
Αζκήζειρ – Πποβλήμαηα 
Μαγνηηικό πεδίο εςθύγπαμμος πεςμαηοθόπος αγωγού 
1. Γίλεηαη επζύγξακκνο αγσγόο κεγάινπ κήθνπο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η=10 
Α. Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε απόζηαζε r=0,5 m από απηόλ. 
Απ. Β=4.10-6 T  
 
2. Ο επζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο ηνπ ζρήκαηνο δηαξξέεηαη από ξεύκα 
έληαζεο Η=2 Α. Σν ζεκείν Α απέρεη από ηνλ αγσγό απόζηαζε r=0,5 m.  
α. Να ζρεδηάζεηε κηα δπλακηθή γξακκή πνπ λα δηέξρεηαη από ην Α, λα βξείηε ηε 
θνξά ηεο θαη λα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 
ζε απηό ην ζεκείν. 
β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν 
Α.  
Απ. Β=8.10-7 Σ   
 
3. Ο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο πνιύ κεγάινπ κήθνπο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 
δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η. Να θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ 
ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε έλα ζεκείν Α ζπλαξηήζεη ηεο 
απόζηαζήο ηνπ r από ηνλ αγσγό. 
 
 
 
4. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ΑΓ ηνπ ζρήκαηνο έρεη 
κεγάιν κήθνο θαη ην άθξν Ν ηεο καγλεηηθήο βειόλαο 
απέρεη από απηόλ απόζηαζε d=0,2 m. Ζ πεγή ηνπ 

θπθιώκαηνο έρεη ΖΔΓ ℇ=40 V θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε 
r=1 Ω, ελώ ε ιάκπα έρεη αληίζηαζε R=9 Ω. Κιείλνπκε 
ην δηαθόπηε Γ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο Β 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζεκείνπ 
Ν αλ ν ξεπκαηνθόξνο αγσγόο ΑΓ έρεη ακειεηέα 
αληίζηαζε. 
Πνηνο ζα είλαη ν λένο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο καγλεηηθήο βειόλαο; 
Απ. Β=4.10-6 Σ   
 
5. Γύν επζύγξακκνη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κεγάινπ 
κήθνπο είλαη θάζεηνη ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο θαη 
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 3α, όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα. 
Να πξνζδηνξηζηεί ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο 
ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο, ζην ζεκείν Κ. 
Γίλνληαη: α=10 cm θαη Η=5 Α. 
Απ. Β=3,5.10-5 T 
 
6. Οη αγσγνί 1 θαη 2 ηνπ ζρήκαηνο δηαξξένληαη από ξεύκαηα κε ζηαζεξέο 
εληάζεηο Η1=8 Α θαη Η2=4 Α αληίζηνηρα. Σν ζεκείν Α απέρεη απόζηαζε r1=0,4 
m από ηνλ αγσγό 1 θαη r2=2r1 από ηνλ αγσγό 2. 
α. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β ζην ζεκείν Α. 
β. Να ππνινγίζεηε ηε λέα ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 
ζεκείν Α αλ αληηζηξαθεί ε θνξά ηεο έληαζεο Η2. 
Απ. α) Β=3.10-6 Σ κε θαηεύζπλζε θάζεηα ζηε ζειίδα θαη πξνο ηα κέζα β) 
Β=5.10-6 Σ  
 
7. Γύν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο δηαξξένληαη από ξεύκα 
έληαζεο Η=10 Α ν θαζέλαο θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r=0,3 m. Να βξεζεί ε έληαζε ηνπ 



καγλεηηθνύ πεδίνπ   
α) ζην κέζν ηεο απόζηαζήο ηνπο.  
β) ζε έλα ζεκείν πάλσ ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ, πνπ απέρεη r1=0,3 m από ηνλ έλαλ θαη 
r2=0,6 m από ηνλ άιινλ.  
γ) ζε έλα ζεκείν πνπ απέρεη d=0,3 m από θάζε αγσγό.  
Να δηαθξίλεηαη δύν πεξηπηώζεηο. 
Απ. α) Β=0 αλ ηα ξεύκαηα είλαη νκόξξνπα, Β=10-5 T αλ ηα ξεύκαηα είλαη αληίξξνπα  

β) Β=0,25.10-5 T, Β=0,75.10-5 T  γ) Β=
 3

2
.10-5 T, ζπλζ=

 3

2
   

 
8. Σν ηξίγσλν ΑΓΓ ηνπ ζρήκαηνο είλαη νξζνγώλην (Α=900) θαη από ηηο 
θνξπθέο Α θαη Γ δηέξρνληαη δύν θαηαθόξπθα ζύξκαηα πνπ δηαξξένληαη 
από ξεύκαηα κε θνξά πξνο ηε ζειίδα θαη εληάζεηο Η1=16 Α θαη Η2=20 Α 
αληίζηνηρα. Ζ πιεπξά ΑΓ έρεη κήθνο 3 m θαη ε ΑΓ 4 m. 
Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηελ θνξπθή Γ 
ηνπ ηξηγώλνπ. 
Απ. Β=15,2.10-5 Σ ππό γσλία ζ=180 σο πξνο ηελ πιεπξά ΑΓ.  

 
9. Γίλνληαη δύν παξάιιεινη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο, πνπ 
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο. Οη αγσγνί δηαξξένληαη 
από νκόξξνπα ξεύκαηα I1=I θαη I2=2I αληίζηνηρα. Να βξείηε ηελ 
έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο 
δύν απηνύο αγσγνύο ζην ζεκείν Α πνπ απέρεη απόζηαζε r 
από θάζε έλαλ από ηνπο παξάιιεινπο αγσγνύο. 

