
Ηλεκτροµαγνητισµός. 

1) Για το µεγάλου µήκους  αγωγό του σχήµατος να σχεδιάστε, µια µαγνη-

τική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση 

του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α και Γ βρίσκονται στο 

επίπεδο της σελίδας. 

2) Η ένταση στο κέντρο του σωληνοειδούς του σχήµατος είναι 10mΤ, όταν 

αυτό διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης. Αν τώρα στο άκρο του 

σωληνοειδούς, συνδέσουµε ένα όµοιο σωληνοειδές και το σύστηµα 

διαρρέεται από το ίδιο ρεύµα, η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο κέ-

ντρο του νέου σωληνοειδούς θα είναι:  

 α) 15mΤ β) 10mΤ γ) 5mΤ, δ) 20mΤ, ε) 10µΤ. 

3) Το µαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού πολύ µεγάλου 

µήκους παριστάνεται µε δυναµικές γραµµές που  

i) είναι παράλληλες και ισαπέχουσες. 

ii) έχουν την κατεύθυνση του αγωγού. 

iii) είναι οµόκεντροι κύκλοι παράλληλοι στον αγωγό. 

iv) είναι οµόκεντροι κύκλοι κάθετοι στον αγωγό µε κέντρο τον αγωγό. 

 Ποια είναι η σωστή πρόταση; 

4) Ένας ευθύγραµµος κατακόρυφος αγωγός, πολύ µεγάλου µήκος, κάµπτε-

ται στο µέσον του και σχηµατίζουµε ένα κύκλο ακτίνας r. Ο κυκλικός 

δακτύλιος που σχηµατίζεται βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Ο αγωγός 

διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι, όπως στο σχήµα.   

Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις. 

i) Στο κέντρο του κυκλικού αγωγού Ο η ένταση του µαγνητικού πεδίου 

που οφείλεται στον ευθύγραµµο αγωγό, είναι κατακόρυφη. 

ii) Η ένταση στο σηµείο Ο που οφείλεται στον κυκλικό αγωγό είναι κα-

τακόρυφη µε φορά προς τα πάνω, 

iii) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Ο που οφείλεται στον 

κυκλικό, είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη που οφείλεται στον 

ευθύγραµµο. 

iv) Στο σηµείο Α, εξαιτίας του κυκλικού αγωγού η ένταση του µαγνητι-

κού πεδίου είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα κάτω. 

5) ∆ίνεται ο κατακόρυφος κυκλικός αγωγός του σχήµατος µε κέντρο Ο. 

Μόλις κλείσουµε τον διακόπτη δ: 

i) Στο κέντρο Ο δηµιουργείται µαγνητικό πεδίο µε φορά κατακόρυφη 

προς τα πάνω.. 

ii) Το µαγνητικό πεδίο του αγωγού είναι οµογενές. 

iii) Ο µαγνήτης έλκεται από τον κυκλικό αγωγό. 

iv) Ο µαγνήτης απωθείται από τον κυκλικό αγωγό. 

6) Το µέτρο του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό σωληνοειδούς που 

διαρρέεται από ρεύµα είναι: 

i) ανάλογο µε το µήκος του σωληνοειδούς. 

ii) ανάλογο µε την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 

iii) αντίστροφα ανάλογο του αριθµού των σπειρών του. 

iv) Αντίστροφα ανάλογο της ακτίνας των σπειρών του. 
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  Σηµειώστε τη σωστή απάντηση. 

