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7.4  Ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού 

61) Να βρούμε το ρυθμό μας… 

Δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy, πολύ μεγάλου μή-

κους, έχουν αμελητέα αντίσταση και ενώνονται με αγωγό ΑΓ αντί-

στασης R1. Το επίπεδο των αγωγών Αx και Γy είναι κάθετο στις γραμ-

μές 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 συνο-

λική 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 

ii. προς τα κάτω 

iii. θα μπορούσε και προς τις δύο κατευθύνσεις 

62) Ο μισός κυκλικό αγωγός  σε μαγνητικό πεδίο. 
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Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός ακτίνας R, κατά το ήμισυ μέσα σε ένα 

κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, όπως 

στο σχήμα. 

Α) Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ, ο αγωγός: 

i) Θα μπει στο πεδίο, 

ii) Θα βγει από το πεδίο, 

iii) Το κέντρο του  Κ θα κινηθεί προς το σημείο Α 

παράλληλα προς το όριο του πεδίου, 

iv) Το κέντρο του Κ θα κινηθεί παράλληλα προς το όριο του πεδίου, προς το σημείο Δ. 

Β) Να αποδειχθεί ότι το μέτρο της δύναμης Laplace που θα ασκηθεί στον κυκλικό αγωγό, αμέσως μετά το 

κλείσιμο του διακόπτη, δίνεται από την εξίσωση F=2ΒΙR, όπου Ι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον 

αγωγό. 

Οι αγωγοί σύνδεσης του κυκλικού αγωγού με την πηγή, θεωρούνται ευλύγιστα λεπτά καλώδια, τα οποία επι-

τρέπουν την κίνηση του κυκλικού αγωγού. 

63) Δύο παράλληλοι αγωγοί 

 Έστω ένα οριζόντιο τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α και δύο κατακόρυφοι 

αγωγοί, οι οποίοι διαρρέονται από ίσα ρεύματα, ο πρώτος να περνά από 

το κέντρο του τετραγώνου και ο δεύτερος από την κορυφή Γ. Η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου στο μέσο Μ της πλευράς ΓΔ, η οποία οφείλεται 

στον πρώτο αγωγό, έχει μέτρο Β1=0,4Τ. 

i)  Να σχεδιάστε τα διανύσματα της έντασης του μαγνητικού πεδίου 

που δημιουργεί κάθε αγωγός στο σημείο Μ. 

ii) Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο Μ που οφείλεται στον δεύτερο αγωγό. 

iii) Να βρείτε την συνολική ένταση του πεδίου στο σημείο Μ.  

iv) Πόση δύναμη δέχεται ένα τμήμα μήκους 0,5m του δεύτερου αγωγού, με μέσο το σημείο Γ, αν μεταβά-

λουμε την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει στην τιμή Ι2=10Α; 

64) Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου  

Στο κύκλωμα του σχήματος Ε=40V, r=1Ω, ενώ το σωληνοειδές πηνίο έχει μήκος l=0,1π=0,314m αντίσταση 

3Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ.  

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:  

α) Οι μαγνητικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι. 

β) Οι δυναμικές γραμμές, στο εσωτερικό του πηνίου κατευθύνονται από το σημείο Α στο Γ. 

γ) Το σημείο Γ αντιστοιχεί σε νότιο πόλο.  

A
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δ) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο άκρο Α είναι ίση με την ένταση στο μέσο Μ του σωληνοειδούς. 

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

iii) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον Μ του πηνίο 

καθώς και στο άκρο του Α. 

iv) Αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς τοποθετήσουμε πυρήνα μαλακού 

σιδήρου, με μαγνητική διαπερατότητα μ=1000, ποια τιμή θα πάρει 

τώρα η ένταση του πεδίου στο σημείο Μ; 

Δίνεται Κμ=10-7Ν/Α2. 