Απ. Β= kκ
2 7Ι

r
 

 
10. Γύν επζύγξακκνη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 
απόζηαζε d=10 cm θαη δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα εληάζεσλ Η1=6 Α θαη Η2=8 Α 
αληίζηνηρα. Να πξνζδηνξηζηεί ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ζε έλα ζεκείν Α πνπ 
απέρεη από ηνπο αγσγνύο απνζηάζεηο r1=6 cm θαη r2=8 cm αληίζηνηρα. 
Απ. Β=2,83.10-5 T 
 
11. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο κεγάινπ κήπσο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η=5 Α. Να 
βξεζεί ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε απόζηαζε r=5 cm από ηνλ αγσγό. 
Πόζε ζα είλαη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, αλ ν έλαο αγσγόο αληηθαηαζηαζεί 
από δέζκε Ν=10 επζύγξακκσλ κνλσκέλσλ αγσγώλ πνπ ν θαζέλαο ηνπο δηαξξέεηαη από 
ξεύκα έληαζεο Η=5 Α; 
Απ. Β=2.10-5 T, Β=2.10-4 T 
 
12. Να βξεζεί ε θνξά θαη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο I1 ηνπ 
αγσγνύ Λ, ώζηε ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 
θέληξν ηνπ ηεηξαγώλνπ λα είλαη κεδέλ. 
Απ. Η1=2Η από ηε ζειίδα πξνο ηνλ αλαγλώζηε. 
 
 
 
 
13. Σέζζεξηο επζύγξακκνη αγσγνί Α, Γ, Γ θαη Ε ηέκλνπλ θάζεηα ηε ζειίδα θαη ηα ίρλε ηνπο 
ζρεκαηίδνπλ ηεηξάγσλν ΑΓΓΕ πιεπξάο α=2 cm. Να βξεζεί ε έληαζε ηνπ πεδίνπ ζην 
θέληξν ηνπ ηεηξαγώλνπ αλ: 
α. νη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκα έληαζεο Η=1 Α θαη ίδηαο θνξάο. 
β. νη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκα έληαζεο Η=1 Α κε θνξά από ηε ζειίδα πξνο ηνλ 
αλαγλώζηε ζηνπο αγσγνύο Α θαη Γ θαη κε θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα ζηνπο 
αγσγνύο Γ θαη Ε. 



Απ. α) Β=0  β) Β=4.10-5 T    
 
14. Μηα ιεπηή δέζκε ειεθηξνλίσλ θηλείηαη επζύγξακκα, έηζη ώζηε από κία δηαηνκή ηεο λα 
δηέξρνληαη 5.1017 ειεθηξόληα αλά δεπηεξόιεπην. Να ππνινγηζηεί ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απόζηαζε r=1,6 cm από ηε δέζκε. 
Απ. Β=10-6 T    
 
Μαγνηηικό πεδίο κςκλικού πλαιζίος 
15. Ο θπθιηθόο αγσγόο ηνπ ζρήκαηνο έρεη αθηίλα r=0,2π m θαη 
δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η=20 Α. 
α. Να ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ Κ. 
β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο B. 
Απ. Β=2.10-5 Σ   
 

16. ηα άθξα θπθιηθνύ αγσγνύ αθηίλαο r=1 m, ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή κε ℇ=20 V θαη 
κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε r=0. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ είλαη R=2 Ω, λα βξείηε ηελ 
έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ αγσγνύ. 
Απ. Β=2π.10-6 T 
 

17. Γηα ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο ε πεγή έρεη ΖΔΓ ℇ= 40 V θαη 
εζσηεξηθή αληίζηαζε r=1 Ω, ν ιακπηήξαο έρεη αληίζηαζε RΛ=4 
Ω, ν αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε R=5 Ω θαη ν θπθιηθόο αγσγόο C 
έρεη αθηίλα α=π/10 m (αγλνήζηε ην κηθξό δηάθελν θαη ηελ 
αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ C). 
α. Να ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ ζην θέληξν Κ ηνπ αγσγνύ C. 
β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο Β. 
γ. Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν δαπαλά ειεθηξηθή 
ελέξγεηα ν ιακπηήξαο. 
Απ. β) Β=8.10-6 Σ γ) ΓΔει/Γt=ΡΛ=64 W  
 
18. Έλα θπθιηθό πιαίζην απνηειείηαη από Ν=100 ζπείξεο αθηίλαο α=0,2π m. Ζ έληαζε ηνπ 
ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πιαίζην είλαη I=10 Α. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ πιαηζίνπ. 
Απ. Β=10-3 Σ   
 
19. Έλα θπθιηθό πιαίζην απνηειείηαη από Ν=10 ζπείξεο αθηίλαο α=π/10 m. 

Ζ πεγή έρεη ΖΔΓ ℇ=20 V, εζσηεξηθή αληίζηαζε r=2 Ω θαη ν δηαθόπηεο δ 
είλαη θιεηζηόο. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ πιαηζίνπ 
έρεη κέηξν Β=4.10-5 Σ. 
α. Να ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαηά 
ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ πιαηζίνπ. 
β. Να πξνζδηνξίζεηε ηε καγλεηηθή πνιηθόηεηα ηνπ πιαηζίνπ. 
γ. Να ππνινγίζεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ζε 
ρξόλν t=4 min. 
Απ. γ) Q=7.680 J   
 
20. Κπθιηθό πιαίζην απνηειείηαη από Ν=10 ζπείξεο αθηίλαο α=π cm. Σα άθξα ηνπ 

πιαηζίνπ ζπλδένληαη κε πεγή ΖΔΓ ℇ=30 V θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r=5 Ω. Σν ζύξκα 
ηνπ πιαηζίνπ παξνπζηάδεη αληίζηαζε αλά κνλάδα κήθνπο R*=0,05 Ω/cm. Να βξεζνύλ: 
α. ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πιαίζην. 
β. ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ πιαηζίνπ. 
Θεσξείζηε π2=10.  



Απ. α) Η=2 Α  β) Β=4.10-4 T    
 
21. Οη νκόθεληξνη θπθιηθνί αγσγνί C1 θαη C2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ αθηίλεο 
R1=0,1π m θαη R2=0,2π m αληίζηνηρα. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκα 
ίζεο έληαζεο I1=I2=10 Α. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ ζην θνηλό θέληξν Ο ησλ αγσγώλ. 
Απ. Β=10-5 Σ θάζεηα ζηε ζειίδα κε θνξά πξνο ηα έμσ.  
 
