
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΗΤΙΣΜΟΣ 

1η Ποια μέταλλα έλκονται από τον μαγνήτη; 

Από το μαγνήτη έλκονται το ατσάλι, ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτά τα υλικά 

λέγονται σιδηρομαγνητικά. 

2η Πού χρησιμοποιούμε μαγνήτες; 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς κινητήρες, στα μεγάφωνα των ηχείων, στο ακουστικό του 

τηλεφώνου, ακόμα και στα ντουλάπια για να συγκρατούν τα πορτάκια κλειστά, ενώ στις 

ιδιότητες των μαγνητών βασίζεται και η λειτουργία των καρτών που χρησιμοποιούνται σε 

τραπεζικές συναλλαγές. Επίσης χρησιμοποιούνται σε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. Μαγνητικός 

τομογράφος). Μαγνήτες χρησιμοποιούνται ακόμα και για να μεταφέρουν μεγάλα κομμάτια 

σίδερο από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτοί είναι ηλεκτρομαγνήτες. 

3η Τι είναι ένα πηνίο; 

Ένα πηνίο είναι  ένα συρμάτινο τύλιγμα που έχει την ιδιότητα να αναπτύσσει μαγνητικό 

πεδίο στο εσωτερικό του όταν διαρρέεται από ρεύμα. Το πηνίο μπορεί να είναι κενό 

εσωτερικά ή να περιέχει κάποιον πυρήνα από σιδηρομαγνητικό υλικό. Οι 

ηλεκτρομαγνήτες, όταν διαρρέονται από ρεύμα συμπεριφέρονται σαν μόνιμοι μαγνήτες. 

4η Τι είδους μαγνήτης είναι ένα γερανός που σηκώνει μεγάλα σίδερα; 

Ο γερανός είναι ένας ηλεκρομαγνήτης και όταν πάψει να διαρρέεται από ρεύμα αφήνει τα 

σίδερα να πέσουν. 

5η Ποια είναι η διαφορά του μόνιμου μαγνήτη με τον ηλεκτρομαγνήτη; 

Η βασική διαφορά του μόνιμου μαγνήτη με τον ηλεκτρομαγνήτη είναι ότι ο μόνιμος 

μαγνήτης κρατάει τις μαγνητικές ιδιότητες μόνιμα, ενώ ο ηλεκτρομαγνήτης έχει μαγνητικές 

ιδιότητες μόνο όσο διαρρέεται από ρεύμα. 

6η Ποιες είναι οι εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών στη ζωή μας; 

Σε όλους τους κινητήρες που μπορούμε να σκεφτούμε, όπως την ηλεκτρική  

οδοντόβουρτσα, το κινητό, στο σύστημα που ανεβοκατεβάζει τα παράθυρα στο 

αυτοκίνητο, στις κυλιόμενες σκάλες, στο τραμ, στο ηλεκτρικό κουδούνι. Και η πιο 

εντυπωσιακή εφαρμογή του είναι στα εναέρια τρένα. Στα τρένα και στις ράγες είναι 

τοποθετημένοι ισχυροί ηλεκτρομαγνήτες και έτσι τα τρένα αυτά αιωρούνται σε απόσταση 

ενός εκατοστού από τις ράγες, δεν ακουμπάνε. Μπορούν λοιπόν να τρέχουν με πολύ 

μεγάλη ταχύτητα. 

 

 

 



 