65) Και ένας και δύο ευθύγραμμοι αγωγοί… 

Δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος ρευματοφό-

ρος αγωγός Α, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης 

Ι, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σε σημείο Σ, ενός ορι-

ζοντίου επιπέδου, σε απόσταση α, μαγνητικό πεδίο έ-

ντασης Β1. Στο σχήμα βλέπετε δύο δυνατές ισοδύναμες 

απεικονίσεις, η πρώτη στο χώρο, η δεύτερη σε κάτοψη. 

i)  Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης Β1, στο 

σχήμα. 

ii) Να τοποθετήσετε στο χώρο ένα δεύτερο ευθύγραμμο αγωγό Β, ο οποίος να διαρρέεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα της ίδιας έντασης Ι (όχι υποχρεωτικά της ίδιας φοράς), έτσι ώστε: 

 α) Να διπλασιαστεί η ένταση του πεδίου στο σημείο Σ. 

 β) Να μηδενιστεί η ένταση στο Σ. 

 γ) Η ένταση Β του πεδίου στο Σ να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με πριν, 

αλλά να σχηματίζει γωνία 45° με την διεύθυνση της έντασης Β1. 

iii) Ένας δεύτερος οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός Β, απέχει απόσταση α από 

το σημείο Σ, όπως στο σχήμα. Αν Β1=0,01Τ, να υπολογιστεί η συνολική έ-

νταση του πεδίου στο Σ (μέτρο και κατεύθυνση), που οφείλεται και στους 

δύο αγωγούς. 

66) Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό. 

Έστω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο επίπεδο του χαρτιού, με πλευρές β=0,6m και γ=0,4√2m. Ένας ευθύ-

γραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου και δημιουργεί στην κορυφή Α, 

μαγνητικό πεδίο έντασης Β1, κάθετης στην ΑΓ, όπως στο σχήμα. 

i)  Ποιο από τα σημειωμένα διανύσματα 1,2 ή 3 μπορεί να παριστάνει την ένταση του πεδίου στην κορυφή 

Γ, η οποία οφείλεται στον ευθύγραμμο αγωγό; 
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Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την επιλογή σας. 

ii) Αν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Γ 

είναι Β3, όπου Β3= ½ Β1, να προσδιορίσετε το σημείο Ο που ο 

ευθύγραμμος αγωγός τέμνει το επίπεδο  του τριγώνου.  

iii) Αν το μέτρο της έντασης του πεδίου στην κορυφή Α είναι 

Β1=0,06Τ, να βρείτε το μέτρο της έντασης στην κορυφή Β του 

τριγώνου και να την σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα,  

67) Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό 

Ένας κυκλικός αγωγός, κέντρου Ο και ακτίνας R=0,2m 

με το επίπεδό του κατακόρυφο, διαρρέεται από ρεύμα έ-

ντασης Ι1= 2Α. Στο σχήμα βλέπετε ένα οριζόντιο επίπεδο 

(π) που περνά από το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Ένας 

δεύτερος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται 

από ρεύμα με φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήμα, με 

ένταση Ι2, ενώ τέμνει το οριζόντιο επίπεδο (π) στο σημείο 

Κ, όπου η (ΟΚ)=2R είναι κάθετη στο επίπεδο του κυκλι-

κού αγωγού. 

i)  Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης Β1 του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργεί ο κυκλικός αγωγός, στο 

κέντρο του Ο και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης πάνω στο σχήμα. 

ii)  Να σχεδιάστε επίσης πάνω στο σχήμα την ένταση Β2 του 

μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο, που δημιουργεί ο ευθύ-

γραμμος αγωγός (ποιοτικό διάγραμμα). 

iii) Αν η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου στο Ο σχη-

ματίζει γωνία 45° με το επίπεδο του κυκλικού αγωγού, να 

βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον ευθύ-

γραμμο αγωγό. 

iv) Στρέφουμε τον ευθύγραμμο αγωγό κατά 90°, ώστε να γίνει 

οριζόντιος, όπως στο σχήμα. Να βρεθεί τώρα η συνολική 

ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού. 

Δίνεται kμ=10-7Ν/Α2. 