22. Οη θπθιηθνί αγσγνί C1 θαη C2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ θνηλό 
θέληξν Κ θαη ίζεο αθηίλεο R1=R2=0,1π m. Ο αγσγόο C1 
βξίζθεηαη ζην επίπεδν p ελώ ν C2 είλαη θάζεηνο ζε απηό. Οη 
αγσγνί δηαξξένληαη από ηα ξεύκαηα Η1 θαη Η2 ησλ νπνίσλ ε 
θνξά ζεκεηώλεηαη ζην ζρήκα θαη ε έληαζε είλαη Η1=Η2=10 Α. Να 
ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θνηλό 
θέληξν Κ ησλ δύν αγσγώλ.  

Απ. Β=2 2.10-5 Σ ππό γσλία θ=450 σο πξνο ην επίπεδν p  
 
23. Οη θπθιηθνί αγσγνί ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ αθηίλα 

r=π 2 cm ν θαζέλαο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνη έηζη ώζηε 
λα έρνπλ θνηλό θέληξν θαη ηα επίπεδα ηνπο λα είλαη 
θάζεηα κεηαμύ ηνπο.  
Αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκαηα ίδηαο έληαζεο 
Η=10 Α λα βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 
θνηλό θέληξν ηνπο. 
Απ. Β=2.10-4 T    
 
24. Ζ ηξνρηά ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ γύξσ από ηνλ ππξήλα ηνπ είλαη 
θπθιηθή κε αθηίλα r=5.10-11 m. Ζ ηαρύηεηά ηνπ ειεθηξνλίνπ είλαη π=2.103 km/s. 
Να βξεζεί ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ζην θέληξν ηεο ηξνρηάο ηνπ πεξηθεξόκελνπ 
ειεθηξόληνπ.  
Απ. Β=12,8 T  
 
Μαγνηηικό πεδίο ζωληνοειδούρ  
25. σιελνεηδέο κεγάινπ κήθνπο έρεη ππθλόηεηα ζπεηξώλ n=40/π ζπείξεο/cm θαη 
δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο I=10 Α. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
Απ. Β=16.10-3 T   
 
26. σιελνεηδέο κεγάινπ κήθνπο δηαξξέεηαη από ξεύκα 
έληαζεο I=5 Α κε ηε θνξά πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη έρεη 
ππθλόηεηα ζπεηξώλ n=20/π ζπείξεο/cm. 
α. Να ζρεδηάζεηε κεξηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζην 
εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο. ηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηε 

θνξά ηνπο θαη λα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα Β    ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε θάπνην 
εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
β. Να πξνζδηνξίζεηε ηε καγλεηηθή πνιηθόηεηα ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
γ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
Απ. γ) Β=4.10-3 T  
 
27. Σν καθξύ ζσιελνεηδέο ηνπ ζρήκαηνο έρεη ππθλόηεηα 

ζπεηξώλ n=20/π ζπείξεο/cm. Ζ πεγή έρεη ΖΔΓ. ℇ=20 V θαη 
εζσηεξηθή αληίζηαζε r=1 Ω, ελώ ν αληηζηάηεο παξνπζηάδεη 
αληίζηαζε R=4 Ω όηαλ ν δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο. Θεσξήζηε 
όηη ην ζσιελνεηδέο είλαη ηδαληθό (δειαδή δελ έρεη σκηθή 



αληίζηαζε). 
α. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζσιελνεηδνύο. 
β. Να βξείηε ηελ πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο. 
γ. Να ππνινγίζηε ηε ζεξκόηεηα Q πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ αληίζηαζε R ζε ρξόλν t=4 min.  
Απ. α) Β= 32.10-4 T β) Vπ=16 V γ) Q=15.360 J   
 
28. Γίλεηαη ζύξκα νκνγελέο θαη ηζνπαρέο πνπ έρεη κήθνο L=314 cm. Σν ζύξκα έρεη 
αληίζηαζε R*=1 Ω/m. Σα άθξα ηνπ ζύξκαηνο ζπλδένληαη κε πεγή ηάζεο V=31,4 V.  
α) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα.  
β) Αλ ην ζύξκα είλαη επζύγξακκν λα βξείηε ην καγλεηηθό πεδίν ζε απόζηαζε r=1 cm από 
ην κέζνλ ηνπ ζύξκαηνο.  
γ) Αλ κε ην ζύξκα απηό θηηάμνπκε έλα ζσιελνεηδέο κήθνπο ℓ=4 cm πνπ ε θάζε ζπείξα ηνπ 
λα έρεη αθηίλα α=10 cm λα βξείηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 
εζσηεξηθό ηνπ. Να ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ βξήθαηε ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γηα ηα 
πεδία. 

Απ. α) Η=10 Α  β) Β1=2.10-4 T γ) Β2=5π.10-3 T, 
Β1

Β2
 = 25π δειαδή ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ 

ζσιελνεηδνύο είλαη 78,5 θνξέο κεγαιύηεξν από ην καγλεηηθό πεδίν επζύγξακκν αγσγνύ 
ζε απόζηαζε 1 cm.   
 
29. Έλα πελίν έρεη κήθνο ℓ=20 cm θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα I=10 Α. Ο αξηζκόο ησλ 
ζπεηξώλ ηνπ πελίνπ είλαη Ν=1000. Να βξεζνύλ: 
α. ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ πελίνπ. 
β. αλ δηπιαζηαζηεί ην κήθνο ηνπ πελίνπ επηκεθύλνληάο ην, πόζν % κεηαβάιιεηαη ε έληαζε 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ αλ ην πελίν ηξνθνδνηείηαη κε ην ίδην ξεύκα; 
Απ. α) Β=2π.10-2 T     β) 50%   
 
30. Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ζσιελνεηδέο κήθνπο ℓ=40 cm θαη δηακέηξνπ δ=2 cm 
ρξεζηκνπνηνύκε ράιθηλν ζύξκα ζπλνιηθνύ κήθνπο 200 m. Σν ζύξκα απηό κπνξεί λα 
δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο κέρξη θαη 500 mΑ ρσξίο λα ππεξζεξκαίλεηαη. Τπνινγίζηε 
ηε κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό απηνύ ηνπ 
ζσιελνεηδνύο. 
Απ. Β=5.10-3 T    
 

