4Ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΘΕΜΑ 1Ο
Α.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α. Η φορά του εναλλασσόµενου ρεύµατος αλλάζει περιοδικά.
β. Η εναλλασσόµενη τάση στα άκρα ενός αντιστάτη και το ρεύµα που
τον διαρρέει έχουν την ίδια συχνότητα και βρίσκονται σε φάση
(παίρνουν ταυτόχρονα µέγιστη και ελάχιστη τιµή).
γ. Η ενεργός τιµή του εναλλασσόµενου ρεύµατος αποτελεί τη µέση τιµή
της εντασής του.
δ. Το αίτιο παραγωγής θερµότητας σε ένα αντιστάτη όταν διαρρέεται
από ρεύµα είναι ίδιο, είτε πρόκειται για συνεχές είτε για
εναλλασσόµενο ρεύµα.
ε. Το πλάτος του εναλλασσόµενου ρεύµατος µεταβάλλεται
ηµιτονοειδώς µε το χρόνο.

Β.

Αν η ενεργός τιµή της έντασης του εναλλασσόµενου ρεύµατος που
διαρρέει έναν αντιστάτη διπλασιαστεί, ο ρυθµός µε τον οποίο ο
αντιστάτης αποδίδει θερµότητα στο περιβάλλον:
α. διπλασιάζεται.
β. τριπλασιάζεται.
γ. τετραπλασιάζεται.
δ. παραµένει ίδιος.
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.

Γ.

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου εξαρτάται:
α. από το υλικό του σύρµατος που έχει χρησιµοποιηθεί για να
κατασκευαστεί το πηνίο.
β. από την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει.
γ. από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου.
δ. από το υλικό το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του πήνίου
(πυρήνας).
Επιλέξτε τα σωστά.

∆.

Η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στο µαγνητικό πεδίο ενός πηνίου
όταν διαρρέεται από ρεύµα έντασης I είναι 2J. Αν διπλασιαστεί το
ρεύµα που διαρρέει το πηνίο, η ενέργεια του θα είναι

α. 1J
β. 2J
γ. 4J
δ. 8J
ΘΕΜΑ 2Ο
Α.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
α. Σε ακίνητο αγωγό µέσα σε σταθερό µαγνητικό πεδίο δεν
δηµιουργείται ηλεκτρεγερτική δύναµη.
β. ∆εν δηµιουργείται ηλεκτρεγερτική δύναµη σε αγωγό που κινείται
µέσα σε ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.
γ. Σε αγωγό που κινείται παράλληλα στις δυναµικές γραµµές
οµογενούς µαγνητικού πεδίου δεν δηµιουργείται ηλεκτρεγερτική
δύναµη.
δ. Κατά την περιστροφή ενός αγωγού µέσα σε µαγνητικό πεδίο,
ηλεκτρεγερτική δύναµη δηµιουργείται στον αγωγό µόνο αν κατά τη
κίνηση του τέµνει τις δυναµικές γραµµές του πεδίου.

Β.

Ο χάλκινος αγωγός ΑΓ του σχήµατος κίνείται µε σταθερή ταχύτητα u
σε περιοχή εκτός βαρύτικού πεδίου, όπου επικρατεί οµογενές
µαγνητικό πεδίο έντασης Β, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
α. Το άκρο Α του αγωγού έχει περίσσευµα θετικού φορτίου.
β. Το άκρο Α του αγωγού έχει περίσσευµα αρνητικού φορτίου.
γ. Στον αγωγό ΑΓ αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή µε µέτρο Εεπ=Βul
όπου l το µήκος του αγωγού.
δ. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των άκρων Α και Γ του αγωγού είναι
ίση µε το µηδέν.
ε. Χρειάζεται να εφαρµόσουµε εξωτερική δύναµη στον αγωγό για να
κινείται µε σταθερή ταχύτητα.

Γ.

