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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ηλεκτροµαγνητισµός
Σύνολο Σελίδων: δέκα (10) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2021

Ονοµατεπώνυµο: frontistiriteam

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό
της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη
συµπληρώνει σωστά.

Α.1. ΄Οταν κόψουµε ένα ϱαβδόµορφο µαγνήτη σε δύο κοµµάτια τότε :

(α) τα δύο κοµµάτια που προκύπτουν δεν είναι µαγνήτες.

(ϐ) το ένα κοµµάτι γίνεται ϐόρειος πόλος και το άλλο νότιος πόλος. .

(γ) προκύπτουν δύο νέοι µαγνήτες.

(δ) στα σηµεία που κόπηκε ο µαγνήτης εµφανίζονται δύο οµώνυµοι πόλοι.

Μονάδες 5

Α.2. Μία ϑερµική συσκευή έχει τις ενδείξεις 400W, 50Hz. Η ενέργεια που
προσφέρει το ηλεκτρικό δίκτυο στη συσκευή στη διάρκεια µιας περιόδου,
όταν αυτή λειτουργεί κανονικά είναι :

(α) 8J (ϐ) 0J (γ) 104J (δ) 16πJ

Μονάδες 5
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Α.3. Στο κέντρο ενός σωληνοειδούς που διαρρέεται από ϱεύµα έντασης Ι, το
µαγνητικό πεδίο έχει ένταση µέτρου B. Κόβουµε σωληνοειδές στη µέση και
τροφοδοτούµε το ένα από τα σωληνοειδή που προέκυψαν µε την ίδια ένταση
ϱεύµατος. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο άκρο του νέου πηνίου έχει
µέτρο :

(α)
B

2
(ϐ)

B

4
(γ) B (δ) 2B

Μονάδες 5

Α.4. Αν διπλασιάσουµε την περίοδο περιστροφής ενός αγώγιµου πλαισίου
που στρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, τότε το πλάτος της εναλ-
λασσόµενης τάσης που εµφανίζεται στα άκρα του

(α) παραµένει σταθερό.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) τετραπλασιάζεται.

(δ) υποδιπλασιάζεται.

Μονάδες 5

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη.

(α) Οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές που δηµιουργεί ένας ευθύγραµµος
ϱευµατοφόρος αγωγού είναι οµόκεντροι κύκλοι µε κέντρο πάνω στον
αγωγό.

(ϐ) ΄Οταν ένας ϱευµατοφόρος αγωγός ϐρεθεί µέσα σε περιοχή µε µαγνητικό
πεδίο ϑα δέχεται πάντα από το πεδίο την δύναµη Laplace

(γ) Για την Ελλάδα η ενεργός τάση και η συχνότητα της εναλλασσόµενης
τάσης είναι 220V, 50Hz αντίστοιχα.
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(δ) Το αργίλιο (Al) ανήκει στα παραµαγνητικά υλικά.

(ε) Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ϕορτίου.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενας ϱαβδόµορφος µαγνήτης µάζας m αφήνεται να πέσει από σηµείο
Α πάνω από σταθερό µεταλλικό δακτύλιο, έτσι ώστε να περάσει από µέσα
του. Ο µαγνήτης ϕτάνει στο σηµείο Γ, το οποίο απέχει από το Α κατακόρυφη

απόσταση h, έχοντας ταχύτητα υ1 =
3

4
υ, όπου υ είναι η ταχύτητα που ϑα είχε

αν δεν υπήρχε ο δακτύλιος.

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g. Η ϑερµική ενέργεια Q που
µεταφέρεται στο περιβάλλον λόγω της αντίστασης του δακτυλίου είναι :

(α)
9

16
mgh (ϐ)

7

16
mgh (γ)

1

4
mgh

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

http://www.perifysikhs.com 3



Φρ
ον
τισ

τή
ρι

Σχολική Χρονιά 2021-2022 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2. ∆ύο οµόκεντροι κυκλικοί αγωγοί ακτίνων r και
3r

2
διαρρέονται από

αντίρροπα ϱεύµατα I2 και I1 αντίστοιχα. Στο κοινό τους κέντρο η ένταση ~B
του µαγνητικού πεδίου έχει ϕορά από την σελίδα προς τον αναγνώστη.

Αν µηδενίσουµε το ϱεύµα I1 η ϕορά της έντασης ~B αλλάζει αλλά το µέτρο

της µένει σταθερό. Ο λόγος
I1

I2
των εντάσεων των ϱευµάτων των αγωγών είναι :

(α)
2

3
(ϐ)

3

2
(γ) 3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.3. Τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓ∆ πλευράς α είναι κάθετο στις δυναµικές γραµ-
µές δύο µαγνητικών πεδίων που έχουν αντίθετες εντάσεις B1 = B και
B2 = −B και ισχύει ότι (ΑΚ) = (∆Λ)=

α

3
. Αν µετακινήσουµε το πλαίσιο

κατά
α

3
. προς τα δεξιά τότε το επαγωγικό ϕορτίο είναι q1, ενώ αν το µετακ-

ινήσουµε προς τα αριστερά το επαγωγικό ϕορτίο είναι q2. Για τα επαγωγικά
ϕορτία q1 και q2 ισχύει :

(α) q1 = −2

3
q2 (ϐ) q1 = −2q2 (γ) q1 = −q2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

΄Ενα σωληνοειδές πηνίο µεN1 = 1000 σπείρες, µήκος ` = 1m και διατοµή
ακτίνας r1 = 10cm διαρρέεται από ϱεύµα έντασης i που µεταβάλλεται µε
τον χρόνο σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα. Στο εσωτερικό του πηνίου
υπάρχει ένα κυκλικό συρµάτινο πλαίσιο µε N2 = 10 σπείρες, ακτίνα r2 =

5cm και αντίσταση ανά µονάδα µήκους R∗ =
1

π
Ω/cm.
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Γ.1 Να υπολογιστεί η ϱοή του µαγνητικού πεδίου µέσα από µια σπείρα του
σωληνοειδούς πηνίου την χρονική στιγµή t1 = 1ms.

