικές τροχιές µε την ίδια
ταχύτητα υ µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο Β. Οι ακτίνες Rp και Rα και οι περίοδοι Τp
και Τα των τροχιών του πρωτονίου και του σωµατίου α αντίστοιχα έχουν σχέση:
Α. Rα = Rp και Τα= Τp
Γ. Rα = 2Rp και Τα= Τp
Β. Rα = Rp και Τα = 2Τp
∆. Rα = 2Rp και Τα = 2Τp
(Μονάδες 6)
4. Ένα πρωτόνιο εισέρχεται µε ταχύτητα υ σε µαγνητικό πεδίο Β. Να αντιστοιχήσετε τα
στοιχεία της κίνησης που αναγράφονται στη στήλη Α µε τα είδη της κίνησης της στήλης
Β.

1.
2.
3.
4.

Α
Ταχύτητα υ παράλληλη στο οµογενές
µαγνητικό πεδίο Β.
Ταχύτητα υ κάθετη στο οµογενές
µαγνητικό πεδίο Β.
Ταχύτητα υ σχηµατίζει γωνία φ µε
οµογενές µαγνητικό πεδίο Β.
Ταχύτητα υ σχηµατίζει γωνία φ µε
ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.

Β
Α. Ελικοειδής σταθερής ακτίνας
Β. Οµαλή κυκλική
Γ. Ευθύγραµµη οµαλή
∆. Ελικοειδής µεταβλητής ακτίνας
Ε. Σπειροειδής στο ίδιο επίπεδο
(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 2o
1. Από το ίδιο σηµείο ενός οµογενούς µαγνητικού
πεδίου έντασης Β ρίχνονται δύο ισότοπα ιόντα
(m1,q) και (m2,q) µε ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα.
Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λανθασµένες; Να δικαιολογήσετε την
απάντηση σας.
Α) Αν υ1 = υ2, τότε οι ακτίνες των κυκλικών τροχιών
των δύο ιόντων θα είναι ίσες ( R1 = R2 ).
Β) Αν m1 〉 m2, τότε T1 〉 T2, όπου T1, T2 οι περίοδοι της
κίνησης.
Γ) Αν τα ιόντα έχουν ίσες αρχικές ορµές p1 = p2, τότε οι τροχιές τους θα έχουν ίσες ακτίνες
( R1 = R2 ).
R
m
∆. Αν τα ιόντα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες K1 = K2, τότε 1 = 2
R2 m1
(Μονάδες 7)
2. Στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1=q2=q3=+q.
Αν k η ηλεκτρική σταθερά και α η πλευρά του τριγώνου, ποιες από τις ακόλουθες
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
2
 Η δυναµική ενέργεια του συστήµατος των φορτίων είναι 3k q .
a
q2
 Η δυναµική ενέργεια του φορτίου q2 στην κορυφή Β είναι k .
a
 Το έργο που παράγεται από το πεδίο, κατά την µετακίνηση του φορτίου q1 ( τα φορτία q2
και q3 συγκρατούνται ακίνητα) από την κορυφή Α, στο µέσο Μ της πλευράς ΒΓ είναι ίσο µε
q2
-2k .
a
(Μονάδες 6)
3. Στο σχήµα το επίπεδο (yy’) χωρίζει το χώρο σε δύο
περιοχές (I) και (II), στις οποίες υπάρχουν δύο οµογενή
µαγνητικά πεδία Β1 και Β2 αντίστοιχα. Κάποια στιγµή ένα
πρωτόνιο έχει ταχύτητα υ0, κάθετη στο διαχωριστικό
επίπεδο (yy’) στο σηµείο Α και κάθετη στις δυναµικές
γραµµές των δύο πεδίων. Το πρωτόνιο στη συνέχεια
διαγράφει την τροχιά ΑΓ∆ του σχήµατος.
Α. Να προσδιορίσετε τις κατευθύνσεις των δύο πεδίων Β1
και Β2.
Β. Να συγκρίνετε τα µέτρα των ταχυτήτων κίνησης του
πρωτονίου.
Γ. Σε ποιο από τα δύο πεδία το πρωτόνιο παραµένει
περισσότερο χρόνο;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 6)

