
Ηλεκτρομαγνητισμός Διάρκεια: 2 ώρες

 

ΘΕΜΑ  Α                                                                                                                          Μονάδες:  5 x 5 = 25 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α1.   Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού πολύ μεγάλου μήκους παριστάνεται µε 

δυναμικές γραμμές που  

α. είναι παράλληλες και ισαπέχουσες.  

β. έχουν την κατεύθυνση του αγωγού.  

γ. είναι ομόκεντροι κύκλοι παράλληλοι στον αγωγό.  

δ. είναι ομόκεντροι κύκλοι κάθετοι στον αγωγό µε κέντρο τον αγωγό 

 

Α2.    Ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Σε απόσταση r από αυτόν 

το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι Β. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος, τότε 

σε απόσταση 4r από τον αγωγό, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου θα είναι : 

α.  Β/2               β.  Β/4            γ.  2Β            δ.  Β/4  

 

Α3.    Η αντίσταση που συνδέει τα άκρα του πηνίου του σχήματος διαρρέεται 

από ρεύμα με φορά από το Κ προς το Λ μόνο όταν ο μαγνήτης : 

α. Πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα. 

β. Απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα. 

γ.  Απλά πλησιάζει. 

δ. Απλά απομακρύνεται. 

 

Α4.  Η σχέση 𝐵 = 𝐾𝜇
2𝜋𝐼

𝑟
   μας δίνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου  ενός κυκλικού αγωγού : 

α. Σε κάθε σημείο που απέχει απόσταση r από το κέντρο του. 

β. Στο κέντρο του.  

γ. Σε κάθε σημείο που απέχει απόσταση r από τη περιφέρειά του. 

δ. Το σύμβολο r δηλώνει την ακτίνα του κυκλικού αγωγού και η σχέση ισχύει για κάθε σημείο που 

βρίσκεται στο εσωτερικό του.  

 

Α5.   Στη διάταξη του σχήματος η ράβδος ΚΛ έχει μάζα m και μήκος L και 

μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στις δύο άλλες παράλληλες 

ράβδους. Αν εκτοξεύσουμε τη ράβδο ΚΛ προς τα δεξιά με αρχική 

ταχύτητα υ0, η κίνηση που θα εκτελέσει θα είναι: 

α.  Ευθύγραμμη ομαλή. 

β.  Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

γ.  Ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη με επιβράδυνση που το μέτρο της 

αυξάνεται. 

δ.   Ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη με επιβράδυνση που το μέτρο της μειώνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  Β                                                                                                  Μονάδες:  (2+6) +(2+7)+(2+6) = 25 

 

Β1    Στο σχήμα βλέπουμε ένα στρεφόμενο, με συχνότητα f, ορθογώνιο 

πλαίσιο, εμβαδού Α, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. 

Στη πρώτη εικόνα το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές 

του πεδίου και στη δεύτερη είναι παράλληλο. Για τη μαγνητική ροή 

Φ και τη τάση VΚΛ  ισχύουν οι σχέσεις: 

α.  │Φ1│=0      , │Φ2│= ΒΑ  ,  │VΚΛ1│=0      ,       │VΚΛ2│=2πfBA  

β.  │Φ1│=ΒΑ   , │Φ2│= 0  ,     │VΚΛ1│=2πfBA   , │VΚΛ2│=0  



γ.  │Φ1│=ΒΑ  ,  │Φ2│= 0  ,     │VΚΛ1│=0   ,          │VΚΛ2│=2πfBA  

Να δικαιολογηθεί η επιλογή σας. 

 

Β2   Η οριζόντια ράβδος ΚΛ μπορεί να ολισθαίνει πάνω στις οριζόντιες 

λείες τροχιές που τα άκρα τους συνδέονται με πηγή Ε, r. Η ράβδος ΚΛ 

έχει αντίσταση R και μήκος L, ενώ οι τροχιές δεν έχουν αντίσταση.  

Η φορά και το μέτρο της έντασης Β ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

που είναι κάθετο στο επίπεδο του σχήματος ώστε η ένδειξη του 

δυναμόμετρου να είναι  F είναι: 

α.  𝛣 =
𝐹∙𝐿

𝐸∙(𝑅+𝑟)
  με φορά από εσάς προς τη σελίδα. 