7) Ένας  κατακόρυφος αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, οπότε στο σηµείο Α 

του σχήµατος δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο έντασης 0,02Τ. 

i) Να σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. 

ii) Αν το σηµείο Γ απέχει διπλάσια απόσταση από τον αγωγό, από ότι 

το σηµείο Α, ποια η ένταση στο Γ; 

iii) **Πόση δύναµη δέχεται ένα τµήµα Γ∆, ενός δεύτερου κατακόρυφου 

αγωγού, όταν διαρρέεται από ρεύµα 2Α;  

8) Έστω ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΚΛΝ,  στο επίπεδο του χαρ-

τιού, όπου ΚΛ=ΚΝ=α. ∆ύο αγωγοί είναι κάθετοι στο επίπεδο του χαρ-

τιού στις κορυφές  Λ και Ν και διαρρέονται από ίσα ρεύµατα µε φορά 

προς τα µέσα. 

i) Να σχεδιάστε µια δυναµική γραµµή του µαγνητικού πεδίου που δη-

µιουργεί ο αγωγός στο Λ, η οποία να διέρχεται από την κορυφή Κ. 

Στο σχήµα να φαίνεται επίσης η ένταση του πεδίου στο Κ που οφεί-

λεται στον αγωγό Λ. Από ποια εξίσωση παρέχεται η ένταση αυτή; 

ii) Που είναι µεγαλύτερη η ολική ένταση του πεδίου, στο σηµείο Κ ή 

στο µέσο Μ της ΛΝ και γιατί; 

iii) **Να εξηγήστε γιατί οι δύο αγωγοί έλκονται. 

iv) **Τοποθετούµε έναν ευθύγραµµο αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα 

Ι στην διεύθυνση ΚΜ. Θα δέχεται δύναµη από το µαγνητικό πεδίο 

των δύο άλλων αγωγών; Αν ναι ποια η κατεύθυνση της δύναµης; 

9) Έστω ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΚΛΝ,  στο επίπεδο του χαρ-

τιού, όπου ΚΛ=ΚΝ=α=0,1m. ∆ύο αγωγοί είναι κάθετοι στο επίπεδο του 

χαρτιού στις κορυφές  Λ και Ν και διαρρέονται από ίσα ρεύµατα µε φο-

ρά προς τα µέσα έντασης Ι=10Α. 

i) Να σχεδιάστε µια δυναµική γραµµή του µαγνητικού πεδίου που δη-

µιουργεί ο αγωγός στο Λ, η οποία να διέρχεται από την κορυφή Κ. 

Στο σχήµα να φαίνεται επίσης η ένταση του πεδίου στο Κ που οφεί-

λεται στον αγωγό Λ.  

ii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Κ. 

iii) Βρείτε επίσης την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Μ της 

ΛΝ. 

10) ∆ύο ευθύγραµµα σύρµατα, µεγάλου µήκους,  βρίσκονται τοποθετηµένα 

όπως στο σχήµα. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση µε 2*2 m. Καθένα από τα 

σύρµατα διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι = 2 Α µε φορά που σηµειώνε-

ται στο σχήµα. Να προσδιορίσετε το µέτρο Β της έντασης του µαγνητι-

κού πεδίου στο µέσο Κ της ΑΓ, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει 

i) καθένα από τα σύρµατα.  

ii) και από τα δύο σύρµατα. 

11) Στο διπλανό σχήµα οι δύο οµόκεντροι αγωγοί έχουν ακτίνες r1=3cm και 

r2=5cm, διαρρέονται δε από ρεύµατα Ι1=6Α και Ι2=2,5Α. Να υπολογίσε-

τε την ένταση του µαγνητικού πεδίο στο κέντρο Ο των δύο αγωγών. 
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12) Στο κύκλωµα του σχήµατος [=40V, r=1Ω, ενώ το πηνίο έχει µήκος 

l=π=3,14m αντίσταση 1Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε µια στιγ-

µή κλείνουµε το διακόπτη δ.  

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 

• Οι µαγνητικές γραµµές είναι οµόκεντροι κύκλοι. 

• Οι δυναµικές γραµµές κατευθύνονται από το σηµείο Α στο Γ. 

• Το σηµείο Γ αντιστοιχεί σε νότιο πόλο.  

• Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο άκρο Α είναι ίση µε την 

ένταση στο µέσο Μ του σωληνοειδούς. 

