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ΕΠΑΓΩΓΗ
63) Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήµατος θεωρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά τους είναι παράλληλα.

Ο δακτύλιος Α είναι ανοικτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας ραβδόµορφος µαγνήτης πλησιάζει τους δακτυλίους, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραµένει κάθετος στα επίπεδα των δακτυλίων.
Α. Επαγωγική τάση αναπτύσσεται:
α. στον Α
β. στον Β
γ. και στους δύο.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Β. Επαγωγικό ρεύµα διαρρέει:
α. τον Α
β. τον Β
γ. και τους δύο
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Λ Κ
64) Στο κύκλωµα του σχήµατος
α) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο άκρο Λ του
S
N
πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος (Ν).
β) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο άκρο Λ του
πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος (S).
γ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος
(N).
δ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος
(S).
65) Στα άκρα ωµικής αντίστασης R εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση της µορφής:
V = Vo ηµωt. Να παρασταθούν γραφικά:
α) η τάση V
β) η ένταση του ρεύµατος Ι
γ) η ισχύς Ρ του εναλλασσόµενου ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο t κατά τη διάρκεια µιας περιόδου Τ.
66) Οι ρευµατοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια µας λέµε ότι δίνουν 220V. Η
τιµή αυτή αναφέρεται:
α. στο πλάτος της τάσης
β. στην ενεργό τιµή της τάσης
γ. στο πλάτος της έντασης του ρεύµατος
δ. στην ενεργό τιµή της έντασης του ρεύµατος.
67) Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R, εφαρµόζουµε εναλλασσόµενη τάση της µορφής
υ = Vηµωt, όπου V το πλάτος της τάσης και ω η γωνιακή της συχνότητα.
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i) Να γράψετε τη σχέση που δίνει το πλάτος της έντασης του ρεύµατος I στο κύκλωµα.
VΙ
ii) Να δείξετε ότι η µέση ισχύς P στον αντιστάτη R δίνεται από τη σχέση: Ρ= 2 .
2
68) Αγωγός ΟΓ µήκους L, στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από άξονα που
διέρχεται από το άκρο του Ο και είναι κάθετος στον αγωγό. Το επίπεδο περιστροφής του
είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου <Β. Αν ελαττώσουµε τη
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του, τότε η επαγωγική τάση στα άκρα του αγωγού:
α. µειώνεται
β. αυξάνεται
γ. παραµένει σταθερή.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
10
69) Η σχέση που δίνει την ένταση ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι: i=2 ηµ20πt (S.I.).
_2
Η ενεργός ένταση του ρεύµατος είναι:
α. 20Α β. 10Α
γ. 5Α
δ. 2Α.
70) Λεπτός αγώγιµος δίσκος στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα @ω, περί άξονα κάθετο
στο επίπεδό του και διερχόµενο από το κέντρο του, µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Το
επίπεδο του δίσκου είναι παράλληλο προς τις µαγνητικές γραµµές του πεδίου. Αν διπλασιάσουµε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου, τότε η ΗΕ∆ από επαγωγή ανάµεσα
στο κέντρο και σε οποιοδήποτε σηµείο της περιφέρειας του δίσκου θα:
α. παραµείνει ίση µε µηδέν
β. διπλασιαστεί
γ. τετραπλασιαστεί
δ. υποδιπλασιαστεί.
71) Χάλκινη ράβδος µήκους ; κινείται ευθύγραµµα µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο =Β µε
ταχύτητα που έχει µέτρο υ και διεύθυνση κάθετη στον άξονά της. Αν η κίνηση της ράβδου
γίνεται σε επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση του πεδίου, η επαγόµενη Η.Ε.∆. έχει µέτρο:

α. Εεπ = 3 Βυ;

β. Εεπ= Β2υ;

γ. Εεπ = Βυ;2

δ. Εεπ= Βυ;

72) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον
αριθµό της µονάδας της στήλης Β, που αντιστοιχεί σωστά.
Α
B
α.
Επαγωγική τάση
1.
Henry
β.
Συντελεστής αυτεπαγωγής
2.
Volt
γ.
Ένταση µαγνητικού πεδίου
3.
Watt
δ.
Ισχύς ηλεκτρικού ρεύµατος
4.
Tesla
ε.
∆ύναµη Laplace
5.
Newton
6.
Weber
73) Συµπλήρωσης κενού
i) Τα επαγωγικά ρεύµατα έχουν τέτοια φορά ώστε να .......... στο αίτιο που τα προκαλεί.
ii) Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο και η κατεύθυνση της ταχύτητάς του σχηµατίζει µε τις µαγνητικές γραµµές γωνία 0ο < φ < 90ο, τότε η κίνησή του είναι .......... .
iii) Η αυτεπαγωγή είναι ιδιότητα των κυκλωµάτων αντίστοιχη µε την .......... των σωµάτων
στην κίνηση.
iv) Αυτεπαγωγή ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο δηµιουργείται ηλεκτρεγερτική
δύναµη σε ένα κύκλωµα, όταν  η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. Η
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ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή σε ένα κύκλωµα είναι ανάλογη µε το
  της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει.
74) Στο κύκλωµα (α) ο µεταγωγός Μ βρίσκεται αρχικά στη θέση Α και το κύκλωµα, που αποτελείται από αντιστάτη µε αντίσταση R και ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L,
διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγµή t0 = 0, ο µεταγωγός τοποθετείται στη θέση Β και η ένταση του ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνεται από το
διάγραµµα (β).

i) Η αποθηκευµένη ενέργεια στο πηνίο είναι µεγαλύτερη:
α) τη χρονική στιγµή t1
β) τη χρονική στιγµή t2 .
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι µεγαλύτερη:
α) τη χρονική στιγµή t1
β) τη χρονική στιγµή t2 .
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
75) Η σχέση v=220_2 ηµ100πt (S.I.) δίνει την τιµή µιας εναλλασσόµενης τάσης υ συναρτήσει
του χρόνου. Η ενεργός τάση είναι
220
α. 110V.
β. 220V.
γ. 3
V.
δ. 220_2 V.
_2
76) Αγώγιµο πλαίσιο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε γωνιακή ταχύτητα
ω, γύρω από άξονα που είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές του πεδίου.
Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου διπλασιαστεί, τότε το πλάτος της εναλλασσόµενης τάσης
α) διπλασιάζεται.
β) παραµένει σταθερό,
γ) υποδιπλασιάζεται.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
77) Εναλλασσόµενη τάση παράγεται από στρεφόµενο πλαίσιο αµελητέας αντίστασης. Το
πλαίσιο στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο γύρω
από άξονα που είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές και βρίσκεται στο επίπεδο του. Τα
άκρα του πλαισίου συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης R. ∆ιπλασιάζουµε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου. Η µέση ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη R:
α. διπλασιάζεται
β. υποδιπλασιάζεται
γ. τετραπλασιάζεται.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
78) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου εξαρτάται από:
α. την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει
β. το ρυθµό µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει
γ. τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου
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δ. την ωµική αντίσταση του πηνίου.
79) Αφήνουµε ένα µαγνήτη να πέσει ελευθέρα από ύψος h. Η χρονική διάρκεια της πτώσης του
είναι t1.Αφήνουµε τον ίδιο µαγνήτη να πέσει από το ίδιο ύψος h, αλλά κάτω από το µαγνήτη βρίσκεται πηνίο µε κατακόρυφο άξονα όπως φαίνεται στο σχήµα.

