
 

1) Η δύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο, εξαρτάται από: 

α) το φορτίο του σωµατιδίου. 

β) τη µάζα του. 

γ) τη διεύθυνση της ταχύτητας του. 

δ) την τιµή του πηλίκου q/m. 

Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις. 

Μονάδες  10 

2) Ένα πρωτόνιο περνά από 3 οµογενή πεδία, κινούµενο 

κάθετα στις δυναµικές γραµµές τους, όπως στο σχήµα. 

Τα δύο πεδία είναι µαγνητικά και το ένα ηλεκτρικό. 

i) Σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές των τριών πεδίων. 

ii) Ποιο µαγνητικό πεδίο έχει µεγαλύτερη ένταση; 

iii) Σε ποιο µαγνητικό πεδίο το πρωτόνιο κινείται πε-

ρισσότερο χρόνο; 

iv) Να συγκρίνετε τα µέτρα των ταχυτήτων υ0, υ1,υ2 

και υ3. 

Να δικαιολογήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις. 

v) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

a) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το σωµατίδιο από το (2) πεδίο, παρά από το (1). 

b) Το έργο της δύναµης που δέχεται το σωµατίδιο από το πρώτο πεδίο είναι θετικό. 

c) Η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο από το δεύτερο πεδίο είναι σταθερή. 

d) Στο τρίτο πεδίο το σωµατίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση. 

e) Το σωµατίδιο δεν επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο πρώτο πεδίο. 

Μονάδες  50 

3) Ένα σωµατίδιο εκτοξεύεται µε ταχύτητα @υ κάθετα στις δυναµικές 

γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,02Τ και στο σχήµα 

φαίνεται η τροχιά του. 

i) Τι είδους φορτίο έχει το σωµατίδιο;  

ii) Να χαράξετε της τροχιά του ίδιου σωµατιδίου, αν η ένταση του 

πεδίου ήταν Β1=0,01Τ . 

Να δικαιολογήσετε τις  απαντήσεις σας. 

 

Μονάδες  10+30=40 
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1) Η δύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο έχει 

α) την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών αν πρόκειται για θετικό φορτίο και αντίθετη 

αν πρόκειται για αρνητικό. 

β) τη διεύθυνση της ταχύτητας. 

γ) διεύθυνση που σχηµατίζει µε τις δυναµικές γραµµές γωνία  φ µε ηµφ=3
Βq
F
υ
  

δ) διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από το Β και την ταχύτητα. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες  10 

2) Ένα σωµατίδιο Α µάζας m και φορτίου q1= +q εκτοξεύεται µε 

ταχύτητα @υ κάθετα στις δυναµικές γραµµές ενός µαγνητικού 

πεδίου και στο σχήµα φαίνεται η τροχιά του. 

i) Να σχεδιάστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου. 

ii) Από το ίδιο σηµείο εκτοξεύεται ένα δεύτερο σωµατίδιο Γ, 

ίδιας µάζας m και φορτίου q2= -2q, µε την ίδια ταχύτητα. 

Να σχεδιάστε στο σχήµα την τροχιά του σωµατιδίου Γ. 

iii) Αν το σωµατίδιο Α έχει περίοδο ΤΑ= 0,4s, υπολογίστε την 

περίοδο του σωµατιδίου Γ. 

Να δικαιολογήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις. 

iv) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

a) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το Α σωµατίδιο από το πεδίο. 

b) Το έργο της δύναµης που δέχεται το Α σωµατίδιο από το πεδίο είναι θετικό. 

c) Μεγαλύτερη περίοδο έχει το Γ σωµατίδιο. 

d) Το σωµατίδιο Α έχει σταθερή επιτάχυνση. 

e) Το σωµατίδιο Α δεν επιταχύνεται όταν βρίσκεται µέσα στο πεδίο. 

Μονάδες  10+15+15+10=50 

3) Ένα σωµατίδιο µπαίνει κάθετα στις δυναµικές γραµµές ενός οµογε-

νούς µαγνητικού πεδίου, µε ταχύτητα υ=100m/s, στο σηµείο Ο και 

αφού διαγράψει την τροχιά ΟΜ βγαίνει από το πεδίο στην θέση Μ 

µε ταχύτητα κάθετη προς την ταχύτητα εισόδου. 

i) Τι είδους φορτίο έχει το σωµατίδιο;  

ii) Να χαράξετε της τροχιά ενός άλλου όµοιου σωµατιδίου, το ο-

ποίο µπαίνει στο ίδιο σηµείο του πεδίου ταχύτητα υ1=50m/s.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες  10+30=40 

 

 
 

 

 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 

9
o
 Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                         

Τµήµα: ΒΘΕΤ Test  ΦΥΣΙΚΗΣ   

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..…………. Πειραιάς    23/2 / 2007 

 



 

1) ∆ύο ηλεκτρόνια κινούνται κυκλικά, στο ίδιο µαγνητικό πεδίο, µε ταχύτητες υ1 και υ2 για τις 

οποίες ισχύει υ1 > υ2. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι ορθές; 

Α. Για τις ακτίνες περιστροφής τους ισχύει:  

  α)   R1 = R2    β)   R1>R2    γ)   R1 < R2. 

