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 Σηις ερφηήζεις 1 έφς 5 μα γράυεηε  ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης ερώηηζης και 

δίπλα ηο γράμμα ποσ αμηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάμηηζη . ( 25 μομάδες) 

Η ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ δύμ ζεμεηαθώκ θμνηίςκ πμο 

βνίζθμκηαη ζε θάπμηα απόζηαζε μεηαλύ ημοξ:  

α. είκαη πάκηα ζεηηθή                 

β. άιιμηε είκαη ζεηηθή θαη άιιμηε ανκεηηθή 

γ. είκαη πάκηα ανκεηηθή              

δ. είκαη ζεηηθή όηακ ηα θμνηία είκαη εηενώκομα 

Έκα πνςηόκημ θαη έκα ζςμάηημ α θναημύκηαη αθίκεηα ζε απόζηαζε r. Ακ 

δηπιαζηάζμομε ηεκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε, ε δοκαμηθή εκένγεηα ημο 

ζοζηήμαημξ:                             

α. ζα μεηςζεί                            

β. ζα αολεζεί 

γ. δεκ ζα μεηαβιεζεί                 

δ. ζα έπεη ανκεηηθή ηημή 

.Έκα ανκεηηθά θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ αθήκεηαη ειεύζενμ ζε έκα ζεμείμ 

μμμγεκμύξ ειεθηνηθμύ πεδίμο. Τμ ζςμαηίδημ:                

α. ζα εθηειέζεη μμαιή θίκεζε 

β. ζα παναμείκεη αθίκεημ 

γ. ζα εθηειέζεη μμαιά επηβναδοκόμεκε θίκεζε 

Ομομαηεπώμσμο:                                  Ημερομημία: 
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δ. ζα εθηειέζεη μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε 

Έκα θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ με θμνηίμ q θαη μάδα m εθημλεύεηαη με ηαπύηεηα ο 

θάζεηα ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ εκόξ μμμγεκμύξ μαγκεηηθμύ πεδίμο Β . Η πενίμδμξ 

Τ  ηεξ θοθιηθήξ θίκεζεξ ημο ζςμαηηδίμο είκαη ακάιμγε:                                 

α. ηεξ αθηίκαξ R ηεξ θοθιηθήξ ηνμπηάξ              

β. ηεξ ηαπύηεηαξ ο 

γ. ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο Β                               

δ. ημο ιόγμο m/q 

Φμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ θμνηίμο q θηκείηαη με ηαπύηεηα ο μέζα ζε μμμγεκέξ 

μαγκεηηθό πεδίμ Β θάζεηα ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ . Η δύκαμε Lorentz  Fl  πμο 

αζθείηαη από ημ πεδίμ ζημ θμνηίμ q είκαη: 

α. πανάιιειε ζημ Β                                             

β. πανάιιειε ζηεκ ηαπύηεηα ο 

γ. θάζεηε ζημ επίπεδμ πμο μνίδεηαη από ηεκ ηαπύηεηα θαη ηε δηεύζοκζε ηςκ 

δοκαμηθώκ γναμμώκ 

δ. Μεδέκ                

Φμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ θηκείηαη μέζα ζε μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ θαη 

δηαγνάθεη θοθιηθή ηνμπηά αθηίκαξ R . Ακ ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζςμαηηδίμο 

δηπιαζηαζηεί , ηόηε ζα δηαγνάρεη θοθιηθή ηνμπηά αθηίκαξ : 

     α) 2R                          β) R                      γ) R/2                                            

Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη αηηημιμγείζηε πιήνςξ ηεκ επηιμγή ζαξ .  

( 3 + 4 =7 μμκάδεξ ) 

Πνςηόκημ με μάδα mp θαη θμνηίμ qp θαη έκα ζςμάηημ α με ma=4mp θαη θμνηίμ 

qa=2qp αθήκμκηαη μέζα ζε μμμγεκέξ ειεθηνηθό πεδίμ πανάιιεια ζηηξ δοκαμηθέξ ημο 

γναμμέξ. Ο ιόγμξ ηςκ επηηαπύκζεώκ ημοξ αp/αa είκαη : 
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            α) 1/2                      β) 2                       γ) 4                δ) 1 

Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη αηηημιμγείζηε πιήνςξ ηεκ επηιμγή ζαξ .  

(3 + 4 =7 μμκάδεξ) 

Έκα αθίκεημ θαη αθιόκεημ ζεμεηαθό θμνηίμ Q θαη έκα ανπηθά αθίκεημ 

πνςηόκημ με μάδα mp θαη θμνηίμ qp =+e βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε d μεηαλύ ημοξ. 

