
Μαγνηηικό πεδίο  
1. Τη είλαη ην καγλεηηθό πεδίν, κε πνην κέγεζνο πεξηγξάθεηαη θαη πώο απεηθνλίδεηαη; 
 
2. Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ην καγλεηηθό πεδίν πνπ 
δεκηνπξγνύλ δύν καγλεηηθνί πόινη.  
Χαπακηηπίζηε µε ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα 
(Λ) ηιρ λανθαζμένερ πποηάζειρ. 
α. Ο πόινο (ΗΗ) είλαη ν λόηηνο (S) θαη (Η) ν βόξεηνο (Ν). 
β. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη ίδηα ζηα ζεκεία Β 
θαη Γ. 
γ. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Α είλαη κεγαιύηεξε από όηη ζην ζεκείν Γ. 
 
3. Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα ηνπ Oersted. Πνηα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη από ην 
πείξακα απηό; 
 
4. Ποιερ από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ πος αναθέπονηαι ζηο μαγνηηικό πεδίο είναι ζωζηέρ. 
α. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ μεθηλνύλ από ην βόξεην πόιν ελόο 
καγλήηε θαη θαηαιήγνπλ ζην λόηην πόιν. 
β. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ μεθηλνύλ από ην βόξεην πόιν ελόο 
καγλήηε θαη θαηαιήγνπλ ζην άπεηξν. 
γ. Τν καγλεηηθό πεδίν δελ δηαθέξεη από ην ειεθηξηθό πεδίν. 
δ. Τν καγλεηηθό πεδίν είλαη δύν δηαζηάζεσλ. 
ε. Τν καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγείηαη από θηλνύκελα θνξηία. 
 
5. Χαπακηηπίζηε µε ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα (Λ) ηιρ λανθαζμένερ 
πποηάζειρ. 
Τν καγλεηηθό πεδίν  
α. δεκηνπξγείηαη από αθίλεηα ειεθηξηθό θνξηία. 
β. δεκηνπξγείηαη από θηλνύκελα ειεθηξηθά θνξηία. 
γ. είλαη απνηέιεζκα κηαο πνζόηεηαο καγλεηηζκνύ. 
δ. αζθεί δπλάκεηο ζε αθίλεηα ειεθηξηθά θνξηία. 
ε. αζθεί δπλάκεηο ζε ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο θαη ζε θηλνύκελα ειεθηξηθά θόξηηα. 
 
6. Χαπακηηπίζηε µε ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα (Λ) ηιρ λανθαζμένερ 
πποηάζειρ. 
Από έλα ζεκείν ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηέξρεηαη  
α. κία κόλν δπλακηθή γξακκή. 
β. πνιιέο δπλακηθέο γξακκέο. 
γ. ηόζεο δπλακηθέο γξακκέο όζε είλαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ. ' 
 
7. Μεηαμύ νκώλπκσλ πόισλ δύν καγλεηώλ αζθείηαη δύλακε ........................, ελώ κεηαμύ 
εηεξώλπκσλ καγλεηηθώλ πόισλ ......................... δύλακε. 
 
8. Πεξηγξάςηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ δηακαγλεηηθώλ, παξακαγλεηηθώλ θαη ζηδεξνκαγλεηηθώλ 
πιηθώλ. 
 
9. Ζ πεξηνρή ηνπ ρώξνπ όπνπ εθδειώλνληαη καγλεηηθέο δπλάκεηο νλνκάδεηαη .................. 
…….. . 
 
10. Χαπακηηπίζηε µε ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα (Λ) ηιρ λανθαζμένερ 
πποηάζειρ. 

Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β     
α. είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. 
β. είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο. 



γ. είλαη εθαπηόκελε ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 
δ. εθθξάδεη ην πόζν ηζρπξό είλαη ην καγλεηηθό πεδίν ζε θάζε ζεκείν ηνπ. 
 
11. Πξνζπαζήζηε λα ζρεδηάζεηε κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία κπνξείηε λα 
επηβεβαηώζεηε ην πείξακα ηνπ Oersted. Να πεξηγξάςεηε ζύληνκα ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο. 
 
12. Από ην πείξακα ηνπ Oersted ηη ζαο θάλεη λα πηζηεύεηε όηη γύξσ από νπνηνδήπνηε 
ξεπκαηνθόξν αγσγό δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν; 
 
13. Γύν νξηδόληηεο καγλεηηθέο βειόλεο κπνξνύλ λα 
πεξηζηξέθνληαη γύξσ από θαηαθόξπθνπο άμνλεο, όπσο 
ζην ζρήκα. Αξρηθά ηζνξξνπνύλ κε ηνπο άμνλέο ηνπο 
παξάιιεινπο ώζηε ν βόξεηνο πόινο ηεο κηαο λα είλαη 
απέλαληη ζην βόξεην πόιν ηεο άιιεο. Δθηξέπνπκε θαηά 
κηθξή γσλία ηηο βειόλεο ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο 
αθήλνπκε ειεύζεξεο. Υπό ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ αιιειεπίδξαζεο νη βειόλεο ζα 
εθηειέζνπλ ηαιαληώζεηο. Από πνύ πξνήιζε ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απνθηνύλ νη δύν 
βειόλεο θαζώο πεξηζηξέθνληαη; 
Απ. Από ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξακε ζηηο βειόλεο κε ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ πνπ 
αζθήζακε γηα λα ηηο εθηξέςνπκε. 
 
Μαγνηηικό πεδίο εσθύγραμμοσ αγωγού  
14. Να γξάςεηε ηε ζρέζε από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε έληαζε ζε θάζε ζεκείν, ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ επζύγξακκνπ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ κεγάινπ κήθνπο θαη λα 
εμεγήζεηε ηα κεγέζε πνπ ππεηζέξρνληαη ζ’ απηή.  
Να ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό θαη ηε θνξά ησλ δπλακηθώλ 
γξακκώλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. 
 
15. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από 
επζύγξακκν αγσγό 
α. είλαη παξάιιειεο ζηνλ αγσγό. 
β. μεθηλνύλ από ηνλ αγσγό θαη είλαη θάζεηεο ζε απηόλ. 
γ. είλαη θύθινη νκόθεληξνη, κε θέληξν πάλσ ζηνλ αγσγό.  
 
