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Να γράψετε ΚΑΙ τα τέσσερα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ θέματα. 

Διδάσκων: Κ. Κουσουρής, Επ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ 

Χρόνος εξέτασης: 2.5 ώρες 

 

Θέμα 1ο 

Ένα λεπτό σύρμα από μονωτικό υλικό έχει σχήμα 

τεταρτοκυκλίου, ακτίνας R=10cm και είναι φορτισμένο με 

γραμμική πυκνότητα φορτίου λ(θ)=λ0cosθ, όπου η γωνία θ 

μετράται από τον οριζόντιο άξονα (βλ. σχήμα) και λ0 = +1 μC/m. 

Στο κέντρο Κ του τεταρτοκυκλίου είναι τοποθετημένο σημειακό 

φορτίο q=- 0.1 μC. 

(α) Να βρείτε το συνολικό φορτίο Q του σύρματος. 

(β) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος σύρμα-σημειακό φορτίο (υπόδειξη: 

υπολογίστε πρώτα το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που παράγει το σύρμα στο Κ). 

(γ) Να βρείτε την δύναμη (μέτρο & κατεύθυνση) που ασκεί το σύρμα στο σημειακό φορτίο 

(υπόδειξη: υπολογίστε πρώτα την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που παράγει το σύρμα στο Κ). 

Δίνονται: 𝑘 = 1 4πε0⁄ = 9 × 109𝑁𝑚2 𝐶2⁄ , 𝜀0 = 8.9 × 10−12 𝐶2 𝑁𝑚2⁄ , ∫ cos2𝑥𝑑𝑥 =
1

4
(2x + 𝑠𝑖𝑛2𝑥) +

𝐶, ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 =
sin2𝑥

2
+ 𝐶  

                        

Θέμα 2ο 

Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με q/m = 105 C/kg 

εισέρχεται διαδοχικά σε ομογενές ηλεκτρικό και 

μαγνητικό πεδίο με Ε = 10 N/C και Β = 1 Τ αντίστοιχα. 

Η αρχική ταχύτητα του σωματιδίου είναι υ0 = 103 m/s 

και το εύρος του ηλεκτρικού πεδίου είναι L = 1 m. 

(α) Να βρείτε την κατακόρυφη απόκλιση του 

σωματιδίου όταν εξέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και τον χρόνο κίνησής του σε αυτό. 

(β) Να βρείτε την ταχύτητα με την οποία εισέρχεται το σωματίδιο στο μαγνητικό πεδίο. 

(γ) Να περιγράψετε την κίνηση του σωματιδίου στο μαγνητικό πεδίο και να υπολογίσετε τα 

χαρακτηριστικά της. 
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Θέμα 3ο 

Ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους έχει σχήμα κυλινδρικού κελύφους με εσωτερική 

ακτίνα R/2 και εξωτερική ακτίνα R και διαρρέεται από ομοιόμορφο ρεύμα έντασης I. 

(α) Να βρείτε την πυκνότητα ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. 

(β) Να βρείτε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο αγωγός παντού στον χώρο (εσωτερικά & 

εξωτερικά αυτού). 

(γ) Ένα φορτίο βρίσκεται σε απόσταση r = 4R από τον άξονα του αγωγού και κινείται με ταχύτητα 

υ κάθετα σε αυτόν. Να βρείτε την δύναμη που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο του αγωγού. 

 

Θέμα 4ο (Μονάδες 2) 

Ένα σωληνοειδές με πυκνότητα σπειρών n = 104/π m-3 και διατομή εμβαδού Α = 20 mm2 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι(t) = I0e-t/τ , με Ι0 = 10Α και τ= 1 ms. Το σωληνοειδές περιβάλλεται 

από έναν κυκλικό βρόχο με Ν = 20 σπείρες (δηλαδή το σωληνοειδές βρίσκεται στο εσωτερικό του 

βρόχου με τον άξονά του κάθετο στο επίπεδο αυτού). 

(α) Να βρείτε τον συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής του συστήματος. 

(β) Να υπολογίσετε την επαγωγική τάση που εμφανίζεται στον βρόχο και να εξηγήσετε την φορά 

του επαγωγικού ρεύματος. 

(γ) Αν η ωμική αντίσταση του βρόχου είναι R = 1 Ohm να υπολογίσετε τη θερμότητα που 

αναπτύσσεται σε αυτόν μέχρι να μηδενιστεί το ρεύμα. 

 

Δίνονται 𝜇0 = 4π × 10−7𝑁 𝐴2⁄ και ∫ 𝑒−𝑥𝑑𝑥 = 1
+∞
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