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                                 ΤΕΣΤ -2-  (1,5h)   21-22  ΠΑΛΛΗΝΗ   -   ΔΥΝΑΜΗ  LAPLACE  

 

Α1.(10μ) 

Οι μεταλλικοί  κρίκοι  (1),(2)  με  λείες  επιφάνειες   συνδέονται  με μεταλλική  

ράβδο  μήκους l, είναι περασμένοι σε κατακόρυφες, μονωτικές, στερεωμένες  

ράγες  και συνδέονται με  σύρματα  αμελητέας μάζας. Η  ράβδος  σχηματίζει 

γωνία 300 με  τις ράγες. Κάθετα  στο  επίπεδο των  ράβδου- ραγών  υπάρχει     

ομογενές  μαγνητικό   πεδίο   έντασης   Β   με  φορά   από  το   επίπεδο  της 

σελίδας  προς  τα  μέσα.  Κρατάμε  τη  ράβδο  ακίνητη. Διοχετεύουμε  ρεύμα  

στη   ράβδο  έντασης  Ι από  τον  κρίκο  (1)  στον  κρίκο  (2)  και  ταυτόχρονα 

την    αφήνουμε   ελεύθερη.  Αν   το   βάρος  της  ράβδου  είναι   W = 2BIl    η   

η  επιτάχυνση  που θα αποκτήσει η ράβδος είναι: 

 

α)  g/2       β) 3g/4       γ) g/4      δ) 3g/8 

 

Α2. (20μ)               

Η γωνία ΑΒΓ αποτελείται  από δύο  μεταλλικές  ράβδους    ΑΒ=√3 α  

και    ΒΓ =α , κάθετες   μεταξύ  τους.  Στην   περιοχή    των   αγωγών  

υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β με δυναμικές γραμμές  

παράλληλες   στην   ΒΓ   και  φορά προς  τα δεξιά. Με σύρματα  στα  

άκρα  Α,Γ   διοχετεύουμε   ρεύμα   έντασης  Ι  στη   γωνία.  Η   γωνία  

μπορεί  να  στρέφεται  γύρω  από άξονα που διέρχεται από το άκρο 

Α και είναι κάθετος στο επίπεδο των αγωγών.  

 Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. ( Με   σωστή  επιλογή   + 4μ –  Με   λάθος  

 επιλογή  -4μ ). 

α) Όταν η γωνία βρίσκεται στην κατάσταση που φαίνεται στο σχήμα, το μέτρο της δύναμης Laplace   

   που ασκείται στη γωνία είναι FL = BIα√3 

β) Όταν η γωνία έχει στραφεί ωρολογιακά κατά 300 από την αρχική της, θέση το μέτρο της δύναμης  

    Laplace   που ασκείται στη γωνία είναι FL = BIα 

γ) Όταν η γωνία έχει στραφεί ωρολογιακά κατά 600 από την αρχική της, θέση το μέτρο της δύναμης  

    Laplace   που ασκείται στη γωνία είναι FL =  0 

δ) Όταν η γωνία έχει στραφεί ωρολογιακά κατά 900 από την αρχική της, θέση το μέτρο της δύναμης  

    Laplace   που ασκείται στη γωνία είναι FL =  BIα/2 



 

Ε, r=0 

Διακ. 

 

ε) Όταν η γωνία έχει στραφεί ωρολογιακά κατά 1200 από την αρχική της, θέση το μέτρο της δύναμης  

    Laplace   που ασκείται στη γωνία είναι FL =  BIα√3 

 

 

Β1 

Δύο ίδιοι κυλινδρικοί αγωγοί βάρους W ο  καθένας  

ισορροπούν σε  κατακόρυφο  επίπεδο. Οι αγωγοί  

είναι παράλληλοι  μεταξύ  τους  και  συνδέονται με  

σύρματα αμελητέας μάζας. Μέσα από τα σύρματα  

διοχετεύονται  ρεύματα  εντάσεων Ι1 , Ι2 με Ι1 =2 Ι2 

με φορές που φαίνονται  στο  σχήμα. Με τα  μέσα 

των  αγωγών  συνδέεται   ελατήριο.  Κάθετα   στο  

κατακόρυφο επίπεδο διέρχονται οι δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β με  

φορά από τη σελίδα προς τα έξω. 