N

N

N

S

S

S

δ

h

δ

Ο διακόπτης δ είναι κλειστός. Τότε η χρονική διάρκεια της πτώσης του είναι t2. Επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο πείραµα µε τον διακόπτη δ ανοικτό. Η χρονική διάρκεια της πτώσης του είναι t3.
Για τους χρόνους t1, t2, t3 ισχύει: α) t1= t2 = t3. β) t1 = t3, t1 < t2. γ) t1= t2, t3 < t1.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

20 ηµ40πt (SI). Ο ίδιος
_2

80) Ένας αντιστάτης διαρρέεται από εναλλασσόµενο 20 ρεύµα i = 2

αντιστάτης, για να προκαλείται το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα στον ίδιο χρόνο, πρέπει να
διαρρέεται από συνεχές ρεύµα που να έχει ένταση:
α. 20Α.

β.

10Α.

10 Α.
_2

γ. 2

δ. 20 _2 Α.

81) Μέτρο της αδράνειας ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος είναι:
α. η ωµική του αντίσταση.
β. η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει.
γ. το συνολικό φορτίο του.
δ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής του.
82) Αντιστάτης αντίστασης R=6Ω διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα, του οποίου η στιγµιαία ένταση δίνεται από τη σχέση i= 4+2 ηµ10t (S.Ι.)
Η ενεργός τιµή της τάσης στα άκρα του αντιστάτη είναι:
α. 24V.
β. 24+2V.
γ. 48 V.
δ. 12+2V.
83) Σωστού λάθους
i) Τα όργανα που χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση εναλλασσόµενων τάσεων και ρευµάτων δείχνουν τα πλάτη των µεγεθών αυτών.
ii) Η δύναµη Lorentz δεν µπορεί να µεταβάλει την κινητική ενέργεια φορτισµένου σωµατιδίου.
iii) Η εναλλασσόµενη τάση που εφαρµόζουµε στα άκρα αντιστάτη και το ρεύµα που προκαλεί αυτή βρίσκονται σε φάση.
iv) Η ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή σ' ένα κύκλωµα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει.
v) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής των κυκλωµάτων είναι το µέτρο της αδράνειας τους.
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84) Σωστού λάθους
i) Η ενεργός τιµή της έντασης εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι µεγαλύτερη από το πλάτος της έντασης του.
ii) Η εµφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναµης σε ένα κύκλωµα, εξαιτίας της µεταβολής του
ρεύµατος που συµβαίνει σε ένα άλλο κύκλωµα, λέγεται αµοιβαία επαγωγή.
iii) Το φαινόµενο της εµφάνισης ηλεκτρεγερτικής δύναµης σε ένα κύκλωµα, εξαιτίας της
µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που συµβαίνει σε ένα άλλο κύκλωµα, λέγεται αυτεπαγωγή.
iv) Η επιτάχυνση που αποκτά φορτισµένο σωµατίδιο µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο,
λόγω της δύναµης από το πεδίο, είναι σταθερή.
v) Ο συντελεστής αµοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων δεν εξαρτάται από τα γεωµετρικά τους
χαρακτηριστικά.
85) Ευθύγραµµος αγωγός (ΟΑ) µήκους L στρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου Β µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από
το άκρο του Ο και το επίπεδο περιστροφής του αγωγού είναι κάθετο στις µαγνητικές γραµµές του πεδίου. Στα άκρα του αγωγού αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή Ε. Αν ο αγωγός είχε µήκος 2L, τότε η ΗΕ∆ στα άκρα του θα ήταν:
α. Ε.
β.2E.
γ. 4Ε.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
86) Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα, τον αριθµό της Στήλης II που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. (Στη Στήλη Ι περισσεύει ένα στοιχείο).
Στήλη Ι
Στήλη II
Α.

Ενέργεια

1.

(Η) Henry

Β.

Ένταση µαγνητικού πεδίου

2.

(W) Watt

Γ.

Ισχύς

3.

(Τ) Tesla

∆.

Ηλεκτρεγερτική δύναµη

4.

rad/s

Ε.

Συντελεστής αυτεπαγωγής

5.

(J) Joule

ΣΤ.

