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ΘΔΜΑ Α
Σηις ερφηήζεις Α1-Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα, ηο γράμμα
ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη.
Α1. Σσιελνεηδέο ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε V. Κόβνπκε ην ζσιελνεηδέο ζηε κέζε θαη ηξνθνδνηνύκε
ην έλα θνκκάηη κε ηελ ίδηα ηάζε V. Ζ έληαζε ηνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ
ζσιελνεηδνύο
α) ππνδηπιαζηάδεηαη.
β) παξακέλεη ζηαζεξή.
γ) δηπιαζηάδεηαη.
δ) ηεηξαπιαζηάδεηαη.
(Μνλάδεο 5)
Α2. Γηα κα δεκηνπξγεζεί επαγσγηθό ξεύκα ζ’έλα πελίν πξέπεη
α) από ην πελίν λα δηέξρεηαη καγλεηηθή ξνή.
β) λα κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από ην πελίν.
γ) ην πελίν λα απνηειεί ηκήκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο.
δ) ην θύθισκα ηνπ πελίνπ λα είλαη θιεηζηό θαη λα κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από
ην πελίν.
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(Μνλάδεο 5)

Α3. Δπζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν θαη δέρεηαη
δύλακε FL. Αλ αληηζηξέςνπκε ηε θνξά ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαζώο θαη ηε θνξά
ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό, ηόηε:
α) ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο δελ ζα αιιάμεη.
β) ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο ζα αληηζηξαθεί.
γ) ε δύλακε ζα κεδεληζηεί.
δ) ε δύλακε ζα δηπιαζηαζηεί.
(Μνλάδεο 5)
Α4. Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί επζύγξακκνο αγσγόο ζε
απόζηαζε r από απηόλ είλαη Β. Αλ ειαηηώζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό
ζην κηζό, ηόηε ζε απόζηαζε 2r από απηόλ ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζα είλαη:
α) 2Β

β) Β/2

γ) Β

δ) Β/4
(Μνλάδεο 5)

Α5. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηε ιέμε
Σωζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε θαη ηε ιέμε Λάθορ γηα ηε ιαλζαζκέλε.
α) Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη πάληνηε θιεηζηέο.
β) Ο θαλόλαο ηνπ Lenz απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο κάδαο.
γ) Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην θέληξν ξεπκαηνθόξνπ θπθιηθνύ
αγσγνύ είλαη ίζε κε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε θάζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ.
δ) Οη δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ δύν παξάιιεισλ ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ είλαη πάληα
ειθηηθέο.
ε) Ζ καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κ ελόο πιηθνύ είλαη πάληνηε ζεηηθή.
(Μνλάδεο 5)

ΘΔΜΑ Β
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Β1. Οξηδόληηνο επζύγξακκνο αγσγόο είλαη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο
θαηαθόξπθνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο Β1. Ο αγσγόο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η
θαη δέρεηαη από ην καγλεηηθό πεδίν δύλακε Laplace κέηξνπ FL1. Δάλ εθηόο ηνπ πεδίνπ έληαζεο Β1
ζπλππήξρε θαη δεύηεξν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β2, νξηδόληηαο δηεύζπλζεο κε δπλακηθέο
γξακκέο θάζεηεο ζηνλ αγσγό, ν ηειεπηαίνο ζα δέρνληαλ δύλακε θαη από ηα δπν πεδία 5 2 FL1. Γηα
ηα κέηξα ησλ εληάζεσλ Β1, Β2 ηζρύεη:
α. 5 2 Β1

β. 7Β1

γ. 5Β1

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)
(Μνλάδεο 8)
Β2. Γύν νκναμνληθά ζσιελνεηδή (1) θαη (2) έρνπλ πιήζνο ζπεηξώλ αλά κνλάδα κήθνπο n1 θαη n2
θαη δηαξξένληαη από ξεύκαηα έληαζεο Η1 θαη Η2 αληίζηνηρα. Δάλ ην ζσιελνεηδέο 1 βξίζθεηαη εληόο
ηνπ ζσιελνεηδνύο 2 θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ
δεκηνπξγείηαη από ηα δύν ζσιελνεηδή καδί ζην θνηλό ηνπο θέληξν Κ ηζνύηαη κε κεδέλ, ηζρύεη ε
ζρέζε:
𝛪1

𝑛1

𝛪1

α. 𝛪2 = 𝑛2

𝑛2

𝛪1

β. 𝛪2 = 𝑛1

𝑛 12

γ. 𝛪2 = 𝑛22

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)
(Μνλάδεο 5)

