ΕΠΑΓΩΓΗ
1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε
ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις
δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή
της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το
χρόνο.



i) Ποια η φορά της κάθετης A στο πλαίσιο;
ii) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος.
 Για t=2s το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, με
φορά από το Α στο Γ.
 Η ένταση του μαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγμή t=0,
είναι ίση με μηδέν.
 Ενώ τη χρονική στιγμή t=1s η ένταση του πεδίου είναι κάθετη στο πλαίσιο με
φορά προς τα κάτω, τη χρονική στιγμή t=7s έχει φορά προς τα πάνω.
 Τη χρονική στιγμή t=5s το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.
 Από 0-4s η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο είναι σταθερή.
iii) Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο τις χρονικές
στιγμές:
α. t=2s.
β. t=5s.
γ. t=7s.
iv) Να βρεθεί η μέση ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο από 0-4s καθώς και η
στιγμιαία τιμή της, τη χρονική στιγμή t=3s.
2) Στο διπλανό σχήμα, γύρω από ένα πυρήνα μαλακού
σιδήρου, τυλίξαμε δύο πηνία Π1 και Π2. Στα άκρα του
σωληνοειδούς Π1 συνδέεται γεννήτρια, οπότε διαρρέεται
από ρεύμα.
i) Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύματος και τη φορά των
δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό
του.
ii) Στο άκρο που είναι προς το πηνίο Π2 τι μαγνητικός πόλος δημιουργείται;
iii) Το δεύτερο κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα; Να δικαιολογήστε την απάντησή
σας.
iv) Ποια η φορά του ρεύματος που διαρρέει το δεύτερο κύκλωμα;
3) Δύο όμοιοι μαγνήτες αφήνονται να πέσουν από το ίδιο
ύψος από το έδαφος. Ο Α κατά την κίνησή του περνά μέσα
από πηνίο και ο διακόπτης είναι κλειστός, ενώ για τον Β ο
διακόπτης είναι ανοικτός.
i) Αν ο Α μαγνήτης φτάσεις στο έδαφος με ταχύτητα υ1=10
m/s, ο δεύτερος θα φτάσει με ταχύτητα:
1) υ2= 9m/s
2) υ2= 10m/s
3) υ2= 11m/s
ii) Αν ο χρόνος πτώσης του Α μαγνήτη είναι 1,1s, ο χρόνος
πτώσης του δεύτερου μαγνήτη είναι:
1) t2= 1s
2) t2= 1,1s
3) t2= 1,2s

4) Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς ℓ,
εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα
στις δυναμικές γραμμές και σε μια στιγμή που έχει
μπει το μισό στο πεδίο, έχει ταχύτητα υ. Στο διπλανό
σχήμα βλέπετε την κατάσταση που έχουμε.
Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Στην πλευρά ΓΔ του πλαισίου αναπτύσσεται ΗΕΔ
επειδή το μαγνητικό πεδίο ασκεί δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια αλλά και στα
θετικά ιόντα, με αποτέλεσμα τα θετικά να συσσωρεύονται προς το άκρο Δ και τα
ηλεκτρόνια προς το Γ.
ii) Στο τμήμα της πλευράς ΑΓ που βρίσκεται μέσα στο πεδίο, δεν αναπτύσσεται ΗΕΔ,
επειδή δεν ασκούνται δυνάμεις στα ελεύθερα ηλεκτρόνια από το μαγνητικό πεδίο.
iii) Η τάση στα άκρα της πλευράς ΓΔ είναι ίση με VΔΓ=Βυℓ.
iv) Δύναμη Laplace ασκείται στην πλευρά ΓΔ επειδή κινείται σε μαγνητικό πεδίο.
v) Δύναμη Laplace ασκείται μόνο στην πλευρά ΓΔ.
vi) Στην πλευρά ΑΕ μπορούμε να μετρήσουμε τάση V= ¼ Βυℓ.
[ Λ, Λ, Λ, Λ, Λ, Σ ]

5) Ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο πλευράς 1m
και αντίστασης R=0,2Ω, κινείται με το επίπεδό του
οριζόντιο και για t=0 εισέρχεται σε ένα κατακόρυφο
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,8Τ. Το
πλαίσιο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s.
Α) Για την χρονική στιγμή που μέσα στο πεδίο έχει
εισέλθει το μισό πλαίσιο να υπολογιστούν:
i) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
ii) Η δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται στην πλευρά ΚΛ του πλαισίου.
iii) Η συνολική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο.
iv) Η οριζόντια εξωτερική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο για την εξασφάλιση της
εισόδου και η ισχύς της, τη στιγμή αυτή.
Β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των τάσεων στις πλευρές ΚΝ και ΛΜ, σε
συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t1=3s.
Γ) Να υπολογιστεί το έργο της εξωτερικής οριζόντιας δύναμης που ασκήθηκε στο
πλαίσιο από 0-3s.
[ 2A, 0,8N, 1,6N, 1,6N, 0,8W, 1,6J ]
6) Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και
σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους
στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης
Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των δύο στύλων
συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ
(αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, ο αγωγός
ΑΓ έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=4m/s, ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται
από ρεύμα i=0,8 Α. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
i) Η ΗΕΔ από επαγωγή στον αγωγό ΑΓ.
ii) Η τάση στα άκρα του κιβωτίου.
iii) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ και η ισχύς κάθε δύναμης που
ασκείται πάνω του. Τι εκφράζουν τα έργα των δυνάμεων αυτών;
iv) Η ισχύς της ΗΕΔ από επαγωγή. Τι ποσοστό της παραπάνω ισχύος απορροφά το
κιβώτιο Κ;
Ο αγωγός ΑΓ και οι κατακόρυφοι στύλοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ g=10m/s2.
[ 2V, 1,2V, 6,8 m/s2, 4W, -1,6W, -4W, 1,6W, 60% ]

7) Ο αγωγός ΑΓ με μάζα 0,2kg και μήκος ℓ=1m, τη στιγμή
t=0 εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s οριζόντια. Η
κίνηση γίνεται σε επαφή με δυο οριζόντιους παράλληλους
αγωγούς οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, σε χώρο που
υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης
Β=0,4Τ, όπως στο σχήμα, όπου τα άκρα των δύο
παραλλήλων αγωγών συνδέονται μέσω αντιστάτη,
αντίστασης R=2Ω.
i) Για την στιγμή, αμέσως μετά την εκτόξευση του αγωγού να βρεθούν:
α) η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
β) ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού και ο ρυθμός με τον
οποίο παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R
ii) Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ1=4m/s. Για τη στιγμή
αυτή να υπολογιστούν:
α) Η δύναμη που δέχεται ο αγωγός από το πεδίο καθώς και η ισχύς της.
β) Η ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο κύκλωμα.
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace από τη στιγμή t=0, μέχρι τη στιγμή
t1. Τι εκφράζει το παραπάνω έργο;
[ -4m/s2, -8J/s, -8J/s, 0,32N, -1,28J/s, -8,4J ]
8) Στο διπλανό σχήμα οι οριζόντιοι αγωγοί xx΄και yy΄
δεν έχουν αντίσταση, ενώ συνδέονται με αντιστάτη
αντίστασης R=3Ω. Ο αγωγός ΑΓ, έχει μάζα 0,5kg, μήκος
ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω.
Ο αγωγός κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, με την επίδραση
μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=6Ν, όπως στο
σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός κατακόρυφου
ομογενούς μαγνητικού πεδίου, έντασης Β=2Τ.
i) Να εξηγείστε γιατί το αμπερόμετρο διαρρέεται από ρεύμα, να δικαιολογήσετε τη
φορά του ρεύματος που το διαρρέει και να υπολογίσετε την τιμή του.
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ, καθώς και η τάση στα άκρα του.
iii) Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο η δύναμη F παρέχει ενέργεια στον αγωγό ΑΓ,
καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική στο
κύκλωμα.
iv) Σε μια στιγμή, έστω t0=0, η δύναμη F καταργείται. Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, η
ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 2 Α. Για τη στιγμή αυτή, να βρεθούν:
α) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
β) ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ.
v) Πόση θερμότητα παράγεται στο κύκλωμα από τη στιγμή t0 μέχρι τη στιγμή t1;
[ 3A, 6m/s, 36W, 36W, -8m/s2, -16W, 5J ]
9) Ο αγωγός ΑΓ μήκους 1m και μάζας 0,4kg κινείται κατακόρυφα
προς τα κάτω, με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F=1Ν, όπως στο
σχήμα, με σταθερή ταχύτητα υ. Δίνονται R=2Ω, Β=2Τ και g=10m/s2.
Να σημειώστε στο σχήμα την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον
αγωγό καθώς και τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο, δικαιολογώντας
πλήρως την απάντησή σας.
Να βρείτε την ένταση του ρεύματος, καθώς την ταχύτητα του αγωγού.
Σε μια στιγμή t1 καταργούμε την δύναμη F. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής
της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ αμέσως μετά.
Να περιγράψετε την κίνηση του αγωγού μετά τη στιγμή t1 και να αποδείξτε ότι μετά
από λίγο ο αγωγός θα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης, την οποία και να
υπολογίσετε.
[ 1,5Α, 1,5 m/s, 1,5J/s, 2A ].

