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ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επι-

λογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώ-

τησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απά-

ντηση. 

1. ∆ύναµη Laplace ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί 

α. µαγνητικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 

β. ηλεκτρικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 

γ. ηλεκτρικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. 

δ. ηλεκτρικό πεδίο σε µαγνητικό πεδίο. 

2. ∆εν ασκείται δύναµη Laplace σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό ο 

οποίος 

α. είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. 

β. σχηµατίζει οξεία γωνία µε τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητι-

κού πεδίου. 

γ. είναι παράλληλος προς τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού 

πεδίου. 

δ. διαρρέεται από ρεύµα µικρής έντασης. 

3. Το µέτρο της δύναµης Laplace, που ασκεί οµογενές µαγνητικό πεδίο 

σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό, δεν εξαρτάται από 

α. την ένταση του µαγνητικού πεδίου. 
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β. το µήκος του αγωγού που βρίσκεται µέσα στο µαγνητικό πεδίο. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει. 

δ. το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο αγωγός. 

4. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου το οποίο δηµιουργεί 

ρευµατοφόρο σωληνοειδές στο εξωτερικό του 

α. είναι οµόκεντροι κύκλοι, σε επίπεδο κάθετο στον άξονά του. 

β. ξεκινάνε (πηγάζουν) από το ένα του άκρο και καταλήγουν στο άλλο. 

γ. εξέρχονται από το ένα του άκρο και εισέρχονται στο άλλο. 

δ. είναι ευθείες κάθετες στον άξονά του. 

5. Σωληνοειδές ορισµένου αριθµού σπειρών n, διαρρέεται από ρεύµα 

έντασης Ι. Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτε-

ρικό του είναι 

α. ανάλογο του µήκους του.  

β. αντιστρόφως ανάλογο του µήκους του. 

γ. ανάλογο του τετραγώνου του µήκους του. 

δ. αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου του µήκους του. 

6. Ευθύγραµµος αγωγός, µεγάλου µήκους, διαρρέεται από ρεύµα έντα-

σης Ι. Το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργεί ο 

αγωγός σ’ ένα ορισµένο σηµείο, είναι  

α. ανάλογο του I  

β. ανάλογο του Ι2 

γ. αντιστρόφως ανάλογο του Ι2 

δ. αντιστρόφως ανάλογο του Ι  
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7. Ευθύγραµµος αγωγός µήκους L διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι και 

βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης rB . Η κατεύθυν-

ση του ρεύµατος σχηµατίζει µε την κατεύθυνση του rB  γωνία φ. Συνε-

πώς, το µέτρο της µαγνητικής δύναµης Laplace που ασκείται στον 

αγωγό είναι 

α. FL = I L Β2  β. FL = I L2 Βηµφ γ. FL = I L Βσυνφ δ. FL = I L Βηµφ  

8. Ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, σε θερµοκρασία µικρότερη 

από τη θερµοκρασία Curie είναι υλικά 

α. παραµαγνητικά. β. διαµαγνητικά. γ. σιδηροµαγνητικά. δ. µε µαγνητι-

κή διαπερατότητα ανεξάρτητη από την αρχική τιµή της έντασης του 

πεδίου που προκαλεί τη µαγνήτισή τους. 

9. Όταν ένα ρευµατοφόρο πλαίσιο βρεθεί µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο τείνει να προσανατολιστεί µε το επίπεδό του 

α. κάθετο στις δυναµικές γραµµές του πεδίου και η όψη του που συ-

µπεριφέρεται σαν βόρειος πόλος µαγνητικής βελόνας, είναι προς την 

κατεύθυνση του rB . 

β. κάθετο στις δυναµικές γραµµές του πεδίου και η όψη του που συ-

µπεριφέρεται σαν νότιος πόλος µαγνητικής βελόνας, είναι προς την 

κατεύθυνση του rB . 

γ. παράλληλο στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. 

δ. να σχηµατίζει γωνία 45ο µε την κατεύθυνση του r
B . 

10.Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται σε οµογενές µαγνητι-

κό πεδίο. Η δύναµη Laplace που ασκείται στον αγωγό, 
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α. έχει την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. 

β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού. 

γ. σχηµατίζει οξεία γωνία µε την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών 

του πεδίου. 

δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυνα-

µικών γραµµών του πεδίου. 

11.Στο εσωτερικό ρευµατοφόρου σωληνοειδούς τοποθετούµε µια ράβδο 

µαλακού σιδήρου. Συνεπώς, οι δυναµικές γραµµές στο εσωτερικό της 

α. διατηρούν την αρχική τους µορφή. 

β. αραιώνουν. 

γ. πυκνώνουν. 

δ. αντιστρέφουν τη φορά τους.  

12.Η εισαγωγή διαµαγνητικού υλικού σ’ ένα µαγνητικό πεδίο προκαλεί 

στο εσωτερικό του υλικού 

α. µικρή ενίσχυση του πεδίου.  

β. αντιστροφή της φοράς των δυναµικών γραµµών. 

γ. µηδενισµό του µέτρου της έντασης του πεδίου. 

δ. µικρή εξασθένιση του πεδίου. 

13.Η µαγνητική διαπερατότητα των παραµαγνητικών υλικών είναι 

α. µ >> 1 β. µ < 1 γ. µ > 1  δ. µ < 0 

14.Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µα-

γνητικό πεδίο και δέχεται δύναµη Laplace rFL . Αν αντιστρέψουµε τη 

φορά της έντασης rBτου πεδίου καθώς και τη φορά του ρεύµατος που 
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διαρρέει τον αγωγό τότε 

α. η κατεύθυνση της rFLδεν θα αλλάξει. 

β. η κατεύθυνση της rFLθα αντιστραφεί. 

γ. η rFLθα µηδενιστεί. 

δ. η κατεύθυνση της rFL  θα σχηµατίσει γωνία 90° µε την αρχική της κα-

τεύθυνση.  

15. Ο ηλεκτρικός κινητήρας µετατρέπει  

α. ενέργεια µαγνητικού πεδίου σε ηλεκτρική ενέργεια. 

β. χηµική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια. 

γ. ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια. 

δ. µηχανική ενέργεια σε ενέργεια µαγνητικού πεδίου. 

16. Η ένταση r
Bσε κάποιο σηµείο Α του µαγνητικού πεδίου ρευµατοφόρου 

αγωγού, δεν εξαρτάται από 

α. τη γεωµετρία του αγωγού. 

β. το υλικό του αγωγού. 

γ. την απόσταση του σηµείου Α από τον αγωγό. 

δ. τη φορά του ρεύµατος. 

17. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ευθύγραµµου ρευµατο-

φόρου αγωγού “απείρου µήκους” 

α. διέρχονται όλες από το εσωτερικό του αγωγού. 

β. είναι ευθείες παράλληλες µε τον αγωγό και οµόρροπες µε το ρεύµα. 

γ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι κάθετα στον 

αγωγό. 
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δ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι παράλληλα µε 

τον αγωγό. 

18. ∆ύο σωληνοειδή διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, έχουν το ίδιο µήκος, 

τον ίδιο αριθµό σπειρών, αλλά διαφορετική ακτίνα. Συνεπώς δηµιουρ-

γείται  

α. ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο στο πηνίο µεγαλύτερης ακτίνας. 

β. ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο στο πηνίο µικρότερης ακτίνας. 

γ. ισχυρότερο µαγνητικό πηνίο στο βαρύτερο σωληνοειδές. 

δ. µαγνητικό πεδίο ίδιας έντασης και στα δύο σωληνοειδή. 

19. Η µαγνητική διαπερατότητα ενός τεµαχίου νικελίου 

α. είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µονάδα. 

β. είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα. 

γ. είναι λίγο µικρότερη από τη µονάδα. 

δ. εξαρτάται από τις διαστάσεις του τεµαχίου. 

20. Η λειτουργία του ηλεκτρικού κουδουνιού βασίζεται 

α. στο φαινόµενο Hall. 

β. στην ιδιότητα των σιδηροµαγνητικών υλικών να µετατρέπονται σε πα-

ραµαγνητικά, για θερµοκρασίες υψηλότερες από τη θερµοκρασία 

Curie. 

γ. στην περιοδική διακοπή του ρεύµατος που διαρρέει έναν ηλεκτροµα-

γνήτη. 

δ. σε κανένα από τους παραπάνω λόγους. 

21. Το βασικό εξάρτηµα του ακουστικού του τηλεφώνου είναι 
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α. ένας µαγνήτης που περιβάλλεται από πηνίο. 

β. ένας ηλεκτρικός κινητήρας. 

γ. ένας αντιστάτης. 

δ. µικρή ποσότητα κόκκων άνθρακα. 

22. Η ένταση rBτου µαγνητικού πεδίου στο κέ-

ντρο Κ του κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού 

του σχήµατος, έχει κατεύθυνση  

α. από το Κ προς την πηγή Ε. 

β. κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά 

προς τα έξω (προς τον αναγνώστη). 

γ. κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά προς τα µέσα. 