Η αγώγιµη ράβδος ΚΛ του σχήµατος µπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές
µε τα άκρα της στους οριζοντίους αγωγούς ∆χ και Ζy παραµένοντας
κάθετη σε αυτούς. Όλη η διάταξη βρίσκεται µέσα σε οµογενές
κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο. ∆ίνουµε στη ράβδο αρχική ταχύτητα
παράλληλη στους αγωγούς και την αφήνουµε ελεύθερη. Η κίνηση της
ράβδου θα είναι:
α. ευθύγραµµη οµαλή
β. ευθύγρµµη οµαλά επιταχυνόµενη
γ. επιταχυνόµενη µέχρις ότου η ταχύτητα της
αποκτήσει µια οριακή τιµή (υoρ).
δ. επιβραδυνόµενη.
Ποια είναι η σωστή απάντηση; Να τη δικαιολογήσετε.

∆.

Τη χρονική στιγµή t=0 δίνουµε στη ράβδο ΚΛ του διπλανού σχήµατος
αρχική ταχύτητα υ0 . Η ράβδος ΚΛ, µάζας m, µήκους l και αντίστασης
R2, µπορεί να κινείται χωρίς τριβές µε τα άκρα της πάνω στις
οριζόντιες σιδηροτροχιές (αµελητέας αντίστασης) Αχ και Γy . Ποιες
από τις επόµενες προτάσεις, που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, είναι
σωστές και ποιες λανθασµένες; Να δικαιολογήσετε την απαντησή σας.
α. Τη χρονική στιγµή t=0 η διαφορά δυναµικού Vκ – VΛ είναι ίση µε
Βυol.
β. Η Εεπ που αναπτύσσεται στη ράβδο συνεχώς µειώνεται, µέχρι να
µηδενιστεί.
γ. Η κίνηση της ράβδου είναι επιβραδυνόµενη µε ολοένα
µικρότερη επιβράδυνση.
δ. Το µέτρο της δύναµης Laplace η οποία ασκείται
στη ράβδο δίνεται από τη σχέση
FL = B2 l2 / R1 + R2 · υ, όπου υ µέτρο της ταχύτητας της.
ε. Το συνολικό έργο της δύναµης Laplace δίνεται από
τη σχέση WFL = - 1 / 2 muo2 .

ΘΕΜΑ 3Ο
Ο αγωγός ΚΛ του σχήµατος, µε µήκος l = 1m και αντίσταση
R1 = 5Ω, κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ = 10m/s, χωρίς τριβές,
πάνω στους παράλληλους αγωγούς Αχ και Γy, µένοντας διαρκώς
κάθετος και σε επαφή µε αυτούς. Τα άκρα Α και Γ των
παραλληλών αγωγών συνδέονται µεταξύ τους µε σύρµα αντίστασης
R = 5Ω. Η αντίσταση όλων των άλλων αγωγών είναι αµελητέα. Η
όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης

µέτρου Β = 2Τ κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί.
Να υπολογιστούν:
α. η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα.
β. η τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ.
γ. η θερµότητα που αναπτύσσεται στο σύρµα αντίστασης R λόγω φαινοµένου
Joule σε χρόνο t= 5min.
ΘΕΜΑ 4Ο
Η ράβδο ΚΛ του διπλανού σχήµατος, µάζας m = 0,2kg,
µήκους l=0,5m και αντίστασης R = 0,8Ω µπορεί να ολισθαίνει
χωρίς τριβές πάνω στα κατακόρυφα σύρµατα Αχ και Γy.
Τα σύρµατα Αχ και Γy έχουν αµελητέα αντίσταση και
γεφυρώνονται στα άκρα τους Α και Γ µε αντίσταση
R1 = 1,2 Ω. Το οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο είναι
κάθετο στο επίπεδο των συρµάτων και έχει ένταση µέτρου Β = 1Τ.
Τη χρονική στιγµή t = 0 αφήνουµε τη ράβδο ΚΛ να ολισθήσει.
α. Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που δέχεται η ράβδος.
β. Η κίνηση της ράβδου είναι οµαλά επιταχυνόµενη ή όχι;
γ. Να υπολογίσετε την µέγιστη (οριακή) ταχύτητα της ράβδου.
δ. Βρείτε την θερµότητα που παράγεται στις δύο αντιστάσεις συνολικά µέχρι
η ράβδος να αποκτήσει οριακή ταχύτητα αν µέχρι τότε έχει µετακινηθεί
κατακόρυφα κατά h= 20 m ∆ίνεται: g=10m/s2