Γωνιακή συχνότητα

Ασκήσεις
87) To διπλανό σχήµα δείχνει δύο κατακόρυφα σύρµατα µεγάλου µήκους Αx και Γψ αµελητέας ωµικής αντίστασης. Τα άκρα τους Α και
Γ συνδέονται αρχικά, µε τη βοήθεια µεταγωγού µ, µε ηλεκτρική πηγή, της οποίας η ΗΕ∆ είναι Ε1=10 V και η εσωτερική της αντίσταση
είναι r=2Ω. Η διάταξη βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο κάθετο στο επίπεδο που σχηµατίζουν τα παράλληλα
σύρµατα Αx και Γψ. Ευθύγραµµος αγωγός ∆Ζ µάζας m=0,1 kg,
µήκους L=2 m και αντίστασης R=8Ω µπορεί να ολισθαίνει χωρίς
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τριβές µε τα άκρα του σε επαφή µε τα κατακόρυφα σύρµατα Αx και Γψ.
i) Αν ο αγωγός αρχικά ισορροπεί, χωρίς να συγκρατείται, να υπολογιστεί:
η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει
το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου.
ii) Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του µεταγωγού µ, αποσυνδέεται η πηγή Ε1 και συνδέεται
ακαριαία η πηγή Ε2 µε ΗΕ∆ Ε2=5V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω. Ο αγωγός αρχίζει
να κινείται.
Ποιο είναι το είδος της κίνησης του αγωγού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Θεωρούµε ότι το µήκος των συρµάτων είναι τέτοιο, ώστε ο αγωγός ∆Ζ αποκτά ορική ταχύτητα, χωρίς να διακόπτεται η επαφή του µε τα σύρµατα Αx και Γψ. Να υπολογίσετε την ορική ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός ∆Ζ.
Εξετάσεις 2000

88) Οι κατακόρυφοι µεταλλικοί αγωγοί Αχ και Γψ έχουν µεγάλο µήκος,
αµελητέα ωµική αντίσταση και απέχουν µεταξύ τους σταθερή απόσταση ℓ=1m. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται µε αγωγό αντίστασης R1=0,8Ω.
Ο αγωγός ΚΛ µήκους ℓ=1m, µάζας m=0,8kg και ωµικής αντίστασης
R2=0,2Ω, έχει τα άκρα του Κ και Λ συνεχώς σε επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς Αχ και Γψ αντίστοιχα και κινείται προς τα πάνω µε
αµελητέες τριβές και σταθερή ταχύτητα υ=4m/s δεχόµενος την επίδραση σταθερής εξωτερικής δύναµης F, όπως στο σχήµα. Η όλη διάταξη
βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο µέτρου Β=1Τ,
όπως στο σχήµα.
Α. Να υπολογίσετε:
i) την ΗΕ∆ από επαγωγή στα άκρα του αγωγού ΚΛ.
ii) την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
B. Κάποια χρονική στιγµή η εξωτερική δύναµη F µηδενίζεται.
Να υπολογίσετε:
iii) την ένταση του ρεύµατος στην αντίσταση R1 κατά τη χρονική στιγµή που η δύναµη
mg
στον αγωγό από το πεδίο είναι Fl= ^ , ενώ ο αγωγός εξακολουθεί να κινείται προς τα
4
πάνω.
iv) τη σταθερή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός, κατά την κάθοδό του.
∆ίνεται g=10 m/s2.
Εξετάσεις 2002