16. Γηα ηνλ κεγάινπ κήθνπο αγσγό ηνπ ζρήκαηνο λα ζρεδηάζεηε κηα 
καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή πνπ λα δηέξρεηαη από ην Α, θαζώο θαη ηελ 
έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην Γ, πνπ είλαη ζεκεία ηνπ επηπέδνπ 
ηεο ζειίδαο. 
Πνηα ζρέζε δίλεη ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε 
απόζηαζε r από ηνλ αγσγό; 
Αλ rA < rΓ, πνύ είλαη πην ηζρπξό ην πεδίν, ζην Α ή ζην Γ; 
 
 
 
17. Τν ζεκείν Μ ηνπ ζρήκαηνο απέρεη ίζεο απνζηάζεηο α από ηνπο δύν 
επζύγξακκνπο αγσγνύο νη νπνίνη δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα ίζεο 
έληαζεο Η. Φσξίο λα θάλεηε ππνινγηζκνύο λα πξνζδηνξίζεηε ηελ έληαζε Β 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Μ. 
 
 
 
 
 



18. Τν νξηδόληην επίπεδν p ηέκλεη θάζεηα ηνλ θαηαθόξπθν επζύγξακκν 
αγσγό Μ. Ζ καγλεηηθή βειόλα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζην 
επίπεδν p δείρλεη ηε δηεύζπλζε βνξξά – λόηνπ. Πνηα ζέζε ζα πάξεη ε 
βειόλα αλ δηνρεηεύζνπκε ζηνλ αγσγό ηζρπξό ειεθηξηθό ξεύκα κε θνξά 
πξνο ηα θάησ; 
 
 
19. Σην πάλσ ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο ππάξρεη κηα κηθξή 
ππμίδα ηνπνζεηεκέλε θνληά ζε θαηαθόξπθν ζύξκα Σ από 
ην νπνίν δηέξρεηαη ηζρπξό ειεθηξηθό ξεύκα κε θαηεύζπλζε 
πξνο ηα πάλσ. Αλ αληηζηξαθεί ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο θαη ε 
έληαζή ηνπ παξακείλεη ε ίδηα, πνηα από ηηο ππμίδεο ηνπ 
θάησ ηκήκαηνο ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηνλ ζσζηό 
πξνζαλαηνιηζκό ηεο; 
 
 
20. Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ην καγλεηηθό πεδίν γύξσ από έλα 
ζύξκα από ην νπνίν πεξλά ειεθηξηθό ξεύκα κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πάλσ; 

 
 
21. Τν ζεκείν Α απέρεη ίζεο απνζηάζεηο από ηνπο παξάιιεινπο αγσγνύο ηνπ ζρήκαηνο. 
Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα. Πνηα από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο δίλεη ην κέηξν ηεο 
έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Α; 

α. Β=kκ 
8πΙ

r
   

β. Β=kκ 
4Ι

r
 

γ. Β=kκ 
8Ι

r
 

δ. Β=0  

ε. Β=kκ 
2Ι

r
 

 
22. Ο δηαθόπηεο δ ηνπ ζρήκαηνο είλαη αλνηθηόο θαη ε 
καγλεηηθή βειόλα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηεύζπλζε 
βνξξά – λόηνπ. Πώο ζα ζηξαθεί ε καγλεηηθή βειόλα αλ 
θιείζνπκε ην δηαθόπηε Γ;  
 
 
 
 
Μαγνηηικό πεδίο κσκλικού αγωγού  
23. Να γξάςεηε ηε ζρέζε από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζην θέληξν θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ θαη λα εμεγήζεηε ηα κεγέζε πνπ 
ππεηζέξρνληαη ζ’ απηή.  
Να ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό θαη ηε θνξά ηεο έληαζεο ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ. 
 
24. Πνηα ζρέζε δίλεη ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζεο Β ζην θέληξν 
θπθιηθνύ πιαηζίνπ αθηίλαο R πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η; 



 
25. Οη θπθιηθνί αγσγνί ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ ην επίπεδό ηνπο 
θάζεην πξνο ην επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζην επίπεδν ηεο 
ζειίδαο. Να ζρεδηάζεηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηα 
θέληξα ηνπο Κ θαη Κ΄. 
 
 
 
 
 
 
26. Οη δύν θπθιηθνί αγσγνί ηνπ ζρήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη 
αληίζηνηρα ζε δύν παξάιιεια κεηαμύ ηνπο επίπεδα, έρνπλ ηελ ίδηα 
αθηίλα θαη θνηλό άμνλα y΄y. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκα ηεο 
ίδηαο έληαζεο Η. Πνηα είλαη ε θνξά ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ ζην κέζν Μ ηεο απόζηαζεο ΚΛ ησλ θέληξσλ ησλ δύν 
θύθισλ, γηα ηηο θνξέο ησλ ξεπκάησλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην 
ζρήκα;  
 
 
 
 
 
27. Σην ζρήκα (α) λα ζεκεηώζεηε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν Κ ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ, ελώ ζην 
ζρήκα (β) λα ζπκπιεξώζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 
ην θπθιηθό πιαίζην. 
 
 
 
 
 
 
Μαγνηηικό πεδίο ζωληνοειδούς  
28. Να γξάςεηε ηε ζρέζε από ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 
θέληξν ξεπκαηνθόξνπ ζσιελνεηδνύο. 
Να ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ζσιελνεηδέο θαη ηε θνξά ησλ 
δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. 
 
29. Πώο ζα βξίζθνπκε ηε θνξά ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ζην πεδίν ελόο ξεπκαηνθόξνπ 
ζσιελνεηδνύο, θαζώο επίζεο θαη πνηνο από ηνπο πόινπο ηνπ είλαη ν βόξεηνο θαη πνηνο ν 
λόηηνο; Παίδεη θαλέλα ξόιν αλ νη ζπείξεο ηνπ ζσιελνεηδνύο έρνπλ ηπιηρηεί δεμηόζηξνθα ή 
αξηζηεξόζηξνθα;  
 
30. Ζ πνιηθόηεηα ελόο ζσιελνεηδνύο εμαξηάηαη  
α. από ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη. 
β. από ηνλ ηξόπν πνπ είλαη ηπιηγκέλεο νη ζπείξεο, δειαδή δεμηόζηξνθα ή 
αξηζηεξόζηξνθα. 
 