Κάπμηα ζηηγμή ηo πνςηόκημ αθήκεηαη ειεύζενμ κα θηκεζεί οπό ηεκ επίδναζε ηεξ 

ειεθηνηθήξ δύκαμεξ. 

α) Να πενηγναθεί ημ είδμξ ηεξ θίκεζεξ πμο ζα εθηειέζεη ημ πνςηόκημ. 

β) Πμηεξ είκαη μη εκενγεηαθέξ μεηαηνμπέξ πμο ζομβαίκμοκ θαηά ηεκ παναπάκς 

θίκεζε;  

γ) Πμηα ε μέγηζηε ηαπύηεηα πμο ζα απμθηήζεη ημ πνςηόκημ; 

Δίμομηαι: ε ζηαζενά Κc , ε μάδα ημο πνςημκίμο mp , ημ ζημηπεηώδεξ ειεθηνηθό 

θμνηίμ e θαη ε ανπηθή απόζηαζε d.                                           (4 + 5 = 9 μμκάδεξ) 

 

Φμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ μάδαξ m = 10-8 kg θαη θμνηίμο q = 10 μC εηζένπεηαη , με 

ηαπύηεηα ο0=106 m/s μέζα ζε μμμγεκέξ ειεθηνηθό πεδίμ πανάιιεια πνμξ ηηξ 

δοκαμηθέξ γναμμέξ . Η ο0 είκαη μμόννμπε με ηεκ έκηαζε Γ=100 V/m  ημο πεδίμο. 

α. Να ελεγήζεηε ημ είδμξ ηεξ θίκεζεξ πμο ζα εθηειέζεη ημ ειεθηνόκημ θαη κα 

οπμιμγίζεηξ ηεκ επηηάποκζε ημο.  

β.  Να βνείηε ζε πόζμ πνόκμ , από ηε ζηηγμή ηεξ εηζόδμο , μεδεκίδεηαη ε ηαπύηεηα 

ημο ειεθηνμκίμο 

γ. Να βνείηε πόζμ δηάζηεμα δηακύεη αοηό , από ηεκ ζηηγμή ηεξ εηζόδμο μέπνη κα 

μεδεκηζηεί ζηηγμηαία ε ηαπύηεηα. 

Δίμομηαι: g = 10 m/s2 θαη ε επίδναζε ημο βανοηηθμύ πεδίμο ζεςνείηαη αμειεηέα. 

Γηαηί είκαη αμειεηέα ε βανύηεηα ; …απακηήζηε με ανηζμμύξ!     

( 8 + 10 + 7  μμκάδεξ ) 
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Έκα ζςμαηίδημ μάδαξ 10-12 kg θαη θμνηίμο 10-8 C αθήκεηαη ζημ ζεμείμ Μ, ζημ μέζμκ 

ηεξ απόζηαζεξ  ℓ = 0,2m δύμ πανάιιειςκ 

μεηαιιηθώκ πιαθώκ πμο ζοκδέμκηαη με ημοξ 

πόιμοξ πεγήξ ηάζεξ V. Φηάκμκηαξ ζημ ζεμείμ Α, 

οπάνπεη μηα μηθνή μπή, μέζς ηεξ μπμίαξ 

εηζένπεηαη ζε έκα μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ 

έκηαζεξ Β=2Τ, θάζεηα ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ, 

ε ημμή ημο μπμίμο είκαη ηεηνάγςκμ πιεονάξ 

α=0,2m. Τμ ζςμαηίδημ εθηνέπεηαη από ημ πεδίμ θαη ελένπεηαη από ημ μέζμκ ηεξ 

πιεονάξ ΓΔ, με ηαπύηεηα θάζεηε ζηεκ ΓΔ, όπςξ ζημ ζπήμα. 

a)  Να ζπεδηάζηε ηεκ θμνά ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο. 

β)  Να βνεζεί ε ηαπύηεηα ο ελόδμο ημο από ημ Μαγκεηηθό Πεδίμ. 

γ) Να βνεζεί ε ηάζε V. 

δ) Να οπμιμγηζηεί μ ιόγμξ ηςκ μέηνςκ, ηεξ επηηάποκζεξ ημο ζςμαηηδίμο ζημ 

ειεθηνηθό πεδίμ, πνμξ ηεκ ακηίζημηπε επηηάποκζή ημο ζημ μαγκεηηθό πεδίμ. 