Α. Το ελατήριο είναι :  α) συσπειρωμένο  β) επιμηκυμένο          (3μ) 

     Αιτιολόγηση                                                                            (4μ) 

Β. Το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου α) είναι μεγαλύτερο από 3W  β) είναι μικρότερο από 3W (3μ) 

     Αιτιολόγηση                                                                            (5μ) 

 

Β2. 

Έξι  ίδιοι αγωγοί στο  σχήμα συνδέονται μεταξύ   τους  και  

σχηματίζουν  ένα  τετράγωνο  και ένα ισόπλευρο  τρίγωνο 

στο   ίδιο   οριζόντιο  επίπεδο.  Η  αριστερή   πλευρά   του    

τετραγώνου συνδέεται με πηγή Ε, r=0 και η πάνω πλευρά      

του   έχει   διακόπτη.   Από   το   επίπεδο    του    πλαισίου   

διέρχονται   κάθετα   οι    δυναμικές   γραμμές   ομογενούς   

μαγνητικού πεδίου έντασης Β με φορά από τη σελίδα προς 

τα μέσα.  Οι αγωγοί έχουν αντίσταση.  

Κλείνουμε τον διακόπτη. 

α) Το πλαίσιο θα κινηθεί προς τα αριστερά. 

β) Το πλαίσιο θα κινηθεί προς τα δεξιά 

γ)  Το πλαίσιο δεν θα κινηθεί.                                                                              (5μ) 

      Αιτιολόγηση  (10μ) 
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Γ ΘΕΜΑ 

Τα άκρα του ομογενούς μεταλλικού  αγωγού ΚΛ  μήκους   l=0,5m,  μάζας m=0,2Kg ,  αντίστασης R=  

10 Ω,  είναι  πάνω  στις  παράλληλες  μεταλλικές  ράγες που  βρίσκονται  σε  οριζόντιο  επίπεδο.  Οι  

ράγες   μηδενικής   αντίστασης  συνδέονται  με  κύκλωμα  που  περιέχει  πηγή  με   Ε=12V, r=2Ω και  

διακόπτη δ. Ο αγωγός ΚΛ βρίσκεται στη θέση  που  φαίνεται  στο  σχήμα  και   δεξιά  του  υπάρχουν   

τρία  διαδοχικά  ομογενή  μαγνητικά  πεδία   εντάσεων   Β, 2Β, 3Β   με  πλάτη  α , α, β αντίστοιχα. Οι   

δυναμικές   γραμμές   των  μαγνητικών  πεδίων  είναι  παράλληλες στις ράγες με φορά προς τα δεξιά. 

Ο ΚΛ  μπορεί  να  ολισθαίνει  κάθετα  στις ράγες  εμφανίζοντας  τριβές,  με  συντελεστή  τριβής  μ= 1.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

Τη χρονική στιγμή  t = 0 κλείνουμε το διακόπτη δ και ταυτόχρονα ασκούμε οριζόντια, σταθερή δύναμη  

F=6N προς τα δεξιά . Ο  αγωγός ΚΛ θα σταματήσει στο τέλος του τρίτου πεδίου. Αν το πλάτος β του  

τρίτου πεδίου είναι β=0,8 m και η ένταση Β=4Τ να βρείτε: 

α) Το πλάτος α των άλλων πεδίων                                                                                            ( 15μ ) 

β) Τον ολικό χρόνο κίνησης του αγωγού ΚΛ                                                                              ( 10μ ) 

γ) Το κλάσμα της προσφερόμενης ενέργειας που γίνεται  θερμική ενέργεια στις αντιστάσεις.   (5 μ )                                    

δ) Τη  μέγιστη τιμή  του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ΚΛ και τη μέγιστη τιμή   

    του  ρυθμού   μετατροπής της ενέργειας σε θερμική ενέργεια.                                               ( 10μ ) 
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 Στον πάνω αγωγό ασκούνται οι δυνάμεις : 

 Δύναμη  Laplace  FL1  από το  Ο.Μ.Π. ,    Βάρος W , 

 Δύναμη  FL(2->1)  από τον παράλληλο ρευματοφόρο  

 αγωγό  με  ρεύμα  έντασης  Ι2  και  ενδεχομένως  η   

Δύναμη του ελατηρίου.  

