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Διαρκεια: 2,5 ώώ ρες

ΘΕΜΑ 1.  Δύώ ο λεπτεώς σφαιρικεώς ομοώ κεντρες επιφαώ νειες ακτιώνών α και b (α < b) φεώρούν

ιώσο στατικοώ  φορτιώο +q η καώ θε μιώα ομοιοώ μορφα κατανεμημεώνο σ' αύτεώς. (α) Προσδιοριώστε

το ολικοώ  ηλεκτρικοώ  πεδιώο Ε πού προκύώ πτει αποώ  τις δύώ ο κατανομεώς για r < α, α < r < b και r

>  b.  (β)  Υπολογιώστε  τη  δύναμικηώ  ενεώργεια  U τού  σύστηώ ματος  τών  δύώ ο  κατανομώώ ν

(δηλαδηώ  την ενεώργεια πού πρεώπει να καταναλώθειώ  για να σχηματιστειώ  το σύώ στημα τών

δύώ ο κατανομώώ ν).

ΘΕΜΑ  2.  (α)  Μονώμεώνος  λεπτοώ ς  αγώγοώ ς  τύλιώγεται  σε  επαώ λληλες  κύκλικεώς  σπειώρες,

ξεκινώώ ντας αποώ  εώναν αρχικοώ  κύώ κλο ακτιώνας  R1, και σύνεχιώζοντας προς τα εώξώ (με καώ θε

σπειώρα να ακούμπαώ  στην προηγούώ μενη). Το τελικοώ  σύώ στημα εώχει τη μορφηώ  ενοώ ς επιώπεδού

κύκλικούώ  δακτύλιώού, με εσώτερικηώ  ακτιώνα R1 και εξώτερικηώ  R2, και σταθερηώ  επιφανειακηώ

πύκνοώ τητα  σπειρώώ ν  Ν/(R2-R1).  Αν  διεώρχεται  αποώ  τον  αγώγοώ  σταθεροώ  ρεύώ μα  Ι,  να

ύπολογιώσετε  το  μαγνητικοώ  πεδιώο  στο  κεώντρο  σύμμετριώας  τού  σύστηώ ματος.  Υποώ δειξη:

Θεώρηώ στε οώ τι σε εώνα δακτύώ λιο, μεταξύώ  τών ακτινώώ ν r και r+dr, το ρεύώ μα προεώρχεται αποώ

μια σύνεχηώ  κατανομηώ  σπειρώώ ν, και βρειώτε το αντιώστοιχο ρεύώ μα dΙ, σε σημειώο τού αώ ξοναώ

τού πού απεώχει αποώ σταση z αποώ  το κεώντρο τού, ειώναι ιώσο με 

(β)  Επιφανειακηώ  πύκνοώ τητα  φορτιώού  σ  καταλαμβαώ νει  την  επιφαώ νεια  αναώ μεσα  στις

περιφεώρειες δύώ ο ομοαξονικώώ ν σύνεπιώπεδών κύώ κλών με ακτιώνες  R1 και  R2. Η πύκνοώ τητα

περιστρεώφεται με καταώ λληλη κύκλικηώ  σύχνοώ τητα ω, τεώτοια ώώ στε το σύνολικοώ  ρεύμα ΝI

τού σύστηώ ματος τών επαώ λληλών σπειρώώ ν τού (α)-ερώτηώ ματος. (β1) Να ύπολογιστειώ  η

σύχνοώ τητα ω και το στοιχειώώ δες ρεύώ μα dI πού αντιστοιχειώ  στο διαφορικοώ  δακτύλιώδι (r,

r+dr), (β2) Να ύπολογιστειώ το μαγνητικοώ  πεδιώο Β στο κεώντρο τών δύώ ο κύώ κλών.