δ. διαφορετική από τις προηγούµενες. 

 

23. Ο ρευµατοφόρος αγωγός ΑΓ και 

οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές 

του σχήµατος βρίσκονται στο ε-

πίπεδο της σελίδας. Αν το ρεύµα 

έχει τη φορά που φαίνεται στο 

σχήµα, τότε η µαγνητική δύναµη που δέχεται ο αγωγός είναι 

α. πάνω στο επίπεδο της σελίδας και κάθετη στον αγωγό. 

β. κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω (προς τον αναγνώστη). 

γ. κάθετη στη σελίδα και προς τα µέσα. 

δ. αδύνατον να προσδιορισθεί, διότι δεν δίνονται επαρκή στοιχεία. 

Ε

Κ

 

Α

Γ

Ι
r
B
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Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος  

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε 

στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν 

το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε λαν-

θασµένη. 

1. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µα-

γνητικό πεδίο. Η κατεύθυνση της δύναµης Laplace που ασκείται πά-

νω του  

α. είναι ανεξάρτητη από την ένταση του πεδίου. 

β. είναι κάθετη στον αγωγό και την ένταση rBτου πεδίου. 

γ. προκύπτει από τον κανόνα του Maxwell. 

δ. έχει την κατεύθυνση του αντίχειρα του δεξιού χεριού, όταν ο δεί-

κτης δίνει τη φορά της έντασης του πεδίου και ο µέσος τη φορά του 

ρεύµατος. 

2. Ένα ορθογώνιο ρευµατοφόρο πλαίσιο µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο  

α. δέχεται τέσσερις δυνάµεις που πάντα αλληλοεξουδετερώνονται. 

β. δέχεται δυνάµεις των οποίων το µέτρο δεν εξαρτάται από τη φορά 

του ρεύµατος. 

γ. δέχεται δυνάµεις µε κατεύθυνση ίδια µε την ένταση του µαγνητικού 

πεδίου. 

δ. δέχεται δυνάµεις µόνο αν οι πλευρές του είναι από σιδηροµαγνητικά 
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υλικά. 

3. Ένας ρευµατοφόρος αγωγός δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο  

α. ανεξάρτητα από το αν είναι ευθύγραµµος ή κυκλικός. 

β. χάρη στο φαινόµενο Hall που προκαλεί. 

γ. του οποίου η ένταση rB  εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος που 

τον διαρρέει. 

δ. του οποίου η ένταση rB  είναι ανεξάρτητη από τη γεωµετρία του αγω-

γού. 

4. Το µαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού “απείρου µή-

κους” έχει τις εξής ιδιότητες: 

α. Οι δυναµικές του γραµµές είναι παράλληλες µε τον αγωγό. 

β. Η ένταση rB  του πεδίου είναι ασύµβατα κάθετη µε τον αγωγό. 

γ. Το µέτρο της έντασης σε κάποιο σηµείο του είναι ανάλογο µε την 

απόσταση του σηµείου αυτού από τον αγωγό. 

5. Η ένταση r
Bτου µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ρευµατοφόρου σωλη-

νοειδούς έχει 

α. µέτρο που εξαρτάται από την ακτίνα των σπειρών του. 

β. διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο των σπειρών. 

γ. µέτρο που είναι µεγαλύτερο κοντά στις σπείρες απ’ ότι κοντά στον 

άξονα του σωληνοειδούς. 

δ. µέτρο ανάλογο µε τον αριθµό των σπειρών ανά µονάδα µήκους. 

6. Αν βάλουµε ένα κοµµάτι µαλακού σιδήρου µέσα σε οµογενές µαγνητι-

κό πεδίο 
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α. ο σίδηρος θα γίνει µόνιµος µαγνήτης. 

β. οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου θα πυκνώσουν στο ε-

σωτερικό του κοµµατιού. 

γ. οι περιοχές Weiss στο εσωτερικό του σιδήρου θα καταστραφούν. 

δ. η θερµοκρασία του θα ξεπεράσει τη θερµοκρασία Curie. 

7. Ένας ηλεκτροµαγνήτης που έχει σωληνοειδές µε µαλακό σίδηρο στο 

εσωτερικό του  

α. λειτουργεί επειδή ο µαλακός σίδηρος µαγνητίζεται µόνιµα. 

β. χρησιµοποιείται στα µικρόφωνα των τηλεφώνων. 

γ. χρησιµοποιείται στα ηλεκτρικά κουδούνια, γιατί µπορεί να ανοιγο-

κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 

δ. δηµιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και τα κατάλληλα 

ζεύγη κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων. 

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δε-

ξιάς. 

    Ένταση µαγνητικού πεδίου    Είδος πεδίου 

    Α. Β = kµ 2Ι /r        α. Σωληνοειδές 

    Β. Β = 4πkµΙ n/L       β. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγω-

γός 

    Γ. Β = kµ2πΙ/r 
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2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δε-

ξιάς. 

                   α. Γωνία µεταξύ µαγνητικού και 

     Α. Μαγνητική έγκλιση      γεωγραφικού µεσηµβρινού. 

                   β. Γωνία µεταξύ του διανύσµατος rB  

    Β. Μαγνητική απόκλιση     και της οριζόντιας συνιστώσας 

του. 

                   γ. Γωνία µεταξύ µαγνητικού µεσηµβρι- 

                    νού και του επιπέδου του Ισηµερινού 

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δε-

ξιάς. 

      Βασική διάταξη         Συσκευή 

  Α. Ηλεκτρικός κινητήρας    α. Ηλεκτρικό τρυπάνι 

                   β. Ηλεκτρικό κουδούνι 

    Β. Ηλεκτροµαγνήτης      γ. Ηλεκτρικός λαµπτήρας 

4. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δε-

ξιάς. 

    Μαγνητική διαπερατότητα    Είδος υλικών 

    Α. Λίγο µικρότερη από το 0   α. Σιδηροµαγνητικά 

    Γ.  Λίγο µικρότερη από το 1   β. Παραµαγνητικά 

    ∆.  Λίγο µεγαλύτερη από το 1  γ. ∆ιαµαγνητικά 

    Ε.  Πολύ µεγαλύτερη από το 1 

5.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δε-
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ξιάς 

  ∆υναµικές γραµµές µαγνητικού πεδίου   ∆ιάταξη όπου 

παρατηρούνται 

    Α. Κλειστοί, µη κυκλικοί βρόχοι       

    Β. Οµόκεντροι κύκλοι.         α. Ευθύγραµµος ρευµατοφό-

ρος   

    Γ.  Παράλληλες ισαπέχουσες γραµµές.   αγωγός “απείρου µή-

κους”. 

    ∆.  Γραµµές που "εξέρχονται"       

     από ένα σηµείο.           β. Οµογενές µαγνητικό πεδίο. 

    Ε.  Γραµµές που συγκλίνουν  

      σ’ ένα σηµείο. 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης, το γράµµα που 

βρίσκεται σε παρένθεση στην αρχή κάθε διάστικτου και ό,τι λείπει. 

1. Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις εξασκούνται όχι µόνο ανάµεσα σε δύο 

µαγνήτες, αλλά και ανάµεσα σε ένα µαγνήτη και ένα 

(α)..............................................., ή ανάµεσα σε δύο 

(β).....................................................  

2. Για να καθορίσουµε τη διεύθυνση ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου, 

αρκεί να φέρουµε µέσα σε αυτό έναν ευθύγραµµο 

(α)................................... αγωγό και να βρούµε τη διεύθυνση που πρέπει 
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να έχει ο αγωγός, ώστε η δύναµη Laplace που ασκείται πάνω του να 

είναι ίση µε (β)....................................... 

3. Αν ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός είναι κάθετος προς τις 

γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικό πεδίου, τότε η δύναµη που ασκεί-

ται πάνω του έχει κατεύθυνση που βρίσκεται αν προσανατολίσουµε 

τον αντίχειρα του δεξιού χεριού µε 

(α)..............................................................……… και τα υπόλοιπα δάχτυλα 

µε (β) .......................................................... Τότε, η δύναµη που ασκείται 

πάνω του είναι κάθετη στην παλάµη, µε φορά από την εξωτερική 

προς την εσωτερική της πλευρά. 

4. Αν ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµο-

γενές µαγνητικό πεδίο, τότε η δύναµη που ασκείται πάνω του έχει δι-

εύθυνση κάθετη στο επίπεδο που σχηµατίζεται από 

(α).............................……. και τις (β)...................… ....................... του πεδί-

ου. 

5. Κάθε ρευµατοφόρος αγωγός δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο, 

του οποίου η ένταση, σε κάποιο σηµείο A, εξαρτάται από τη θέση του 

σηµείου σε σχέση µε τον αγωγό, από (α)...............................…….…. του 

αγωγού και από την (β).............. ..................... του ρεύµατος που τον 

διαρρέει. 

6. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ευθύγραµµου ρευµατο-

φόρου αγωγού “απείρου µήκους” είναι κύκλοι (α).............................. των 

οποίων τα επίπεδα είναι (β)............................. στο ρευµατοφόρο αγωγό. 
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7. Η φορά της έντασης του πεδίου που δηµιουργείται από ευθύγραµµο 

ρευµατοφόρο αγωγό “απείρου µήκους” βρίσκεται µε τον κανόνα του 

(α).................……………. ..................... Το µέτρο της έντασης σε ένα σηµείο 

είναι αντιστρόφως ανάλογο µε την (β)............................... του σηµείου 

αυτού από τον αγωγό. 

8. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς 

είναι (α)...... ................, δηλαδή δεν εξαρτάται από το πόσο κοντά είµα-

στε στον (β)..............… του σωληνοειδούς.  

9. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς 

είναι ανάλογη µε (α)..............................................……… του σωληνοειδούς 

και ανάλογη µε (β)............................. του ρεύµατος που το διαρρέει.  

10. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς 

είναι ανεξάρτητη από (α) ................................. και εποµένως από το 

εµβαδόν των σπειρών του σωληνοειδούς. Η φορά του πεδίου βρίσκε-

ται χρησιµοποιώντας τον κανόνα του (β)........................................... 

11. Η µαγνητική διαπερατότητα των σιδηροµαγνητικών υλικών είναι πολύ 

µεγαλύτερη από τη µονάδα. Αντίθετα, στα (α)....................................... 

υλικά είναι λίγο µεγαλύτερη από τη µονάδα και στα 

(β).................................... υλικά λίγο µικρότερη από τη µονάδα. 

12. Αν ένα ραβδόµορφο κοµµάτι χάλυβα τοποθετηθεί στο εσωτερικό ενός 

σωληνοειδούς τότε θα (α).......................... µόνιµα, ενώ αντίθετα ο µα-

λακός σίδηρος εµφανίζει µόνο (β)............................... µαγνήτιση.  

13. Στο εσωτερικό των ηλεκτροµαγνητών χρησιµοποιούµε 
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(α)..................................., έτσι ώστε αυτοί να δρουν άλλοτε ως µαγνήτες 

και άλλοτε όχι. Ηλεκτροµαγνήτες χρησιµοποιούνται και 

(β).............................. των τηλεφώνων. 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Για τις ερωτήσεις αυτές να θεωρήσετε γνωστές τις σταθερές  kµ = 10 -7 

N/Α2 και g = 10 m/s2 

1. Πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά την διεύθυνση της 

έντασης ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου; 

2. Πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά το φάσµα του µαγνη-

τικού πεδίου που δηµιουργεί ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός, “α-

πείρου µήκους”; 

3. Ποια είναι η αρχή στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του ανεµιστήρα; 

4. Αν διπλασιαστεί το ρεύµα, που διαρρέει έναν ευθύγραµµο ρευµατοφό-

ρο αγωγό “απείρου µήκους”, τότε σε τι απόσταση πρέπει να τοποθε-

τήσουµε ένα µαγνητόµετρο προκειµένου να µετρήσουµε την ίδια έντα-

ση µαγνητικού πεδίου; 

5. Ποια υλικά λέγονται σιδηροµαγνητικά; 

6. Τι τιµές παίρνει η µαγνητική διαπερατότητα των παραµαγνητικών και 

διαµαγνητικών υλικών; 

7. Πώς λειτουργεί το ηλεκτρικό κουδούνι; 

8. Αν θεωρήσουµε ότι ένας κυκλικός ρευµατοφόρος αγωγός αποτελείται 

από µικρά ευθύγραµµα τµήµατα και χρησιµοποιήσουµε τον κανόνα του 

Maxwell γι’ αυτά, τότε θα µπορούµε να καθορίσουµε τη φορά του µα-
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γνητικού πεδίου και να επιβεβαιώσουµε τον κανόνα του δεξιού χε-

ριού για το σωληνοειδές. Εξηγείστε πώς. 

9. Ποιο είναι το µέτρο της δύναµης Laplace πάνω σε ευθύγραµµο ρευ-

µατοφόρο αγωγό, όταν ο αγωγός τοποθετείται παράλληλα ή κάθετα 

προς τις δυναµικές γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου; Ποιο 

είναι όταν τοποθετείται πλάγια; 

10. Με βάση ποιο φαινόµενο λειτουργεί ένα σύγχρονο µαγνητόµετρο; Τι 

γνωρίζετε για το φαινόµενο αυτό; 

11. Με τι ισούται το µέτρο και πώς καθορίζεται η κατεύθυνση της δύνα-

µης Laplace που ασκεί οµογενές µαγνητικό πεδίο σε ευθύγραµµο ρευ-

µατοφόρο αγωγό; 

12. Πώς ορίζεται η ένταση του µαγνητικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του; 

13. Πώς µπορούν τα µαγνητικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος 

να µας βοηθήσουν να µετατρέψουµε ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική; 

14. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του µικροφώνου και του µεγα-

φώνου;  

15. Ρεύµα έντασης Ι προκαλεί µαγνητικό πεδίο έντασης rBστο εσωτερικό 

σωληνοειδούς. Ξετυλίγουµε το σύρµα των σπειρών του και το περιε-

λίσσουµε ξανά έτσι ώστε οι σπείρες να έχουν µεγαλύτερη ακτίνα (και 

εµβαδόν), διατηρώντας σταθερό το µήκος του σωληνοειδούς. Αν ρευ-

µατοδοτήσουµε το σωληνοειδές µε ρεύµα ίδιας έντασης Ι, τότε προ-

καλείται µαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση είναι 

α. µεγαλύτερη από την αρχική; 
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β. µικρότερο από την αρχική; 

γ. ίση µε την αρχική; 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 

16. Ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός “απείρου µήκους” αποτελεί 

ένα µαγνητικό δίπολο 

α. πάντα. β. µερικές φορές. γ. ποτέ. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 

17. Μία ευθύγραµµη αγώγιµη ράβδος, µάζας m = 20 g και µήκους α = 0,5 

m, τοποθετείται οριζόντια. Η ράβδος είναι κάθετη προς τις οριζό-

ντιες γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου Β = 0,2 Τ. Να υπολογί-

σετε το ρεύµα Ι µε το οποίο πρέπει να τη ρευµατοδοτήσουµε, προκει-

µένου η δύναµη που θα ασκηθεί πάνω της να εξισορροπεί το βάρος 

της. 

[Απ. 2 Α] 

18. Ευθύγραµµος αγωγός µήκους 1 m φέρει ρεύµα 10 Α και σχηµατίζει 

γωνία 30° µε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης 0,15 Τ. Προσδιορί-

στε το µέτρο και την διεύθυνση της δύναµης πάνω στον αγωγό.  

[Απ. 0,75 Ν] 
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19. ∆ύο ευθύγραµµοι παράλληλοι αγωγοί, Α και 

Γ, απέχουν µεταξύ τους κατά r και διαρρέο-

νται από οµόρροπα ρεύµατα Ι1 και Ι2 (όπως 

στο σχήµα). Οι αγωγοί έχουν µήκος L.  

α. Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του µα-

γνητικού πεδίου που δηµιουργεί ο αγωγός Α στα σηµεία από όπου 

διέρχεται ο αγωγός Γ. Βρείτε την κατεύθυνσή της. 

β. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης που ασκεί ο αγωγός Α στον 

αγωγό Γ. Βρείτε την κατεύθυνσή της. 

γ. Να επαναλάβετε τα βήµατα (α) και (β) για να βρείτε το µέτρο και την 

κατεύθυνση της δύναµης που ασκεί ο αγωγός Γ στον αγωγό Α. Επα-

ληθεύουν τα αποτελέσµατά σας τον τρίτο νόµο του Newton; 

δ. Τι κατεύθυνση θα είχε η δύναµη µεταξύ των αγωγών αν τα δυο ρεύ-

µατα ήταν αντίρροπα; Να συγκρίνετε τη φορά της δύναµης ανάµεσα 

σε οµόρροπα /αντίρ-ροπα ρεύµατα µε τη φορά της δύναµης ανάµεσα 

σε οµώνυµα /ετερώνυµα φορτία. 

ε. Να εφαρµόσετε τον τύπο που βρήκατε στην ερώτηση (β) για Ι1 = 20 

Α, Ι2 = 30 Α, r = 10 cm και L = 50 cm. 

[Απ. (β) 2kµΙ1Ι2L/r,  (ε) 6⋅10-4 Ν] 

 

 Ι2

 r

Α Γ

 Ι1
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20. Χάλκινος ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ µήκους 

L = 4 cm, µάζας m = 2 g και αντίστασης R = 

2 Ω, εξαρτάται οριζόντια από δύο αγώγιµα 

νήµατα ΑΚ και ΓΛ, όπως φαίνεται στο σχή-

µα. Τα σηµεία Α και Γ συνδέονται µε τους 

πόλους πηγής ΗΕ∆ Ε και εσωτερικής αντί-

στασης r = 1Ω. Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται 

στο διάκενο µεταξύ των πόλων πεταλοειδούς µαγνήτη κάθετα στις 

δυναµικές γραµµές του µαγνητικού του πεδίου, µέτρου Β = 5⋅10-2 Τ, 

το οποίο θεωρούµε οµογενές σ’ όλο το µήκος του αγωγού.  

