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Θέµα 1ο 
Ένας ουδέτερα φορτισµένος, κυλινδρικός αγωγός πολύ µεγάλου µήκους από αγώγιµο υλικό και ακτίνας R 
διαρρέεται από σταθερό ρεύµα I ως προς έναν ακίνητο παρατηρητή Π. Το ρεύµα οφείλεται στην κίνηση 
ηλεκτρονίων που κινούνται µε µεγάλη (σχετικιστική) ταχύτητα u ως προς τον Π. Ένας δεύτερος 
παρατηρητής Σ κινείται παράλληλα στον αγωγό µε ταχύτητα v. 
(α) Να γράψετε τον τανυστή του Η/Μ πεδίου (εντός και εκτός του αγωγού) όπως των αντιλαµβάνονται οι 
παρατηρητές Π και Σ.    
(β) Πόση είναι η πυκνότητα φορτίου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Σ; Πως εξηγείτε το γεγονός ότι οι 
δύο παρατηρητές αντιλαµβάνονται διαφορετική πυκνότητα φορτίου; 
(γ) Ποια είναι η ταχύτητα µε την οποία κινούνται τα ηλεκτρόνια και τα θετικά ιόντα του αγωγού ως προς τον 
παρατηρητή Σ; 
 
 
Θέµα 2ο 
Ένας κυµατοδηγός έχει ορθογώνια διατοµή στο επίπεδο x-y µε διαστάσεις a, b (a > b), αντίστοιχα, και 
εκτείνεται κατά µήκος του άξονα z. Τα τοιχώµατα του κυµατοδηγού είναι κατασκευασµένα από τέλειο 
αγωγό, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει διηλεκτρικό υλικό µε µ=µ0 και δείκτη διάθλασης n. 
(α) Να βρείτε τους τρόπους διάδοσης επίπεδων Η/Μ κυµάτων µέσα στον αγωγό µε εγκάρσιο ηλεκτρικό ή 
µαγνητικό πεδίο. Να γράψετε τις εξισώσεις των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων για τους όρους µε τη 
χαµηλότερη συχνότητα αποκοπής για κάθε τρόπο. 
(β) Για τον τρόπο TE10 να υπολογίσετε τον τανυστή τάσης του Η/Μ πεδίου (Maxwell stress tensor). 
(γ) Χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα του ερωτήµατος (β) να βρείτε την µέση (χρονικά) δύναµη που ασκείται 
στα τοιχώµατα του κυµατοδηγού ανά µονάδα µήκους από το διαδιδόµενο TE10 Η/Μ κύµα. 
 
 
Θέµα 3ο 
Ένα ηλεκτρόνιο κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα (σχετικιστική) υ0 όταν αρχίζει να επιβραδύνεται οµαλά µε 
σταθερή επιβράδυνση α, ώστε να σταµατήσει εντελώς σε χρόνο τ.  
(α) Να βρείτε την συνολική ενέργεια που χάνει το ηλεκτρόνιο εξαιτίας Η/Μ ακτινοβολίας κατά την 
επιβράδυνσή του. 
(β) Να βρείτε την µέση γωνιακή κατανοµή της ακτινοβολούµενης ενέργειας κατά την επιβράδυνση του 
ηλεκτρονίου.  
(γ) Αν η αρχική κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι T = 100 MeV και σταµατάει σε χρόνο τ = 1ps, να 
υπολογίσετε την συνολική ακτινοβολούµενη ενέργεια. 
 
 
 
 
 
 
  