ΘΕΜΑ 3. Αγώώ γιμο πλαιώσιο σε σχηώ μα τραπεζιώού (βλεώπε σχηώ μα), με α = 2 m, b = 2 m, b' = 1

m, εισεώρχεται σε χώώ ρο με σταθεροώ  μαγνητικοώ  πεδιώο μαγνητικοώ  πεδιώο Β0 = 1 Τ καώ θετο στο

επιώπεδο  τού  πλαισιώού.  α)  Βρειώτε  τη  μαγνητικηώ  ροηώ  πού  διαρρεώει  το  πλαιώσιο  ώς

σύναώ ρτηση της αποώ στασης x; β) Ποια θα πρεώπει να ειώναι η ταχύώ τητα ώς σύναώ ρτηση το x,

u(x), εώτσι ώώ στε η αναπτύσσοώ μενη ηλεκτρεγερτικηώ  δύώ ναμη εξ επαγώγηώ ς στο πλαιώσιο να
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ειώναι  σταθερηώ ;  Ποια  ειώναι  η  εξαώ ρτηση  της  ταχύώ τητας  αποώ  το  χροώ νο  υ(t);  Διώνεται  η

ταχύώ τητα υ0 με την οποιώα αρχικαώ  εισεώρχεται το πλαιώσιο στο χώώ ρο με το μαγνητικοώ  πεδιώο

(Υπενθύώ μιση: το εμβαδοώ ν τραπεζιώού ειώναι ιώσο με (Β + β)υ/2).

ΘΕΜΑ 4. Κύλινδρικοώ ς πύκνώτηώ ς αποτελειώται αποώ  δύώ ο λεπτούώ ς ομοαξονικούώ ς αγώώ γιμούς

κύλινδρικούώ ς φλοιούώ ς ακτιώνών R και 2R και μηώ κούς L(>>R) (ώώ στε να ειώναι αμελητεώα τα

φαινοώ μενα τών αώ κρών). Τα φορτιώα τών δύώ ο φλοιώώ ν ειώναι Q(R) = +Q και Q(2R) = - Q και ο

χώώ ρος μεταξύώ  τών φλοιώώ ν περιεώχει γραμμικοώ  διηλεκτρικοώ  ύλικοώ  με σχετικηώ  διηλεκτρικηώ

σταθεραώ  πού εξαρταώ ται αποώ  την αποώ σταση r, αποώ  τον αώ ξονα σύμμετριώας τού σύστηώ ματος

εr=3 R/r (γ ια R≤r≤2 R) .  (α)  Να  ύπολογιώσετε  το  ηλεκτρικοώ  πεδιώο   ,  πού  θα

ύπηώ ρχε στο χώώ ρο μεταξύώ  τών φλοιώώ ν, αν δεν ύπηώ ρχε το διηλεκτρικοώ , και το αντιώστοιχο

πεδιώο  , οώ ταν ύπαώ ρχει το διηλεκτρικοώ .  (β) Να ύπολογιώσετε τη διαφοραώ  δύναμικούώ

μεταξύώ  τών φλοιώώ ν, παρούσιώα τού διηλεκτρικούώ , και την αντιώστοιχη χώρητικοώ τητα τού

πύκνώτηώ .   (γ)  Να  ύπολογιώσετε  την  ποώ λώση  τού  διηλεκτρικούώ ,  και  τις

επιφανειακεώς  πύκνοώ τητες  δεώσμιών  φορτιώών  σ1b =  σ2b =  σb(2R),  στα  οώ ρια  τού

διηλεκτρικούώ ,  και  τη  χώρικηώ  πύκνοώ τητα  δεώσμιών  φορτιώών  ρb =  ρb(r)  καθώώ ς  και  το

σύνολικοώ  δεώσμιο φορτιώο τού διηλεκτρικούώ .

ΓΡΑΨΤΕ 3 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ  
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

,  

, , , 

, ,

→F=q→E+q→υ×→B ,  ,  ,

, , , 

→ p≡∑
I

qi→ri=∫ p(→r )→r d3r , , ,  

,  ,  ,  ε=εr ε0=Κ ε0 ,  σb=n̂⋅→P ,

ρb=−∇⋅→P

Εξισώώ σεις τού Maxwell:  
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Πύκνοώ τητες ενεώργειας:  dU E

dυ
=1
2
ε0 Ε

2   

Διαώ νύσμα Poynting: →S= 1
μ0

→E×→B

Μαθηματικές σχέσεις

      

Για σφαιρικαώ  σύμμετρικεώς σύναρτηώ σεις και →E=E(r )→r , ειώναι:

και 

Για κύλινδρικαώ  σφαιρικεώς σύναρτηώ σεις και  →E=E(r )→r , ειώναι:

www.avakas.net



Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. • ΕΜΠ • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι) • Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 4/6/2018                        

5

και 

Θεώώ ρημα τού Gauss: 

Θεώώ ρημα τού Stokes: 
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