α. Να προσδιορίσετε ποιος από τους δύο πόλους της πηγής πρέπει να είναι 

θετικός και ποιος αρνητικός, ώστε η δύναµη Laplace στον αγωγό ΚΛ να 

είναι αντίρροπη του βάρους του. 

β. Πόση πρέπει να είναι η ΗΕ∆ Ε της πηγής ώστε να είναι η δύναµη 

Laplace αντίθετη του βάρους του αγωγού; 

γ. Πόση είναι η πολική τάση της πηγής; 

[Απ. (β) 30 V,  (γ) 20 V] 

Γ

Α

Λ

ΚΝ S
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21. ∆ύο ευθύγραµµοι αγωγοί “απείρου µήκους” τέµνουν κάθετα ένα επί-

πεδο στα σηµεία Α και Β. Αν τα οµόρροπα ρεύµατά τους είναι ΙΑ = 30 

Α και ΙΒ = 20 Α ενώ η απόσταση ΑΒ = 20 cm, να βρείτε το σηµείο ή 

τα σηµεία της ευθείας ΑΒ στα οποία η ένταση του µαγνητικού πεδίου 

µηδενίζεται. 

[Απ. 8 cm από το Β] 

22. Υποθέστε ότι οι δύο αγωγοί της προηγούµενης άσκησης βρίσκονται 

µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Ποια πρέπει να είναι η έντασή του 

(µέτρο και κατεύθυνση) ώστε να µην ασκείται καµιά δύναµη στον α-

γωγό Β; 

[Απ. 3⋅10-5 Τ] 

23. Σύρµα µήκους L = 0,5 m βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πε-

δίο έντασης Β = 0,8 Τ και διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι = 5 Α. Να 

βρείτε τη δύναµη Laplace που ασκείται στο σύρµα εφόσον 

α. είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές.  

β. σχηµατίζει γωνία 30° µε την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών. 

γ. είναι παράλληλο στις δυναµικές γραµµές. 

[Απ. (α) 2 Ν,  (β) 1 Ν,  (γ) 0] 

 

24. Ένας ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ, µήκους L = 

1 m και µάζας m = 0,4 kg, είναι συνεχώς 

κάθετος σε δύο κατακόρυφους µονωτι-

κούς στύλους, πάνω στους οποίους µπορεί 

r
B

ΛK I
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να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο 

οµογενές µαγνητικό πεδίο, κάθετο στο επίπεδο των δύο στύλων. Ο 

αγωγός συγκρατείται ακίνητος. Αν διαβιβάζουµε στο αγωγό ρεύµα 

έντασης Ι = 4 Α και τον αφήνουµε ελεύθερο, να βρείτε το µέτρο της 

έντασης του µαγνητικού πεδίου ώστε ο αγωγός 

α. να παραµένει ακίνητος.  

β. να κατεβαίνει µε επιτάχυνση µέτρου α = 2 m/s2 

γ. να ανεβαίνει µε επιτάχυνση µέτρου α = 2 m/s2 

[Απ. (α) 1 Τ,  (β) 0,8 Τ,  (γ) 1,2 Τ] 

 

25. Ευθύγραµµος αγωγός, µήκους L = 10 

cm και µάζας m = 20 g, κρέµεται από 

τα άκρα δύο παράλληλων ιδανικών ε-

λατηρίων ίδιας σταθεράς k και διατη-

ρείται οριζόντιος σε κατάσταση ισορ-

ροπίας. ∆ιαπιστώνουµε ότι η επιµήκυνση καθενός ελατηρίου είναι ίση 

µε ∆L1 = 0,4 cm. 

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά k. 

β. ∆ιαβιβάζουµε στον αγωγό ρεύµα έντασης Ι = 2 A που έχει την κατεύ-

θυνση που φαίνεται στο σχήµα και συγχρόνως δηµιουργούµε οµογενές 

µαγνητικό πεδίο rB , κάθετο στο επίπεδο των ελατηρίων. Παρατηρούµε 

ότι τα ελατήρια επιµηκύνονται κατά ∆L2 = 0,2 cm, επιπλέον. Να βρείτε 

το µέτρο και την κατεύθυνση της έντασης του µαγνητικού πεδίου. 

I

k k
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[Απ. (α) 25 Ν/m,  (β) 0,5 Τ] 

26. ∆ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µήκους, απέ-

χουν µεταξύ τους r = 5 cm και διαρρέονται από ρεύµατα µε εντάσεις 

I1 = 2 A και Ι2 = 1,5 A, αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του µαγνη-

τικού πεδίου σε σηµείο Λ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώ-

νει τους αγωγούς και σε α-

πόσταση r1 = 2 cm από τον 

αγωγό Α, όταν τα ρεύµατα 

που διαρρέουν τους αγωγούς 

είναι 

α. οµόρροπα  

β. αντίρροπα.  

[Απ. (α) 10-5 T µε κατεύθυνση του rB1 ,  (β) 3⋅10-5 T οµόρροπο µε τα rB1  

και rB2 ] 

 

27. ∆ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι 

αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µή-

κους, απέχουν µεταξύ τους r 

= 30 cm Η ένταση του ρεύ-

µατος που διαρρέει τον αγω-

γό Γ είναι τετραπλάσια της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει τον 

αγωγό Α. Να βρείτε την απόσταση, από το σύρµα Α, ενός σηµείου στο 

οποίο η ένταση του µαγνητικού πεδίου είναι ίση µε µηδέν, αν τα ρεύ-

r

A Γ

r1

Λ

 

r

Α Γ
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µατα που διαρρέουν τα σύρµατα είναι 

α. οµόρροπα 

β. αντίρροπα  

[Απ. (α) 6 cm δεξιά του Α,  (β) 10 cm αριστερά του Α] 

 

28. ∆ύο παράλληλοι ευθύγραµµοι 

αγωγοί Α και Γ, µεγάλου µή-

κους, απέχουν µεταξύ τους r 

= 13 cm και διαρρέονται από 

οµόρροπα ρεύµατα Ι1 = Ι2 = 

3Α. Να προσδιορίσετε την ένταση vB  του µαγνητικού πεδίου στο ση-

µείο Ρ, που απέχει α = 5 cm από τον αγωγό Α και β = 12 cm από τον 

αγωγό Γ, εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει 

α. τον αγωγό Α 

β. τον αγωγό Γ 

γ. και τους δύο αγωγούς (µόνο κατά µέτρο).  

Το τρίγωνο ΑΡΓ είναι ορθογώνιο. 

[Απ. (α)12⋅10-6 Τ κατά την κατεύθυνση PΓ
−−→  (β) 5⋅10-6 Τ κατά την κατεύθυνση AP

−−→ , 

(γ) 13⋅10-6 Τ] 

29. Τέσσερις µεγάλου µήκους ευθύγραµµοι αγωγοί Α, Γ, ∆ και Ζ είναι πα-

ράλληλοι µεταξύ τους και διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα, έντασης Ι = 4 

Α. Η φορά των ρευµάτων στους αγωγούς αυτούς σηµειώνεται στο σχή-

µα, ενώ η πλευρά του τετραγώνου ΑΓ∆Ζ έχει µήκος α = 0,2 m. Να 

r

I1 I2

Ρ

βα

Α Γ
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προσδιορίσετε την ένταση rB  του µαγνη-

τικού πεδίου στο κέντρο Ρ του τετρα-

γώνου, εξ αιτίας του ρεύµατος που 

διαρρέει 

α. τον αγωγό Α 

β. τους αγωγούς Α και ∆ 

γ. τους αγωγούς Γ και Ζ 

δ. και από τους τέσσερις αγωγούς  

[Απ. (α) 4 2 ⋅10-6 Τ κατά την κατεύθυνση PΓ
−→ , 

(β) 8 2 ⋅10-6 Τ κατά την κατεύθυνση PΓ
−→ , 

(γ) 8 2 ⋅10-6 Τ κατά την κατεύθυνση PA
−→ , 

(δ) 16⋅10-6 T µε κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία 45° µε τις ΡΑ, ΡΓ] 

 

 

30. ∆ύο ευθύγραµµα σύρµατα, µεγάλου µή-

κους, 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 

α. καθένα από τα σύρµατα.  

Ζ

α

α

P

∆

ΓA

 

Σ2Ι

K

Α

Γ

Σ1

I

 



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 25

β. και από τα δύο σύρµατα. 

[Απ. (α) 2 2 ⋅10-7 T,  (β) 4⋅10-7 T] 

 

 

31. Ορθογώνιο πλαίσιο, του οποίου οι πλευ-

ρές έχουν µήκος α = 5 cm και β = 3 cm, 

διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2 = 2 Α. 

Παράλληλα προς τη µεγαλύτερη πλευρά 

του πλαισίου και στο επίπεδο που ορίζε-

ται από το πλαίσιο, υπάρχει αγωγός Λ, 

µεγάλου µήκους, που διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι1 = 5 Α. Η από-

σταση του αγωγού από την πλησιέστερη πλευρά του πλαισίου είναι r = 

2 cm. 