• Το 50% της παρεχόµενης στο κύκλωµα ενέργειας από την πηγή, 

µετατρέπεται σε θερµότητα πάνω στο πηνίο. 

ii) Σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου του πηνίου. 

iii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του 

πηνίου. 

iv) Αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς τοποθετήσουµε πυρήνα µαλα-

κού σιδήρου, µε µαγνητική διαπερατότητα µ=1000, ποια τιµή θα πά-

ρει τώρα η ένταση του πεδίου; 

13) Μέσα σε ένα οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, τοπο-

θετούµε ένα κατακόρυφο ορθογώνιο πλαίσιο ΑΓ∆Ε, µε πλευρές 

ΑΓ=2ΑΕ=10cm, που το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναµικές γραµ-

µές του πεδίου. Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε πλευ-

ρά του πλαισίου, όταν διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2A και να υπολο-

γίστε τα µέτρα τους.    

14) Ευθύγραµµο σύρµα που έχει διατοµή ακτίνας α περιβάλλεται από λεπτό 

κυλινδρικό αγώγιµο κέλυφος ακτίνας b. Ο άξονας του κελύφους συµπί-

πτει µε τον άξονα του σύρµατος. Μεταξύ του σύρµατος και του κελύ-

φους υπάρχει µονωτικό υλικό. (Η διάταξη ονοµάζεται οµοαξονικό σύ-

στηµα αγωγών ή οµοαξονικό καλώδιο). Οι δύο αγωγοί διαρρέονται από 

ρεύµατα Ι1 και Ι2 αντίθετης φοράς. Υπολογίστε το µαγνητικό πεδίο σε 

ένα σηµείο που απέχει απόσταση r από τον κοινό άξονα και βρίσκεται             

α) µεταξύ των δύο αγωγών (α<r<b) και  

β) έξω από το σύστηµα των δύο αγωγών (r>b).  

Εξετάστε και την περίπτωση όπου I1=I2. Η µαγνητική διαπερατότητα του 

µονωτικού υλικού θα θεωρηθεί ίση µε ένα. 

15) Ο αγωγός ΑΓ, µάζας 0,4kg έχει µήκος 1,6m και αντίσταση 3,2Ω και α-

φήνεται να κινηθεί µέσα σε ένα οµογενές οριζόντιο µαγνητικό πεδίο, έ-

ντασης Β=0,2Τ, σε επαφή µε δύο κατακόρυφους αγωγούς, χωρίς αντί-

σταση, στο πάνω άκρο των οποίων συνδέεται γεννήτρια Ε=30V και ε-

σωτερικής αντίστασης 1Ω. Η απόσταση µεταξύ των δύο κατακόρυφων 

αγωγών είναι 1m. Να βρεθούν, για την στιγµή που ο αγωγός ΑΓ αφήνε-

ται να κινηθεί:  

i) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την γεννήτρια και η τάση στα 

άκρα της. 

ii) Η δύναµη που δέχεται ο ΑΓ από το πεδίο. 

iii) Η επιτάχυνση του ΑΓ.  ∆ίνεται g=10m/s
2
. 
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16) ∆ύο κατακόρυφοι αγωγοί απέχουν l=30cm και το επίπεδό τους είναι κά-

θετο στις οριζόντιες δυναµικές γραµµές Ο.Μ.Π. έντασης Β=0,1Τ. Αγω-

γός Γ∆ µπορεί να κινείται, χωρίς τριβή, κάθετα σε σχέση µε αυτούς και 

βρίσκεται συνέχεια σε επαφή µαζί τους, όπως στο σχήµα. Εφαρµόζοντας 

τάση στα άκρα Ζ και Η, οπότε ο Γ∆ διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως 

Ι=5Α και αρχίζει να ανεβαίνει µε επιτάχυνση α=g/3. Να υπολογιστεί το 

βάρος του αγωγού Γ∆.   