Μονάδες 4

Γ.2 Να υπολογιστεί η ΗΕ∆ που ϑα αναπτυχθεί στο σωληνοειδές πηνίο και
να προσδιοριστεί η πολικότητα της την χρονική στιγµή t2 = 3ms.

Μονάδες 5

Γ.3 Να κατασκευάσετε σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες το διάγραµ-
µα Επαγωγικής ΗΕ∆ - Χρόνου που αναπτύσσετε στο κυκλικό πλαίσιο
για το χρονικό διάστηµα 0 − 6ms

Μονάδες 6

Γ.4 Να προσδιοριστεί η ϕορά και η ένταση του επαγωγικού ϱεύµατος στο
κυκλικό πλαίσιο την χρονική στιγµή t3 = 5ms (µονάδες 3) καθώς και
το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του συρµάτινου
πλαισίου εξαιτίας του επαγωγικού ϱεύµατος. (µονάδες 2)

Μονάδες 5

Γ.5 Να υπολογιστεί το επαγωγικό ϕορτίου που µετατοπίζεται µέσα στο συρ-
µάτινο πλαίσιο στην διάρκεια των 6ms.
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Μονάδες 5

∆ίνονται : η σταθερά kµ = 10−7N/A2 και π2 = 10. Να ϑεωρήσετε εσείς
όποια ϕορά ϑέλετε για το ϱεύµα i που διαρρέει το σωληνοειδές πηνίο.

Θέµα ∆

Ευθύγραµµος ϱευµατοφόρος αγωγός ΚΛ έχει µάζα m = 0, 2kg , µήκος
` = 1m, ωµική αντίσταση RKΛ = 1Ω και τα άκρα του είναι σε επαφή µε
λεία κατακόρυφα και αγώγιµα σύρµατα Αy1 και Γy2 µεγάλου µήκους και
αµελητέας ωµικής αντίστασης.

Τα πάνω άκρα των κατακόρυφων συρµάτων γεφυρώνονται µε Συσκευή
Σ (π.χ. λαµπτήρας) µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας (8W, 4V ). Τα κάτω
άκρα συνδέονται µε πηγή εναλλασσόµενης τάσης πλάτους V και συχνότη-
τας f = 5Hz µέσω ανοικτού διακόπτη (δ). Ενώ παραπάνω παρεµβάλλεται
αντιστάτης αντίστασης R = 2Ω, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Κάποια χρονική στιγµή, που την ϑεωρούµε ως t = 0, ο αγωγός αφήνεται
ελεύθερος να κινηθεί και αφού διανύσει κατακόρυφη απόσταση h = 1, 8m
εισέρχεται σε περιοχή µε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο µέτρου έν-
τασης B = 1T , ϕοράς από τον αναγνώστη προς την σελίδα.

∆.1 Να περιγράψετε αναλυτικά το είδος της κίνησης που εκτελεί ο αγωγός
ΚΛ από την στιγµή που αφήνεται µέχρι να αποκτήσει την οριακή του
ταχύτητα. (Μονάδες 3) Αφού εξηγήσετε τον λόγο που αποκτά οριακή
ταχύτητα, να υπολογίσετε το µέτρο της.(Μονάδες 3)

Μονάδες 6

∆.2 ΄Οταν ο αγωγός αποκτήσει την οριακή του ταχύτητα εξετάστε αν η
συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Μονάδες 4

∆.3 Ποία η ϑερµότητα που εκλύεται στο κύκλωµα λόγω ϕαινοµένου Joule
από την στιγµή που ο αγωγός εισέρχεται στο οµογενές µαγνητικό πεδίο
και αφού διανύσει απόσταση s = 0, 5m µέσα σε αυτό, όταν και αποκτά
την οριακή του ταχύτητα.
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Μονάδες 5

∆.4 Να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας όταν ο αγωγός
έχει διανύσει απόσταση s = 1m γνωρίζοντας ότι δεν έχει εξέλθει από το
οµογενές µαγνητικό πεδίο.

Μονάδες 4

Την στιγµή που ο αγωγός εξέρχεται από το οµογενές µαγνητικό πεδίο, απο-
µακρύνεται από την διάταξη και ο διακόπτης (δ) κλείνει. Σας δίνεται ότι η
συσκευή ϑα λειτουργεί κανονικά µετά το κλείσιµο του (δ).

http://www.perifysikhs.com 8
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∆.5 Να ϐρεθεί η χρονική εξίσωση της εναλλασσόµενης τάσης της πηγής
(µονάδες 3) καθώς και η ϑερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από
τον αντιστάτη R αν λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα µιας περιόδου.
(µονάδες 3)

Μονάδες 6

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις
αντιστάσεις του αέρα αµελητέες.

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : Γ. Βασιλάκης, Α. Χουλάκης , Μ. Καραδηµητρίου

πηγές : ylikonet, Study4exams

Καλή Επιτυχία !
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«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε
να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να
υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα
υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει
απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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