Στον κάτω αγωγό ασκούνται οι δυνάμεις: 

Δύναμη  Laplace  FL2  από το  Ο.Μ.Π. ,    Βάρος W , 

Δύναμη  FL(1->2)  από τον παράλληλο ρευματοφόρο 

αγωγό με ρεύμα έντασης Ι1 και ενδεχομένως η  

Δύναμη του ελατηρίου. 

Η δύναμη FL1 έχει μέτρο FL1 = Β Ι1 l  και η  δύναμη FL2   έχει μέτρο FL2 = Β Ι2 l .   Άρα FL1 =2 FL2        (1) 

Εφαρμόζουμε τον Α Νόμο του Νεύτωνα για το σύστημα αγωγοί-ελατήριο. Οι δυνάμεις FL(2->1) , FL(1->2)   

και ενδεχομένως οι δυνάμεις από το ελατήριο , είναι εσωτερικές δυνάμεις , είναι αντίθετες ανά δύο και  

αλληλοαναιρούνται . 

ΣFΨ = 0 =>     FL1 - FL2 – W-W =0   => FL1 - FL2 = 2W  και λόγω της  (1)     2 FL2  - FL2 = 2W     =>   

FL2 = 2W       και  FL1 = 4W                                                                                                                (2) 

 Εφαρμόζουμε τον Α Νόμο του Νεύτωνα για τον πάνω αγωγό: 

 ΣFΨ = 0 =>     FL1 + FL(2->1) – W + Fελ. =0    και λόγω της (2)     4W + FL(2->1) – W + Fελ. =0    =>  

 3W + FL(2->1)  + Fελ. =0     =>    Fελ. = -3W - FL(2->1)     

 Από τη τελευταία σχέση προκύπτουν: 

Α.  Η δύναμη του ελατηρίου είναι προς τα κάτω, άρα το ελατήριο είναι επιμηκυμένο. Σωστό το β) 

Β. Το μέτρο της  Fελ. Είναι μεγαλύτερο από 3W                                                            Σωστό το α) 
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Ε, r=0 

 

Β2. 

Όταν  κλείνουμε  τον   διακόπτη , η  πηγή  διαρρέεται  από  

ρεύμα έντασης Ι ,ο κοινός  αγωγός τετραγώνου-  τριγώνου  

από  ρεύμα  έντασης Ι1   και  οι  άλλοι αγωγοί του τριγώνου        

από ρεύμα έντασης  Ι2.      Ισχύει            Ι=Ι1 + Ι2             (1)  

Στις  πάνω-κάτω  και  αριστερά   πλευρές  του τετραγώνου    

το μέτρο  της  FL είναι    FL = ΒΙα  με      κατευθύνσεις   που 

φαίνονται   στο   σχήμα.  Το α  είναι το μήκος κάθε αγωγού. 

Στην  κοινή  πλευρά  τετραγώνου – τριγώνου  το μέτρο της 

της FL είναι   FL1 = ΒΙ1α με κατεύθυνση προς τα δεξιά.  Στις άλλες πλευρές του τριγώνου πλην της  

κοινής , το μέτρο της FL είναι   FL2 = ΒΙ2α με κατευθύνσεις που φαίνονται στο σχήμα. 

Αναλύουμε τις  FL2  σε κάθετο στην κοινή πλευρά  άξονα – x και παράλληλο στην κοινή πλευρά   

άξονα-ψ : 

FL2x = FL2 συν600 = FL2 / 2 =  ΒΙ2α /2              και               FL2ψ  = FL2 ημ600 

Η ΣFψ  στο πλαίσιο και των δύο σχημάτων είναι μηδέν γιατί ανά δύο οι δυνάμεις πάνω κάτω είναι 
αντίθετες.  
 