17) Ο αγωγός ΑΓ έχει µήκος 1m, µάζα 0,1kg και ηρεµεί σε επαφή χωρίς 

τριβές, µε δύο κεκλιµένους ράβδους, γωνίας κλίσεως θ=30°, όταν τα δύο 

κάτω άκρα των ράβδων συνδέεται γεννήτρια ΗΕ∆ Ε=20V και εσωτερι-

κής αντίστασης r=1Ω. Αν ο αγωγός ΑΓ έχει αντίσταση R=3Ω και το σύ-

στηµα βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο, να 

υπολογίστε την ένταση του πεδίου. g=10m/s
2
.  

18) Ο µαγνήτης αποµακρύνεται  από το σωληνοειδές του σχήµατος. Τότε 

στο σωληνοειδές αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή µε θετικό πόλο:  

i) το άκρο Α  

ii) το άκρο Γ. 

19) Ένας κύλινδρος βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης 

=Β,  όπου οι δυναµικές γραµµές είναι κάθετες στις βάσεις του, όπως στο 

σχήµα. 

Στο σχήµα φαίνονται οι κάθετες στις δύο βάσεις καθώς και σε ένα 

στοιχειώδες εµβαδόν ∆s της παράπλευρης επιφάνειας. Να υπολογίστε 

τη µαγνητική ροή που διέρχεται: 

i) Από την αριστερή βάση του κυλίνδρου. 

ii) Από την δεξιά βάση. 

iii) Από την παράπλευρη επιφάνεια. 

iv) Τη συνολική ροή που διέρχεται από τον κύλινδρο. 

Ποια η φυσική σηµασία των παραπάνω αποτελεσµάτων; 

20) Πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα πλαίσιο εµβαδού 0,5m
2
, 

ενώ στο χώρο υπάρχει ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο έντασης 

Β=0,2Τ. Σε χρονικό διάστηµα ∆t=0,5s στρέφουµε το πλαίσιο γύρω από 

µια πλευρά του κατά γωνία θ=30°, όπως στο σχήµα. 

i) Ποια η αρχική και ποια η τελική µαγνητική ροή που διέρχεται από 

το πλαίσιο; 

ii) Υπολογίστε την ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

στην διάρκεια της περιστροφής. 

21) Στο διπλανό σχήµα δίνονται δύο κάθετες επιφάνειες η S2 κατακόρυφη 

εµβαδού 10m
2
 και η S3 οριζόντια, εµβαδού 15m

2
 και µια καµπύλη επι-

φάνεια S1. Στο χώρο υπάρχει οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης 

Β=0,5Τ, η οποία σχηµατίζει µε την οριζόντια επιφάνεια γωνία 30°. Να 

βρεθεί η µαγνητική ροή που διέρχεται: 

i) Από την επιφάνεια S3 

ii) Από την κατακόρυφη επιφάνεια S2. 

iii) Από την καµπύλη επιφάνεια S1. 
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22) Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήµατος θεωρούνται ακλόνητοι στο 

χώρο και τα επίπεδά τους είναι παράλληλα.  Ο δακτύλιος Α είναι ανοι-

κτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας ραβδόµορφος µαγνήτης 

πλησιάζει τους δακτυλίους, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραµένει κάθε-

τος στα επίπεδα των δακτυλίων.  

i) Επαγωγική τάση αναπτύσσεται: 

 α. στον Α 

 β. στον Β  

 γ. και στους δύο. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας  

ii) Επαγωγικό ρεύµα διαρρέει: 

 α. τον Α 

 β. τον Β  

 γ. και τους δύο 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

23) Ένα τετράγωνο πλαίσιο κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή 

ταχύτητα και περνά από µια περιοχή στην οποία υπάρχει κατακόρυφο 

οµογενές µαγνητικό πεδίο όπως στο σχήµα. 

 

 

 

 

 

i) Σε ποια ή ποιες θέσεις αναπτύσσεται ΗΕ∆ από επαγωγή; 

ii) Σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη Laplace που ασκείται στο πλαίσιο 

στις τρεις θέσεις και δικαιολογήστε την φορά της. 