31. Πελίν έρεη 10 ζπείξεο/cm θαη ηξνθνδνηείηαη από πεγή ℇ=30 V, r=5 Ω. ην θέληξν ηνπ 
πελίνπ ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ έρεη ηηκή Β=8π.10-4 Σ. Να βξεζεί ε σκηθή 
αληίζηαζε ηνπ πελίνπ. 
Απ. R=10 Ω  
 
Σςνδςαζμόρ εςθύγπαμμος – κςκλικού αγωγού και ζωληνοειδούρ 
32. Ο νξηδόληηνο θπθιηθόο αγσγόο C ηνπ ζρήκαηνο έρεη αθηίλα 
R=0,1π m θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η2=8 Α. Ο 
θαηαθόξπθνο επζύγξακκνο αγσγόο δηαξξέεηαη από ξεύκα Η1=4π 
Α θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ ζε 
απόζηαζε R/2 από ην θέληξν ηνπ. Οη θνξέο ησλ ξεπκάησλ είλαη 
απηέο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα.  
Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν 
Κ ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ. 

Απ. Β=16 2.10-6 Σ ππό γσλία θ=450 σο πξνο ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε  
 
33. σιελνεηδέο κήθνπο L=10 cm, έρεη N=100 ζπείξεο θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα I=10 Α.  
α) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ.  
β) Αλ ππνδηπιαζηαζηεί ην ξεύκα πνπ ην δηαξξέεη πόζε ζα γίλεη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ;  



γ) Αλ ηνπνζεηήζνπκε θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνύο έλαλ θπθιηθό αγσγό αθηίλαο 
α=1 m, πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα ίδηαο έληαζεο κε ην ζσιελνεηδέο θαη έρεη ην θέληξν ηνπ 
πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνύο, λα βξείηε ην καγλεηηθό πεδίν ζην θέληξν ηνπ 
θπθιηθνύ αγσγνύ. 
Ση ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ ζύγθξηζε ησλ δύν πεδίσλ;  
Απ. α) Β=4π.10-3 T  β) Β=2π.10-3 T    γ) Β=2π.10-6 T, παξαηεξνύκε όηη ην καγλεηηθό πεδίν 
πνπ νθείιεηαη ζηνλ θπθιηθό αγσγό είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ην πεδίν ηνπ πελίνπ.  
 
34. Ο θπθιηθόο αγσγόο ηνπ ζρήκαηνο έρεη αθηίλα R=0,1π m, 
δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο I2=100 Α κε ηε θνξά πνπ 
ζεκεηώλεηαη ζην ζρήκα θαη ην επίπεδό ηνπ είλαη θάζεην ζηνλ 
άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνύο, ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην θέληξν 
ηνπ. Σν επίπεδν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ ρσξίδεη λνεξά ην 
ζσιελνεηδέο ζε δύν ίζα ηκήκαηα. Σν ζσιελνεηδέο έρεη 
ππθλόηεηα ζπεηξώλ n=40/π ζπείξεο/cm θαη δηαξξέεηαη από 
ξεύκα έληαζεο Η1=10 Α.  

Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β    ζην 
θέληξν ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
Απ. Β=16,2.10-3 T   
 
35. Σν ζσιελνεηδέο ηνπ ζρήκαηνο έρεη ππθλόηεηα ζπεηξώλ 
n=20/π ζπείξεο/cm θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η1=10 
Α. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ηνπ 
ζσιελνεηδνύο θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η2=100 Α. Ζ 
θνξά ησλ ξεπκάησλ ζεκεηώλεηαη ζην ζρήκα.  

Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Β    ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε έλα ζεκείν Α ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζσιελνεηδνύο πνπ απέρεη απόζηαζε r=2 cm από ηνλ επζύγξακκν αγσγό. 
Απ. Β=8.10-3 Σ ππό γσλία θ=70 σο πξνο ην δηακήθε άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνύο 
 
36. Γηαζέηεηε ράιθηλν ζύξκα κήθνπο L=100π cm θαη αληίζηαζεο R*=0,02 Ω/cm. 
Καηαζθεπάζηε κε απηό έλα θπθιηθό πιαίζην πνιιώλ ζπεηξώλ. Αλ ε αθηίλα θάζε ζπείξαο 
είλαη α=5 cm λα βξείηε πόζεο ζπείξεο ζα έρεη ην πιαίζην. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηα άθξα 

ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ κε ειεθηξηθή πεγή ℇ=100 V θαη r=3,72 Ω, ρξεζηκνπνηώληαο ζύξκα 
ακειεηέαο αληίζηαζεο, παξεκβάιινληαο γαιβαλόκεηξν ακειεηέαο αληίζηαζεο θαη 
δηαθόπηε. Κιείζηε ην δηαθόπηε. Να βξείηε: 
α) ηελ έλδεημε ηνπ γαιβαλνκέηξνπ. 
β) ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ.  
Σνπνζεηείζηε έλαλ επζύγξακκν αγσγό κεγάινπ κήθνπο πάλσ ζην επίπεδν ηνπ θπθιηθνύ 
πιαηζίνπ έηζη ώζηε λα εθάπηεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ. Ο επζύγξακκνο αγσγόο είλαη 
θαιπκκέλνο κε κνλσηηθό πιηθό. Γηαβηβάζηε ξεύκα έληαζεο Η2=2 Α ζηνλ επζύγξακκν 
αγσγό.  
γ) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ. Πόζε ζα 
γίλεη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ αλ αιιάμεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ 
επζύγξακκν αγσγό; 
δ) Να βξείηε ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ επζύγξακκν αγσγό, ώζηε ζην θέληξν 
ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ λα είλαη κεδέλ 
Απ. Ν=10 ζπείξεο α) Η=10 Α  β) Β=44π.10-5 T  γ) Β=36.10-5 T  δ) Η=314 Α   
 

37. ηα άθξα θπθιηθνύ αγσγνύ αθηίλαο α=1 m ζπλδένπκε ειεθηξηθή πεγή κε ℇ=20 V θαη 
r=2 Ω. Ο αγσγόο έρεη αληίζηαζε 1/π Ω/m.  
α) Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ. 
β) Να βξείηε ηε ζέζε πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε έλαλ επζύγξακκν αγσγό κεγάινπ 
κήθνπο, πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η1=10 Α, ώζηε ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ λα είλαη κεδέλ.  