B3. Γύν παξάιιεινη επζύγξακκνη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί 1 θαη 2 απείξνπ κήθνπο βξίζθνληαη ζε
απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο θαη δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα έληαζεο Η 1 θαη |Η2 αληίζηνηρα κε
Η2=3Η1. Σεκείν Λ αλήθεη ζε επζεία θάζεηε ζηνπο δύν αγσγνύο. Δάλ ε ζπληζηακέλε έληαζε ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγνύλ νη δύν ξεπκαηνθόξνη αγσγνί ζην ζεκείν Λ ηζνύηαη κε κεδέλ,
ηόηε ε απόζηαζε d1 ηνπ ζεκείνπ Λ από ηνλ αγσγό είλαη:
α. d1=

3𝑑
4

β.

d1 =

𝑑
4

γ. d1=

𝑑
3

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)

Σχολικό ϋτοσ 2020-2021

Σελύδα 3

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7)

ΘΔΜΑ Γ
Αθιόλεην κεηαιιηθό νξηδόληην ζύξκα απείξνπ κήθνπο δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο Η1=
100 Α. Σην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν θαη πάλσ από ην ζύξκα αησξείηαη ( ηζνξξνπεί αθίλεηνο)
νξηδόληηνο επζύγξακκνο αγσγόο κήθνπο l= 1.5m θαη κάδαο m=10g. Ο αγσγόο δηαξξέεηαη από
ειεθηξηθό ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο Η2, κε Η2=Η1 θαη θνξά πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

Γ1. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ζύξκα.
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ro κεηαμύ ηνπ ζύξκαηνο θαη ηνπ αγσγνύ.
Αληηζηξέθνπκε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ζύξκα θαη ηαπηόρξνλα αθήλνπκε ειεύζεξν
ηνλ αγσγό λα θηλεζεί, ρσξίο λα ηνπ πξνζδώζνπκε αξρηθή ηαρύηεηα.
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο αξρηθήο επηηάρπλζεο αν ηνπ αγσγνύ.
Γ4. Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ δίλεη ην κέηξν α ηεο επηηάρπλζεο ηνπ αγσγνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
απόζηαζε r από ην ζύξκα. Σηε ζπλέρεηα, λα ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε α = f(r) ζε
νξζνγώλην ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ.
Γίλνληαη γηα ηηο πξάμεηο: kκ=10-7Ν/Α2, g= 10m/s2
Μνλάδεο (5+5+7+8)

ΘΔΜΑ Γ
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Σηε δηάηαμε ηνπ αθόινπζνπ ζρήκαηνο ν νξηδόληηνο επζύγξακκνο αγσγόο έρεη κήθνο d= 1m, σκηθή
αληίζηαζε Rε= 3Ω θαη βξίζθεηαη νιόθιεξνο εληόο νκνγελνύο εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ
έληαζεο Β, ηνπ νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη νξηδόληηεο θαη ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ επζύγξακκν
αγσγό γσλία θ=30ν.

Παξάιιεια κε ηνλ επζύγξακκν αγσγό θαη εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη
ζπλδεδεκέλν ζσιελνεηδέο κε n=600 ζπείξεο αλά κέηξν θαη σκηθή αληίζηαζε Rο= 6Ω. Τν άθξν Α
ηνπ ζπζηήκαηνο επζύγξακκνο αγσγόο - ζσιελνεηδέο ζπλδέεηαη, κε παξεκβνιή θπθιηθνύ αγσγνύ
αθηίλαο α= 40cm θαη σκηθήο αληίζηαζεο Rθ= 1Ω, κε ηνλ ζεηηθό πόιν ειεθηξηθήο πεγήο Π ζπλερνύο
ηάζεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r=1Ω. Τν άθξν Γ ηνπ ζπζηήκαηνο επζύγξακκνο αγσγόο- ζσιελνεηδέο
ζπλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο πεγήο Π, κέζσ ιακπηήξα ππξαθηώζεσο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί
θαλνληθά. Ζ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα είλαη Rι=2Ω. Ζ έληαζε Βθ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ
δεκηνπξγεί ν ξεπκαηνθόξνο θπθιηθόο αγσγόο ζην θέληξν Ο έρεη κέηξν 2π 10 -6 Τ. Ζ ζπληζηακέλε
έληαζε ΒΕ ηνπ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ν
επζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο ζην ζεκείν Ε, ην νπνίν απέρεη από ηνλ επζύγξακκν αγσγό
απόζηαζε r=8cm θαη αλήθεη ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν έρεη κέηξν Β√3. Να ππνινγίζεηε:

Γ.1.: Τελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο επζύγξακκνο αγσγόο-ζσιελνεηδέο.
Γ.2.: Τηο ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιακπηήξα.
Γ.3. : Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ην ξεπκαηνθόξν ζσιελνεηδέο
ζην θέληξν ηνπ.
Γ.4. :Τελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο Δ.
Γ.5.: Τν κέηξν ηελ δύλακεο Laplace πνπ δέρεηαη ν επζύγξακκνο αγσγόο από ην εμσηεξηθό
καγλεηηθό πεδίν.
Γίλνληαη γηα ηηο πξάμεηο: kκ=10-7Ν/Α2
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Μνλάδεο (5+5+5+5+5)
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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