89) Το διπλανό σχήµα δείχνει δύο κατακόρυφους µεταλλικούς αγωγούς µεγάλου µήκους Αx και Γy που απέχουν µεταξύ τους σταθερή απόσταση
ℓ=1m και έχουν αµελητέα ωµική αντίσταση. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται µε αντίσταση R1=6Ω. Μεταλλικός αγωγός ΚΛ µήκους ℓ=1m, µάζας m=0,2 Kg και ωµικής αντίστασης R2=2Ω έχει τα άκρα του Κ,Λ πάνω στους κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy και είναι κάθετος σ' αυτούς. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο
έντασης Β=2Τ, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο των αγωγών Αx και
Γy. Ο αγωγός ΚΛ, που είναι δυνατόν να ολισθαίνει κατά µήκος των
αγωγών χωρίς τριβές, αρχικά είναι ακίνητος. Αυτός αφήνεται ελεύθερος να κινηθεί τη χρονική στιγµή t=0.
i) Να δείξετε ότι ο αγωγός αποκτά σταθερή (ορική) ταχύτητα και να την υπολογίσετε.
ii) Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού στα άκρα της αντίστασης R1, όταν ο αγωγός
αποκτά τη σταθερή (ορική) ταχύτητα.
iii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αγωγού τη χρονική στιγµή που η δύναµη Laplace
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είναι κατά µέτρο ίση µε το µισό του µέτρου του βάρους του.
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g=10m/s2.
Εξετάσεις Οµογενών 2001

90) Αγωγός ΚΛ κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ, χωρίς
τριβές, πάνω στους παράλληλους αγωγούς Γχ1 και
∆χ2 µένοντας διαρκώς κάθετος και σε επαφή µε αυτούς. Τα άκρα Γ και ∆ συνδέονται µεταξύ τους µε
αγωγό Γ∆ ορισµένης ηλεκτρικής αντίστασης. Η όλη
διάταξη βρίσκεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο =Β
κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί και µε
φορά όπως φαίνεται στο σχήµα.
i) Η φορά του ρεύµατος που θα διαρρέει το σύρµα Γ∆ είναι: (επιλέξτε)
α) από το ∆ προς το Γ
β) από το Γ προς το ∆
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Χρειάζεται να ασκείται εξωτερική δύναµη στον αγωγό ΚΛ, ώστε να κινείται µε σταθερή ταχύτητα;
α) Ναι
β) Όχι
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
91) Κλειστό µεταλλικό πλαίσιο κινείται µε σταθερή ταχύτητα @υ και τη χρονική στιγµή t = 0
αρχίζει να εισέρχεται σε εκτεταµένο οµογενές µαγνητικό πεδίο Β, οι δυναµικές γραµµές
του οποίου είναι κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου (σχήµα α). Ο χρόνος που απαιτείται για
να εισέλθει όλο το πλαίσιο στο πεδίο είναι 2s. Η αντίσταση του πλαισίου είναι R = 0,5 Ω.
Η µαγνητική ροή Φ που διέρχεται από το πλαίσιο µεταβάλλεται µε το χρόνο t, όπως φαίνεται στο διάγραµµα (σχήµα β), από την τιµή Φ = 0 για t = 0 ως την τιµή Φ0 = 8Wb για t =
2s.

α. Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή Εεπ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο, στο χρονικό διάστηµα από t = 0 ως t = 2s.
β. Να γίνει το διάγραµµα της ηλεκτρεγερτικής δύναµης συναρτήσει του χρόνου (Εεπ–t)
για το χρονικό διάστηµα από t = 0 ως t = 5s.
γ. Να βρεθεί η ένταση του ρεύµατος Ι που διαρρέει το πλαίσιο στο χρονικό διάστηµα
από t = 0 ως t = 2s, καθώς και το πλάτος της έντασης Ι0 ενός εναλλασσόµενου
ρεύµατος το οποίο θα είχε το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα στο πλαίσιο, στο ίδιο χρονικό διάστηµα.
δ. Να βρεθεί το ποσό της θερµότητας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο, στο χρονικό διάστηµα από t = 0 ως t = 5s.
Εσπερινά 2003