ε) Ακ ε δηαθμνά δοκαμηθμύ V , ηεηναπιαζηαζηεί, ηη  μεηαβμιή ζα ζομβεί ζηεκ πενίμδμ 

θαη ηεκ αθηίκα ηεξ θοθιηθήξ ηνμπηάξ ημο ηόκημξ ; 

                       ( 3 + 6 + 6 + 5+ 5  μμκάδεξ ) 

 

Γνγάδεζηε ςξ ενεοκεηέξ ζημ CERN θαη ζομμεηέπεηε ζε έκα από ηα πεηνάμαηα πμο 

πναγμαημπμημύκηαη ζημοξ επηηαποκηέξ. Με ηεκ γκώζε ηεξ Φοζηθήξ Β Λοθείμο πνέπεη 

κα απακηήζεηε ζηα αθόιμοζα ενςηήμαηα ώζηε κα είζηε πνήζημμη γηα ημ πείναμα 

α. Θέιμομε κα επηηαπύκμομε μηα δέζμε πνςημκίςκ ώζηε κα απμθηήζεη ηειηθή 

ηαπύηεηα ο = 106 m/s.  Πνμηείκεηε έκα ηνόπμ γηα κα επηηαπύκμομε θάζε πνςηόκημ , 

ακ γκςνίδεηε όηη έπεη μάδα mp ≈ 1,6 · 10-27 kg θαη θμνηίμ qp = 1,6 · 10-19 C. 

http://1.bp.blogspot.com/-TWWw3BEZAJM/TcmGuuzplEI/AAAAAAAAJzg/3oIXDBbaWYU/s1600/image004.gif
http://1.bp.blogspot.com/-TWWw3BEZAJM/TcmGuuzplEI/AAAAAAAAJzg/3oIXDBbaWYU/s1600/image004.gif
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β. Γπεηδή ςξ γκςζηόκ μη επηηαποκηέξ πμο δηαζέημομε είκαη θοθιηθμί, ηη ζα έπνεπε 

κα θάκμομε ώζηε ε παναπάκς δέζμε πνςημκίςκ κα θηκεζεί ζε έκα θοθιηθό 

επηηαποκηή δηαμέηνμο 100 m. 

Σηα παναπάκς ενςηήμαηα θνμκηίζηε κα απακηήζεηε με ανηζμμύξ γηα ηα μεγέζε πμο 

ζα πνεζημμπμηήζεηε, μεκ λεπκάηε όηη πνέπεη κα είζηε πνήζημμη γηα ημ πείναμα! 

γ. Μεηά ηεκ ζύγθνμοζε δύμ δεζμώκ θμνηηζμέκςκ ζςμαηηδίςκ πμο έπμοκ 

επηηαποκζεί ηα «ζναύζμαηα» πενηέπμοκ δηάθμνα κέα ζςμαηίδηα ηα μπμία πνέπεη κα 

ακηπκεύζμομε θαη κα παναηενήζμομε ηηξ ηδηόηεηεξ ημοξ. Οη ακηπκεοηέξ μαξ δηαζέημοκ 

θαηάιιεια Ηιεθηνηθά θαη μαγκεηηθά πεδία μέζα από ηα μπμία δηένπμκηαη ηα 

«ζναύζμαηα».  

i) Τη έπεηε κα πείηε γηα ηηξ ηδηόηεηεξ εκόξ ζφμαηιδίοσ Α πμο δηένπεηαη μέζα από 

Ηιεθηνηθό πεδίμ   θηκμύμεκμ με ζηαζενή ηαπύηεηα ζε εοζύγναμμε ηνμπηά; 

ii) Τη έπεηε κα πείηε γηα ηηξ ηδηόηεηεξ εκόξ ζφμαηιδίοσ Β πμο δηαγνάθεη θοθιηθή 

ηνμπηά   δηενπόμεκμ μέζα από μαγκεηηθό πεδίμ. Τη ζομπενάζμαηα ακηιμύμε από ηεκ 

αθηίκα ηεξ θοθιηθήξ ηνμπηάξ ακ μαξ είκαη γκςζηή ε έκηαζε ημο Μαγκεηηθμύ πεδίμο 

θαη ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ;  

 

Το ζύμολο ηφμ θεμάηφμ είμαι 120 % με άριζηα ηο 100% (20) 

 

                                                                Καλή Γπιηστία!! 

Καλή Διαζκέδαζη! 

Διάρκεια: 180 min 

 

 

Θέμα Βαθμολογία 

1ο  

2ο  

3ο  

4ο  

bonus  

Σύμολο:  