68) Ισορροπία και επιτάχυνση αγωγού. 

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ μάζας 50g και μήκους 1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5 Α, με φορά από το 

Α στο Γ και μπορεί να κινείται κατακόρυφα σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, οι οποίοι απέχουν 

μεταξύ τους 1m. Στην περιοχή υπάρχει ένα οριζόντιο μαγνητικό πεδίο, σε ύψος 1m, με δυναμικές γραμμές 

κάθετες στο επίπεδο των τριών αγωγών και με μεταβαλλόμενη ένταση, η οποία σε συνάρτηση με το ύψος y 
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δίνεται από την σχέση Β=0,2-0,4y (S.Ι.). Η κάθετη n
�

στο επίπεδο των τριών αγωγών έχει φορά προς τα μέσα, 

όπως στο σχήμα. 

i)  Σε ποιο ύψος y0 πρέπει να αφήσουμε τον αγωγό ΑΓ για να παρα-

μείνει ακίνητος; 

ii) Τοποθετούμε τον αγωγό ΑΓ σε ύψος y από το έδαφος και τον α-

φήνουμε ελεύθερο. Να βρεθεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει, 

αν:  

α) y=y1=0,15m,    β) y=y2=0,5m  και γ) y=y3= 0,75m. 

Δίνεται g=10m/s2. 

69) Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο 

Με ένα ομογενές ισοπαχές σύρμα έχουμε κατασκευάσει ένα ορι-

ζόντιο τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓΔ, πλευράς α=1m, το οποίο συν-

δέουμε με μια πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r, όπως 

στο σχήμα. Ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,05Τ, εί-

ναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου. Κλείνουμε το διακόπτη, ο-

πότε το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 8 Α.  

i)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πλευρά 

ΒΓ του πλαισίου και την δύναμη που το μαγνητικό πεδίο ασκεί στην πλευρά αυτή. 

ii) Να βρεθεί η συνολική δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από το 

μαγνητικό πεδίο. 

iii) Να υπολογισθεί η δύναμη που θα δεχτεί κάθε πλευρά του 

πλαισίου στην περίπτωση που το μαγνητικό πεδίο γινόταν 

οριζόντιο με ένταση του ίδιου μέτρου και κατεύθυνση από 

το Α στο Β, όπως στο διπλανό σχήμα. 

70) Αλλάζοντας θέση στον αγωγό. 

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. 

Μια πηγή με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω συνδέεται στα άκρα τους x΄y΄. Ένας ευθύγραμμος 

ομογενής αγωγός ΑΓ, μήκους l=2m, μάζας m=0,5kg και αντίστασης R=2Ω, τοποθετείται κάθετα στους αγω-

γούς x΄x και y΄y, με τους οποίους δεν παρουσιάζει τριβές. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές 

κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,2Τ, όπως στο σχήμα. 
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i)  Να υπολογιστεί η αρχική η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. 

ii) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει ο αγωγός ΑΓ, μόλις αφεθεί ελεύθερος; 

iii) Αν ο αγωγός ΑΓ τοποθετηθεί πλάγια, όπως στο δεύτερο σχήμα, με αποτέλεσμα μεταξύ των δύο παραλ-

λήλων να βρίσκεται το τμήμα του ΔΖ μήκους l1=1,5m, να βρεθεί ποια οριζόντια δύναμη πρέπει να α-

σκούμε πάνω του για να μην κινηθεί. 