92) Αγώγιµο τετράγωνο πλαίσιο, αµελητέας αντίστασης και πλευράς α = 0,1 m, αποτελείται
2
από 100 σπείρες και βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε µέτρο έντασης Β =1
π
Τ. Το πλαίσιο περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέτρου 100π rad/s γύρω από
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άξονα που διέρχεται από τα µέσα δύο απέναντι πλευρών του και είναι κάθετος στις γραµµές του πεδίου. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης 50 Ω.
Να υπολογίσετε:
α. Το πλάτος της παραγόµενης εναλλασσόµενης τάσης στα άκρα του αντιστάτη.
β. Την ενεργό ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος.
γ. Το ποσό θερµότητας που αποδίδει ο αντιστάτης στο περιβάλλον σε χρόνο 2 min.
δ. Τη µεταβολή της µέσης ισχύος που προσφέρεται στον αντιστάτη, αν διπλασιασθεί
το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου.
Επαναληπτικές 2003

93) Αγώγιµη ράβδος ΑΓ, µήκους L =2m στρέφεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β
=1Τ, µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω = 20rad/s, γύρω από άξονα που είναι κάθετος στη
ράβδο. Το επίπεδο περιστροφής της ράβδου είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου όπως απεικονίζεται στα σχήµατα (1) και (2).

i) Να βρεθεί το είδος του φορτίου (θετικό ή αρνητικό) που συσσωρεύεται στα άκρα Α και
Γ της ράβδου, όταν ο άξονας περιστροφής διέρχεται:
από το άκρο Α της ράβδου (σχήµα 1).
από το µέσον Ο της ράβδου (σχήµα 2).
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ii) Για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις να βρεθεί η διαφορά δυναµικού ∆V = VA
– VΓ που αναπτύσσεται, λόγω επαγωγής, µεταξύ των άκρων της ράβδου.
Εσπερινών 2004

94) ∆υο παράλληλοι µεταλλικοί αγωγοί Αχ και Γy µε αµελητέα
αντίσταση βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν
µεταξύ τους απόσταση L=lm. Ευθύγραµµος µεταλλικός αγωγός ΚΛ µάζας m και αντίστασης Κ=1Ω βρίσκεται σε συνεχή
επαφή µε τους αγωγούς Αχ και Γν και µπορεί να ολισθαίνει
παραµένοντας κάθετος σε αυτούς. Τα άκρα Α και Γ των µεταλλικών αγωγών συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης
R1=2Ω. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου
Β=1Τ, του οποίου οι δυναµικές γραµµές είναι κάθετες στο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί.
Στον ευθύγραµµο αγωγό ΚΛ, που είναι αρχικά ακίνητος, ασκείται σταθερή εξωτερική δύναµη µέτρου F=3N µε κατεύθυνση παράλληλη στους αγωγούς Αx και Γy , όπως φαίνεται
στο σχήµα, µε αποτέλεσµα η ράβδος να αρχίζει να κινείται. Στην κίνηση της ράβδου αντιτίθεται δύναµη τριβής η οποία εµφανίζεται στα σηµεία επαφής Κ και Λ συνολικού µέτρου
1N.
Να υπολογίσετε:
α. τη µέγιστη ταχύτητα (οριακή, υορ) που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ
β. την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ τη χρονική στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας
του αγωγού είναι υ=3m/s
γ. το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου ΚΛ τη χρονική στιγµή που
το µέτρο της ταχύτητας της ράβδου είναι υ=4,5 m/s.
Ε.Λ. 2004
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95) Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=20V και αµελητέα
εσωτερική αντίσταση. Ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=5Ω και το πηνίο είναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,5H. Κλείνουµε το
διακόπτη δ του κυκλώµατος.
Να υπολογίσετε:
i) την τελική τιµή της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα.
ii) το µέτρο της ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή η οποία αναπτύσσεται στο πηνίο, τη στιγµή που η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα είναι 3Α.
iii) την ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα, τη στιγµή κατά την οποία το ρεύµα αυξάνεται
di
µε ρυθµό 2 =30 Α/s.
dt
iv) την ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στο µαγνητικό πεδίο του πηνίου, τη στιγµή κατά
την οποία η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή στο πηνίο έχει µέτρο 10V.
Επαναληπτικές Ε.Λ. 2004