ΣFx = 2 FL2x + FL1  - FL   = FL2 + FL1  - FL    =>    ΣFx = = ΒΙ2α +  ΒΙ1α – ΒΙ α = Βα( Ι2 + Ι1– Ι )   και από τη  
 
σχέση (1)     ΣFx =0    Σωστό το γ) 

 
 
 Γ. 
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α)     Στο πεδίο με Β στον ΚΛ ασκούνται οι δυνάμεις : Δύναμη  Laplace  προς τα μέσα της σελίδας ,  

       βάρος W προς τα μέσα , η συνολική κάθετη αντίδραση Ν προς τα έξω , η δύναμη F οριζόντια  

       προς τα δεξιά και η Τριβή ολίσθησης Τολ. οριζόντια  προς τα αριστερά. 

Από τον 2ο  νόμο του Νεύτωνα οριζόντια :  F- Tολ. = mα  =>   F- μΝ = mα                           (1) 

Κάθετα : ΣF =0       =>       Ν – W – FL = 0         =>        N = W + FL                                     (2) 
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  FL = Β i l            όμως       i = 
𝐸

𝑅+𝑟
  = 1A            άρα   FL = 2Ν                                                       (3) 

(1), (2),(3) =>             Tολ.1 = -4Ν            και                α= 10  m/s2                                                 (4)  

Με ανάλογη διαδικασία στο πεδίο με 2Β  : 

                                 Tολ.2 = -6Ν             και                α= 0                                                             (5) 

Με ανάλογη διαδικασία στο πεδίο με 3Β  : 

                                 Tολ.3 = -8Ν            και                 α=-10  m/s2                                                  (6)                                                           

 

 Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ από την αρχή του πεδίου με Β μέχρι να σταματήσει η ράβδος.    

                     ΔΚ = WF  + WToλ.1  + WΤολ.2 +  WΤολ.3             και λόγω των (4), (5), (6)    =>                                                          

                     0 =  6( 2α + β )  --4α – 6α -8α                =>               α=β = 0,8m                          

 

β)     Στο πεδίο με Β η κίνηση της ΚΛ είναι ευθ. ομαλά επιταχυνόμενη.  

        Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ και βρίσκουμε την ταχύτητα στο τέλος του πεδίου: 

       ΔΚ = ΣW      =>     
1

2
 mu2 = Fα -Tολ.1

 α     =>    u = 4 m/s 

        u = αt1       =>   4 = 10t1      =>     t1 = 0,4s                                                                          (7) 

                     Στο πεδίο με 2Β  η κίνηση είναι ευθ. ομαλή κίνηση. 

                     α= ut2    =>   0,8 = 4t2    =>    t2 =  0,2s                                                                     (8)    

                     Στο πεδίο με3Ε η κίνηση της ΚΛ είναι ευθ. ομαλά επιβραδυνόμενη,                    

                       t3 = 
𝑢

|𝛼3|
      =>        t3 = 

4

10
      =>         t3 = 0,4s                                                     (9) 

                Aπό τις   ( 7 ),    (8),     ( 9)   =>       tολ. = 1 s                         

 

γ)   Η προσφερόμενη ενέργεια είναι :      Ε= WF + Eπηγής      =>             Ε = F (2α + β)  + Ε Ι Δt       

             =>              E    =    26,4J                                                                                        

     H   θερμική ενέργεια στις αντιστάσεις είναι:  Q = I2 R tολ.    =>    Q = 12 J                       

 

    To κλάσμα  είναι :                 
𝑄

𝐸
 = 12 / 26,4  = 5/11 

 

δ)     
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 = ΣF umax    =>        

𝑑𝐾

𝑑𝑡
 = 2∙ 4  = 8 J/s 

 

        
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 = | Tολ.max | umax + I2 Rολ.    =>   

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 =  8 ∙4 + 12 = 44 J/s 
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