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Θέμα Α
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 4x25)

A1. Αν κόψουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη σε δύο κομμάτια τότε:
α. το ένα κομμάτι γίνεται βόρειος πόλος και το άλλο νότιος πόλος.
β. τα δύο κομμάτια που προκύπτουν δεν είναι μαγνήτες.
γ. προκύπτουν δύο νέοι μαγνήτες.
δ. στα σημεία που κόπηκε ο μαγνήτης εμφανίζονται δύο ομώνυμοι πόλοι.
A2. Στο διπλανό σχήμα μεγαλύτερη ΗΕΔ από
επαγωγή αναπτύσσεται στο πηνίο όταν ο μαγνήτης:
α. βρίσκεται ακίνητος ολόκληρος μέσα στο πηνίο.
β. πλησιάζει αργά το πηνίο.
γ. είναι ακίνητος μπροστά στο πηνίο.
δ. απομακρύνεται γρήγορα από το πηνίο.

A3. Στο κοινό διάγραμμα του διπλανού σχήματος δείχνεται η
συνάρτηση του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο
κέντρο δύο κυκλικών πηνίων, Α και Γ ίδιας ακτίνας, σε σχέση με
την ένταση του ρεύματος που τα διαρρέει. Ο αριθμός των σπειρών
𝛮𝛢 και 𝛮𝛣 συνδέονται με τη σχέση:
α. 𝛮𝛢 > 𝛮𝛣
β. 𝛮𝛢 = 𝛮𝛣
γ. 𝛮𝛢 < 𝛮𝛣
δ. δεν επαρκούν τα στοιχεία
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A4. Όταν εισάγουμε κάποιο υλικό σε ένα σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα, διαπιστώνουμε
ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται. Το υλικό που εισαγάγαμε μπορεί να είναι:
α. σίδηρος Fe.
β. αλουμίνιο Al.
γ. χαλκός Cu.
δ. χρώμιο Cr.

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστές ή με το
γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες.
α) Η ΗΕΔ από επαγωγή σε ένα πλαίσιο εμφανίζεται για όσο χρονικό διάστημα μεταβάλλεται η
μαγνητική ροή μέσα σε αυτό.
β) Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το επαγωγικό ρεύμα σε ένα κλειστό πλαίσιο έχει τέτοια φορά
ώστε το αποτέλεσμά του να «βοηθάει» το αίτιο που το προκαλεί.
γ) Όταν η φορά του ρεύματος που διαρρέει ένα κυκλικό ρευματοφόρο αγωγό αντιστραφεί, η
διεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού δεν θα μεταβληθεί.
δ) Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούνται γύρω από ευθύγραμμο
ρευματοφόρο αγωγό είναι ανοικτές.
ε) Το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευματοφόρου
σωληνοειδούς είναι παράλληλο στον άξονά του.

Μονάδες 5
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Θέμα Β
Β1. Οι ευθύγραμμοι αγωγοί (Γ) και (Δ) του διπλανού

σχήματος είναι κάθετοι στο επίπεδο (ε) και διαρρέονται
από αντίρροπα ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Το
σημείο Α ισαπέχει r από τους αγωγούς με την τομή ΑΒΓ να
είναι ισοσκελές τρίγωνο με ορθή γωνία στο Α.
Στο σημείο Α, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου
εξαιτίας του αγωγού (Γ) είναι Β1, ενώ το μέτρο της
συνολικής έντασης του μαγνητικού πεδίου στο ίδιο σημείο
είναι ΒA=2Β1.
Η σχέση που συνδέει τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1, Ι2 είναι
α. Ι2=2Ι1
β. Ι2=

Ι1

γ. Ι2=

Ι1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε
την επιλογή σας.

Β2. Σε ένα σωληνοειδές, όταν συνδέεται με μια ιδανική πηγή
σταθερής τάσης, δημιουργείται στο εσωτερικό του μαγνητικό πεδίο
έντασης Β (σχήμα α). Κόβουμε το σωληνοειδές στη μέση και
συνδέουμε τα δύο ίδια σωληνοειδή που δημιουργήθηκαν παράλληλα
μεταξύ τους και την όλη διάταξη με την ίδια ιδανική πηγή (σχήμα β).
Στο εσωτερικό κάθε σωληνοειδούς δημιουργείται μαγνητικό πεδίο
που η έντασή του έχει μέτρο
α. Β.
β. 2Β.
γ. Β/2.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.
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Β3. Ρευματοφόρος αγωγός ΑΟΓ, με ΑΟ=ΟΓ=α και
βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου
έντασης
του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο
του αγωγού. Η δύναμη που δέχεται ο αγωγός ΑΟΓ από το μαγνητικό πεδίο
έχει μέτρο
α.
β.
γ.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Σχολικό έτος 2020-2021

Σελίδα 4

Θέμα Γ

Μονάδες 25
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Θέμα Δ

Μονάδες 25
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