α. Να περιγράψετε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ο ευθύγραµµος 

ρευµατοφόρος αγωγός σε κάθε πλευρά του πλαισίου. 

β. Να υπολογίσετε τη δύναµη Laplace που ασκείται σε καθεµιά από τις 

πλευρές ΑΖ και Γ∆. 

γ. Να υπολογίσετε τη συνισταµένη των δυνάµεων του ερωτήµατος (β) 

 [Απ. (β) 5⋅10-5 N,  2⋅10-5 N,  (γ) 3⋅10-5 N] 

 

32. ∆ύο παράλληλα σύρµατα Α και Γ, 

µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ 

τους r = 20 cm και διαρρέονται 

β
Ι1

Ι2

Λ

α

Ζ ∆

ΓΑ
r

 

 r

I1 I3
I2

∆ ΓA

 r1  r2
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από οµόρροπα ρεύµατα Ι1 = 15 Α και Ι2 = 3 Α. Ένα τρίτο σύρµα ∆ 

τοποθετείται ανάµεσα στα Α και Γ, είναι παράλληλο προς αυτά και η 

απόστασή του από το σύρµα Α είναι r1 = 5 cm. Αν το σύρµα ∆ διαρρέε-

ται από ρεύµα έντασης Ι3 = 2 Α, αντίρροπο προς τα δύο άλλα, να 

βρείτε τη δύναµη που ασκείται σε τµήµα του που έχει µήκος L = 1 m, 

από το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται εξ αιτίας του ρεύµατος 

που διαρρέει 

α. το σύρµα Α.  

β. το σύρµα Γ. 

γ. και από τα δύο σύρµατα Α και Γ. 

[Απ. (α) 12⋅10-5 Ν,  (β) 0,8⋅10-5 Ν,  (γ) 11,2⋅10-5 Ν] 

 

33. Τρεις παράλληλοι ευθύγραµ-

µοι αγωγοί Α, Γ και ∆ βρί-

σκονται στο ίδιο επίπεδο και 

διαρρέονται από ρεύµατα ί-

διας φοράς, των οποίων οι 

εντάσεις είναι Ι1 = 6 Α, Ι2 = 7,5 Α και Ι3 = 9 Α, αντίστοιχα. Ο µεσαί-

ος αγωγός Γ απέχει από τους Α και ∆ αποστάσεις ίσες προς r = 20 

cm. Να υπολογίσετε την ένταση του µαγνητικού πεδίου που δηµιουρ-

γείται από τους τρεις αγωγούς  

α. στο µέσο Κ της απόστασης των Α και Γ. 

β. στο µέσο Λ της απόστασης των Γ και ∆.  

ΛΚ
Α

Ι1 Ι2 Ι3

r
2

 r r

Γ ∆

r
2
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[Απ. (α) 9⋅10-6 T µε φορά προς τον αναγνώστη,  (β) 10-6 T µε φορά προς 

τη σελίδα] 

 

34. ∆ύο ευθύγραµµοι α-

γωγοί Α και Γ είναι 

κάθετοι µεταξύ τους 

και στο σηµείο τοµής 

τους O είναι µονωµέ-

νοι. Οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύµατα των οποίων οι εντάσεις είναι 

Ι1 = 4,5 Α και Ι2 = 3,5 Α, αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του µαγνη-

τικού πεδίου που δηµιουργείται από τους δύο αγωγούς Α και Γ στις 

τέσσερεις κορυφές Κ, Λ, Μ, και Ν του ορθογωνίου του σχήµατος, δε-

δοµένου ότι α = 5 cm και β = 10 cm. 

[Απ. (α) 11⋅10-6 T µε φορά προς τον αναγνώστη,  (β) 25⋅10-6 T µε φορά 

προς τον αναγνώστη,  (γ) 11⋅10-6 T µε φορά προς τη σελίδα,  (δ) 25⋅10-6 

T µε φορά προς τη σελίδα] 

Λ

Μ

Κ

Ν

 α

 α

 β

 Ο

Γ

Α
 Ι2

 Ι2

 Ι1 Ι1

 β
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35. Τα άκρα Α και Γ δύο παράλλη-

λων οριζόντιων µεταλλικών ρά-

βδων ΑΖ και ΓΗ αµελητέας α-

ντίστασης, που απέχουν µεταξύ 

τους L = 1 m, συνδέονται µε 

τους πόλους ηλεκτρικής στήλης, που αποτελείται από τέσσερα στοιχεί-

α, τα οποία συνδέονται σε σειρά µεταξύ τους. Καθένα από τα στοιχεία 

έχει ΗΕ∆ Ε = 2,25 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,25 Ω. Το επίπεδο 

των ράβδων είναι κάθετο σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο Β = 

1 Τ. Τα σηµεία Κ και Λ συνδέονται αγώγιµα µε ευθύγραµµο σύρµα 

χρωµονικελίνης του οποίου η αντίσταση είναι R1 = 6 Ω, ενώ τα σηµεία 

Ζ και Η συνδέονται αγώγιµα µε ευθύγραµµο σύρµα χρωµονικελίνης 

του οποίου η αντίσταση είναι R2 = 3 Ω. Και τα δύο αυτά σύρµατα είναι 

κάθετα προς τις οριζόντιες µεταλλικές ράβδους. Να βρείτε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση της πηγής, 

µε την οποία ισοδυναµεί το σύστηµα των τεσσάρων στοιχείων. 

β. την ισοδύναµη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώµατος. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 

δ. τη διαφορά δυναµική VΚΛ. 

ε. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό ΖΗ. 

ζ. τη δύναµη Laplace που ασκείται στον αγωγό ΖΗ. 

η. αν αλλάζει το µέτρο της δύναµης Laplace που ασκείται πάνω στο 

σύρµα ΖΗ, αν το αντικαταστήσουµε µε σύρµα από αλουµίνιο, ίδιου µή-

r
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A
Ι

R1
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κους και ίδιας ωµικής αντίστασης. 

[Απ. (α) 9 V, 1 Ω,  (β) 2 Ω,  (γ) 3 Α,  (δ) 6 V,  (ε) 2 Α,  (ζ) 2 Ν] 

 

 

36. Το σωληνοειδές του σχήµατος έ-

χει n = 400 σπείρες διαµέτρου ∆ = 

10 cm ενώ το µήκος του είναι L = 

40 cm. Το σύρµα από το οποίο εί-

ναι κατασκευασµένο το σωληνοει-

δές έχει διάµετρο δ = 0,4 mm ενώ η ειδική αντίσταση του υλικού του 

είναι ρ = 1,5⋅10-8 Ω⋅m. Παράλληλα προς το σωληνοειδές συνδέεται 

αντιστάτης R = 7,5 Ω και πηγή της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας 

είναι Ε = 18 V και r = 1 Ω. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπο-

λογίσετε 

α. την αντίσταση του σωληνοειδούς. 

β. την ισοδύναµη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώµατος. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. 

δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. 

ε. την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.  

[Απ. (α) 15 Ω,  (β) 5 Ω,  (γ) 3 Α,  (δ) 1 Α,  (ε) 12,56⋅10-4 T] 

37. Σωληνοειδές 800 σπειρών έχει µήκος L = 40 cm ενώ η ηλεκτρική α-

ντίσταση που παρουσιάζει το σύρµα του είναι R = 3 Ω. Τα άκρα του 

σωληνοειδούς συνδέονται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής της ο-

R

E, r  
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ποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 10 V και r = 1 Ω. Να βρείτε 

α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. 

β. το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σω-

ληνοειδούς. 

γ. πόσο γίνεται το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτε-

ρικό του αν εισαχθεί σιδηροµαγνητικός πυρήνας ο οποίος εµφανίζει 

µαγνητική διαπερατότητα µ = 1000. 

[Απ. (α) 2,5 Α,  (β) 6,28⋅10-3 T,  (γ) 6,28 Τ] 

38. Α. Σωληνοειδές Σ έχει 500 σπείρες και µήκος L = 60 cm. Η αντί-

σταση του είναι RΣ = 4 Ω ενώ το σύρµα της περιέλιξης έχει εµβαδόν 

διατοµής S = 1 mm2. Η ειδική αντίσταση του µετάλλου από το οποίο είναι 

κατασκευασµένο το σύρµα είναι ρ = 1,6⋅10-8 Ω⋅m. 

Να υπολογίσετε το µήκος L του σύρµατος της περιέλιξης. 

Β. ∆ύο αντιστάτες R1 = 60 Ω και R2 = 20 Ω συνδέονται παράλληλα µε 

αντιστάτη R3 για να σχηµατίσουν αντιστάτη µε ισοδύναµη αντίσταση R 

= 6 Ω. Να υπολογίσετε την τιµή της αντίστασης R3. 

Γ. Το σωληνοειδές Σ συνδέεται σε σειρά µε το σύστηµα των τριών αντι-

στατών R1, R2 και R3 του ερωτήµατος (Β) και το δίπολο που προκύ-

πτει συνδέεται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής η οποία έχει ΗΕ∆ 

Ε = 72 V και εσωτερική αντίσταση r = 2 Ω. Να υπολογίσετε 

α. την ολική αντίσταση του κυκλώµατος. 