γ) Αλ ηνπνζεηήζεηε ηνλ επζύγξακκν αγσγό θάζεηα ζην επίπεδν 
ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ ζε απόζηαζε α=1 m από ην θέληξν ηνπ λα 
βξείηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν 
ηνπ θπθιηθνύ. 
Απ. α) Β=π.10-6 T  β) ν επζύγξακκνο αγσγόο πξέπεη λα 
βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ θαη λα είλαη 

εθαπηόκελνο ζε απηόλ γ) Β=π 2.10-6 T, ζπλζ=
 2

2
   

 
Δύναμη μεηαξύ παπαλλήλων πεςμαηοθόπων αγωγών  
38. Γίλνληαη δύν παξάιιεινη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο πνπ δηαξξένληαη από ξεύκαηα ίδηαο 
έληαζεο I θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r. Να βξείηε κηα έθθξαζε γηα ην κέηξν ησλ 
δπλάκεσλ Laplace πνπ αζθεί ν έλαο ζηε κνλάδα κήθνπο ηνπ άιινπ. 
Δίλαη ειθηηθέο ή απσζηηθέο νη δπλάκεηο απηέο; 

Απ. 
FL

L
 = kκ

2Ι2

r
  

 
39. Γύν παξάιιεινη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο δηαξξένληαη από ξεύκαηα ίδηαο έληαζεο Η θαη 
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο.  
α) Αλ έλαο ηξίηνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο παξάιιεινο πξνο απηνύο πνπ δηαξξέεηαη από 
ίδην ξεύκα Η βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο απόζηαζήο ηνπο, λα βξείηε ηε δύλακε αλά κνλάδα 
κήθνπο πνπ δέρεηαη θάζε έλαο από απηνύο.  
β) Πόζε ζα είλαη ε δύλακε απηή αλ ν ηξίηνο αγσγόο απέρεη απόζηαζε r από θάζε έλαλ 
από ηνπο άιινπο δύν αγσγνύο; 

Απ. α) 
ΣF

L
 = kκ

6Ι2

r
  β) 

ΣF

L
 = kκ

2 3Ι2

r
, ζ=300     

 
Ηλεκηπομαγνηηική δύναμη Laplace  
40. Δπζύγξακκνο αγσγόο πνπ έρεη κήθνο L=1 m, δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η=4 Α θαη 
είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο κέηξνπ Β=1 
Σ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Laplace πνπ δέρεηαη ν αγσγόο. 
Απ. F=4 Ν  
 
41. Δπζύγξακκνο αγσγόο πνπ έρεη κήθνο L=1 m, δηαξξέεηαη από ξεύκα Η=10 Α θαη 
βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=1 Σ. Ο αγσγόο ζρεκαηίδεη γσλία 
θ=300 κε ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 
α. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Laplace πνπ δέρεηαη ν αγσγόο. 
β. Αλ αιιάμνπκε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο θαη ηε θνξά ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, 
ζα αιιάμεη ε θνξά ηεο δύλακεο Laplace; 
Απ. F=5 Ν  
 
42. Αγσγόο κήθνπο L=1 m δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο I=10 Α θαη βξίζθεηαη ζε 
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2 Σ. Αλ ν αγσγόο ζρεκαηίδεη γσλία 600 κε ηηο 
δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ λα βξείηε ηε δύλακε πνπ δέρεηαη. 

Απ. F=10 3 Ν 
 
43. Ο επζύγξακκνο αγσγόο ΚΛ ηνπ ζρήκαηνο έρεη κήθνο 

L=0,5 m, ε πεγή έρεη ΖΔΓ ℇ=12 V θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε 
r=1 Ω, ελώ ν ιακπηήξαο έρεη αληίζηαζε RΛ=3 Ω. Σν 
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έρεη έληαζε Β=2 Σ θαη 
θαηεύζπλζε θάζεηε ζηε ζειίδα θαη πξνο ηε ζειίδα. Ο 
επζύγξακκνο αγσγόο είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ν δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο. 
α. Να ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο δύλακεο Laplace πνπ 
δέρεηαη ν αγσγόο από ην πεδίν. 



β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο. 
Απ. β) F=3 Ν  
 
44. Μέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=30 mΣ ηνπνζεηνύκε επζύγξακκν 
αγσγό πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα I=5 Α έηζη, ώζηε λα ζρεκαηίδεη γσλία 300 κε ηηο 
δπλακηθέο γξακκέο. 
α. Ζ δύλακε Laplace πνπ αζθείηαη αλά κνλάδα κήθνπο ζηνλ αγσγό είλαη: 
i) 150.10-3 Ν/m ii) 30.10-3 Ν/m  iii) 60.10-3 Ν/m iv) 0,075 Ν/m  
β. Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζηε κνλάδα κήθνπο ηνπ 
αγσγνύ απηνύ από ην πεδίν; 
Απ. α) (iv)  β) 0,15 Ν  
 
45. Ο αγσγόο ΑΓ ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα m=0,2 kg, κήθνο 
L=1 m θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο I=18 Α. Ο 
αγσγόο ηζνξξνπεί νξηδόληηνο, θξεκαζκέλνο κε δύν όκνηα 
θαηαθόξπθα λήκαηα, ελώ ηαπηόρξνλα είλαη θάζεηνο ζηηο 
δπλακηθέο γξακκέο ηνπ νξηδόληηνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ 
πεδίνπ έληαζεο Β=1 Σ.  
Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο Σ ησλ λεκάησλ.  
Γίλεηαη g=10 m/s2. 
Απ. Σ=10 Ν  
 
