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1.1 Επανάληψη - Ηλεκτρομαγνητισμός

Μερικές ερωτήσεις με δικαιολόγηση και λίγα προβλήματα για επανάληψη στον Ηλεκτρομαγνητισμό, για
χρήση στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση λόγω κορονοϊού (covid-19)... Επιμέλεια: Γ.Χ.Π.

1.1.1 Ερωτήσεις

1. Κυκλικός και ευθύγραμμος αγωγός βρίσκονται
στο ίδιο επίπεδο και απέχουν απόσταση α όπου
α η ακτίνα του κυκλικού αγωγού. Στο κέντρο Κ
του κυκλικού αγωγού η ένταση του μαγνητικού
πεδίου είναι μηδέν. Ο ευθύγραμμος αγωγός διαρ-
ρέεται από ρεύμα έντασης I.
Ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα...
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(αʹ) που έχει φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού και ένταση 2I
π

(βʹ) που έχει την φορά των δεικτών του ρολογιού και ένταση I
2π

(γʹ) που έχει φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού και ένταση 4I
π

2. Δύο ομόκεντροι κυκλικοί αγωγοί ακτίνων r και
3
2r διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα I2 και I1
αντίστοιχα. Στο κοινό τους κέντρο η ένταση B⃗ του
μαγνητικού πεδίου έχει φορά προς τον αναγνώστη
(⊙).
Αν μηδενίσουμε το ρεύμα I1 η φορά της έντασης
B⃗ αλλάζει αλλά το μέτρο της μένει σταθερό.
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Ο λόγος I1
I2
των εντάσεων των ρευμάτων των αγωγών είναι:
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3. Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης μάζαςm αφήνεται να
πέσει από σημείο Α πάνω από σταθερό μεταλλικό
δακτύλιο, έτσι ώστε να περάσει από μέσα του. Ο
μαγνήτης φτάνει στο σημείο Γ, το οποίο απέχει
από το Α κατακόρυφη απόσταση h, έχοντας ταχύ-
τητα v1 =

3

4
v, όπου v είναι η ταχύτητα που θα είχε

αν δεν υπήρχε ο δακτύλιος. Δίνεται η επιτάχυνση
της βαρύτητας g.
Η θερμική ενέργεια Q που μεταφέρεται στο περι-
βάλλον λόγω της αντίστασης του δακτυλίου είναι:
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(αʹ) Q′ =
9
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mgh (βʹ) Q′ =
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mgh (γʹ) Q′ =
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4. Κυκλικός αγωγός ακτίνας r και αντίστασης ανά
μονάδα μήκους R⋆ βρίσκεται γύρω από ομόκεντρη
περιοχή ακτίνας a = r/2 στην οποία υπάρχει μα-
γνητικό πεδίο έντασης B η οποία μεταβάλλεται με
σταθερό ρυθμό

∣∣∣∣dBdt
∣∣∣∣ = |λ|. Στον αγωγό δημιουρ-

γείται επαγωγικό ρεύμα με ένταση I και φορά όπως
φαίνεται στο σχήμα.

⊙ ⊙
⊙ ⊙a

r

I



2

A. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου:

(αʹ) αυξάνεται (βʹ) μειώνεται

Β. Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο είναι

(αʹ) |λ| = IR⋆

a
(βʹ) |λ| = 2IR⋆

a
(γʹ) |λ| = 4IR⋆

a

5. Ωμικός αντιστάτης R διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης I και σε χρόνο ∆t παράγεται από
αυτόν θερμότητα Q. Αν ο ίδιος αντιστάτης διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα πλάτους I τότε
στον ίδιο χρόνο ∆t παράγεται από αυτόν θερμότητα Q′ για την οποία ισχύει:

(αʹ) Q′ = Q (βʹ) Q′ = Q√
2

(γʹ) Q′ = Q
2

6. Μεταλλική ράβδος μάζας M και μήκους L είναι
στηριγμένη σε άρθρωση Α και μπορεί να περιστρέ-
φεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο. Η ρά-
βδος ισορροπεί οριζόντια όταν το μισό μήκος της
βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντα-
σης B⃗.

⊗ ⊗B⃗

⊗⊗
A

Η ράβδος διαρρέεται από ρεύμα έντασης I (τα λεπτά καλώδια του κυκλώματος δεν φαίνονται στο
σχήμα).
Το ρεύμα που διαρρέει τη ράβδο έχει φορά και τιμή:

(αʹ) →, I =
Mg

BL
(βʹ) →, I =

4Mg

3BL
(γʹ) ←, I =

4Mg

3BL

1.1.2 Προβλήματα

1. Δύο ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μή-
κους απέχουν απόσταση 3a = 0.6m και διαρρέ-
ονται από ρεύματα I1 και I2, όπως φαίνεται στο
σχήμα. Τρίτος κυκλικός αγωγός ακτίνας a εφά-
πτεται στον αγωγό (2) και διαρρέεται από ρεύμα
θετικής φοράς έντασης I3 = 10

π A.