β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές και καθένα 
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από τους αντιστάτες R1, R2 και R3. 

δ. το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σω-

ληνοειδούς. 

ε. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σύστηµα των αντιστατών R1, R2 

και R3 σε χρόνο t = 100 s. 

[Απ. (Α) 250 m, (B) 10 Ω,  (α) 12 Ω,  (β) 6 Α,  (γ) 6 Α, 0,6 Α, 1,8 Α, 

3,6 Α,        (δ) 6,28⋅10-3 T,  (ε) 21.600 J] 

39. Σωληνοειδές το οποίο έχει η = 1000 σπείρες, µήκος L = 1 m και αντί-

σταση RΣ = 2 Ω, συνδέεται στη σειρά µε αντιστάτη R = 4 Ω. Τα άκρα 

του διπόλου που σχηµατίζεται, συνδέονται µε τους πόλους ηλεκτρικής 

στήλης η οποία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία συνδεδεµένα σε 

σειρά. Κάθε στοιχείο έχει στοιχεία ταυτότητας Ε = 2 V και r = 0,5 Ω. 

Να υπολογίσετε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη της στήλης. 

β. την εσωτερική αντίσταση της στήλης. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. 

δ. την πολική τάση της στήλης. 

ε. την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. 

ζ. τη θερµότητα που µεταβιβάζει το σωληνοειδές στο περιβάλλον του 

σε χρόνο t = 200 s, αν η θερµοκρασία του διατηρείται σταθερή. 

[Απ. (α) 8 V,  (β) 2 Ω,  (γ) 1 Α,  (δ) 6 V,  (ε) 12,56⋅10-4 Τ,  (ζ) 400 J] 

40. A. Αντιστάτης αποτελείται από σύρµα κονσταντάνης, διαµέτρου 1 mm 

και µήκους 1600π cm. Η ειδική αντίσταση της κονσταντάνης είναι 
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50⋅10-8 Ω⋅m. Ποια είναι η τιµή της αντίστασης του αντιστάτη; 

B. Το σύρµα του ερωτήµατος (Α) περιελίσσεται σε σπείρωµα γύρω από 

σωλήνα από µονωτική ύλη, που έχει εξωτερική διάµετρο 4 cm. Η µό-

νωση του σύρµατος έχει αµελητέο πάχος, ώστε σε κάθε 1 mm µήκους 

του σωλήνα να αντιστοιχεί 1 σπείρα. Να βρείτε τον αριθµό των σπει-

ρών καθώς και το µήκος του σωληνοειδούς που κατασκευάσθηκε. 

Γ. Το σωληνοειδές συνδέεται µε σειρά µε αντιστάτη R1 = 16 Ω και το δί-

πολο που προκύπτει συνδέεται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής η 

οποία έχει στοιχεία ταυτότητας Ε = 50 V και r = 2 Ω.  

α. Πόση είναι η ολική αντίσταση του κυκλώµατος; 

β. Πόση είναι την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές; 

γ. Πόση είναι η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωλη-

νοειδούς; 

δ. Ο σωλήνας του µονωτικού υλικού αντικαθίσταται από κύλινδρο από 

χυτοσίδηρο της ίδιας διαµέτρου και µαγνητικής διαπερατότητας µ = 

100. Ποια είναι η τιµή της έντασης του µαγνητικού πεδίου στον πυ-

ρήνα από χυτοσίδηρο;  

[Απ. (Α) 32 Ω,  (Β) 400,  40cm,  (α) 50 Ω,  (β) 1 Α,  (γ) 12,56⋅10-4 Τ,  

(δ) 12,56⋅10-2 Τ] 

41. Σωληνοειδές το οποίο έχει η = 1000 σπείρες, µήκος L = 1 m και αντί-

σταση RΣ = 4 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R = 5,5 Ω. Τα άκρα 

του διπόλου που σχηµατίζεται συνδέονται µε τους πόλους της ηλεκτρι-

κής στήλης η οποία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία συνδεδεµένα 
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παράλληλα. Κάθε στοιχείο έχει ΗΕ∆ Ε και εσωτερική αντίσταση r = 2 

Ω. Με ειδικό µαγνητόµετρο διαπιστώνουµε ότι η ένταση του µαγνητι-

κού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι Β = 12,56⋅10-4 Τ. Να 

υπολογίσετε 

α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το σωληνοειδές. 

β. την ΗΕ∆ Ε κάθε στοιχείου. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 

δ. την πολική τάση της στήλης. 

ε. την ισχύ που προσφέρει η στήλη στο εξωτερικό κύκλωµα. 

[Απ. (α) 1A,  (β) 10 V,  (γ) 0,25 Α,  (δ) 9,5 V,  (ε) 9,5 W] 

 

42. Σωληνοειδές Σ το οποίο έχει η = 400 

σπείρες, µήκος L = 40 cm και αντίστα-

ση RΣ = 6 Ω, συνδέεται σε σειρά µε 

αντιστάτη R1 = 12 Ω. Το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται µε τους 

πόλους ηλεκτρικής πηγής η οποία έχει ΗΕ∆ Ε = 10 V και εσωτερική 

αντίσταση r = 2 Ω.  

Α. Να βρείτε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σω-

ληνοειδούς. 

Β. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει (ι) ο αντιστάτης (ιι) το 

σωληνοειδές. 

Γ. Παράλληλα µε τον αντιστάτη συνδέουµε έναν άλλο αντιστάτη R2 = 2,4 

Ω. 

R1

E, r  
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α. Πόση είναι η συνολική αντίσταση του κυκλώµατος; 

β. Ποια είναι η νέα τιµή της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτε-

ρικό του σωληνοειδούς; 

γ. Πόση είναι η ολική ηλεκτρική ισχύς του κυκλώµατος; 

[Απ. (Α) 6,28⋅10-4 Τ,  (Β) 3 W,  1,5 W,  (α) 10 Ω,  (β) 12,56⋅10-4 Τ,  (γ) 

10 W] 
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43. Ορθογώνιο πλαίσιο ΚΛΜΝ, µε πλευρές ΚΛ = 10 cm και ΛΜ = 5 cm, 

διαρρέεται από ρεύµα Ι = 0,1 Α. Η πλευρά ΚΛ είναι σταθερή.  

α. Να υπολογίσετε τις δυνάµεις που ασκούνται σε καθεµιά από τις 

πλευρές του πλαισίου, όταν το επίπεδό του σχηµατίζει γωνία φ = 30° 

µε την κατεύθυνση ενός οµογενούς πεδί-

ου έντασης 0,5 Τ;  

β. Ποιο είναι το αποτέλεσµα των δυνάµεων 

αυτών;  

[Απ. (α) 1,25⋅10 -3 Ν και 5⋅10 -3 Ν] 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-

γής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτη-

σης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απά-

ντηση. 

 

1. Στο διπλανό σχήµα, ο ραβδόµορ-

φος µαγνήτης βρίσκεται πολύ κο-

ντά στο πηνίο και παραµένει ακί-

νητος ως προς αυτό. To γαλβανόµετρο δεν δείχνει να περνάει ρεύµα, 

διότι 

É

r
B

Ν

Μ

Λ

Κ φ

 

S Í
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α. ο ακίνητος µαγνήτης έπρεπε να είχε τοποθετηθεί µέσα στο πηνίο.  

β. το γαλβανόµετρο δεν µπορεί να ανιχνεύσει ασθενή ρεύµατα. 

γ. δεν έχουµε µεταβολή ροής µέσα από τις σπείρες του πηνίου. 

δ. δεν διέρχεται ροή µέσα από τις σπείρες του πηνίου. 

2. Πλησιάζοντας απότοµα το µαγνήτη προς το κοµµένο δακτυλίδι  

α. δεν θα περάσει ρεύµα από το δακτυλίδι, διότι δεν εµφανίζεται ΗΕ∆ 

σ’αυτό. 

β. θα περάσει ρεύµα του οποίου η φορά καθο-

ρίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

γ. εµφανίζεται ΗΕ∆ όχι όµως µεταβολή ροής. 

δ. δεν θα περάσει ρεύµα, διότι το κύκλωµα είναι ανοικτό. 

3. Για να προκαλέσουµε εµφάνιση επαγωγικής ΗΕ∆ σ’ ένα πηνίο, πρέπει 

οπωσδήποτε 

α. το κύκλωµα του πηνίου να είναι κλειστό. 

β. να µετακινήσουµε τον επαγωγέα. 

γ. ο επαγωγέας να είναι µόνιµος µαγνήτης και όχι ηλεκτροµαγνήτης. 

δ. να µεταβληθεί η µαγνητική ροή µέσα από το πηνίο. 

4. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση 

α. της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

β. της αρχής διατήρησης της ορµής. 

γ. του θεωρήµατος διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. 

δ. της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.  

