9o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τµήµα:

∆ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..………….

Πειραιάς

20/4 / 2007

1) Ο αγωγός ΑΓ αντίστασης R1 κινείται χωρίς τριβές πάνω στις
αγώγιµες οριζόντιες σιδηροτροχιές Ζx1 και ∆x2, µε σταθερή
ταχύτητα υ, σε περιοχή που επικρατεί κατακόρυφο οµογενές
µαγνητικό πεδίο Β, όπως στο σχήµα.
i) Να συµπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
a) Σε κάθε ελεύθερο ηλεκτρόνιο του αγωγού, εξαιτίας
της …………………….…… ασκείται δύναµη
…………..(όνοµα), που το µέτρο της δίνεται από τη σχέση ……………….., όπου
……………………. και κατεύθυνση …………………………………
b) Στον αγωγό ΑΓ αναπτύσσεται Ηλεκτρεγερτική δύναµη η οποία υπολογίζεται από
την εξίσωση …………………………………
c) Στον αγωγό ΑΓ ασκείται από ………………………………. δύναµη ………
……….(όνοµα) που το µέτρο της δίνεται από τη σχέση ……………………….όπου
…… ……………………. και κατεύθυνση …………………………………
ii) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
a) Ο αντιστάτης R διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα µε φορά από το ∆!Ζ.
b) Η µαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο ΖΑΓ∆ αυξάνεται.
c) Ο αγωγός ΑΓ δέχεται δύναµη Laplace επειδή κινείται.
d) Η δύναµη Laplace που ασκείται στον ΑΓ έχει φορά προς τα αριστερά.
e) Το έργο της δύναµης Laplace εκφράζει την Μηχανική ενέργεια που µετατρέπεται σε
Ηλεκτρική.
Μονάδες 12+10=22
2) Το πλαίσιο ΑΓ∆Ζ αφήνεται να πέσει κατακόρυφα και εισέρχεται σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο, όπως στο διπλανό σχήµα, όπου στη
θέση αυτή έχει επιτάχυνση @α. Ποια πρόταση είναι σωστή.
i) Το πλαίσιο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το Γ!Α.
ii) Στην πλευρά ΑΓ ασκείται δύναµη από το µαγνητικό πεδίο µικρότερη
από το βάρος του αγωγού.
iii) Στην πλευρά ∆Ζ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα πάνω.
iv) Στην πλευρά ΑΖ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα πάνω.
Μονάδες

8

3) Το πλαίσιο ΑΓ∆ σχήµατος ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου µε κάθετες
πλευρές α, κινείται µε σταθερή ταχύτητα @υ σε οµογενές µαγνητικό πεδίο
έντασης <Β, όπως στο διπλανό σχήµα. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις.
i) Στο πλαίσιο αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή Ε=Βυα.
ii) Στην πλευρά ΑΓ αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή Ε=Βυα.
iii) Για τη διαφορά δυναµικού V∆Α ισχύει: V∆-VΑ=Βυα.
iv) Η πλευρά Γ∆ διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το Γ!∆.
v) Στη πλευρά ΑΓ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα αριστερά.
Μονάδες

10

4) Στο διπλανό σχήµα το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα, άρα
ο µαγνήτης:
i) Είναι ακίνητος.
ii) Πλησιάζει το πηνίο.
iii) Αποµακρύνεται από το πηνίο.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες

4+6=10

5) Στο σχήµα, ο αγωγός ΑΓ έχει αντίσταση 3Ω, µήκος 1m, µάζα 2kg και
αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα σε επαφή µε τους δύο κατακόρυφους
αγωγούς, που δεν έχουν αντίσταση, χωρίς τριβές. ∆ίνονται ακόµη
[=30V και r=2Ω ενώ το οµογενές οριζόντιο µαγνητικό πεδίο έχει ένταση Β=2Τ.
i) Αποδείξτε ότι ο αγωγός θα κινηθεί προς τα κάτω.
ii) Για την στιγµή που η ταχύτητα του αγωγού έχει µέτρο 5m/s, να υπολογιστούν:
a) Η ΗΕ∆ από επαγωγή και η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
b) Η επιτάχυνση του αγωγού.
c) Η ισχύς της γεννήτριας και η ισχύς που µετατρέπεται σε θερµότητα στο κύκλωµα.
iii) Να βρεθεί η οριακή ταχύτητα του αγωγού;
∆ίνεται: g=10m/s2.
Μονάδες 10K5=50

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

9o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τµήµα:

∆ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..………….