(αʹ) Όταν μηδενίζουμε το ρεύμα 2, τότε το συ-
νολικό μαγνητικό πεδίο στο κέντρο Κ του
κυκλικού αγωγού είναι μηδέν. Να βρεθεί η
τιμή του ρεύματος I1.

α

I2I1 I3

K
d

(βʹ) Όταν ο αγωγός (2) διαρρέεται από ρεύμα τότε το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο Κ έχει φορά
προς τον αναγνώστη (⊙) και μέτρο ίσο με το μέτρο που δημιουργεί στο Κ μόνο ο αγωγός
(1). Να βρεθεί η φορά και το μέτρο της έντασης I2.

(γʹ) Όταν ο κυκλικός αγωγός δεν διαρρέεται από ρεύμα τότε να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας
που διέρχεται από το Κ η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν, καθώς και η δύναμη
που ασκεί ο ένας αγωγός στον άλλο.

(δʹ) Τοποθετούμε τον κυκλικό αγωγό ώστε να εφάπτεται στον αγωγό (1). Να βρεθεί η φορά
και η τιμή της έντασης I3 ώστε το ολικό μαγνητικό πεδίο στο νέο κέντρο Κ να είναι μηδέν.
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2. Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος
έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση
και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται μέσω ανοι-
κτού διακόπτη δ με σύρμα αντίστασης R = 3Ω.
Επάνω στο επίπεδο των δύο αγωγών είναι το-
ποθετημένος κάθετα προς τη διεύθυνση τους άλ-
λος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους ℓ = 1m, ο
οποίος μπορεί να ολισθαίνει σε συνεχή επαφή με
αυτούς χωρίς τριβές. Η μάζα του αγωγού ΚΛ είναι
m = 0, 4kg και η αντίσταση του είναι R1 = 2Ω.
Το σύστημα των τριών αγωγών βρίσκεται μέσα σε
οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο, του οποίου η
μαγνητική επαγωγή (ένταση) B = 2T είναι κάθετη
στο επίπεδο των αγωγών.

R

v⃗

⊗ B⃗

ΓA

yx

ΛK

δ

Την χρονική στιγμή t0 = 0 αφήνουμε τον αγωγό ΚΛ να κινηθεί και τη στιγμή t1 = 1s κλείνουμε
απότομα τον διακόπτη. Να θεωρήσετε γνωστή τη σχέση, που δίνει την Η.Ε.Δ. από επαγωγή
στα άκρα του αγωγού Eεπ = Bvℓ, όπου v το μέτρο της ταχύτητάς του και ότι το μέτρο της
επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g = 10m/s2.
(αʹ) Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή τη στιγμή t1 και η τάση VΚΛ ελάχιστα πριν κλείσει ο

διακόπτης δ και ελάχιστα μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ.
(βʹ) Να υπολογίσετε τη στιγμή t1 την τιμή της έντασης του ρεύματος και να δικαιολογήσετε τη

φορά του στο κύκλωμα, και την επιτάχυνση της ράβδου.
(γʹ) Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης της ράβδου μετά την χρονική στιγμή t1 και να βρείτε

την οριακή της ταχύτητα.
(δʹ) Κάποια στιγμή t2 ο αγωγός ΚΛ αποκτά σταθερή (οριακή ταχύτητα). Να περιγράψετε τις

ενεργειακές μετατροπές που λαμβάνουν χώρα κατά την κίνηση του αγωγού από τη στιγμή
t1 έως t2.

(εʹ) Να υπολογίσετε από τη στιγμή t1 έως t2:
i. την θερμότητα Q που παράγεται από τις αντιστάσεις του κυκλώματος.
ii. το φορτίο q που διέρχεται στο κύκλωμα, αν στο παραπάνω χρονικό διάστημα η ράβδος
έπεσε κατά ύψος y1 = 10m.

(Ϛʹ) Να βρεθούν οι ρυθμοί μεταβολής της κινητικής, της δυναμικής και της μηχανικής ενέργειας
καθώς και ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας στις αντιστάσεις την χρονική στιγμή που η
ταχύτητα της ράβδου είναι v2 = 7, 5m/s.