ΝS
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5. Η µέση επαγωγική ΗΕ∆ που θα εµφανιστεί σ’ ένα κύκλωµα, όταν µε-

ταβληθεί κατά ∆Φ η µαγνητική ροή µέσα απ’ αυτό, 

α. εξαρτάται από το αν το κύκλωµα είναι ανοικτό ή κλειστό. 

β. είναι ανάλογη προς το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε η µεταβολή 

της µαγνητικής ροής. 

γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε 

η µεταβολή ∆Φ της µαγνητικής ροής. 

δ. είναι ανεξάρτητη από το χρονικό διάστηµα που διάρκεσε η µεταβολή 

της µαγνητικής ροής. 

6. Στους ηλεκτρικούς κινητήρες 

α. ωφέλιµη ενέργεια είναι η ηλεκτρική. 

β. ωφέλιµη ενέργεια είναι η µηχανική. 

γ. η προσφερόµενη ενέργεια µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα. 

δ. η προσφερόµενη ενέργεια είναι µικρότερη από την ωφέλιµη. 

7. Στις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος 

α. ωφέλιµη ενέργεια είναι η ηλεκτρική. 

β. ωφέλιµη ενέργεια είναι η µηχανική. 

γ. η προσφερόµενη ενέργεια µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα. 

δ. η προσφερόµενη ενέργεια είναι µικρότερη από την ωφέλιµη. 

 

8. Το ρεύµα που µας προσφέρει η ∆ΕΗ είναι 

α. εναλλασσόµενο. 

β. συνεχές. 
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γ. σταθερής έντασης.  

δ. ίδιο µε το ρεύµα της µπαταρίας, αλλά πολύ µεγαλύτερης έντασης. 

9. Ένα συρµάτινο πλαίσιο, το οποίο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές µα-

γνητικό πεδίο, αποτελεί το βασικό µοντέλο των µεγάλων γεννητριών 

της εποχής µας. Η περιστροφή του πλαισίου οφείλεται  

α. στις δυνάµεις Laplace που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της γεννή-

τριας. 

β. στην ΗΕ∆ που αναπτύσσεται λόγω του φαινοµένου της επαγωγής. 

γ. στη µεταβολή της µαγνητικής ροής µέσα από τις σπείρες του. 

δ. σε δυνάµεις που δε σχετίζονται µε δυνάµεις Laplace. 

 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος  

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυ-

τόν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε 

λανθασµένη. 

1. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη που αναπτύσσεται σ’ ένα πηνίο, είναι ανά-

λογη  

α. της µαγνητικής ροής που περνά από κάθε σπείρα του. 

β. του ρυθµού µε τον οποίο µεταβάλλεται η µαγνητική ροή µέσα από κάθε 

σπείρα του. 

γ. του αριθµού των σπειρών του πηνίου. 
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2. Πλησιάζοντας απότοµα το µα-

γνήτη προς το πηνίο θα εκδη-

λωθεί άπωση, µόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι τα άκρα Α και 

Β του πηνίου είναι ενωµένα µεταξύ τους. 

3. ∆ιαθέτουµε δύο όµοιους λαµπτήρες Α και Β. Ο λαµπτήρας Α τροφο-

δοτείται από µπαταρία ενώ ο λαµπτήρας Β τροφοδοτείται από το δί-

κτυο της ∆ΕΗ. Αν έχουν την ίδια φωτοβολία,  

α. η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Α είναι ίδια µε την ενεργό τάση στα 

άκρα του λαµπτήρα Β. 

β. η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Α είναι ίδια µε το πλάτος της τάσης 

στα άκρα του λαµπτήρα Β. 

γ. η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Α είναι ίδια µε το 

πλάτος της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Β. 

δ. η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Α είναι ίδια µε 

την ενεργό ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα Β. 

4. Στα άκρα ενός αντιστάτη εφαρµόζουµε αρµονικά εναλλασσόµενη τάση. 

Αν η θερµοκρασία του είναι σταθερή το ρεύµα που τον διαρρέει  

α. έχει σταθερό πλάτος και συχνότητα. 

β. έχει συχνότητα που µεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου. 

γ. έχει ένταση ανάλογη της τάσης στα άκρα του. 

5. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί έκφραση της αρχής διατήρησης του 

φορτίου. 

S Í

Α Β  
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6. Το πλάτος µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης είναι σταθερό. 

7. Η ταυτότητα µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης προσδιορίζεται 

από την ενεργό τάση Vεν και τη συχνότητα ν. 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και τα κατάλληλα 

ζεύγη κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων. 

1. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους. 

   Φυσικά µεγέθη              Μονάδες 

  Α. Μαγνητική ροή            α. Weber (Wb) 

  Β. Συντελεστής αυτεπαγωγής         β. Ampere (A) 

  Γ.    Ένταση µαγνητικού πεδίου       γ. Henry (H) 

                      δ. Tesla (T) 

2.Να αντιστοιχίσετε τα φαινόµενα α, β, γ, και δ, µε τα πειραµατικά δεδο-

µένα A, B και Γ. 

α. Αυτεπαγωγή. 

β. Αµοιβαία επαγωγή. 

γ. Επαγωγικό φαινόµενο που δε σχετίζεται µε αυτεπαγωγή. 

δ. Φαινόµενο που δεν σχετίζεται µε φαινόµενο επαγωγής. 
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Πάνω σ’ ένα τραπέζι βρίσκεται ένα δακτυλίδι.
Ακριβώς πάνω από το δακτυλίδι αφήνουµε να
πέσει ένας ραβδόµορφος µαγνήτης. Παρατη-
ρούµε ότι η ταχύτητα µε την οποία ο µαγνήτης
προσεγγίζει το τραπέζι είναι µικρότερη από
την ταχύτητα προσέγγισης, αν έλειπε το δα-
κτυλίδι.

Εµφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναµης στο δευτερεύον πηνίο ενός µετασχηµα-
τιστή, όταν στο πρωτεύον πηνίο εφαρµόσουµε εναλλασσόµενη τάση.

Λ

Κατά το κλείσιµο του διακόπτη το λαµ-
πάκι Λ καθυστερεί να φωτοβολήσει.

Α.

B.

Γ.

Ν

S

 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης, το γράµµα που 

βρίσκεται σε παρένθεση στην αρχή κάθε διάστικτου και ό,τι λείπει. 

1. Επαγωγή λέγεται το φαινόµενο κατά το οποίο εµφανίζεται 

(α)................................ σ’ ένα κύκλωµα, σα συνέπεια 

(β)....................................της µαγνητικής ροής µέσα απ’ αυτό. 

2. Η επαγωγική ηλεκτρεγερτική δύναµη που αναπτύσσεται σε ένα κύ-

κλωµα, είναι ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής .................................. που 

περνάει από το κύκλωµα αυτό. 
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3. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Lenz, τα επαγωγικά ρεύµατα έχουν τέ-

τοια φορά ώστε να ............................. στις αιτίες που τα δηµιούργησαν. 

4. O κανόνας του Lenz αποτελεί µια εξειδικευµένη διατύπωση της αρ-

χής…………… ........................................... 

5. Ενεργός ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος λέγεται η σταθερή έ-

νταση ενός “υποθετικού” σταθερού ρεύµατος, το οποίο, τροφοδοτώ-

ντας τον ίδιο (α)………... για τον ίδιο (β)…..........θα είχε ως συνέπεια να 

καταναλώνεται το ίδιο ποσό ενέργειας µε το εναλλασσόµενο. 

6. Μέση ισχύς P  (αποδιδόµενη σ’ ένα τµήµα κυκλώµατος στα άκρα του 

οποίου εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση), λέγεται το πηλίκο της 

(α)............................ η οποία αποδίδεται στο τµήµα του κυκλώµατος σε 

χρόνο µιας (β)............................. προς το χρόνο αυτό. 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1. Πώς πρέπει να τοποθετήσουµε δακτυλίδι µέσα σε οµογενές µαγνητι-

κό πεδίο ώστε η ροή που διέρχεται µέσα απ’ αυτό να είναι ίση µε µη-

δέν; 

2. Μια επίπεδη επιφάνεια εµβαδού S βρίσκεται µέσα σε οµογενές µα-

γνητικό πεδίο έντασης rB . Πώς πρέπει να τοποθετήσουµε την επιφά-

νεια, ώστε η ροή µέσα απ’ αυτή να είναι ίση µε Β⋅S/2; 

3. Μια επίπεδη επιφάνεια εµβαδού S και µια άλλη εµβαδού 3S είναι το-

ποθετηµένες µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο Β. Είναι βέβαιο ότι η 

ροή που διέρχεται από την επιφάνεια εµβαδού 3S είναι µεγαλύτερη 

από τη ροή που διέρχεται από την επιφάνεια εµβαδού S; 
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4. Ένα µεταλλικό δακτυλίδι κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέσα σε µα-

γνητικό πεδίο που δεν είναι οµογενές. Θα κυκλοφορεί ρεύµα στο δα-

κτυλίδι; 

5. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιµοποιούµε τον όρο “επαγωγική ΗΕ∆”. Υ-

πάρχει και ΗΕ∆ που δεν είναι επαγωγική; Να αναφέρετε παράδειγµα.  