46. Ο αγσγόο ΚΛ ηνπ ζρήκαηνο είλαη επζύγξακκνο, έρεη κάδα m, 
κήθνο L θαη αληίζηαζε RΚΛ. Σα ειαηήξηα από ηα νπνία έρεη 
αλαξηεζεί είλαη όκνηα κε ζηαζεξά k ην θαζέλα. Ζ πεγή έρεη 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ℇ θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε r. Οη αγσγνί πνπ 
ζπλδένπλ ηνλ αγσγό ΚΛ κε ηελ πεγή έρνπλ αληίζηαζε R. Ζ 
ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο είλαη Rνι. Ο δηαθόπηεο δ 
είλαη θιεηζηόο. 
Όηαλ δελ ππάξρεη ην καγλεηηθό πεδίν ηα ειαηήξηα είλαη 
επηκεθπκέλα θαηά x1. Όηαλ εθαξκόζνπκε ην καγλεηηθό πεδίν πνπ 
είλαη θάζεην ζηε ζειίδα θαη κε θνξά πξνο ηε ζειίδα, ηόηε ηα 
ειαηήξηα επηκεθύλνληαη επηπιένλ θαηά x2. 
α. Τπνινγίζηε ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηα δεδνκέλα ηεο εθθώλεζεο. 
β. Αλ ε έληαζε ηνπ νξηδόληηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη Β=0,25.10-4 Σ λα ππνινγίζηε ηελ 

πξόζζεηε επηκήθπλζε x2 ησλ ειαηεξίσλ όηαλ L=1 m, k=10 Ν/m, ℇ=12 V, Rνι=100 Ω θαη 
g=10 m/s2.  

Απ. α) Β=
mgRολ x2

ℇLx1
  β) x2=1,5.10-7 m  

 
47. Σν ηεηξάγσλν πιαίζην ΚΛΜΝ πιεπξάο α δηαξξέεηαη από 
ξεύκα έληαζεο I, είλαη αξρηθά θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο 
ηνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ζρήκαηνο. Σν πιαίζην 
κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ νξηδόληην άμνλα y΄y, 
πνπ πεξλάεη από ην κέζν ησλ πιεπξώλ ΛΚ θαη ΜΝ ρσξίο λα 
κεηαβάιιεηαη ην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ ην δηαξξέεη όζν ρξόλν 
πεξηζηξέθεηαη.  
α. Να δείμεηε όηη ε νιηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην πιαίζην από ην 
πεδίν είλαη κεδέλ. 
ηξέθνπκε ην πιαίζην γύξσ από ηνλ άμνλα y΄y θαη ην θξαηάκε 
ώζηε ε δηεύζπλζε ηεο πιεπξάο ΚΛ λα ζρεκαηίδεη γσλία 300 κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο 
έληαζεο Β ηνπ πεδίνπ. 
β. Πόζε είλαη ηώξα ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη από ην πεδίν ζην 
πιαίζην; 



 
48. ε κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ ηα ειεθηξόληα θηλνύληαη κε ηαρύηεηα π=3.106 m/s θαη 
πξνθαινύλ ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο I=1 κΑ. 
α. Πόζα ειεθηξόληα αλά δεπηεξόιεπην πεξλνύλ από κηα δηαηνκή ηεο δέζκεο ζε νξηζκέλν 
ζεκείν; 
β. Πόζα ειεθηξόληα βξίζθνληαη ζε 1 m κήθνπο ηεο δέζκεο; 
γ. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή δύλακε ζε όια ηα ειεθηξόληα πνπ βξίζθνληαη ζε 1 m ηεο δέζκεο 
θαζώο θηλνύληαη θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ελόο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ 
έληαζεο Β=0,1 Σ. 
δ. Πνηα είλαη ε δύλακε ζε έλα κόλν ειεθηξόλην από ην καγλεηηθό πεδίν; 
Απ. α) Ν1=6,25.1012 ειεθηξόληα β) Ν2=20.105 ειεθηξόληα γ) F=10-7 Ν δ) F1=5.10-13 Ν 
 
49. Δπζύγξακκνο αγσγόο κήθνπο ℓ=20 cm θαη βάξνπο w=10 Ν δηαξξέεηαη από ξεύκα 
έληαζεο Η=20 Α. Ο αγσγόο ηνπνζεηείηαη, θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ελόο νκνγελνύο 
καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ηζνξξνπεί νξηδόληηνο. 
Να ζρεδηαζηεί ην πεδίν θαη λα βξεζεί ε ηηκή ηεο έληαζήο ηνπ. 
Απ. Β=2,5 T    
 
Νόμορ ηηρ επαγωγήρ  
50. ε πελίν κεγάινπ κήθνπο πνπ έρεη n=10 ζπείξεο/cm θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα 
έληαζεο Η=10 Α εηζάγεηαη ππξήλαο από ζίδεξν καγλεηηθήο δηαπεξαηόηεηαο κ=1000. 
Να βξεζεί ε καγλεηηθή ξνή Φ ηνπ πελίνπ, αλ ην εκβαδόλ θάζε ζπείξαο είλαη S=5 cm2. 
Απ. Φ=2π.10-3 Wb    
 
51. σιελνεηδέο έρεη αληίζηαζε R=4 Ω, απνηειείηαη από Ν=2.000 ζπείξεο αθηίλαο α=0,1 m 
θαη έρεη κήθνο L=1 m. Σα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο ζπλδένληαη κε ειεθηξηθή πεγή 

ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ℇ= 20 V θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r=1 Ω. Να ππνινγίζεηε: 
α. ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
β. ηε καγλεηηθή ξνε πνπ πεξλάεη από κηα ζπείξα ηνπ. 
Απ. α) Β=16π10-4 Σ β) Φ=16.10-5 Wb  
 