Πειραιάς

20/4 / 2007

1) Ο αγωγός ΑΓ έχει µήκος ; µάζα m, αντίσταση R και αφήνεται να
κινηθεί οριζόντια, οπότε µετά από λίγο έχει αποκτήσει ταχύτητα
υ<υορ όπως στο σχήµα.
i) Να συµπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
a) Στον αγωγό ΑΓ αναπτύσσεται Ηλεκτρεγερτική δύναµη η
οποία υπολογίζεται από την εξίσωση …………………...
b) Στον αγωγό ΑΓ ασκείται από ………………………………. δύναµη ………
……….(όνοµα) που το µέτρο της δίνεται από τη σχέση ……………………….όπου
…… ……………………. και κατεύθυνση …………………………………
c) Η γεννήτρια παρέχει ενέργεια στο κύκλωµα µε ρυθµό …………………. ενώ η ισχύς της δύναµης Laplace εκφράζει την µετατροπή της …………………ενέργειας
σε ………………ενέργεια.
ii) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
a) Στον αγωγό ΑΓ θα αναπτυχθεί ΗΕ∆ από επαγωγή, µε τον θετικό πόλο της προς τα
πάνω.
b) Ο αγωγός ΑΓ διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το Γ!Α.
c) Η ισχύς της δύναµης Laplace είναι αρνητική.
d) Εξαιτίας της κίνησης του αγωγού ΑΓ σε ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιό του ασκείται δύναµη Lorentz µε φορά προς τ’ αριστερά.
e) Ο αγωγός ΑΓ θα κινηθεί µε σταθερή επιτάχυνση προς τα δεξιά, µέχρι που να αποκτήσει σταθερή ταχύτητα.
f) Μόλις ο αγωγός ΑΓ αποκτήσει σταθερή ταχύτητα, το κύκλωµα δεν διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα.
Μονάδες (2+5+3)+12=22
2) Το πλαίσιο ΑΓ∆Ζ εξέρχεται µε σταθερή ταχύτητα @υ από οµογενές µαγνητικό πεδίο, όπως στο διπλανό σχήµα.
Ποια πρόταση είναι σωστή.
i) Στην πλευρά ΑΓ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα αριστερά.
ii) Το πλαίσιο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το Α!Γ.
iii) Στην πλευρά ∆Ζ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα δεξιά.
iv) Στην πλευρά ΑΖ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα κάτω.
Μονάδες

8

3) Το πλαίσιο ΑΓ∆ σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου µε πλευρά Γ∆=α, κινείται µε σταθερή ταχύτητα @υ σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης <Β, όπως στο διπλανό σχήµα.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις.
i) Στο πλαίσιο αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή Ε=Βυα.
ii) Στην πλευρά ∆Γ αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή Ε=Βυα.
iii) Για τη διαφορά δυναµικού VΓΑ ισχύει: VΓ-VΑ=Βυα.
iv) Η πλευρά Γ∆ διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από το ∆!Γ.
v) Στη πλευρά Γ∆ ασκείται δύναµη Laplace µε φορά προς τα αριστερά.
Μονάδες

10

4) Στο διπλανό σχήµα το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα, άρα ο
µαγνήτης:
i) Είναι ακίνητος.
ii) Πλησιάζει το πηνίο.
iii) Αποµακρύνεται από το πηνίο.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες

4+6=10

5) Στο σχήµα ο αγωγός ΑΓ έχει µήκος 1m, µάζα 1kg, αντίσταση R1=1Ω
και αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα σε επαφή µε τους δύο κατακόρυφους αγωγούς, που δεν έχουν αντίσταση, χωρίς τριβές. Η ένταση
του οριζόντιου µαγνητικού πεδίου είναι Β=2Τ ενώ ο αντιστάτης έχει
αντίσταση R= 3Ω.
i) Για την στιγµή που η ταχύτητα του αγωγού έχει µέτρο 4m/s, να υπολογιστούν:
a) Η ΗΕ∆ από επαγωγή που εµφανίζεται στον αγωγό ΑΓ και η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
b) Η επιτάχυνση του αγωγού.
c) Η ισχύς της δύναµης Laplace που ασκείται στον αγωγό ΑΓ. Τι εκφράζει αυτή;
d) Ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού.
ii) Ποια η οριακή ταχύτητα του αγωγού;
∆ίνεται: g=10m/s2.
Μονάδες 10K5=50

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