24) Η µαγνητική ροή που διέρχεται από ένα πλαίσιο µεταβάλλεται όπως στο 

διπλανό διάγραµµα. Να βρείτε: 

i) Τη µέση ΗΕ∆ από επαγωγή 

a) Από 0-0,2s 

b) Από 0,2s-0,4s 

ii) Ποια η στιγµιαία ΗΕ∆ από επαγωγή τη χρονική στιγµή t1=0,1s; 

25) Ένας µαγνήτης πλησιάζει ένα πηνίο µε αντίσταση r=1Ω έχει Ν=200 

σπείρες που η καθεµιά έχει εµβαδόν Α=10cm
2
. Αποτέλεσµα είναι η έ-

νταση του µαγνητικού πεδίου να µεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διά-

γραµµα. 

 

 

 

 

 

i) Ποια η ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο; 

ii) Αν R=3Ω, να βρείτε την τάση στα άκρα του πηνίου όταν: 

a) Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός 

b) Ο διακόπτης είναι κλειστός. 

26) Ένα πηνίο µε 400 σπείρες, που καθεµιά έχει εµβαδόν 400cm
2
, βρίσκεται 

µέσα σε Ο.Μ.Π. µε τον άξονά του παράλληλο στην ένταση του πεδίου. 
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Τα άκρα του συνδέονται µε ωµική αντίσταση 10Ω. Να βρείτε την έντα-

ση του ρεύµατος που διαρρέει την αντίσταση στις εξής περιπτώσεις:   

i) Όταν η ένταση του πεδίου είναι σταθερή Β=0,2Τ.   

ii) Όταν  ελαττώνεται και µηδενίζεται σε χρόνο 0,1s.   

iii) Όταν από 0,2Τ γίνεται 0,2Τ αντίθετης φοράς, στο ίδιο χρονικό διά-

στηµα. 

27) Κυκλικός οριζόντιος αγωγός εµβαδού 100cm
2
 και αντίστασης 0,1Ω, βρί-

σκεται σε κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο που η αλγεβρική τιµή της έντα-

σης σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνεται στο διάγραµµα.   

Θετική θεωρείται η ένταση του µαγνητικού πεδίου, όταν έχει φορά προς 

τα πάνω. 

i) Ποια χρονικά διαστήµατα ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα; 

ii) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση µε το χρόνο της 

έντασης του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό. 

iii) ∆είξτε στο σχήµα τη φορά της έντασης του ρεύµατος τη χρονική 

στιγµή t=5s. 

iv) Πόση συνολικά θερµότητα παράγεται στον αγωγό. 

28) Ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός αντίστασης R=2Ω, εµβαδού S=0,5m
2
 

βρίσκεται σε κατακόρυφο Μαγνητικό πεδίο η ένταση του οποίου µετα-

βάλλεται όπως στο διάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

i) Πόση ΗΕ∆ από επαγωγή αναπτύσσεται στον αγωγό; 

ii) Βρείτε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό. 

iii) Σχεδιάστε στο σχήµα την ένταση του ρεύµατος. ∆ικαιολογείστε την 

απάντησή σας. 

iv) Πόση ηλεκτρική ενέργεια αναπτύσσεται στον αγωγό; 

29) Ένα τετράγωνο µεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=2m και αντίστασης 0,2Ω 

βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα φαίνεται πώς µετα-

βάλλεται η ένταση ενός κατακόρυφου µαγνητικού πεδίου. Με δεδοµένο 

ότι η κάθετη στο πλαίσιο είναι κάθετη στο επίπεδο της σελίδας µε φορά 

προς τα πάνω: 

 

 

 

 

 

 

i) Να σχεδιάστε στα διπλανά σχήµατα τη φορά της έντασης του µα-

γνητικού πεδίου τις χρονικές στιγµές που αναφέρονται. 

ii) Να βρείτε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο στα 

διάφορα χρονικά διαστήµατα.. 



Ηλεκτροµαγνητισµός  7 

iii) Να σχεδιάστε τη φορά της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το 

πλαίσιο. 

iv) Πόση συνολικά θερµότητα παράγεται στο πλαίσιο; 

30) Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει στο εσωτερικό του πυρήνα µαλακού πυρή-

να και συνδέεται µε πηγή, όπως στο σχήµα, µε τον διακόπτη ανοικτό. 

