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 1. Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάσετε, µια 
µαγνητική 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 κέντρο του 
νέου σωληνοειδούς θα είναι: 
        α) 15mΤ      β) 10mΤ      γ) 5mΤ,      δ) 20mΤ,      ε) 10µΤ. 
 
 3.  Το µαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού πολύ µεγάλο  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 
µήκους, κάµπτεται 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 κατακόρυφη 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.  Έστω ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΚΛΝ, στο επίπεδο 
του χαρτιού, 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 φορά προς τα µέσα έντασης Ι=10Α. 
    i) Να σχεδιάσετε µια δυναµική γραµµή του µαγνητικού πεδίου που 
δηµιουργεί ο αγωγός στο Λ, η οποία να διέρχεται από την κορυφή Κ.  
Στο σχήµα να φαίνεται επίσης η ένταση του πεδίου στο Κ που 
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οφείλεται 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. 
 
 7.  ∆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 
σηµειώνεται στο σχήµα. Να προσδιορίσετε το µέτρο Β της έντασης του 
µαγνητικού πεδίου στο µέσο Κ της ΑΓ, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει 
    i) καθένα από τα σύρµατα. 
    ii) και από τα δύο σύρµατα. 
 
 
 8.  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 υπολογίσετε την 
ένταση του µαγνητικού πεδίο στο κέντρο Ο των δύο αγωγών. 
 
 9.  Στο κύκλωµα του σχήµατος [Ε=40V, r=1] , ενώ το πηνίο έχει µήκος 
l=π=3,14m αντίσταση 1Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε µια στιγµή 
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 πάρει τώρα η ένταση 
 του πεδίου; 
 10. Μέσα σε ένα οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, 
τοποθετούµε ένα κατακόρυφο ορθογώνιο πλαίσιο ΑΓ∆Ε, µε πλευρές 
ΑΓ=2ΑΕ=10cm, που το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές του 
πεδίου. Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε πλευρά του 
πλαισίου, όταν διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2A και να υπολογίσετε τα µέτρα 
τους. 
 
 11. Ο αγωγός ΑΓ, µάζας 0,4kg έχει µήκος 1,6m και αντίσταση 3,2Ω 
και αφήνεται να κινηθεί µέσα σε ένα οµογενές οριζόντιο µαγνητικό πεδίο, 
έντασης Β=0,2Τ, σε επαφή µε δύο κατακόρυφους αγωγούς, χωρίς 
αντίσταση, στο πάνω άκρο των οποίων συνδέεται γεννήτρια Ε=30V και 
εσωτερικής αντίστασης 1Ω . Η απόσταση µεταξύ των δύο κατακόρυφων 
αγωγών είναι 1m. Να βρεθούν, για την στιγµή που ο αγωγός ΑΓ αφήνεται 
να κινηθεί: 
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    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/s2. 
 
 12.  ∆ύο κατακόρυφοι αγωγοί απέχουν l=30cm και το επίπεδό τους είναι 
κάθετο στις οριζόντιες δυναµικές γραµµές Ο.Μ.Π. έντασης Β=0,1Τ. Αγωγός 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∆. 
 
 13. 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 δύo κάτω άκρα των ράβδων συνδέεται γεννήτρια ΗΕ∆ 
Ε=20V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω . Αν ο αγωγός ΑΓ έχει 
αντίσταση R=3Ω και το σύστηµα βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο 
οµογενές µαγνητικό πεδίο, να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου. 
g=10m/s2. 
 
 14.  Πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα πλαίσιο 
εµβαδού 0,5m2, 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. 
 
 
 15. 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. 
 

 16.  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; 
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 17.  Ένας µαγνήτης πλησιάζει ένα πηνίο µε αντίσταση r=1Ω έχει Ν=200 σπείρες που η  
καθεµιά έχει εµβαδόν Α=10cm2. Αποτέλεσµα είναι η ένταση 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. 
 18.  Ένα πηνίο µε 400 σπείρες, που καθεµιά έχει εµβαδόν 400cm2, βρίσκεται µέσα σε  
Ο.Μ.Π. µε τον άξονά του παράλληλο στην ένταση του πεδίου. Τα άκρα του συνδέονται µε  
ωµική αντίσταση 10Ω . Να βρείτε την ένταση 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 διάστηµα. 
 

 19. Κυκλικός οριζόντιος αγωγός εµβαδού 100cm2 και αντίστασης 
0,1Ω , βρίσκεται σε κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο που η αλγεβρική τιµή της 
έντασης 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. 
 

 20.  Ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός αντίστασης R=2Ω , εµβαδού S=0,5m2 βρίσκεται  
σε κατακόρυφο 
Μαγνητικό πεδίο η 
ένταση του οποίου 
µεταβάλλεται όπως 
στο διάγραµµα. 
 
 
 
 
 
 
 
   



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

5 

 

    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; 
 

 21. Ένα τετράγωνο µεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=2m και αντίστασης 0,2Ω βρίσκεται  
σε οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα φαίνεται πώς µεταβάλλεται 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 µαγνητικού  πεδίου τις  
χρονικές στιγµές που αναφέρονται. 
    ii) Να βρείτε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο στα διάφορα χρονικά  
διαστήµατα.. 
    iii) Να σχεδιάστε τη φορά της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο. 

iv) Πόση συνολικά θερµότητα παράγεται στο πλαίσιο; 
 

 
 22.  Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓ∆Ε βρίσκεται µέσα σε οµογενές 
µαγνητικό πεδίο, µε το επίπεδό του κάθετο στις δυναµικές γραµµές του. 
Στο διάγραµµα 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 έχει  
               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 καθώς 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. 