71) Ένα πλαίσιο σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο 

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο αγώγιμο τετράγωνο 

πλαίσιο ΑΓΔΖ, με πλευρά l=1m και αντίσταση 

R=0,1Ω, το οποίο βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές 

γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο 

εκτείνεται στο εσωτερικό του, αλλά και στο χώρο στο 

εξωτερικό του. Κάποια στιγμή t=0, το μαγνητικό πεδίο 

αρχίζει να μεταβάλλεται και με δεδομένο ότι η κάθετη 

στην επιφάνεια του πλαισίου, έχει φορά προς τα μέσα, 

σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση της ροής που 

διέρχεται από το πλαίσιο, σε συνάρτηση με το χρόνο.  

i)  Να υπολογιστεί η ένταση (μέτρο και κατεύθυνση) του μαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγμή t1=0,2s. 

ii) Να βρεθεί η ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο, τις χρονικές στιγμές t1 και t2=0,6s. 

iii) Να βρεθεί η δύναμη Laplace (μέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται στην πλευρά ΑΖ του πλαισίου, από 

το μαγνητικό πεδίο, τις παραπάνω χρονικές στιγμές.  

iv) Να υπολογιστεί η ισχύς της δύναμης Laplace, καθώς και η ηλεκτρική ισχύς που μετατρέπεται σε θερμό-

τητα πάνω στην πλευρά ΑΖ, τη στιγμή t1. 

v) Πόση θερμότητα παράγεται στο πλαίσιο στο χρονικό διάστημα 0-1,5s; 

72) Μελετώντας το επαγωγικό ρεύμα 

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο κυκλικό συρμάτινο πλαί-

σιο, εμβαδού S=0,5m2 και αντίστασης R=0,5Ω, το οποίο 

βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου με ένταση Β0=0,2Τ. Σε μια στιγμή t0=0, 

το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου αρχίζει να αυ-

ξάνεται, οπότε το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα 

η ένταση του οποίου μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διά-

γραμμα. 

i)  Να υπολογιστεί η (αλγεβρική) τιμή της μαγνητικής ροής που διέρχεται από την επιφάνεια του πλαισίου 
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τη χρονική στιγμή t0=0. 

ii) Να βρεθεί το ηλεκτρικό φορτίο που περνά από μια διατομή του σύρματος μέχρι τη στιγμή t=2s. 

iii) Για την χρονική στιγμή t1=0,4s, να βρεθούν: 

α) Η ένταση του ρεύματος που  διαρρέει το πλαίσιο. 

β) Η  ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο πλαίσιο. 

γ) Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του μαγνητικού πεδίου. 

iv) Να γίνει η γραφική παράσταση της ΗΕΔ από επαγωγή που εμφανίζεται στο πλαίσιο σε συνάρτηση με το 

χρόνο και με τη βοήθεια του διαγράμματος αυτού να βρεθεί η τελική ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

73) Η δύναμη Laplace και η επαγωγή 

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανί-

ζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. Στα άκρα τους 

x ,́ y΄ συνδέεται ένας αντιστάτης με αντίσταση R=3Ω. Ένας 

ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΑΓ, μήκους l=1m, μάζας 

m=0,5kg και αντίστασης R1=2Ω, κινείται σε επαφή με τους 

αγωγούς x΄x και y΄y, με τους οποίους δεν παρουσιάζει τριβές, 

με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s, με την επίδραση κατάλληλης 

σταθερής εξωτερικής δύναμης Fεξ, παράλληλης στην x΄x. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές 

κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα, ενώ τη στιγμή t=0 η απόσταση του αγωγού 

ΑΓ από τα άκρα x΄y΄ είναι d1=(x΄Α)=0,8m. Θεωρώντας την κάθετη στην επιφάνεια x΄ΑΓy  ́να έχει την κατεύ-

θυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου, να βρεθούν: 

i)  Η μαγνητική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια ΑΓy΄x ,́ σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η 

γραφική της παράσταση μέχρι τη χρονική στιγμή t1 =2s. 

ii) Η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό ΑΓ, καθώς και η ένταση του ρεύματος που τον 

διαρρέει. 

iii) Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης Laplace, σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της παρά-

σταση, η οποία ασκείται: 

α) στον αγωγό ΑΓ. 

β) στον αγωγό x΄x 

iv) Αν η εξωτερική δύναμη καταργηθεί τη χρονική στιγμή t1, να υπολογιστούν τα ολικά έργα των παραπάνω 

δυνάμεων Laplace οι οποίες ασκούνται στους αγωγούς ΑΓ και x΄x, μέχρι να σταματήσει η κίνηση του 

ΑΓ. 