 

 

6. ∆ιαθέτετε ένα ευαίσθητο γαλβανόµετρο, εύκαµπτο µεταλλικό σύρµα 

και ένα µόνιµο µαγνήτη. Πώς µπορείτε να προκαλέσετε ροή ηλεκτρι-

κού ρεύµατος στο γαλβανόµετρο;  

7. Σε ποιο φαινόµενο βασίζεται η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος 

που µας παρέχει η ∆ΕΗ; 

8. Ένα σωληνοειδές πηνίο διαρρέεται από ρεύµα. Αν διπλασιάσουµε την 

ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει, πόση θα γίνει η ροή µέσα από 

κάθε σπείρα του;  

9. Κατά το κλείσιµο του διακόπτη, στο 

κύκλωµα του διπλανού σχήµατος, 

παρατηρούµε ότι ο λαµπτήρας Λ2 

φωτοβολεί αµέσως ενώ ο λαµπτήρας 

Λ1 καθυστερεί να φωτοβολήσει. Να 

εξηγήσετε το φαινόµενο. 

10.Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επαγωγική ΗΕ∆ που αναπτύσ-

σεται σ’ ένα σωληνοειδές πηνίο; 

Λ1

Λ2

 



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 44

11.Είναι δυνατόν να έχουµε µεταβολή µαγνητικής ροής σ’ ένα κύκλωµα 

χωρίς να έχουµε επαγωγικό ρεύµα στο κύκλωµα αυτό; Να δικαιολογή-

σετε την απάντησή σας. 

12.Τι είναι το φαινόµενο της επαγωγής; Να γράψετε τον τύπο που εκ-

φράζει το νόµο της επαγωγής. 

13.Το ρεύµα που διαρρέει έναν αντιστά-

τη, φαίνεται στο παραπλεύρως σχήµα. 

Να βρείτε 

α. τη συχνότητά του. 

β. τη σταθερή ένταση ενός συνεχούς 

ρεύµατος, το οποίο τροφοδοτώντας τον ίδιο αντιστάτη, για τον ίδιο 

χρόνο, θα είχε ως συνέπεια να καταναλώνεται το ίδιο ποσό ενέρ-

γειας. 

[ Απ. (α) 50 Hz,  (β) 10 A] 

 

14.Εναλλασσόµενο ρεύµα λέγεται 

κάθε ηλεκτρικό ρεύµα του οποί-

ου η τιµή και η φορά µεταβάλλο-

νται περιοδικά. Το ρεύµα του 

παραπλεύρως σχήµατος είναι εναλλασσόµενο;  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

15.Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα συσκευών που περιέχουν ηλεκτρικό 

Ι (mΑ)

t (ms)
200 10

14

 

Ι

t0
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κινητήρα καθώς και ένα παράδειγµα κινητήρα που δεν είναι ηλεκτρι-

κός. 

16.Ποια είναι η ουσιώδης διαφορά µεταξύ µιας µπαταρίας και µιας γεν-

νήτριας; 

17.Ο ανεµιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται όταν τον συνδέσουµε στην 

πρίζα. Πώς το εξηγείτε; 

18.Τι ονοµάζεται ενεργός ένταση και τι πλάτος έντασης ενός εναλλασ-

σόµενου ρεύµατος; Ποια είναι η µεταξύ τους σχέση; 

19.Τι κοινό υπάρχει µεταξύ γεννητριών και ηλεκτρικών κινητήρων; 

20.Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραµµα τη γραφική παράσταση (συναρτήσει 

του χρόνου) µιας αρµονικά εναλλασσόµενης τάσης και της ενεργού τι-

µής της. 

21.Στο παραπλεύρως σχήµα φαίνεται η 

γραφική παράσταση ενός εναλλασσόµε-

νου ρεύµατος. Βλέπουµε ότι η ένταση 

του ρεύµατος παίρνει και αρνητικές τι-

µές. Τι σηµαίνει αυτό;  

22.Η ενεργός τάση που παρέχεται από µια γεννήτρια εναλλασσόµενου εί-

ναι 110 V. Είναι δυνατό, κάποια στιγµή, η τιµή της τάσης να είναι 220 

V; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

23.Σ’ ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ αναγράφονται οι ενδείξεις 220 V/2000 

W. Τι σηµαίνουν οι ενδείξεις αυτές; 

24.Το πλαίσιο µιας γεννήτριας εναλλασσόµενου ρεύµατος περιστρέφεται 

Ι

t
0
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µε συχνότητα 50 Hz. Αν η συχνότητα περιστροφής του πλαισίου γίνει 

100 Hz, θα µεταβληθεί το πλάτος της εναλλασσόµενης τάσης που 

παράγει η γεννήτρια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

25.Για να βάλουµε ένα µαγνήτη σ’ ένα πηνίο 1200 σπειρών, χρειάστηκε 

χρόνος 0,2 s. Αν η µέση ΗΕ∆ που αναπτύχθηκε στο πηνίο είναι 0,6 

V, να βρείτε  

α. πόση είναι η µεταβολή της ροής από κάθε σπείρα του πηνίου. 

β. πόση είναι η µέση ένταση του ρεύµατος που κυκλοφορεί στο πηνίο αν 

η αντίστασή του είναι 2 Ω. 

[Απ. (α) 10-4 Wb,  (β) 0,3 A] 

 

 

26.Η ένταση του γήινου µαγνητικού πεδίου σ’ ένα τόπο είναι 4⋅10-5 Τ. Να 

βρείτε 

α. πόση µαγνητική ροή περνάει από επιφάνεια εµβαδού 0,5 m2, που είναι 

τοποθετηµένη κάθετα προς τις γραµµές του πεδίου. 

β. πόση µεταβολή ροής προκαλείται, όταν η επιφάνεια γίνει παράλληλη 

προς τις γραµµές του πεδίου. 

[Απ. (α) 2⋅10-5 Wb,  (β) - 2⋅10-5 Wb] 

27.Τι ονοµάζεται µέση ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος;  



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 47

28.Η µαγνητική ροή που διέρχεται από 

κάθε σπείρα ενός πηνίου 300 σπει-

ρών µεταβάλλεται µε το χρόνο ό-

πως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

α. Να βρείτε το ρυθµό µεταβολής της 

µαγνητικής ροής µέσα από το πηνίο, κατά τα χρονικά διαστήµατα από 0 

έως 8 s και από 8 s έως 24 s. 

β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση (συναρτήσει του χρόνου) της 

επαγωγικής ΗΕ∆ που αναπτύσσεται στο πηνίο, κατά το χρονικό δια-

στήµατα από 0 έως 24 s. 

[Απ. (α) 0,  1,25⋅10-4 Wb/s,  (β) 0,  37,5 mV (απόλυτη τιµή)] 

 

29.Ένα συρµάτινο πλαίσιο µιας σπείρας έχει αντίσταση 2 Ω. Να βρείτε 

α. µε ποιο ρυθµό πρέπει να µεταβάλλεται η µαγνητική ροή που διέρχεται 

από το πλαίσιο, ώστε η επαγωγική ΗΕ∆ που αναπτύσσεται σ’ αυτό να 

είναι 0,02 V. 

β. αν ο ρυθµός µεταβολής της µαγνητικής ροής µέσα από το πλαίσιο εί-

ναι 0,04 Wb/s, πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει; 

γ. αν ο ρυθµός µεταβολής της µαγνητικής ροής µέσα από το πλαίσιο εί-

ναι 0,04 Wb/s, πόσος είναι ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας σ’ αυ-

τό; 

[Απ. (α) 0,02 Wb/s,  (β) 20 mA,  (γ) 8⋅10-4 J/s] 

30.Ένα πηνίο 1200 σπειρών έχει αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Τα ά-

Φ (mWb)

24

1

3

0 8
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κρα του πηνίου συνδέονται µε λαµπτήρα, του οποίου τα χαρακτηρι-

στικά κανονικής λειτουργίας είναι 12 V και 60 W. Να βρείτε 

α. µε ποιο ρυθµό πρέπει να µεταβάλλεται η µαγνητική ροή που διέρχε-

ται από κάθε σπείρα του πηνίου, ώστε ο λαµπτήρας να λειτουργεί κα-

νονικά. 

β. πόσο φορτίο διέρχεται από µια διατοµή του σύρµατος του πηνίου ε-

ντός 30 min. 

[Απ. (α) 0,01 Wb/s,  (β) 9000 C] 

31.Η εξίσωση της εναλλασσόµενης τάσης που τροφοδοτεί τις οικιακές 

µας συσκευές είναι V = 308ηµ314t (σε µονάδες SI). 

α. Πόση είναι η συχνότητα και η ενεργός ένταση του ρεύµατος που 

διαρρέει ένα λαµπτήρα ο οποίος καταναλώνει 22 W όταν στα άκρα 

του εφαρµόζεται η τάση αυτή; Να θεωρήσετε ότι 2 =1 4,  

β. Πόσος χρόνος µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών της έ-

ντασης του ρεύµατος;  

[Απ. (α) 50 Hz,  0,1 A,  (β) 0,01 s] 

 

 
 