31. Σην καγλεηηθό πεδίν ζσιελνεηδνύο νη δπλακηθέο γξακκέο  
α. είλαη παξάιιειεο κέζα θαη έμσ από ην πελίν. 
β. είλαη παξάιιειεο κέζα ζην ζσιελνεηδέο θαη όρη θνληά ζηνπο πόινπο ηνπ ή έμσ από 
απηό. 
γ. είλαη θιεηζηέο. 



δ. είλαη αλνηθηέο. 
ε. κπαίλνπλ από ην άθξν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο λόηηνο πόινο θαη βγαίλνπλ από ην άθξν 
πνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο βόξεηνο πόινο. 
 
32. Όηαλ αιιάδνπκε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλα ζσιελνεηδέο  
α. δελ ζεκεηώλεηαη θακία κεηαβνιή. 
β. αιιάδεη ε θνξά ησλ καγλεηηθώλ ηνπ γξακκώλ. 
γ. δελ αιιάδεη ε θνξά ηνπ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 
δ. ηε ζέζε ηνπ βνξείνπ πόινπ ηελ πήξε ν λόηηνο θαη αληίζηξνθα. 
 
33. Υζηέξα από ηελ εηζαγσγή ελόο θπιίλδξνπ από καιαθό ζίδεξν κέζα ζε έλα 
ζσιελνεηδέο πνπ δηαξξέεηαη από ζηαζεξό ζπλερέο ξεύκα  
α. άιιαμε ε δηεύζπλζε ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 
β. απμήζεθε ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην ζσιελνεηδέο. 
γ. κεγάισζε ε ππθλόηεηα ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 
δ. άιιαμαλ νη πόινη ηνπ πελίνπ. 
 
34. Να ζρεδηάζεηε κεξηθέο καγλεηηθέο γξακκέο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζσιελνεηδνύο ηνπ ζρήκαηνο. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηνπο, ηε 
θνξά ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, θαζώο θαη ηε καγλεηηθή 
πνιηθόηεηα ζηα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
 
 
35. Να ζρεδηάζεηε κεξηθέο καγλεηηθέο γξακκέο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζσιελνεηδνύο ηνπ ζρήκαηνο. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηνπο, ηε 
θνξά ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, θαζώο θαη ηε καγλεηηθή 
πνιηθόηεηα ζηα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
 
36. Πνηα ζρέζε δίλεη ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ελόο 
ζσιελνεηδνύο κε Ν ζπείξεο θαη πνιύ κεγάιν κήθνο L, όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο 
Η; 
 
37. Τν θύθισκα ηνπ νρήκαηνο απνηειείηαη από πεγή 

ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ℇ, εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r, αληηζηάηε 
κε αληίζηαζε R θαη ζσιελνεηδέο κε ππθλόηεηα ζπεηξώλ n θαη 
ακειεηέα αληίζηαζε. Τν ξεύκα ζην θύθισκα έρεη 
ζηαζεξνπνηεζεί. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο Β ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο. 
 
 
38. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν Κ ηνπ ζσιελνεηδνύο 
ηνπ ζρήκαηνο (α) είλαη Β=10 mΤ όηαλ απηό δηαξξέεηαη από ζηαζεξό 
ξεύκα έληαζεο Η. Αλ ηώξα ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ ζπλδεζεί ζε ζεηξά 
έλα άιιν όκνην ζσιελνεηδέο θαη ην ζύζηεκα δηαξξέεηαη από ην ίδην 
ξεύκα, ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν Λ ηνπ λένπ 
ζπζηήκαηνο (β) ζα είλαη: 
α) 4 mΤ  β) 20 mΤ  γ) 5 mΤ  δ) 10 κΤ  ε) 10 mΤ  
 
39. Σσιελνεηδέο κήθνπο L δηαξξέεηαη από ζηαζεξό ξεύκα θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ην κέηξν 
ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθό πεδίνπ είλαη Β=30 mΤ. Δλώλνπκε ην ζσιελνεηδέο απηό κε έλα 
άιιν όκνηό ηνπ έηζη ώζηε λα έρνπλ θνηλό άμνλα, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα λέν ζσιελνεηδέο. 
Γηαβηβάδνπκε ζην ζύζηεκα ξεύκα ίδηαο έληαζεο I. Τν καγλεηηθό πεδίν ηώξα ζην εζσηεξηθό 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη κέηξν  
α. κεδέλ  β. 15 mT   γ. 30 mΤ   δ.60 mΤ  



Απ. (γ) 
 
40. Πνηα ε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ελόο 
ζσιελνεηδνύο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα Η αλ 
α. δηπιαζηάζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ ηνπ θξαηώληαο ζηαζεξό ην κήθνο ηνπ,  
β. δηπιαζηάζνπκε ην κήθνο ηνπ θξαηώληαο ζηαζεξό ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ ηνπ. 
Απ. α. ΓΒ=Β β. ΓΒ=Β/2  
 
Δύναμη Laplace  
41. Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ δίλεη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη έλαο ξεπκαηνθόξνο 
αγσγόο όηαλ βξίζθεηαη ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν.  
Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο θαη ηη γλσξίδεηε γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο; 
 

42. Να νξίζεηε ηε κνλάδα ηεο έληαζεο Β    ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ κε ηε βνήζεηα ηεο 
δύλακεο Laplace. 
 
43. Να ζρεδηάζεηε ηε δύλακε πνπ δέρεηαη ν ξεπκαηνθόξνο αγσγόο από ην καγλεηηθό 
πεδίν ηεο εηθόλαο. 

 
 
44. Έλα ξεπκαηνθόξν πιαίζην ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ βξίζθεηαη κέζα 
ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. Τν πιαίζην κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από έλαλ άμνλα 
πνπ πεξλά από ην κέζνλ δύν απέλαληη πιεπξώλ ηνπ. Σρεδηάζηε ην πιαίζην κέζα ζην 
ΟΜΠ ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε αλ ην αθήζεηε ειεύζεξν λα κελ πεξηζηξαθεί. 
 
