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ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται παράλληλα στις δυναµικές
γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Συνεπώς, η κίνηση που θα
εκτελέσει είναι
α. ευθύγραµµη οµαλή.
β. οµαλή κυκλική.
γ. µη οµαλά επιταχυνόµενη.
δ. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
Μονάδες 5
2. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε µαγνητικό πεδίο και η
ταχύτητα του σχηµατίζει µε το πεδίο γωνία φ , όπου 0<φ<90. Η
δύναµη Lorentz που δέχεται το σωµατίδιο :
α. έχει τη µέγιστη τιµή της
β. έχει φορά που σχηµατίζει γωνία φ µε το πεδίο
γ. είναι κάθετη και στην ταχύτητα του σωµατιδίου και στο πεδίο
δ. το αναγκάζει να εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
Μονάδες 5

3. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο,
κάθετα στις δυναµικές του γραµµές. Συνεπώς,

α. η κινητική του ενέργεια θα παραµένει διαρκώς σταθερή.
β. η ορµή του θα παραµένει διαρκώς σταθερή.
γ. η επιτάχυνσή του θα είναι ίση µε µηδέν.
δ. θα µεταβάλλεται και η κινητική του ενέργεια και η ορµή του.
µονάδες 5

4. Θετικά φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται µε ταχύτητα v
παράλληλα µε τις δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού
πεδίου. Η κίνηση του είναι :
α. ευθύγραµµη και οµαλή
β. οµαλή κυκλική
γ. οµαλά µεταβαλλόµενη
δ. µη οµαλά µεταβαλλόµενη
µονάδες 5
5. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ενός αερίου
α. εξαρτάται από την ποσότητα του αερίου
β. δεν εξαρτάται από τη θερµοκρασία του αερίου
γ. τετραπλασιάζεται αν διπλασιαστεί η ενεργός ταχύτητα των
µορίων
δ. εξαρτάται από τον όγκο που καταλαµβάνει το αέριο
µονάδες 5
ΖΗΤΗΜΑ 2ο
Α. Εξετάστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές και ποιες λάθος αιτιολογώντας όλες τις απαντήσεις
σας
1. Θετικά φορτισµένο σωµατίδιο φορτίου q και µάζας m, αφήνεται
από τη θετική πλάκα οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου τάσης V και
φτάνει µε ταχύτητα υ στην αρνητική. Αν θέλουµε το ίδιο φορτιο
να φτάσει στην αρνητική πλάκα µε ταχύτητα 2υ τότε η τάση θα
πρέπει να:
α. διπλασιαστεί
β. υποδιπλασιαστεί
γ. τετραπλασιαστεί
δ. υποτετραπλασιαστεί
ε) κανένα από τα παραπάνω
µονάδες 9

2. ∆ύο ηλεκτρόνια Α και Β εκτοξεύονται κάθετα στις δυναµικές
γραµµές του ίδιου οµογενούς µαγνητικού πεδίου, µε ταχύτητες
µέτρου υ και 2υ, αντίστοιχα. Συνεπώς, οι περίοδοι των κινήσεών
τους έχουν λόγο
α. Τ1/Τ2 = 2
β. Τ1/Τ2 = 1/2
γ. Τ1/Τ2 = 1
δ. διαφορετικό από τους παραπάνω.
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
µονάδες 8
3. Τρία όµοια θετικά φορτία q βρίσκονται στις κορυφές ισοπλεύρου
τριγώνου πλευράς α, µε το σύστηµά τους να έχει ηλεκτρική
δυναµική ενέργεια U. Αν τα φορτία τοποθετηθούν στις κορυφές
ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 2α , τότε η ηλεκτρική δυναµική
ενέργεια του συστήµατος
α. παραµένει σταθερή
β. υποδιπλασιάζεται
γ. διπλασιάζεται
δ. τίποτε από τα παραπάνω
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
µονάδες 8
ΖΗΤΗΜΑ 3ο
Θερµική µηχανή περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού
µονοατοµικού αερίου (Cv=3R/2) ,που αρχικά βρίσκεται στην
κατάσταση Α , µε πίεση P0 και όγκο V0. Το αέριο υποβάλλεται
στην εξής κυκλική µεταβολή
1. Εκτονώνεται ισοβαρώς µέχρι µια κατάσταση Β µε όγκο 4V0
2. Ψύχεται ισόχωρα µέχρι την κατάσταση Γ ,
3. Επιστρέφει ισόθερµα στην αρχική κατάσταση Α
Α. Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα p-V, V-T και p-T των
παραπάνω µεταβολών
Β. Να υπολογίσετε το έργο και τη θερµότητα κάθε µεταβολής
Γ. Να βρείτε τον συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής
∆. Να βρείτε τον λόγο των ενεργών ταχυτήτων στην κατάσταση
Β προς την κατάσταση Α.
∆ίνονται P0=8x105 Ν/m2 , V0=2x10-3 m3 , ln2=0,7
25 µονάδες

ΖΗΤΗΜΑ 4ο

Σωµατίδιο µάζας m=10-8Kg και φορτίου q=10-6 C εισέρχεται µε
ταχύτητα υ=103m/s κάθετα στις δυναµικές γραµµές
ΟΜΠ
σχήµατος τετραγώνου ΑΓ∆Ζ, πλευράς α=2m και έντασης B . Το
σωµατίδιο εισέρχεται κάθετα στο µέσο της πλευράς Ζ∆ κι εξέρχεται
από το µέσο της πλευράς Γ∆ , κάθετα στην ταχύτητα εισόδου ,
όπως στο σχήµα.
Ακολούθως, αµέσως µετά την έξοδό του από το µαγνητικό πεδίο
εισέρχεται σε ΟΗΠ του οποίου οι πλάκες απέχουν d=0,5m .
Αν το σωµατίδιο µόλις που φτάνει στην θετική πλάκα του ΟΗΠ,
τότε
Α. να βρεθούν:
1. Η ένταση Β του οµογενούς µαγνητικού πεδίου
2. Η ένταση Ε και η τάση V µεταξύ των πλακών του οµογενούς
ηλεκτρικού πεδίου
3. Ο συνολικός χρόνος από τη στιγµή της εισόδου του
σωµατιδίου στο ΟΜΠ έως τη στιγµή που ακινητοποιείται
στιγµιαία στη θετικά πλάκα του ΟΗΠ.
Β. Μετά τη στιγµιαία ακινητοποίηση του στη θετική πλάκα, το
σωµατίδιο επιστρέφει προς την αρνητική πλάκα και περνώντας από
την ίδια οπή εισέρχεται ξανά στο µαγνητικό πεδίο. Να βρεθούν:
4. η ταχύτητα µε την οποία φτάνει επιστρέφοντας στην
αρνητική πλάκα
5. η τιµή της έντασης Β’ που πρέπει να έχει το µαγνητικό πεδίο
ώστε να βγει από το σηµείο Α του τετραγώνου
Το βαρυτικό πεδίο θεωρείται αµελητέο
25 µονάδες