10) Ο αγωγός ΑΓ με μάζα 0,2kg και μήκος ℓ=1m, τη
στιγμή t=0 εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s
οριζόντια. Η κίνηση γίνεται σε επαφή με δυο
οριζόντιους παράλληλους αγωγούς οι οποίοι δεν
εμφανίζουν αντίσταση, σε χώρο που υπάρχει ένα
κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης
Β=0,4Τ, όπως στο σχήμα, όπου τα άκρα των δύο
παραλλήλων αγωγών συνδέονται μέσω αντιστάτη,
αντίστασης R=2Ω.
i) Για την στιγμή, αμέσως μετά την εκτόξευση του αγωγού να βρεθούν:
α) η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
β) ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού και ο ρυθμός με τον
οποίο παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R
ii) Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ1=4m/s. Για τη στιγμή
αυτή να υπολογιστούν:
α) Η δύναμη που δέχεται ο αγωγός από το πεδίο καθώς και η ισχύς της.
β) Η ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο κύκλωμα.
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace από τη στιγμή t=0, μέχρι τη στιγμή
t1. Τι εκφράζει το παραπάνω έργο;
[ -4m/s2, -8W, 8W, 0,32N, -1,28W, -8,4J ].
11) Ο αγωγός ΑΓ με μάζα 0,2kg και μήκος ℓ=1m,
τη στιγμή t=0 αρχίζει να κινείται οριζόντια, με την
επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F=1Ν. Η
κίνηση γίνεται σε επαφή με δυο οριζόντιους
παράλληλους αγωγούς οι οποίοι δεν εμφανίζουν
αντίσταση, σε χώρο που υπάρχει ένα κατακόρυφο
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως
στο σχήμα.
Τα άκρα των δύο παραλλήλων αγωγών συνδέονται
μέσω αντιστάτη, αντίστασης R=2Ω.
i) Να βρεθεί η επιτάχυνση με την οποία ξεκινά την κίνησή του ο αγωγός ΑΓ.
ii) Να υπολογιστεί επίσης η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ, τη στιγμή t1, που έχει
ταχύτητα υ1=6m/s.
iii) Να αποδείξετε ότι ο αγωγός θα κινηθεί με επιτάχυνση η οποία συνεχώς μειώνεται,
μέχρι τη στιγμή που θα μηδενιστεί, οπότε ο αγωγός θα κινηθεί πλέον με σταθερή
ταχύτητα. Να υπολογιστεί η τελική ταχύτητα του αγωγού.
iv) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του αγωγού σε συνάρτηση με
την ταχύτητά του.
v) Να κάνετε επίσης, ένα ποιοτικό διάγραμμα, της ταχύτητας του αγωγού ΑΓ, σε
συνάρτηση με το χρόνο, δικαιολογώντας τη μορφή της.
[ 5m/s2, 1,25m/s2, 8m/s ].
12) Γύρω από μια ράβδο σιδήρου έχουμε τυλίξει δύο
πηνία, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα.
i) Σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο
μέσον του πηνίου Π.
ii) Σε μια στιγμή μετακινούμε το δρομέα δ προς τα
κάτω, τότε στη διάρκεια της μετατόπισης:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή Ε
αυξάνεται.
β) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου Π μειώνεται.
γ) Το αμπερόμετρο διαρρέεται από ρεύμα με φορά προς τα αριστερά
Είναι σωστές ή λανθασμένες οι παραπάνω προτάσεις; Να δικαιολογήσετε τις
απαντήσεις σας.

iii) Αν τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το
Π πηνίο είναι -2Α/s, αναπτύσσεται ΗΕΔ στο πηνίο Δ ίση με Ε2= 0,3V, να βρεθεί ο
συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής των δύο πηνίων.
13) Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω,
το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,8Η ενώ ο διακόπτης δ είναι
ανοικτός.
Κάποια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα αρχίζει να
διαρρέεται από ρεύμα. Για τη στιγμή που η ένδειξη του (ιδανικού)
αμπερομέτρου είναι ίση με i1=6 Α, να βρεθούν:
i) Οι τάσεις VΑΓ, VΑΒ, VΒΓ και η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή του
πηνίου.
ii) Η ισχύς της πηγής, η ισχύς της ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και η θερμική ισχύς που εμφανίζεται
στο κύκλωμα.
iii) Η ενέργεια του πηνίου και ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας αυτής.
[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4J, 96J/s ]