74) Μαγνητική αιώρηση τραίνου 

Α) Η αρχή λειτουργίας 

Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα, βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει ένας ορθογώνιος συρμάτινος βρόγχος και 

Ax x

yy΄
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είναι τοποθετημένο παράλληλα στις μεγαλύτερες πλευρές του ορθογω-

νίου όπως στο σχήμα 1. Οι εντάσεις των ρευμάτων στο σύρμα και στο 

βρόγχο είναι αντίστοιχα Ι = 10Α και Ι1 = 1Α, με φορές που φαίνονται στο 

σχήμα 1. Οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι a = 0,2m και b = 0,3m, ενώ 

η απόσταση του σύρματος από το βρόγχο είναι d = 0,25m. Υπολογίστε 

την ηλεκτρομαγνητική δύναμη που δέχεται ο βρόγχος, από το σύρμα. Δί-

νεται kμ = 10-7Ν/Α2. 

Β) Η εφαρμογή στην πράξη… 

Η διάταξη του Α΄ μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μαγνητική αιώ-

ρηση τραίνου. Κατακόρυφο ορθογώνιο λεπτό πηνίο με N σπείρες, πλάτους 

a και μήκους b, που στο σχήμα 2 φαίνεται η πλάγια όψη του, τοποθετείται 

κάτω από κάθε βαγόνι. To μήκος b του πηνίου, είναι ίσο με το μήκος του 

βαγονιού και η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει είναι Ι1. Στη γραμμή 

του τραίνου, ακριβώς κάτω από το πηνίο και στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο 

με αυτό βρίσκεται ευθύγραμμο καλώδιο, που διαρρέεται από ρεύμα 

έντασης Ι και έχει ελάχιστη απόσταση d από το πηνίο. Το βαγόνι έχει 

βάρος ανά μονάδα μήκους W*. 

α) Τι επιλογές πρέπει να κάνουμε στην κατασκευή και τοποθέτηση του πηνίου, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε 

την καταναλισκώμενη ηλεκτρική ενέργεια για την αιώρηση; 

β) Αν d = 1cm, α = 1m, W*= 103Ν/m και Ι = Ι1 = 100Α, πόσες είναι οι σπείρες του πηνίου; 

75) Σωληνοειδή συνδέονται στην ίδια πηγή 

Ένα σωληνοειδές έχει μήκος L=0,5m και η κυκλική διατομή του σύρ-

ματος που χρησιμοποιήσαμε, έχει διάμετρο δ = 0,5mm. H διάμετρος 

κάθε σπείρας του σωληνοειδούς είναι Δ = 2cm και όλες οι μονωμένες 

σπείρες τυλίγονται ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους. Αν στα άκρα του 

σωληνοειδούς συνδέσουμε πηγή με ΗΕΔ Ε = 45V και εσωτερική αντί-

σταση r = 2Ω, πάνω στον άξονα και στο κέντρο του σωληνοειδούς, η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β = 2π∙10-3Τ. 

a.  Πόσες σπείρες έχει το σωληνοειδές; 

β. Υπολογίστε την θερμική ισχύ σε κάθε σπείρα του σωληνοειδούς καθώς και την ειδική αντίσταση του 

υλικού του σύρματος, θεωρώντας πως το μήκος του σύρματος καθορίζεται από το πλήθος των σπειρών που 

αποτελούν το σωληνοειδές. 

 Αν κόψουμε το σωληνοειδές σε δύο κομμάτια, δημιουργώντας έτσι δυο νέα σωληνοειδή Σ1 και Σ2, με μήκη 

σύρματος d1 και d2, όπου d1/d2=3 και τα συνδέσουμε παράλληλα στους πόλους της ίδιας πηγής:  

γ. Να βρείτε τις αντιστάσεις R1 και R2 των σωληνοειδών Σ1 και Σ2. 