52. σιελνεηδέο κήθνπο ℓ=50 cm, απνηειείηαη από Ν=800 ζπείξεο εκβαδνύ S=10 cm2 ε 
θάζε κία Σν ζσιελνεηδέο πεξηέρεη ζηδεξέλην ππξήλα καγλεηηθήο δηαπεξαηόηεηαο κ=500 
θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η=2 Α. Να βξεζνύλ: 
α. ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ππξήλα. 
β. ε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο αλ αθαηξεζεί ν ππξήλαο από ην πελίν. 
Απ. α) Β=2 T β) ΓΦ= – 1,996.10-3 Wb    
 
53. Ζ καγλεηηθή ξνε πνπ δηέξρεηαη από ηηο ζπείξεο ελόο πελίνπ είλαη Φ1=2.10-2 Wb. Σε 
ρξνληθή ζηηγκή t=0 ε καγλεηηθή ξνή αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό θαη ηε 
ρξνληθή ζηηγκή t=0,2 s κεδελίδεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο, ε 
ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ είλαη 100 V. Να βξεζεί ν 
αξηζκόο ησλ ζπεηξώλ ηνπ πελίνπ. 
Απ. Ν=1000 ζπείξεο 
 
54. Ζ καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από έλα ζπξκάηηλν πιαίζην δίλεηαη από ηε ζρέζε Φ=2t 
(SI). 
α. Να παξαζηαζεί γξαθηθά ε ζπλάξηεζε Φ=f(t) γηα ρξνληθό δηάζηεκα 0 – 2 s. 
β. Να ππνινγηζηεί ε ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην. 
γ. Πνηα ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πιαίζην αλ ε αληίζηαζή ηνπ είλαη R=10 Ω; 

Απ. β) ℇεπ=2 V  γ) Η=0,2 Α   
 
55. Πιαίζην έρεη Ν=10 ζπείξεο εκβαδνύ S=10 cm2 ε θάζε κία. Σν επίπεδν ησλ ζπεηξώλ 
ηνπ πιαηζίνπ είλαη θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ, έληαζεο 



Β0=2 Σ. Ζ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό θαη ζε 
ρξόλν Γt=0,02 s γίλεηαη ίζε κε B=1 Σ. Να ππνινγηζηεί ε ΖΔΓ από επαγσγή πνπ 
αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην. 

Απ. ℇεπ=0,5 V   
 
56. Έλα πιαίζην έρεη Ν=20 ζπείξεο εκβαδνύ S=20 cm2 ε θάζε κηα θαη βξίζθεηαη ζε 
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, έληαζεο Β=2 Σ. Οη δπλακηθέο γξακκέο ζρεκαηίδνπλ γσλία 
θ=300 κε ην επίπεδν ησλ ζπεηξώλ. Ζ αληίζηαζε θάζε ζπείξαο είλαη R=0,2 Ω. ε ρξόλν 
Γt=0,2 s ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ειαηηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό θαη 
ηειηθά κεδελίδεηαη. Να ππνινγηζηνύλ: 
α. ε ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην.  
β. ε έλδεημε γαιβαλνκέηξνπ ακειεηέαο αληίζηαζεο, ην νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ζηα άθξα ηνπ 
πιαηζίνπ. 

Απ. α) ℇεπ=0,2 V β) Η=0,05 Α   
 
57. Αγώγηκν πιαίζην απνηειείηαη από Ν=20 ζπείξεο εκβαδνύ S=0,01 m2. Σν πιαίζην 
βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2 Σ θαη νη ζπείξεο ηνπ είλαη 
θάζεηεο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ. 
α. Τπνινγίζηε ηε καγλεηηθή ξνή πνπ πεξλάεη κέζα από ην πιαίζην. 
β. Με θάπνην ηξόπν, κέζα ζε ρξόλν Γt=0,1 s, κεδελίδεηαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ. Να ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηηο άθξεο ηνπ 
πιαηζίνπ.  

Απ. α) Φ=0,4 Wb β) ℇ=4 V  
 
58. Αγώγηκν θπθιηθό πιαίζην απνηειείηαη από Ν=40 ζπείξεο εκβαδνύ S=0,01 m2. Σν 
πιαίζην αξρηθά είλαη θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ 
έληαζεο Β=2 Σ. Μέζα ζε ρξόλν Γt=0,1 s ην πιαίζην ζηξέθεηαη κε θάπνην ηξόπν θαηά 
γσλία θ=600. Να ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ. 

Απ. ℇ=4 V  
 
59. Κπθιηθό πιαίζην απνηειείηαη από Ν=100 ζπείξεο εκβαδνύ S=0,01 m2. Σν πιαίζην 
αξρηθά είλαη παξάιιειν ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο 
Β=2 Σ. Μέζα ζε ρξόλν Γt=0,1 s ην πιαίζην ζηξέθεηαη θαηά γσλία θ=300. Να ππνινγίζεηε 
ηελ ΖΔΓ από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ. 

Απ. ℇ=10 V  
 
60. Σν πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο έρεη εκβαδόλ S=2.10-3 m2 θαη είλαη θάζεην 
ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο Β0=1 Σ. 
Μέζα ζε ρξόλν Γt=10-2 s, κε θάπνην ηξόπν, ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ δηπιαζηάδεηαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε θαηεύζπλζή 
ηεο. 
α. Να ζεκεηώζεηε ζην ζρήκα ηελ πνιηθόηεηα ηεο ηάζεο πνπ επάγεηαη  
ζηα άθξα Α, Γ ηνπ πιαηζίνπ θαζώο θαη ηε θνξά ηνπ επαγσγηθνύ 
ξεύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 
β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επαγσγηθήο ηάζεο. 
γ. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο, αλ ν αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε 
R=1 kΩ θαη ην πιαίζην έρεη αληίζηαζε Rπ=100 Ω. 
δ. Καηά πόζν πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε αθηίλα ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 
Γt, ώζηε, θξαηώληαο ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ ζηαζεξή ζηελ αξρηθή ηεο ηηκή Β0, λα 
πξνθύςνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ εξσηήζεσλ (α), (β) θαη (γ); 