45. Έλα ξεπκαηνθόξν πιαίζην είλαη θάζεην ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν Β. 
α. Γελ δέρεηαη θακία δύλακε από ην πεδίν θαη γη’ απηό δελ ζα θηλεζεί. 
β. Γέρεηαη δπλάκεηο, αιιά ε νιηθή ξνπή θαη ε ζπληζηακέλε όισλ απηώλ ησλ δπλάκεσλ 
είλαη κεδέλ, ζπλεπώο δελ ζα θηλεζεί. 
 
46. Σην πείξακα ηνπ Oersted είδακε όηη έλαο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο αζθεί δπλάκεηο ζηελ 
ππμίδα. Πηζηεύεηε όηη θαη ε ππμίδα αζθεί δπλάκεηο ζηνλ αγσγό; Δμεγήζηε ην ζεσξεηηθά 
αιιά πεξηγξάςηε θαη έλα πείξακα πνπ λα ηεθκεξηώλεη, αθόκα θαιύηεξα όια απηά πνπ ζα 
αλαθέξεηε. 
 
47. Γύν επζύγξακκνη αγσγνί κε κήθε L θαη L/2 δηαξξένληαη από ξεύκαηα I θαη 2Η 
αληίζηνηρα. Οη αγσγνί είλαη θάζεηνη ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ 
έληαζεο Β. 
Να ζπγθξίλεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρνληαη νη δύν αγσγνί από ην πεδίν. 
 
48. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο έρεη κήθνο L, δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Η, είλαη 

νξηδόληηνο θαη βξίζθεηαη κέζα ζε θαηαθόξπθν καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β   . Σηε ζπλέρεηα ν 
αγσγόο θάκπηεηαη ζηε κέζε ηνπ κέρξη λα ζρεκαηίζεη νξζή γσλία, εμαθνινπζεί λα είλαη 
νξηδόληηνο θαη λα δηαξξέεηαη από ην ίδην ξεύκα. 



Αλ Fα ε δύλακε Laplace πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ αγσγό ζηελ πξώηε πεξίπησζε θαη Fβ ε 
δύλακε Laplace πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ αγσγό ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, πνηα από ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ε ζσζηή. 
α. Fβ = 2Fα  
β. Fβ = Fα  

γ. Fβ = 
 2

2
2Fα  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
49. Οη αγσγνί Αx θαη Γy είλαη θαηαθόξπθνη, ν αγσγόο ΚΛ είλαη 
νξηδόληηνο θαη κπνξεί λα νιηζζαίλεη θαηαθόξπθα κε ηα άθξα ηνπ ζε 
επαθή κε ηνπο αγσγνύο Αx θαη Γy. Αξρηθά ν ΚΛ ηζνξξνπεί όπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ζ δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο 
καγλεηηθό πεδίν πνπ είλαη θάζεην ζην επίπεδό ηεο. Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ ηζνξξνπία ηνπ αγσγνύ ΚΛ θαη λα ζρεδηάζεηε ηελ 
έληαζε Β ηνπ πεδίνπ. 
Καηά ηε κειέηε ζαο αγλνήζηε ηηο ηξηβέο. 
 
 
50. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε επζύγξακκν αγσγό ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ θαηάιιειε δύλακε 
ηελ νπνία δέρεηαη από ην καγλεηηθό πεδίν ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζεηα ζηηο δπλακηθέο 
γξακκέο ηνπ. 

    
 
51. Τν ράιθηλν κνλσκέλν ζύξκα ζ ηνπ ζρήκαηνο δηαξξέεηαη από 
ξεύκα έληαζεο Η θαη είλαη θάζεην ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο ηνπ 
νκνγελνύο πεδίνπ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο δύν εηεξώλπκνπο 
πόινπο Ν θαη S. Ζ δύλακε πνπ αζθείηαη πάλσ ζην ζύξκα  
α. έρεη θνξά πξνο ην Α. 
β. έρεη θνξά πξνο ην Γ. 
γ. έρεη θνξά πξνο ην Γ. 
δ. έρεη θνξά πξνο ην Ε. 
ε. δελ εμαζθείηαη θακηά δύλακε ιόγσ ηεο κόλσζεο ηνπ ζύξκαηνο. 
 
52. Σε πνηεο από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ν ξεπκαηνθόξνο αγσγόο δέρεηαη δύλακε 
Laplace. 

 
Σεκεηώζηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο. 
Απ. ζηηο (β) θαη (γ) 
 
53. Ο επζύγξακκνο αγσγόο θαη ην νξζνγώλην πιαίζην δηαξξένληαη από ξεύκα όπσο ζην 



ζρήκα. 
Να ζεκεηώζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ 
από ην πεδίν ηνπ αγσγνύ. 
Να επηιέμεηε από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηε ζσζηή. 
α. Τν πιαίζην ηείλεη λα πεξηζηξαθεί. 
β. Τν πιαίζην έιθεηαη από ηνλ επζύγξακκν αγσγό. 
γ. Τν πιαίζην απσζείηαη από ηνλ επζύγξακκν αγσγό. 
Απ. (β) 
 
Μαγνηηική ροή  
54. Πσο νξίδεηαη ε καγλεηηθή ξνή θαη πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην SI; 
 
55. Πώο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κηα επίπεδε επηθάλεηα ζην εζσηεξηθό ελόο πελίνπ πνπ 
δηαξξέεηαη από ζπλερέο ξεύκα, ώζηε ε καγλεηηθή ξνή πνπ ζα δηέξρεηαη από ηελ επηθάλεηα 
λα είλαη κέγηζηε; 
α. Να ηνπνζεηεζεί θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ πελίνπ. 
β. Να ηνπνζεηεζεί παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηνπ πελίνπ. 
γ. Να ηνπνζεηεζεί έηζη ώζηε ε θάζεηε ζηελ επηθάλεηα λα ζρεκαηίδεη κε ηνλ άμνλα γσλία θ. 
 