δ. Να υπολογίστε τις εντάσεις των ρευμάτων που θα διαρρέουν τα σωληνοειδή Σ1 και Σ2. 
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ε. Σε ποιο σωληνοειδές καταναλώνεται μεγαλύτερη ισχύς; 

στ. Ποιο θα είναι το πηλίκο των μέτρων των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων στα κέντρα των δύο σωληνο-

ειδών Σ1 και Σ2 αντίστοιχα; Ποιο το πηλίκο των μέτρων των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων σε σχέση με 

το αρχικό σωληνοειδές; 

76) Το ορθογώνιο πλαίσιο απομακρύνεται από τον ευθύγραμμο αγωγό 

Ένα συρμάτινο πλαίσιο ΚΛΜΝ, πλάτους a = 5cm και μήκους b = 10cm, βρί-

σκεται στο ίδιο επίπεδο με έναν αγωγό μεγάλου μήκους, ο οποίος διαρρέεται 

από ρεύμα έντασης I = 3A όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το πλαίσιο απο-

μακρύνεται από τον αγωγό, με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s, παραμένο-

ντας πάντα στο ίδιο επίπεδο με αυτόν.   

α) Εξηγείστε για ποιο λόγο θα αναπτυχθεί ΗΕΔ επαγωγής στο πλαίσιο. 

β) Κάποια στιγμή που η πλευρά ΚΛ απέχει από τον αγωγό απόσταση d =2cm, 

υπολογίστε την ΗΕΔ επαγωγής που αναπτύσσεται στο πλαίσιο. 

γ) Ποια είναι η φορά του επαγωγικού ρεύματος στο πλαίσιο; Δικαιολογείστε 

την απάντησή σας. 

77) Ποιος ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής θερμότητας;   

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ 

και ΔΝ μεγάλου μήκους, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντί-

σταση, συνδέονται με αγωγό ΓΔ μήκους ℓ  = 1m, ο οποίος έ-

χει ωμική αντίσταση R = 2Ω. Ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μά-

ζας m = 0,2kg, μήκους ℓ  = 1m και αμελητέας αντίστασης 

είναι ακίνητος και μπορεί να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο, που ορίζουν οι παραπάνω αγωγοί, 

σε επαφή με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ και κάθετα σε αυτούς. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατα-

κόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, του οποίου η ένταση έχει μέτρο  

Β = 1T και είναι κάθετη στο επίπεδο των αγωγών. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ο αγωγός ΚΛ δέχεται 

σταθερή οριζόντια δύναμη 
�
F , η οποία είναι παράλληλη με τους αγωγούς ΓΜ και ΔΝ και έχει μέ-

τρο F = 5N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια χρονική στιγμή t ο ρυθμός μεταβολής της έντασης 

του ρεύματος στο κύκλωμα είναι 
d

2,5A / s
dt


 , ενώ ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας στο σύστημα 

είναι 
dQ

8J / s
dt

 . 

Η μέγιστη τιμή του ρυθμού παραγωγής θερμότητας στο σύστημα είναι: 

α. max

dQ
( ) 8J / s

dt
   β. max

dQ
( ) 20J / s

dt
    γ. max

dQ
( ) 64J / s

dt
  

d 

 

α 

b 

I 

Κ 

Λ Μ

Ν 



Υλικό Φυσικής-Χημείας Ηλεκτρομαγνητισμός 

www.ylikonet.gr 
 

10

Θεωρήστε γνωστό, ότι η Η.Ε.Δ. από επαγωγή στα άκρα του αγωγού δίνεται από τη σχέση  

     ℓE B . 