Στο µέσο του σωληνοειδούς βρίσκεται κυκλικός αγωγός, έτσι τοποθετη-

µένος, ώστε ο άξονας του σωληνοειδούς να είναι κάθετος στο επίπεδο 

του κύκλου και να περνά από το κέντρο του. 

i) Κλείνουµε το διακόπτη δ. Εξηγείστε γιατί ο κυκλικός αγωγός θα 

διαρρέεται από ρεύµα. Ποια η φορά του ρεύµατος που τον διαρρέει; 

ii) Με κλειστό τον διακόπτη δ, βγάζουµε τον πυρήνα µαλακού σιδήρου 

από το εσωτερικό του σωληνοειδούς. Γιατί ο κυκλικός αγωγός στη 

διάρκεια της εξόδου διαρρέεται από ρεύµα; Ποια η φορά του ρεύµα-

τος αυτού; 

31) Γύρω από ένα πυρήνα µαλακού σιδήρου τυλίγουµε δύο πηνία, όπως στο 

σχήµα. Σε µια στιγµή κλείνουµε τον διακόπτη δ. Αµέσως µετά: 

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. 

i) Στο εσωτερικό του πρώτου πηνίου (Π) δηµιουργείται µαγνητικό 

πεδίο µε φορά από το Α στο Γ. 

ii) Στο άκρο Α του πηνίου (Π) αναπτύσσεται Βόρειος πόλος. 

iii) Στο δευτερεύον πηνίο (∆) εµφανίζεται ΗΕ∆ από επαγωγή. 

iv) Ο αντιστάτης R διαρρέεται από ρεύµα µε φορά από τα δεξιά 

προς τ’ αριστερά. 

Β. Πάνω στον αντιστάτη παράγεται θερµότητα. Από πού βρέθηκε η ε-

νέργεια αυτή; 

32) Στο διπλανό σχήµα, γύρω από ένα πυρήνα µαλακού σιδήρου, τυλίξαµε 

δύο πηνία Π1 και Π2. Στα άκρα του σωληνοειδούς Π1 συνδέεται γεννή-

τρια, οπότε διαρρέεται από ρεύµα. Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύµατος 

και τη φορά των δυναµικών γραµµών του µαγνητικού πεδίου στο εσω-

τερικό του. 

i) Από ποια εξίσωση υπολογίζουµε την Μαγνητική ροή που διέρχεται 

από µια σπείρα; Αν βγάλουµε τον πυρήνα θα αλλάξει η ροή που 

διέρχεται από µια σπείρα; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

ii) Στο άκρο που είναι προς το πηνίο Π2 τι µαγνητικός πόλος δηµιουρ-

γείται; 

iii) Το δεύτερο κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα; Να δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 

iv) Σε µια στιγµή ανοίγουµε το διακόπτη στο πρώτο κύκλωµα. Να εξη-

γήστε γιατί στο δεύτερο κύκλωµα  το γαλβανόµετρο θα δείξει κά-

ποια ένδειξη.  

v) Να διατυπώστε τον κανόνα του Lenz και να τον εφαρµόστε για να 

βρείτε την φορά του ρεύµατος που θα αναπτυχθεί στο δεύτερο κύ-

κλωµα. 

33) Ποια η φορά του επαγωγικού ρεύµατος στα κυκλώµατα, και πού βρέθη-

κε κάθε φορά η θερµότητα που παράγεται πάνω στην αντίσταση R; 

Στο (α) σχήµα, ο αγωγός κινείται οριζόντια, στο (β) µόλις κλείσουµε τον 

διακόπτη δ, ενώ στο (γ) έχει αφεθεί ο µαγνήτης να πέσει. 
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                           Ν    S 

 

 

 

 

 

 

 

34) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓ∆Ε βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο, µε το επίπεδό του κάθετο στις δυναµικές γραµµές του. Στο διά-

γραµµα φαίνεται η µεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. 

i) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

• Για t=2s το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα, µε φορά 

από το Α στο Γ. 