14) Στο διπλανό κύκλωμα δίνονται R=10Ω, το ιδανικό
πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 Η, ενώ η πηγή
έχει ΗΕΔ Ε=40V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Το
κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης με το
διακόπτη δ ανοικτό.
i) Για τη διαφορά δυναμικού VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α) VΑΒ< 0, β) VΑΒ= 0,
γ) VΑΒ> 0.
ii) Σε μια στιγμή t1 κλείνουμε το διακόπτη δ. Αμέσως μετά (για t1+)
Α) Για τη διαφορά δυναμικού VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α) VΑΒ< 0,
β) VΑΒ= 0,
γ) VΑΒ> 0.
Β) Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή στο πηνίο έχει τιμή:
α) Εαυτ= -40V,
β) Εαυτ= -20V, γ) Εαυτ= +20V, δ) Εαυτ= +40V
Γ) Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι ίσος με:
α) -20 Α/s
β) -10 Α/s
γ) 10 Α/s
δ) 20 Α/s.
15) Στο διπλανό σχήμα ο διακόπτης δ2 είναι κλειστός και ο
δ1 ανοικτός. Σε μια στιγμή κλείνουμε και το διακόπτη δ1.
i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α) Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη αποκτά αμέσως σταθερή
τιμή ίση με Ε (ΗΕΔ πηγής).
β) Στο πηνίο αναπτύσσεται ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής, με θετικό
πόλο το άκρο Α.
γ) Στο πηνίο αποθηκεύεται ενέργεια σαν ενέργεια μαγνητικού
πεδίου.
δ) Ο ρυθμός με τον οποίο αποθηκεύεται ενέργεια στο μαγνητικό
πεδίο του πηνίου παραμένει σταθερός.
Να δώσετε σύντομες δικαιολογήσεις.
ii) Αφού σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο, ανοίγουμε
τον διακόπτη δ2.
α) Εξηγείστε γιατί θα αναπτυχθεί Ηλεκτρεγερτική δύναμη στο πηνίο και βρείτε την
πολικότητά της.
β) Αν U1 η τελική ενέργεια του πηνίου με κλειστό τον διακόπτη δ2 και U2 η αντίστοιχη
με ανοικτό ισχύει:
a) U1/U2= ½
b) U1/U2= 1 c) U1/U2=2 d) U1/U2=4
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

16) Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=4Ω, R2=
10Ω, L=0,2Η, ενώ η πηγή έχει Ε=20V και εσωτερική
αντίσταση r=0 και ο διακόπτης δ κλείνει για t=0. Αφού
σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το
πηνίο την χρονική στιγμή t1=5s, ανοίγουμε τον διακόπτη.
α) Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του
κυκλώματος λίγο πριν το άνοιγμα του διακόπτη;
β) Βρείτε την ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο
πηνίο αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη.
γ) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του μαγνητικού
πεδίου του πηνίου αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη;
δ) Να κάνετε το διάγραμμα της τάσης στα άκρα του αντιστάτη R2 (ποιοτικό
διάγραμμα).
[5Α, 2Α, 70V, 350J/s]
17) Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2= 10Ω,
L=0,2Η, ενώ η πηγή έχει Ε=84V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω και ο
διακόπτης δ είναι ανοικτός. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε τον διακόπτη
δ. Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη:
1.
Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του
κυκλώματος;
2.
Πόση είναι η πολική τάση της πηγής και ποια η τάση στα άκρα
του πηνίου;
3.
Με ποιο ρυθμό αυξάνεται το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο;
4.
Πόση ενέργεια τελικά αποθηκεύεται στο πηνίο;
[0A, 7A, 70V, 70V, 350A/s, 3,6J
18) Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=4,8Ω,
Ε=40V και η εσωτερική αντίσταση της πηγής r=2Ω. Το πηνίο είναι
ιδανικό με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,2 Η, ενώ ο διακόπτης
είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για t=0 ανοίγουμε τον
διακόπτη.
1.
Πόση ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής αναπτύσσεται στο πηνίο,
αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη;
2.
Πόση ενέργεια θα μεταφερθεί από την πηγή στο πηνίο μετά
το άνοιγμα του διακόπτη;
[ -10V, 6J ]