56. Σρεδηάζηε έλα καγλεηηθό πεδίν θαη ηνπνζεηείζηε κέζα ζ' απηό έλαλ θπθιηθό βξόρν 
(αγσγό) έηζη, ώζηε λα πεξλά κέζα από απηόλ κέγηζηε καγλεηηθή ξνή. 
 
57. Πνηέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε καγλεηηθή ξνή Φ θαη ζην καγλεηηθό πεδίν Β; 
 
Νόμος Επαγωγής 
58. Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα ηνπ Faraday θαη λα θάλεηε έλα απιό ζρέδην ηεο 
πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  
Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηεο επαγσγήο. 
 
59. Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο θαη ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz. 
 
60. Να δηαηππώζεηε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz θαη λα ηνλ εξκελεύζεηε κε βάζε ηελ αξρή 
δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 
 
61. Έλαο καγλήηεο πιεζηάδεη ζε έλα πελίν, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

 
Να ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα ηνπ πελίνπ.  
 
62. Έλαο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο πιεζηάδεη ζην δαθηύιην, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

 
Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη ν καγλήηεο δέρεηαη απσζηηθή δύλακε. Σπκθσλείηε κε απηή 
ηελ άπνςε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 



 
63. Γύν δαθηπιίδηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη θνκκέλν, είλαη θξεκαζκέλα κε λήκαηα όπσο 
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Κάζεηα ζην επίπεδό ηνπο πιεζηάδνπλ δύν καγλήηεο. 

 
Ποια από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ είναι λανθαζμένη. 
α. Καη ζηα δύν δαθηπιίδηα αλαπηύζζεηαη ηάζε από επαγσγή. 
β. Καη ηα δύν δαθηπιίδηα απσζνύληαη από ηνλ καγλήηε. 
γ. Τν δαθηπιίδη Γ1 απσζείηαη, ελώ ην δαθηπιίδη Γ2 δελ έιθεηαη θαη δελ απσζείηαη, 
δ. Από ην δαθηπιίδη Γ2 δελ πεξλάεη επαγσγηθό ξεύκα. 
 
64. Ζ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε από επαγσγή ζηα άθξα ελόο πελίνπ είλαη αλάινγε ηνπ 

ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο: ℇεπ = – 
ΔΦ

Δt
Ν νπνύ Ν ν αξηζκόο ζπεηξώλ ηνπ 

πελίνπ.  
Ποιερ από ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ είναι λανθαζμένερ. 

α. Κάζε ζπείξα δξα σο κία πεγή κε ΖΔΓ ℇεπ = – 
ΔΦ

Δt
, άξα ην πελίν ζπκπεξηθέξεηαη 

αληίζηνηρα κε Ν όκνηεο πεγέο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά. 
β. Τν αξλεηηθό πξόζεκν (–) έρεη ζρέζε κε ην όηη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ είλαη αξλεηηθό. 
γ. Τν αξλεηηθό πξόζεκν (–) έρεη ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 
 
65. Να ζςμπληπωθούν ηα παπακάηω κενά. 
α. Τν επαγσγηθό ξεύκα έρεη ηέηνηα θνξά, ώζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ (καγλεηηθά πεδία θαη 
δπλάκεηο) λα αληηηίζεληαη ζην ......................... πνπ πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο θαη ηε .................................. ηεο καγλεηηθήο ξνήο.   
β. Κάζε θνξά πνπ ................................ ε καγλεηηθή ξνή Φ κέζα από έλα πιαίζην ή έλα 
πελίν, δεκηνπξγείηαη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε από επαγσγή πνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε 
.......................  
 
66. Έλαο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο πιεζηάδεη ζ’ έλα πελίν θαη εηζέξρεηαη ζε απηό. 
Ποιερ από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ είναι ζωζηέρ. 
α. Σην πελίν δεκηνπξγείηαη ΖΔΓ από επαγσγή, κόλν αλ ηα δύν άθξα ηνπ ζύξκαηνο ηνπ 
πελίνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνύο. 
β. ΖΔΓ από επαγσγή δεκηνπξγείηαη όηαλ ππάξρεη θίλεζε ηνπ καγλήηε σο πξνο ην πελίν ή 
θίλεζε ηνπ πελίνπ σο πξνο ην καγλήηε. 
γ. Ζ καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από ην πελίν δεκηνπξγεί ηελ ΖΔΓ από επαγσγή ζε 
απηό. 
δ. Μόλν όηαλ κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη κέζα από ην πελίν 
δεκηνπξγείηαη ΖΔΓ από επαγσγή ζ’ απηό. 
 
67. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο είλαη  
α. ην επαγσγηθό ξεύκα. 
β. ε ΖΔΓ από επαγσγή. 
γ. ε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά από ην θύθισκα. 
δ. ν θαλόλαο ηνπ Lenz. 
 
68. Δάλ θηλήζεηε έλα καγλήηε κπξνζηά από έλα ζσιελνεηδέο, ηόηε ζηα άθξα ηνπ 



ζσιελνεηδνύο αλαπηύζζεηαη ΖΔΓ. Αλ όκσο θηλήζεηε ηνλ καγλήηε όηαλ απηόο βξίζθεηαη 
ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο, ζα ζπκβεί ην ίδην; 
 
69. Γηαζέηεηε έλα ζπξκάηηλν θπθιηθό αγσγό θαη δύν ειεθηξνκαγλήηεο. Τνπνζεηείζηε ηνπο 
ειεθηξνκαγλήηεο έηζη, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη κεηαμύ απηώλ νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. 
Πεξηγξάςηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ΖΔΓ ζηνλ θπθιηθό 
αγσγό. 
 
70. Πάλσ ζε έλα ηξαπέδη βξίζθνληαη έλαο επζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο θαη έλα 
νξζνγώλην αγώγηκν πιαίζην ΑΒΓΓ. Σπξώρλνπκε ην πιαίζην πξνο ηνλ ξεπκαηνθόξν 
αγσγό, θξαηώληαο ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒ θαη ΓΓ παξάιιειεο πξνο απηόλ. Τη θνξά ζα έρεη ην 
ξεύκα πνπ αλαπηύζζεηαη εμ επαγσγήο ζην πιαίζην; 
 
71. Ο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο απνκαθξύλεηαη από ην 
ζσιελνεηδέο κε ηνλ ηξόπν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Να 
ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη εμ αηηίαο 
ηεο επαγσγήο ζην θύθισκα ηνπ πελίνπ θαζώο θαη ηελ 
πνιηθόηεηα ηεο επαγσγηθήο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ.  
 
