
Υλικό Φυσικής – Χημείας                                                                                            Ηλεκτρομαγνητισμός 

 
www.ylikonet.gr 1

Να βρούμε το ρυθμό μας… 

 

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy, πολύ μεγάλου 

μήκους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό 

ΑΓ αντίστασης R1. Το επίπεδο των αγωγών Αx και Γy είναι 

κάθετο στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου μέτρου Β. 

Μια λεπτή μεταλλική ράβδος ΚΛ, μήκους L, αντίστασης R2 

και μάζας m, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, έχοντας τα άκρα 

της συνεχώς σε επαφή με τους αγωγούς Ax και Γy και κατά 

την κίνησή της διατηρείται συνεχώς οριζόντια. Η ράβδος 

εκτοξεύεται την χρονική στιγμή t0=0 με ταχύτητα μέτρου υ0 

προς άγνωστη κατεύθυνση. 

 

Α. Κάποια χρονική στιγμή t1 μετά την εκτόξευση του αγωγού 

και ενώ κινείται προς τα κάτω με μέτρο ταχύτητας υ1, ο ρυθμός μεταβολής της 

δυναμικής ενέργειας της ράβδου έχει τιμή
dU

=-15 J/s
dt

, ενώ η συνολική θερμική ισχύς 

στις αντιστάσεις είναι 
ολ.Rp =20W . Συνεπώς, θα ισχύει:  

i. υ0=υ1 

ii. υ0>υ1 

iii. υ0<υ1 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Β. Αν τη στιγμή t1 ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της ράβδου έχει μέτρο 

2dp
=1 kg m/s

dt


�

,  η αρχική ταχύτητα υ0, θα μπορούσε να ήταν: 

i. υ0=2,5 m/s 

ii. υ0=5 m/s 

iii. υ0=7,5 m/s 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Γ. Ο αγωγός την t0=0 έχει εκτοξευθεί: 

i. προς τα πάνω 
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ii. προς τα κάτω 

iii. θα μπορούσε και προς τις δύο κατευθύνσεις 

 

Απάντηση 

Α) Σωστή επιλογή είναι το ii. 

 

Κατά την κίνηση της ράβδου αναπτύσσεται επαγωγική τάση και 

επαγωγικό ρεύμα η φορά του οποίου σύμφωνα με τον κανόνα του 

Lenz, θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αντιτίθεται στην κίνηση 

της ράβδου και αυτό μπορεί να συμβεί αν η ένταση έχει φορά από 

το Κ στο Λ, (σχήμα 2), οπότε η δύναμη Laplace έχει φορά προς τα 

πάνω αφαιρώντας ενέργεια από το σύστημα. 

Η μείωση της μηχανικής ενέργειας γίνεται μέσω της FL ηλεκτρική 

και τελικά θερμότητα στους αντιστάτες. Λόγω διατήρησης της 

ενέργειας εφόσον ο ρυθμός απώλειας ενέργειας είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

μείωσης της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, (απόλυτες τιμές) θα πρέπει να μειώνεται 

και η κινητική ενέργεια και συνεπώς ο αγωγός να επιβραδύνεται.  

 

Β) Σωστή επιλογή είναι το iii. 

 

dUdΕ dQ d dQ d d
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Έτσι υ0 = 7m/s >5m/s. 

 

Γ) Σωστή επιλογή είναι το ii. 

Αν ο αγωγός εκτοξευόταν αρχικά προς τα πάνω, τότε, κάποια χρονική στιγμή θα 

ακινητοποιούταν στιγμιαία και κατόπιν εξαιτίας του βάρους του θα κινούταν προς τα 

κάτω, αρχικά επιταχυνόμενα και κατόπιν ευθύγραμμα και ομαλά όταν αποκτούσε την 

οριακή ταχύτητά του. Κατά την κάθοδο και μέχρι την απόκτηση της οριακής 

ταχύτητας η μείωση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας γίνεται αύξηση της κινητικής 
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και θερμότητα μέσω των αντιστατών δηλαδή 
dU d dQ

=
dt dt dt

B K
  . Αυτό σημαίνει ότι 

η ηλεκτρική ισχύς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη κατ’απόλυτη τιμή από την 

απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. Στην 

οριακή ταχύτητα ο ρυθμός μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι ίσος 

με τον ρυθμό απώλειας ενέργειας. 

Έτσι ο αγωγός έχει εκτοξευθεί προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου μεγαλύτερη από 

την οριακή ώστε να μπορεί να επιβραδύνεται, μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσει 

οριακή ταχύτητα, όπου από εκεί και μετά θα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Μέχρι 

την απόκτηση της οριακής ταχύτητας ισχύει: 
dU d dQ

+ =
dt dt dt

B K
.   

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Χ. Αγριόδημας 

 

 

 

 