• Η ένταση του µαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγµή t=0, είναι  

ίση µε µηδέν.  

• Ενώ τη χρονική στιγµή t=1s η ένταση του πεδίου είναι κάθετη 

στο πλαίσιο µε φορά προς τα κάτω, τη χρονική στιγµή t=7s έ-

χει φορά προς τα πάνω. 

• Τη χρονική στιγµή t=5s το κύκλωµα δεν διαρρέεται από ρεύ-

µα. 

• Από 0-4s η Ηλεκτρεγερτική δύναµη που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο είναι σταθερή. 

ii) Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο τις 

χρονικές στιγµές:  

    α. t=2s.  β. t=5s.  γ. t=7s. 

iii) Να βρεθεί η µέση ΗΕ∆ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο από 0-4s κα-

θώς και η στιγµιαία τιµή της, τη χρονική στιγµή t=3s. 

iv) Αν το πλαίσιο έχει αντίσταση R=0,5Ω, να βρεθούν:  

α. Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο σε συνάρτηση µε 

το χρόνο. 

β. Η  θερµότητα που θα παραχθεί συνολικά στο πλαίσιο. 

35) Ένας µαγνήτης πλησιάζει το πηνίο του σχήµατος.  

i) Να βρείτε την φορά του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. 

ii) Πάνω στην αντίσταση του κυκλώµατος παράγεται θερµότητα. Από 

ποια µορφή ενέργειας προκύπτει η παραπάνω θερµότητα;  

iii) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 

• Καθώς πλησιάζει ο µαγνήτης αυξάνεται η µαγνητική ροή που 

διέρχεται από το σωληνοειδές. 

• Στο εσωτερικό του σωληνοειδούς δηµιουργείται µαγνητικό πε-

δίο η ένταση του οποίου έχει φορά προς τα δεξιά. 

• Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα εξαρτάται 

από την ταχύτητα του µαγνήτη. 

• Όταν ο µαγνήτης σταµατήσει η αντίσταση θα διαρρέεται από 

ρεύµα µε φορά προς τα δεξιά. 

• Κατά το πλησίασµα του µαγνήτη, το πηνίο ασκεί πάνω του δύ-

ναµη ελκτική. 
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iv) Να αποδείξετε ότι το συνολικό φορτίο που θα περάσει από την αντί-

σταση στη διάρκεια της κίνησης του µαγνήτη είναι ανεξάρτητο του 

χρόνου κίνησης. 

36) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓ∆Ε πλευράς α=0,4m και αντίστασης R=0,5Ω 

για t=0 αρχίζει να εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, έντασης 

Β=2Τ κάθετα στις δυναµικές γραµµές, όπως στο σχήµα, µε σταθερή τα-

χύτητα υ=2m/s.   

 

 

 

 

 

i) Ποια χρονική στιγµή t1 σταθεροποιείται η ροή που διέρχεται από το 

πλαίσιο και σε ποια τιµή γίνεται η σταθεροποίηση; 

ii) Βρείτε την ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο; 

iii) Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο; 

iv) Σχεδιάστε τη δύναµη Laplace που ασκείται στην πλευρά Γ∆, στη θέ-

ση που φαίνεται στο σχήµα και υπολογίστε το µέτρο της.  

37) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓ∆Ε πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,5Ω 

για t=0 αρχίζει να εξέρχεται από οµογενές µαγνητικό πεδίο, έντασης 

Β=2Τ κάθετα στις δυναµικές γραµµές, όπως στο σχήµα, κινούµενο µε 

σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. 

i) Να βρείτε τη ροή που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση µε το 

χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση. 

ii) Βρείτε την ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο; 

iii) Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο; 

iv) Σχεδιάστε τη δύναµη Laplace που ασκείται σε κάθε πλευρά του 

πλαισίου στη θέση που φαίνεται στο σχήµα και υπολογίστε το µέτρο 

της.  

 

 