Β. Για τις συχνότητες περιστροφής ισχύει:  

    α)    f1 = f2      β)   f1>f2       γ)   f1 < f2 . 

Μονάδες  10 

2) Ένα θετικά φορτισµένο σωµατίδιο περνά από 

τα οµογενή µαγνητικά πεδία (1) και (2),  κι-

νούµενο κάθετα στις δυναµικές γραµµές τους 

και κατόπιν από ένα ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ 

των πλακών Α και Β, όπως στο σχήµα. 

i) Σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές των τρι-

ών πεδίων. 

ii) Ποιο µαγνητικό πεδίο έχει µεγαλύτερη έ-

νταση; 

iii) Σε ποιο µαγνητικό πεδίο το πρωτόνιο κι-

νείται περισσότερο χρόνο; 

iv) Να συγκρίνετε τα µέτρα των ταχυτήτων υ0, υ1,υ2 και υ3. 

Να δικαιολογήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις. 

v) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

a) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το σωµατίδιο από το (2) πεδίο, παρά από το (1). 

b) Το έργο της δύναµης που δέχεται το σωµατίδιο από το πρώτο πεδίο είναι θετικό. 

c) Η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο από το δεύτερο πεδίο είναι σταθερή. 

d) Στο ηλεκτρικό πεδίο το σωµατίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση. 

e) Το σωµατίδιο δεν επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο πρώτο πεδίο. 

Μονάδες  10+15+15+10=50 

3) Ένα σωµατίδιο µάζας m µπαίνει κάθετα στις δυναµικές γραµµές 

ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου, µε ταχύτητα @υ, στο σηµείο Ο 

και αφού διαγράψει την τροχιά ΟΜ βγαίνει από το πεδίο στην θέση 

Μ µε ταχύτητα κάθετη προς την ταχύτητα εισόδου. 

i) Τι είδους φορτίο έχει το σωµατίδιο;  

ii) Να χαράξετε της τροχιά ενός άλλου σωµατιδίου, του ίδιου φορ-

τίου αλλά µε µάζα m1=m/2 το οποίο µπαίνει στο ίδιο σηµείο 

του πεδίου την ίδια ταχύτητα @υ.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες  10+30=40 
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1) Φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναµικές 

γραµµές του. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; 

α) Το µαγνητικό πεδίο δε µεταβάλλει την ορµή του. 

β) Το µαγνητικό πεδίο δεν επιταχύνει το σωµατίδιο. 

γ) Το µαγνητικό πεδίο δε µεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σωµατιδίου. 

δ) Η δύναµη του µαγνητικού πεδίου δεν παράγει έργο. 

Μονάδες  10 

2) Στο σχήµα βλέπετε δύο οµογενή µαγνητικά πεδία και την πορεία ενός 

φορτισµένου σωµατιδίου το οποίο µπαίνει κάθετα στις δυναµικές 

γραµµές του πρώτου πεδίου, εξέρχεται από το πρώτο κάθετα στην 

πλευρά ΑΓ που διαχωρίζει τα δύο πεδία, και τελικά εξέρχεται από το 

δεύτερο πεδίο µε τελική ταχύτητα παράλληλη στην αρχική διεύθυνση 

της υ0. 

i) Ποιο το πρόσηµο του σωµατιδίου; 

ii) Σχεδιάστε στο σχήµα την ένταση <Β2 του δεύτερου πεδίου. 

iii) Ποιο πεδίο είναι ισχυρότερο; 

iv) Για τα µέτρα των ταχυτήτων ισχύει:  

α) υ0= υ1 = υ2  β) υ0 > υ1 > υ2  γ) υ0 < υ1 < υ2  

Να δικαιολογήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις. 

v) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

a) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το σωµατίδιο από το δεύτερο πεδίο. 

b) Το έργο της δύναµης που δέχεται το σωµατίδιο από το πρώτο πεδίο είναι θετικό. 

c) Περισσότερο χρόνο κινείται το σωµατίδιο στο δεύτερο πεδίο. 

d) Στο πρώτο πεδίο το σωµατίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση. 

e) Το σωµατίδιο δεν επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο δεύτερο πεδίο. 

Μονάδες  50 

3) Ένα σωµατίδιο εκτοξεύεται µε ταχύτητα @υ κάθετα στις δυναµικές 

γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου και στο σχήµα φαίνεται η τροχιά 

του. 

i) Τι είδους φορτίο έχει το σωµατίδιο;  

ii) Να χαράξετε της τροχιά ενός άλλου όµοιου σωµατιδίου, το οποίο 

µπαίνει στο ίδιο σηµείο του πεδίου µε διπλάσια ταχύτητα.  

Να δικαιολογήσετε τις  απαντήσεις σας. 

Μονάδες  10+30=40 
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