 
72. Ο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο ηνπ ζρήκαηνο αθήλεηαη ειεύζεξνο λα 
πέζεη. Πέθηνληαο ν καγλήηεο δηαηεξεί ηνλ θαηαθόξπθν πξνζαλαηνιηζκό 
ηνπ, πεξλάεη από ην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ θαη ζπλερίδεη ηελ 
πηώζε ηνπ. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ παξάγεηαη από 
επαγσγή ζην θπθιηθό πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ καγλήηε. 
 
 
 
 
73. Σην ζρήκα (α) ν καγλήηεο απνκαθξύλεηαη από ην ζσιελνεηδέο κε ηνλ ηξόπν πνπ 
θαίλεηαη. Να επηιέμεηε πνηα πνιηθόηεηα από απηέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα (β) θαη (γ) 
θαη αληηζηνηρεί ζηελ ηάζε από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο. 

 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 
74.  Όηαλ ν καγλήηεο είλαη αθίλεηνο ε ππμίδα Π ηνπο ζρήκαηνο δείρλεη ην γεσγξαθηθό 
βνξξά. 
Κάπνηα ζηηγκή ν καγλήηεο αξρίδεη λα πιεζηάδεη ην πελίν. Πνηνλ από ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκνύο απνθηά ε ππμίδα θαζώο θηλείηαη ν καγλήηεο; 

 
 
75. Ο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο ηνπ ζρήκαηνο έρεη θαηαθόξπθε δηάηαμε θαη 
βξίζθεηαη αθξηβώο πάλσ από ην θέληξν Κ ηνπ νξηδόληηνπ θπθιηθνύ 
πιαηζίνπ. Αθήλνπκε ην καγλήηε ειεύζεξν, νπόηε απηόο πέθηεη πξνο ην 
πιαίζην κε επηηάρπλζε α δηαηεξώληαο ηελ θαηαθόξπθε δηάηαμή ηνπ. Αλ g 



είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή. 
α) α < g  β) α = g  γ) α > g ' 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
76. Σε πνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ην θύθισκα ηνπ πιαηζίνπ δηαξξέεηαη από 
ξεύκα; Σεκεηώζηε ηε θνξά ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο. 

 
Απ. (α) θαη (β) 
 
77. Τν θαηλόκελν ηεο επαγσγήο ζπκβαίλεη απαξαίηεηα όηαλ  
α. κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή Φ πνπ πεξλά κέζα από έλα αλνηθηό θύθισκα.  
β. κεηαβάιιεηαη ην καγλεηηθό πεδίν Β.  
γ. κεηαβάιιεηαη ην εκβαδόλ ελόο πιαηζίνπ ή ελόο πελίνπ αλεμάξηεηα αλ είλαη ή όρη κέζα 
ζε καγλεηηθό πεδίν.  
δ. κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή Φ πνπ πεξλά κέζα από έλα θιεηζηό θύθισκα.  
Απ. (α) θαη (δ) 
 
 
 
Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 
78. Επιλέξηε ηη ζωζηή ππόηαζη. 
α. Τν καγλεηηθό πεδίν ζην εζσηεξηθό ηνπ ξεπκαηνθόξνπ ζσιελνεηδνύο είλαη νκνγελέο. 
β. Τν καγλεηηθό πεδίν ζην εζσηεξηθό ηνπ ξεπκαηνθόξνπ ζσιελνεηδνύο είλαη 
αλνκνηνγελέο. 
γ. Σην εζσηεξηθό ηνπ ξεπκαηνθόξνπ ζσιελνεηδνύο δελ ππάξρεη καγλεηηθό πεδίν. 
δ. Γελ γλσξίδνπκε πώο είλαη ην καγλεηηθό πεδίν ζην εζσηεξηθό ηνπ ξεπκαηνθόξνπ 
ζσιελνεηδνύο. 
 
79. Μέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν βξίζθεηαη έλαο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο. Αλ 
αληηζηξέςνπκε ηαπηόρξνλα ηε θνξά ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ηε θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο ηόηε  
α. ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο Laplace είλαη αληίζεηε ζε ζρέζε κε πξηλ. 
β. ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο Laplace είλαη θάζεηε ζε ζρέζε κε πξηλ. 
γ. ε θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο Laplace δελ αιιάδεη. 
 
80. Πεξηζζόηεξε καγλεηηθή ξνή δηέξρεηαη από ην 
πιαηζίνπ από ηε ζέζε 
α. (Η)  
β. (ΗΗ)  
γ. (ΗΗΗ)  
 
81. Τν ξεπκαηνθόξν ηεηξάγσλν πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο βξίζθεηαη ζε 
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν θαη παξάιιεια ζε απηό. 
α. Γελ δέρεηαη θακία δύλακε, γηαηί είλαη παξάιιειν ζην πεδίν. 
β. Γέρεηαη δπλάκεηο θαη αλ αθεζεί ειεύζεξν ζα πεξηζηξαθεί. 
γ. Θα κεηαθεξζεί παξάιιεια ζην πεδίν. 
δ. Ζ καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη από απηό είλαη κέγηζηε.  
 
82. Γέρνληαη καγλεηηθέο επηδξάζεηο, όηαλ βξεζνύλ κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν  



α. όια ηα πιηθά, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν έληνλέο. 
β. νξηζκέλα κόλν πιηθό. 
γ. κόλν ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά. 
δ. κόλν ηα παξακαγλεηηθά πιηθά. 
 
83. Σην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν  
α. ε έληαζε έρεη ζε όια ηα ζεκεία ηνπ πεδίνπ ηελ ίδηα ηηκή.  
β. νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη επζείεο παξάιιειεο νκόξξνπεο θαη ηζαπέρνπζεο. 
γ. νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη επζείεο θαη μεθηλνύλ από ην λόηην πόιν θαη θαηαιήγνπλ ζην 
βόξεην πόιν. 
δ. νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη επζείεο ηεκλόκελεο. 
 