Απ. β) ℇ= 0,2 V γ) I=1,82.10-4 Α, δ) Γr=10-3 m  
 
61. Έλα θπθιηθό πιαίζην από αγώγηκν ζύξκα, είλαη ηνπνζεηεκέλν θάζεηα ζε νκνγελέο 
καγλεηηθό πεδίν, ηνπ νπνίνπ ε έληαζε απμάλεηαη γξακκηθά κε ην ρξόλν, έηζη ώζηε ηε 



ρξνληθή ζηηγκή t=0 λα είλαη B=0 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=2 s λα είλαη B=24 T. ηε ζπλέρεηα 
παξακέλεη ζηαζεξή γηα άιια 2 s θαη θαηόπηλ κεηώλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό πνπ απμαλόηαλ 
κέρξη λα κεδεληζηεί. Κάζε ρξνληθή ζηηγκή ην πεδίν έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζε όια ηα ζεκεία ηνπ 
πιαηζίνπ. 
α) Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα: 
i. ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  
ii. ηεο ΖΔΓ πνπ αλαπηύζζεηαη ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγσγήο ζε ζπλάξηεζε κε ην 
ρξόλν.  
iii. ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, αλ ε 
αληίζηαζε ηνπ πιαηζίνπ είλαη R=1 Ω.  
β) Από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο Φ=f(t) λα βξείηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο 
καγλεηηθήο ξνήο, από t=4 s έσο t=6 s. Πόζε είλαη ε ΖΔΓ από επαγσγή ζ’ απηή ηε ρξνληθή 
δηάξθεηα; 
γ) Να ππνινγίζεηε ην ειεθηξηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα δηαηνκή ηνπ αγσγνύ κέρξη ηε 
ρξνληθή ζηηγκή t=6 s. 
Απ. β) – 12 T/s, 12 V γ) Q=0 γηαηί όζν θνξηίν πέξαζε πξνο ηε κία θαηεύζπλζε άιιν ηόζν 
θνξηίν πέξαζε θαη θαηά ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. 
 
62. Σεηξάγσλν πιαίζην πιεπξάο α=1 m θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π=8 m/s, πάλσ ζε 
ιείν νξηδόληην επίπεδν. Κάπνηα ζηηγκή εηζέξρεηαη κε ην επίπεδό ηνπ θάζεηα ζε 
θαηαθόξπθν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2 Σ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε όια ηα 
ζεκεία ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ λα ζπλαληνύλ ηαπηόρξνλα ην πεδίν. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ 
πιαηζίνπ είλαη ζπλνιηθά R=4 Ω ηόηε: 
α) λα θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά κέζα από ην πιαίζην 
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη από ηελ θιίζε λα βξείηε ηελ επαγόκελε ΖΔΓ ζην πιαίζην. 
β) λα βξείηε ηε δύλακεο Laplace πνπ αζθείηαη ζην πιαίζην. 
γ) λα βξείηε ηελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα δαπαλήζνπκε ώζηε ην πιαίζην λα ζπλερίζεη λα 
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαζώο εηζέξρεηαη ζην πεδίν. 
Απ. α) 16 V β) 8 N γ) 2 J  
 
63. Έλαο θπθιηθόο ζπξκάηηλνο αγσγόο θξέκεηαη ζηαζεξά από έλα ζεκείν ηνπ Α, κέζα ζε 
νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν θάζεην ζην επίπεδό ηνπ. Ο αγσγόο παξνπζηάδεη 
αληίζηαζε R*=1 Ω/m θαη ην πεδίν έρεη έληαζε Β=1 Σ. Σξαβάκε ην θαηώηεξν άθξν Γ ηνπ 
αγσγνύ θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα π=2 m/s κέρξη λα γίλνπλ ηα δύν εκηθύθιηα 
ΑΓ επζύγξακκα. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό 
όζν ρξόλν δηαξθεί ε κεηαβνιή ηνπ ζρήκαηόο ηνπ. 

Απ. Η = 
1

π
 Α 

 
64. Ο αγσγόο ΚΛ ηνπ ζρήκαηνο, θηλείηαη κε ζηαζεξή 
ηαρύηεηα π ζην ΟΜΠ έληαζεο Β.  
α) Να βξείηε ηε ζπλάξηεζε πνπ λα δίλεη ηελ κεηαβνιή 
ηεο καγλεηηθήο ξνήο κε ην ρξόλν.  
β) Να ζεκεηώζεηε ηελ θνξά ηεο έληαζεο ηνπ 
ξεύκαηνο. 

Απ. ΓΦ=ΒLπt, Α → Γ 
 
65. Δπζύγξακκνο αγσγόο ΚΛ, κήθνπο L=1 m, αληίζηαζεο R=1 Ω, θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο κε 
ηα άθξα ηνπ Κ θαη Λ πάλσ ζε δύν νξηδόληηα ράιθηλα ζύξκαηα Αx θαη Γy ακειεηέαο 
αληίζηαζεο θαη κεγάινπ κήθνπο. Σα ζύξκαηα ελώλνληαη ζηα άθξα Α θαη Γ κε αληίζηαζε 
R1=3 Ω. Ζ δηάηαμε βξίζθεηαη ζε θαηαθόξπθν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2 Σ. Αλ 
ν αγσγόο θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π=8 m/s λα βξείηε: 
α) ηελ ΖΔΓ πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγσγήο θαη ην 
ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηνπο αγσγνύο. 
β) ηελ εμσηεξηθή δύλακε πνπ πξέπεη λα αζθνύκε ζηνλ αγσγό ΚΛ ώζηε λα θηλείηαη κε 



ζηαζεξή ηαρύηεηα. 
γ) ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε ζεξκηθή ζηελ αληίζηαζε R ζε ρξόλν t=5 s. 
Πόζν είλαη ην έξγν ηεο εμσηεξηθήο δύλακεο πνπ ζπληεξεί ηελ θίλεζε ηνπ αγσγνύ ΚΛ ζηνλ 
ίδην ρξόλν; 
δ) Να θηηάμεηε ζρήκα ζην νπνίν λα είλαη ζεκεησκέλεο νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνλ 
αγσγό θαη ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο. 
Απ. α) 16 V, 4 A β) 8 N γ) 80 J, 320 J     
 
 
 