4. ∆ύο ετερώνυµα φορτισµένα σωµατίδια Α και Β
που έχουν αντίστοιχα µάζες και φορτία Α(m,q) και
B(2m,-2q), εισέρχονται από τα σηµεία Α και Β
αντίστοιχα του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου του
σχήµατος. Οι ταχύτητες εισόδου των δύο
σωµατιδίων είναι ίσες και κάθετες στις δυναµικές
γραµµές του πεδίου.
Α. Ο χρόνος κίνησης µέσα στο πεδίο για τα σωµατίδια
Α και Β είναι tΑΓ και tΒ∆ αντίστοιχα και ισχύει
α. tΑΓ = tΒ∆
β. tΑΓ = 4tΒ∆
γ. tΑΓ = tΒ∆ / 2
δ. tΑΓ = 2tΒ∆
Β. Οι ταχύτητες εξόδου από το πεδίο των σωµατιδίων Α και Β είναι αντίστοιχα υΓ και υ∆ και
ισχύει:
α. υΓ = υ∆
β. υΓ = 2υ∆
γ. υΓ = 4υ∆
δ. υΓ = υ∆ / 2
Γ. Οι κατακόρυφες αποκλίσεις των σωµατιδίων Α και Β κατά την έξοδό τους από το πεδίο είναι
αντίστοιχα yΑ και yΒ και ισχύει:
α. yΑ = 2yΒ
β. yΑ = yΒ / 2
γ. yΑ = 4yΒ
δ. yΑ = yΒ
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ 3o
Πάνω σε µια ευθεία στα σηµεία Α, Β και Γ (µε ΑΒ = ΒΓ = α), βρίσκονται τα φορτία q1 = +q,
q2 = +2q, και q3= +q. Να υπολογίσετε:
Α. Την δυναµική ενέργεια του συστήµατος των φορτίων.
(Μονάδες 12)
Β. Συγκρατώντας ακίνητα τα φορτία q1 και q2 και αφήνοντας ελεύθερο το q3, να βρείτε την
ταχύτητά του:
α) σε απόσταση 2α από το σηµείο Β.
(Μονάδες 6)
β) σε άπειρη απόσταση.
(Μονάδες 7)
N
, α = 10 cm, q = 2 µC και η µάζα του φορτισµένου σωµατιδίου q3,
C2
που είναι m = 4 ⋅ 10 −4 Kg. Ακόµη 21 = 4,6.

∆ίνονται: k = 9 ⋅ 10 9

ΘΕΜΑ 4ο
Σωµατίδιο µάζας m=1,6·10-27 kg και φορτίου q=+1,6·10-19 C εισέρχεται στην περιοχή Γ∆ΚΖΓ όπου

επικρατεί οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=10-2Τ, µε ταχύτητα υ Α κάθετη στις µαγνητικές
γραµµές και κάθετη στη ∆Κ. Το σωµατίδιο διαγράφει τεταρτοκύκλιο µέχρι το σηµείο Ο, όπου και
εξέρχεται από το µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα µέτρου υο=106 m/s. Στο σηµείο Ο υπάρχει µικρή
οπή µέσω της οποίας το σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που σχηµατίζεται
ανάµεσα σε δύο παράλληλες µεταλλικές πλάκες ΖΛ και ΜΝ, µε ταχύτητα παράλληλη στις
δυναµικές του γραµµές. Το πεδίο έχει ένταση µέτρου Ε=2,5·103Ν/C και φορά όπως φαίνεται στο
σχήµα.

α. Να βρείτε το µέτρο υΑ της ταχύτητας του σωµατιδίου, όταν εισέρχεται στο µαγνητικό πεδίο.

(Μονάδες 4)
β. Να υπολογίσετε την ακτίνα της τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο µέσα στο µαγνητικό πεδίο.

(Μονάδες 5)
γ. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πλακών ΖΛ και ΜΝ, ώστε το σωµατίδιο να
φθάσει µε µηδενική ταχύτητα στην πλάκα ΜΝ.
(Μονάδες 7)
δ. Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης του σωµατιδίου από τη στιγµή της εισόδου στο
µαγνητικό πεδίο µέχρι να φθάσει στην πλάκα ΜΝ.
(Μονάδες 9)
Η επίδραση του πεδίου βαρύτητας να θεωρηθεί αµελητέα. ∆ίνεται π=3,14.