 
Ερωηήζεις ανηιζηοίτηζης  
84. Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε ξεπκαηνθόξν αγσγό ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ θαηάιιειε 
ζρέζε.  

 
Σρέζεηο: 

1. Β=kκ 
2πΙ

r
         2. Β=kκ 

2Ι

r
         3. Β=kκ4πΗn         

 
Ερωηήζεις Σ – Λ  
85. Χαπακηηπίζηε με ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα (Λ) ηιρ λανθαζμένερ 
πποηάζειρ. 
α. Τν καγλεηηθό πεδίν γύξσ από επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό είλαη νκνγελέο. 
β. Τν καγλεηηθό πεδίν ζην εζσηεξηθό θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ είλαη νκνγελέο. 
γ. Ζ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί 
επζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο εμαξηάηαη κόλν από ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ από 
ηνλ αγσγό. 
δ. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη εθαπηόκελε ζε θάζε ζεκείν ησλ δπλακηθώλ 
γξακκώλ. 
 
86. Χαπακηηπίζηε με ηο γπάμμα (Σ) ηιρ ζωζηέρ και με ηο γπάμμα (Λ) ηιρ λανθαζμένερ 
πποηάζειρ. 
Ζ δύλακε Laplace πνπ αζθείηαη ζε επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό πνπ βξίζθεηαη ζε 
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν  
α. έρεη ηελ θαηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 
β. είλαη θάζεηε ζηνλ αγσγό, αθόκα θη αλ ν αγσγόο δελ είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο 
γξακκέο ηνπ πεδίνπ.  
γ. εμαξηάηαη από ην πιηθό ηνπ αγσγνύ. 
δ. εκθαλίδεη ηε κεγαιύηεξε ηηκή ηεο εθόζνλ ν αγσγόο είλαη παξάιιεινο κε ηηο δπλακηθέο 
γξακκέο ηνπ πεδίνπ. 
 
87. Πώο κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε έλα καγλεηηθό πεδίν; 
α) Τνπνζεηνύκε κηα καγλεηηθή βειόλα ζην ρώξν πνπ ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε ηελ 
ύπαξμε ή κε καγλεηηθνύ πεδίνπ. Αλ εθηξαπεί από ηελ θαηεύζπλζε βνξξάο – λόηνο ηόηε ν 
ρώξνο είλαη ΜΠ. Μάιηζηα δε όζν κεγαιύηεξε θαη πην απόηνκε είλαη ε εθηξνπή ηεο 
καγλεηηθήο βειόλαο ηόζν πην ηζρπξό ζα είλαη ην καγλεηηθό πεδίν. Ζ καγλεηηθή βειόλα 
ινηπόλ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα επαίζζεην αληρλεπηή. 
β) Τνπνζεηνύκε ζην ρώξν έλα κηθξό θνκκάηη ζηδήξνπ. Αλ δερζεί δύλακε ηόηε ν ρώξνο 
είλαη ΜΠ. 



γ) Τνπνζεηνύκε. ζην ρώξα έλα ξεπκαηνθόξν πελίν. Γλσξίδνπκε όηη ην πελίν όηαλ 
δηαξξέεηαη από ξεύκα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ καγλήηεο. Φπζηθά ε αλίρλεπζε γίλεηαη θαη κε 
έλαλ θπζηθό καγλήηε. 
δ) Τνπνζεηνύκε ζην ρώξν απηό έλαλ επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό. Μάιηζηα δε γηα λα 
ζηγνπξεπηνύκε γηα ηελ ύπαξμε ή κε καγλεηηθνύ πεδίνπ, αιιάδνπκε δηεύζπλζε ζηνλ 
αγσγό. Θπκεζείηε, αλ ν αγσγόο είλαη παξάιιεινο ζην καγλεηηθό πεδίν δελ δέρεηαη 
δύλακε Laplace.  
ε) Αλ ηειηθά δελ δηαζέηνπκε ηίπνηα από ηα παξαπάλσ (νύηε καγλήηε, νύηε καγλεηηθή 
βειόλα,  νύηε πεγή, νύηε έλα θνκκάηη ζηδήξνπ) αο ζπκεζνύκε ην θαηλόκελν ηεο επαγσγήο 
θαη αο απηνζρεδηάζνπκε. 
 
88. Ζ κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ δηέξρεηαη από ηελ επηθάλεηα ελόο αγσγνύ 
κπνξεί λα νθείιεηαη  
α. ζε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β. 
β. ζε κεηαβνιή ηνπ εκβαδνύ S πνπ πεξηθιείεηαη από ηνλ αγσγό. 
γ. ζε κεηαβνιή ηεο γσλίαο ζ πνπ ζρεκαηίδεη ην θάζεην δηάλπζκα ζην επίπεδν ηνπ αγσγνύ, 
κε ην δηάλπζκα Β.  
δ. ζε ηαπηόρξνλε κεηαβνιή δύν εθ ησλ µκεγεζώλ Β, S θαη ζ. 
ε. ζε θαλέλα από ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο. 
 
89. Ο θαλόλαο ηνπ Lenz ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ. 
 
90. Ο θαλόλαο ηνπ Lenz είλαη κηα έθθξαζε ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ 
επαγσγή. 
 
91. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο θαη κεηξηέηαη ζε Tesla. 
 
92. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο θαη κεηξηέηαη ζε Tesla. 
 
93. Μαγλεηηθό θάζκα είλαη έλαο αξηζκόο πνπ δίλεη ην πιήζνο ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ 
ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 
 
94. Τν καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγείηαη από ξεύκαηα δειαδή θηλνύκελα θνξηία. 
 
95. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη δπλαηόλ θαη λα ηέκλνληαη. 
 
96. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ, όπσο θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, 
είλαη θιεηζηέο. 
 
97. Σην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο είλαη επζείεο 
παξάιιειεο νκόξξνπεο θαη ηζαπέρνπζεο, όπσο θαη ηνπ νκνγελνύο ειεθηξνζηαηηθνύ 
πεδίνπ. 
 
