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 Σηιπ εοωηήζειπ 1 έωπ 3 μα επιλένεηε ηημ ζωζηή απάμηηζη. 

Η νάβδμξ ΚΛ ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ μπμνεί κα μιηζζαίκεη πςνίξ ηνηβέξ με ηα 

άθνα ηεξ ζε επαθή με ημοξ μνηδόκηημοξ αγςγμύξ Απ θαη Γy αμειεηέαξ ακηίζηαζεξ. 

Γθημλεύμομε ηεκ νάβδμ με ανπηθή ηαπύηεηα ομ πανάιιειε ζημοξ αγςγμύξ Απ θαη Γy. 

Η θίκεζε ηεξ νάβδμο είκαη:                               Α              Κ              π 

α. εοζύγναμμε μμαιή.                                   R                       ομ        

β. μμαιά επηηαποκόμεκε.                                                                    Β 

γ. επηβναδοκόμεκε μέπνη κα ζηαμαηήζεη.            Γ             Λ               Υ 

δ. επηηαποκόμεκε μέπνη ε ηαπύηεηα ηεξ κα απμθηήζεη μηα μέγηζηε (μνηαθή) ηαπύηεηα. 

Σύμθςκα με ημκ θακόκα ημο Lentz ημ επαγςγηθό νεύμα: 

α. έπεη ηέημηα θμνά ώζηε κα ακηηζηέθεηαη ζημ αίηημ πμο ημ πνμθάιεζε 

β. είκαη μεδέκ 

γ. είκαη ακελάνηεημ ηεξ θμνάξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο  .            

δ. είκαη μέγηζημ όηακ ημ μαγκεηηθό πεδίμ είκαη μεδέκ. 

. Αθίκεημξ θοθιηθόξ αγςγόξ βνίζθεηαη μέζα ζε μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ µε ημ 

επίπεδμ ημο θάζεημ ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ. Ακ ημ μέηνμ Β ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο 

μεηώκεηαη εθζεηηθά µε ημ πνόκμ, ζημκ αγςγό:  

α. δεμημονγείηαη ζηαζενή ειεθηνεγενηηθή δύκαμε.  

β. δεμημονγείηαη ειεθηνεγενηηθή δύκαμε πμο μεηαβάιιεηαη µε ημ πνόκμ.  

Ομξμαηεπώμρμξ:                                  Ημεοξμημία: 
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γ. δε δεμημονγείηαη ειεθηνεγενηηθή δύκαμε             

Πμηεξ από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ; 

α. Σε αθίκεημ αγςγό μέζα ζε ζηαζενό μαγκεηηθό πεδίμ δεκ ακαπηύζζεηαη 

ειεθηνεγενηηθή δύκαμε.  

β. Δεκ ακαπηύζζεηαη ειεθηνεγενηηθή δύκαμε ζε αγςγό πμο θηκείηαη μέζα ζε 

ακμμμημγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ.  

γ. Σε αγςγό πμο θηκείηαη πανάιιεια ζηηξ δοκαμηθέξ  γναμμέξ  μαγκεηηθμύ πεδίμο 

δεκ ακαπηύζζεηαη ειεθηνεγενηηθή δύκαμε. 

δ.   Η δύκαμε Laplace πμο ακαπηύζζεηε ζε έκα αγςγό όηακ αοηόξ βνίζθεηαη μέζα ζε 

θάζεημ ζημ επίπεδμ ημο μαγκεηηθό πεδίμ έπεη μέηνμ FL = BIL   

ε. Η μαγκεηηθή νμή Φ πμο δηένπεηαη μέζα από έκα ζονμάηηκμ πιαίζημ είκαη 

ακελάνηεηε ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο. 

 

Ο αγςγόξ ΑΓ έπεη μήθμξ 1m θαη ακηίζηαζε 1Ω θαη θηκείηαη όπςξ ζημ ζπήμα. 

 

 

Ακ R=3Ω, Β=2Τ θαη οπό ηεκ επίδναζε ηεξ ζηαζενήξ δύκαμεξ F, μ αγςγόξ έπεη ζηαζενή 

ηαπύηεηα 4m/s, κα οπμιμγηζημύκ:     

α) Η ΗΓΔ πμο ακαπηύζζεηαη ζημκ αγςγό ΑΓ. 

β) Η έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημ θύθιςμα. 

γ) Η ηάζε ζηα άθνα ημο αγςγμύ ΑΓ. 

δ) Τμ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ Laplace. 

ε) Τμ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ F. 

  

http://3.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/S-whQBjsPbI/AAAAAAAAI8w/qCIuXtneYrc/s1600/image002.gif
http://3.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/S-whQBjsPbI/AAAAAAAAI8w/qCIuXtneYrc/s1600/image002.gif
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Η νάβδμξ ΚΛ ημο ζπήμαημξ, μάδαξ m = 0,2 kg, μήθμοξ ℓ = 0,5 m θαη 

ακηίζηαζεξ R = 0,8 Ω, μπμνεί κα μιηζζαίκεη πςνίξ ηνηβέξ πάκς ζηα θαηαθόνοθα 

ζύνμαηα Απ θαη Γy πμο έπμοκ αμειεηέα ακηίζηαζε. Τα ζύνμαηα γεθονώκμκηαη ζημ 

πάκς μένμξ ημοξ με ακηίζηαζε R1 = 1,2 Ω. Τμ μνηδόκηημ μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ 

είκαη θάζεημ ζημ επίπεδμ ηςκ ζονμάηςκ θαη έπεη έκηαζε B = 1T. Τε πνμκηθή ζηηγμή 

t=0 αθήκμομε ηεκ νάβδμ ΚΛ ειεύζενε κα μιηζζήζεη.  

           Α               R1           Γ 

 

                                                g 

          K                            Λ 

                             B 

 

a)  Να ζπεδηάζηε ηηξ δοκάμεηξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ. 

β)  Η θίκεζε ηεξ νάβδμο είκαη μμαιά επηηαποκόμεκε ή όπη; 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηε μέγηζηε (μνηαθή) ηαπύηεηα ηεξ νάβδμο. 

δ) Τεκ ζηηγμή πμο ε νάβδμξ έπεη απμθηήζεη ηαπύηεηα 8m/s κα οπμιμγίζεηε: 

i)  ηεκ ηημή ηεξ επηηάποκζεξ ηεξ νάβδμο 

ii)  ηεκ ηημή ηεξ Δύκαμεξ Laplace. 

ε) Να πενηγνάρεηξ ηηξ εκενγεηαθέξ μεηαηνμπέξ πμο ιαμβάκμοκ πώνα θαηά ηεκ 

θάζμδμ ηεξ νάβδμο. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g = 10 m/s2                       

 

                                                            Καλή Επιηρςία!! 

Διάοκεια: 90 min 

Θέμα Βαθμξλξγία 

1ξ  

2ξ  

3ξ  

Σύμξλξ:  