β.  𝛣 =
𝐹(𝑅+𝑟)

𝐸∙𝐿
  με φορά από τη σελίδα προς εσάς. 

γ.  𝛣 =
𝐹(𝑅+𝑟)

𝐸∙𝐿
  με φορά από εσάς προς τη σελίδα. 

 

Β3    Διαθέτουμε δύο κομμάτια σύρμα μήκους L το καθένα. Με το ένα κατασκευάζουμε ένα τετράγωνο 

πλαίσιο μίας σπείρας  και με το άλλο ένα κυκλικό πλαίσιο μιας σπείρας . Τοποθετούμε τα δύο πλαίσια σε 

ομογενές μαγνητικό πεδίο Β με το επίπεδό τους κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Αν Φ1 είναι 

η μαγνητική ροή από την επιφάνεια του τετράγωνου και Φ2 η μαγνητική ροή από την επιφάνεια του 

κύκλου τότε θα είναι: 

α.  Φ1 = Φ2                β. Φ1 > Φ2              γ. Φ1 < Φ2   

 

 

ΘΕΜΑ  Γ                                                                                                  Μονάδες:  (5)+(5)+(5)+(5)+(5) = 25 

 

Ένα κυκλικό πλαίσιο Ν = 20 σπειρών βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β = 2 Τ με το επίπεδο των 

σπειρών του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Κάθε σπείρα του πλαισίου έχει εμβαδόν 20 cm2 και 

αντίσταση 0,4 Ω.  Τα άκρα του πλαισίου είναι βραχυκυκλωμένα. Κάποια στιγμή στρέφουμε το πλαίσιο κατά 

180ο σε χρόνο 0,4 s με σταθερή γωνιακή ταχύτητα.  Να βρεθούν:  

Γ1.   Η μέση ΗΕΔ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο. 

Γ2.   Η μέση τιμή της έντασης του ρεύματος. 

Γ3.   Το επαγωγικό φορτίο που πέρασε από μια διατομή του σύρματος του πλαισίου. 

Γ4.    Η μέγιστη τιμή της ΗΕΔ στο πλαίσιο και η χρονική στιγμή που εμφανίζεται, 

Γ5.    Να γίνει γραφική παράσταση της μαγνητικής ροής και της ΗΕΔ σε συνάρτηση με το χρόνο από τη 

στιγμή t=0 έως τη στιγμή t=0,4s. (Να θεωρηθεί η αρχική ροή θετική.)  

 

 

 ΘΕΜΑ  Δ                                                                                                        Μονάδες:  (6)+(7)+(7)+(5) = 25 

 

 Στο σχήμα βλέπουμε ένα δακτύλιο που αποτελείται από ομογενές ισοπαχές 

σύρμα ολικής αντίστασης R = 16 Ω. Η πηγή έχει Ε = 24 V, r = 2 Ω  και ο 

λαμπτήρας έχει αντίσταση RΛ = 3 Ω. Το σημείο Α του δακτυλίου είναι σταθερά 

συνδεδεμένο με το καλώδιο, ενώ το άκρο του άλλου καλωδίου μπορεί να 

ολισθαίνει πάνω στη περιφέρεια του δακτυλίου. 

Δ1. Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του δακτυλίου 

όταν το κινητό άκρο βρίσκεται στη θέση Β. 

Δ2.  Υπολογίστε την ισχύ του λαμπτήρα όταν ο δρομέας βρίσκεται στη θέση Β. 

Δ3.  Αντικαθιστούμε το λαμπτήρα με ένα σωληνοειδές ίδιας αντίστασης με το 

λαμπτήρα που έχει 5000 σπ/m.  Τι ένταση θα έχει το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του σωληνοειδούς όταν ο 

δρομέας βρίσκεται στη θέση Β; 

Δ4. Αποδείξτε ότι το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του σωληνοειδούς αποκτά ελάχιστη τιμή όταν ο δρομέας 

βρίσκεται στη θέση Γ και υπολογίστε αυτή την ελάχιστη τιμή. 

 

  