78) Όταν μεταβάλλεται  η ένταση του ρεύματος 

 Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους ℓ=1m, μάζας 0,5kg και α-

μελητέας αντίστασης, κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, 

μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης 

Β=0,5Τ, σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγω-

γούς xx  ́και yy΄, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, χω-

ρίς τριβές.  Ένας αντιστάτης με αντίσταση R=2Ω, συνδέεται 

στα άκρα x και y των δύο αγωγών. Η κίνηση της ράβδου ΑΓ, 

γίνεται με την επίδραση μιας κατάλληλης μεταβλητής οριζόντιας δύναμης F, κάθετης 

στην ράβδο, ενώ λαμβάνοντας κάποια στιγμή ως t=0, βρίσκουμε ότι η ένταση του ρεύ-

ματος μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως στο σχήμα. 

i)  Ποια φορά του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα, θεωρήσαμε θετική, όταν χα-

ράξαμε το διάγραμμα i-t; 

ii) Να αποδείξετε ότι η ράβδος εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, υπολογίζοντας και την 

επιτάχυνσή της. 

iii) Για την χρονική στιγμή t1=1s, να βρεθούν: 

α) Οι οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο και η ισχύς καθεμιάς. 

β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου. 

γ) Ο ρυθμός με τον οποίο η ηλεκτρική ισχύς μετατρέπεται σε θερμική στον αντιστάτη R. 

iv) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις στα παραπάνω υποερωτήματα, τη χρονική στιγμή t2=3s; 

79) Μια ερμηνεία και ένας υπολογισμός 

Ο αγωγός ΑΓ, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο σε επαφή με δύο 

μεταλλικούς παράλληλους στύλους, μέσα σε ένα κατακό-

ρυφο μαγνητικό πεδίο, όπως στο πάνω σχήμα, με την επί-

δραση μιας σταθερής εξωτερική δύναμης μέτρου Fεξ=3Ν. 

Παίρνοντας κάποια θέση ως αρχή μέτρησης των μετατοπί-

σεων, κατασκευάσαμε το διάγραμμα, όπως στο κάτω σχήμα 

της ταχύτητα του ΑΓ σε συνάρτηση με την μετατόπισή του. 

Δίνεται ότι ο αγωγός έχει μάζα m=0,4kg και δεν εμφανίζονται 

τριβές στη διάρκεια της κίνησής του, ενώ η ασκούμενη εξω-

τερική δύναμη δεν μεταβάλλεται. 

i)   Η μορφή της γραφικής παράστασης ερμηνεύεται με βάση τη συλλογιστική ότι στη διάρκεια της κίνησης, 

A
x
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μέχρι και την θέση με x=1m, το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές, ενώ στη συνέχεια η έντασή του μειώ-

νεται. Συμφωνείτε με την παραπάνω ερμηνεία; Αν ναι, τι δικαιολόγηση δίνετε, αν όχι ποια ερμηνεία 

δίνετε εσείς; 

ii) Αν Q1 η θερμότητα που εμφανίζεται στο κύκλωμα μέχρι τη θέση x1=1m και Q2 η αντίστοιχη θερμότητα 

στη συνέχεια μέχρι και την θέση x2=2m, ισχύει: 

α) Q1=0,2Q2,   β) Q1=0,5Q2,  γ) Q1=2Q2,    δ) Q1=5Q2. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

80) Η ισχύς με ανοικτό και κλειστό διακόπτη 

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη δ, όπου R1=6Ω, 

η τάση της πηγής είναι της μορφής υ=30 2 ημ(20πt), ενώ το αμπε-

ρόμετρο δείχνει ένδειξη 3 Α. 

i)  Να βρεθεί η αντίσταση R2. 

ii)  Να βρεθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενι-

σμών της έντασης του ρεύματος, καθώς και η στιγμιαία ισχύς 

του ρεύματος, τη χρονική στιγμή που η φάση της πηγής είναι ίση 

με φ=5π/4 rad.  

iii) Να υπολογιστεί η μέση ισχύς του ρεύματος στην αντίσταση R1, καθώς και ο μέγιστος ρυθμός με τον 

οποίο παράγεται θερμότητα πάνω στην R1. 

iv) Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. Πόσο τοις εκατό θα αυξηθεί η μέση ισχύς που καταναλώνει η 

αντίσταση R1, με το κλείσιμο του διακόπτη; 

 

 

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… 
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