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ΘΕΜΑ 1ο 

(α) Δίδετε το ηλεκτρικό πεδίο  Ε=(yz, xz, xy). Ελέγξτε αν είναι ηλεκτροστατικό, και σε

θετική  απάντηση  υπολογίστε  τη  συνάρτηση  δυναμικού  ως  προς  το  σημείο  (1,  1,  1).

Ελέγξτε ότι  η  συνάρτηση δυναμικού που υπολογίσατε ξαναδίνει  το αρχικό ηλεκτρικό

πεδίο.

(β)  Βρείτε  το  ηλεκτρικό  πεδίο  που  δημιουργούν  δύο  επίπεδα  φύλλα  απείρων

διαστάσεων που φέρουν επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ(>0) και -σ και είναι κάθετα

μεταξύ τους. Σχεδιάστε τις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

ΘΕΜΑ 2ο 

Ένας  σφαιρικός  φλοιός  εσωτερικής  ακτίνας  α  και  εξωτερικής  ακτίνας  b  είναι

φορτισμένος με χωρική πυκνότητα φορτίου ρ(r)  = μ/2r,  για α <  r  <  b,  όπου  r  είναι η

απόσταση  από  το  κέντρο  και  μ  είναι  μία  σταθερά.  Στο  κέντρο  του  φλοιού  υπάρχει

σημειακό φορτίο 4Q.

α) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου.

β) Να σχεδιάσετε γραφικά το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου για απόσταση από r=0 έως

r>b.

ΘΕΜΑ 3ο 

Δύο ευθύγραμμοι, πολύ μεγάλοι, αγωγοί είναι παράλληλοι σε απόσταση α μεταξύ τους

και  διαρρέονται  από  αντίρροπα  ρεύματα  ίδιου  μεγέθους.  Στο  επίπεδο  των  αγωγών

υπάρχει αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο, πλευράς  c,  με μια πλευρά του παράλληλη στους

αγωγούς και  σε απόσταση  b  (βλ.  σχήμα).  Βρείτε τη ροή του μαγνητικού πεδίου που

διαπερνά το τετράγωνο πλαίσιο. 

www.avakas.net



ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ • Φυσική ΙΙ • Διαγώνισμα 19/06/2013                                                                                                 2

ΘΕΜΑ 4ο

Θεωρήστε  ότι  ο  τρισδιάστατος  χώρος  (x,  y,  z)  χωρίζεται  σε  δύο  ημίχωρους  από  ένα

επίπεδο που είναι κάθετο στον άξονα z (βλ. σχήμα). Στο χώρο αριστερά από το επίπεδο

υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο  Ε = Ε î και ομογενές μαγνητικό πεδίο B = B ĵ ,

ενώ στο χώρο δεξιά από το  επίπεδο το ηλεκτρικό και το μαγνητικό  πεδίο είναι μηδέν.

Θεωρήστε επίπεδο αυτό κινείται παράλληλα με τον εαυτό του με ταχύτητα  ν = c k̂

οπότε ο χώρος με το ομογενές ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο επεκτείνεται. Το κινούμενο

επίπεδο ονομάζεται  μέτωπο κύματος.  Επιλέγοντας κατάλληλες διαδρομές,  δείξτε ότι  η

εφαρμογή των νόμων Faraday και Ampère οδηγούν στις σχέσεις Ε = cB και ε0μ0 = 1/c2
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