3. Ράβδος ΚΛ μήκους ℓ = 1m, αντίστασης R1 = 2Ω
και μάζας m = 0, 2kg μπορεί να κινείται χωρίς
τριβές σε παράλληλους αγωγούς Αx και Γy αμε-
λητέας αντίστασης. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται
με αντίσταση R = 2Ω, ενώ το όλο οριζόντιο επί-
πεδο σύστημα βρίσκεται σε κατακόρυφο ομογε-
νές μαγνητικό πεδίο έντασης B = 2Τ. Ξεκινώντας
από την ηρεμία ο αγωγός δέχεται σταθερή δύναμη
F = 10N μέχρι να αποκτήσει σταθερή ταχύτητα,
που επιτυγχάνεται την χρονική στιγμή t1 και μετά
από μετατόπιση x1 = 2m. Μετά η δύναμη παύει να
ασκείται.
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Γ
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y

x
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(αʹ) Να βρείτε την οριακή ταχύτητα του αγωγού.
(βʹ) Την στιγμή που η ταχύτητα του αγωγού είναι vορ/2 να υπολογίσετε τους ρυθμούς μεταβολής

της ορμής, της κινητικής ενέργειας και της παραγόμενης θερμότητας στις αντιστάσεις.
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(γʹ) Να υπολογίσετε την θερμότητα που αναπτύχθηκε στις αντιστάσεις από 0→ t1.
(δʹ) Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης της ράβδου μετά την χρονική στιγμή t1.
(εʹ) Αν η ράβδος σταματάει την χρονική στιγμή t2 = t1 + 4s και από t1 → t2 διέρχεται από την

αντίσταση R φορτίο q = 4C να υπολογίσετε την απόσταση x2 που διανύει η ράβδος σε αυτό
το χρονικό διάστημα.

4. Κυκλικός μεταλλικός αγωγός αντίστασης R1 =
0.1Ω και ακτίνας r = 2√

π
m βρίσκεται σε περιοχή

όπου υπάρχει μαγνητικό πεδίο με ένταση B⃗ κάθετη
στο επίπεδο του αγωγού και μέτρο που δίνεται από
την σχέση B = 2− 0.5t (SI) μέχρι τον μηδενισμό
του. Στο κάτω μέρος του ο κυκλικός αγωγός έχει
μικρό διάκενο και είναι συνδεδεμένος με αντίσταση
R = 0.4Ω.

(αʹ) Να υπολογίσετε την επαγωγική τάση που
αναπτύσσεται στον αγωγό και την πολικό-
τητα των σημείων Κ και Λ.

R
K Λ

⊗

⊗

⊗

⊗

(βʹ) Να βρείτε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος και την φορά του.
(γʹ) Να υπολογίσετε την θερμότητα που αναπτύσσεται στην αντίσταση R στην διάρκεια του

φαινομένου.
(δʹ) Μετά τον μηδενισμό της B, κάποια στιγμή αυτή ξεκινά να μεταβάλλεται με ρυθμό ∆B

∆t =√
2 ημ 50t (SI). Να υπολογίσετε τις χρονικές εξισώσεις της επαγωγικής τάσης και του ρεύ-

ματος που αναπτύσσονται στο σύστημα και την μέση ισχύ στην αντίσταση R.
5. Τετραγωνικό αγώγιμο πλαίσιο πλευράς a = 0.1m έχει N=100 σπείρες αντίστασης ανά μονάδα
μήκους R⋆ = 0.1Ω/m και στρέφεται με συχνότητα f = 50Hz μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
έντασης B = 1T γύρω από άξονα που περνά από τα μέσα δύο απέναντι πλευρών του και είναι
κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Τη στιγμή t = 0 το πλαίσιο είναι κάθετο στις γραμμές
του πεδίου.
(αʹ) Να γράψτε τη χρονική εξίσωση της μαγνητικής ροής και της εναλλασσόμενης τάσης που

δημιουργείται στα άκρα του πλαισίου.
Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R = 6Ω.
(βʹ) Να υπολογίστε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα του αντιστάτη.
(γʹ) Να υπολογίστε τη μέση ισχύ στους αντιστάτες του κυκλώματος.
(δʹ) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της στιγμιαίας ισχύος που απορροφά ο αντιστάτης και να

βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.
(εʹ) Αντικαθιστούμε την αντίστασηR με (ωμική) συσκευή που αναγράφει τα στοιχεία 160V/1600W.

Να εξετάσετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
6. Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R εφαρμόζεται η εναλλασσόμενη τάση v = V ημ 100πt (SI).
O μέσος ρυθμός έκλυσης θερμότητας στον αντιστάτη είναι ∆Q

∆t
= 103J/s και η τιμή της τάσης

τη χρονική στιγμή t = 25T/12 είναι v = 100
√
2V.

(αʹ) Να υπολογίστε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης και την τιμή της αντίστασης R.
(βʹ) Να βρείτε τη θερμότητα που εκλύεται στον αντιστάτη, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί

μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της εναλλασσόμενης τάσης.
(γʹ) Να βρείτε τη συνάρτηση που περιγράφει τη στιγμιαία ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης σε

σχέση με το χρόνο και να τη σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες.
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(δʹ) Να βρείτε ποιες χρονικές στιγμές μέσα στην πρώτη περίοδο η στιγμιαία ισχύς ισούται με το
μισό της μέγιστης τιμής της.
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