98. Τν 1 Ampere είλαη ζεκειηώδεο κνλάδα, όπσο ην m (κέηξν), ην sec θαη ην kg. 
 
99. Ο ράιπβαο ράλεη ηηο καγλεηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, όηαλ πάςεη ην αίηην πνπ ηνλ καγλήηηζε, 
ελώ αληίζεηα ν καιαθόο ζίδεξνο ηηο δηαηεξεί. 
 
100. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο επζύγξακκνπ αγσγνύ, ζε έλα ζεκείν ηνπ 
πεδίνπ, είλαη θάζεηε ζην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηνλ αγσγό θαη ην ζεκείν. 
 
101. Σε έλα δεμηόζηξνθν ζσιελνεηδέο, από εθεί πνπ εηζέξρεηαη ην ξεύκα είλαη ν λόηηνο 
πόινο θαη από εθεί πνπ εμέξρεηαη είλαη ν βόξεηνο πόινο ηνπ καγλεηηθνύ ηνπ πεδίνπ. 
 



102. Τα δηακαγλεηηθά πιηθό απσζνύληαη αζζελώο από ηνπο καγλήηεο. 
 
103. Οη καγλήηεο έιθνπλ ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά κε κηθξόηεξεο δπλάκεηο ζε ζύγθξηζε κε 
ηηο δπλάκεηο πνπ δέρνληαη ηα παξακαγλεηηθά. 
 
104. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Oersted έγθεηηαη ζην όηη αλαθάιπςε ην 
καγλεηηζκό. 
 
105. Έλαο καζεηήο έθηηαμε ην καγλεηηθό θάζκα ελόο επζύγξακκνπ αγσγνύ 
ρξεζηκνπνηώληαο αληί ξηληζκάησλ ζηδήξνπ, ξηλίζκαηα ραιθνύ. 
 
106. Ζ καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κ δελ είλαη θαζαξόο αξηζκόο, αιιά θπζηθό κέγεζνο κε 
κνλάδεο. 
 
107. Ζ καγλεηηθή ξνή είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. 
 
108. Ζ κνλάδα ηεο καγλεηηθήο ξνήο είλαη ην Tesla θαη ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 
ην Weber.  
 
109. Ζ καγλεηηθή ξνή Φ εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ πνπ 
πεξλνύλ κέζα από κηα επηθάλεηα Α θάζεηε ζην πεδίν. 
 
110. Λέγεηαη όηη ηα clark ζηα ιηκόληα, γηα λα ζεθώλνπλ βαξηά ζηδεξέληα αληηθείκελα 
ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνκαγλήηεο. Έηζη ε κεηαθνξά ηνπο γίλεηαη εύθνια, ζίγνπξα θαη ρσξίο 
ηελ ηαιαηπσξία ηνπ δεζίκαηνο – ιπζίκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο αλύςσζε. 
 
111. Τελ ίδηα επνρή πνπ ν Faraday αλαθάιππηε ην θαηλόκελν ηεο επαγσγήο, ν Διβεηόο 
θπζηθόο Colladon θαζνδεγνύκελνο από ηελ ίδηα ηδέα δνύιεπε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 
Κηλνύζε έλαλ ηζρπξό καγλήηε κπξνζηά από έλα ζσιελνεηδέο, πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε 
γαιβαλόκεηξν ην νπνίν όκσο βξηζθόηαλ ζην δηπιαλό δσκάηην. Έζπξσρλε ην καγλήηε ζην 
ζσιελνεηδέο θαη θαηόπηλ πήγαηλε ζην άιιν δσκάηηα γηα λα πάξεη ηελ έλδεημε ηνπ 
γαιβαλόκεηξνπ. Έηζη αλαθάιπςε θαη απηόο ην θαηλόκελν ηεο επαγσγήο. 
 
112. Σεκεηώζηε πνηα καγλεηηθά πεδία από ηα παξαθάησ είλαη νκνγελή. 
α. Δλόο επζύγξακκνπ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ. 
β. Δλόο θπθιηθνύ πιαηζίνπ. 
γ. Δλόο δαθηπιηνεηδνύο πελίνπ. 
δ. Σην εζσηεξηθό ελόο ζσιελνεηδνύο κεγάινπ κήθνπο. 
ε. Μεηαμύ δύν πόισλ ελόο βόξεηνπ θαη ελόο λόηηνπ δύν όκνησλ καγλεηώλ ή 
ειεθηξνκαγλεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο θαη ν έλαο 
απέλαληη ζηνλ άιινλ.  
 
113. Να ραξαθηεξίζεηε ζσζηή Σ ή ιαλζαζκέλε Λ θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 
α) Τν καγλεηηθό πεδίν γύξσ από επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό είλαη νκνγελέο. 
β) Τν καγλεηηθό πεδίν ζην εζσηεξηθό ελόο ζσιελνεηδνύο κεγάινπ κήθνπο είλαη νκνγελέο. 
γ) Σην εμσηεξηθό ελόο ζσιελνεηδνύο ην καγλεηηθό πεδίν είλαη ηζρπξόηεξν από απηό ζην 
εζσηεξηθό ηνπ. 
δ) Σηα άθξα ελόο ζσιελνεηδνύο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα δεκηνπξγνύληαη καγλεηηθνί 
πόινη. 
ε) Τν καγλεηηθό πεδίν ζην θέληξν θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ δελ νξίδεηαη.  
 
114. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλεο; 
α. Ζ καγλεηηθή ξνή είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο θαη κεηξηέηαη ζε Wb. 
β. Ζ καγλεηηθή ξνή είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο θαη κεηξηέηαη ζε Wb. 



γ. Όηαλ έλαο ράιθηλνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηηο 
δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ δέρεηαη δύλακε Laplace από ην πεδίν. 
δ. Όηαλ έλαο ράιθηλνο αγσγόο βξίζθεηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν παξάιιεια πξνο ηηο 
δπλακηθέο γξακκέο δέρεηαη δύλακε Laplace.  
ε. Ζ ηάζε από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ελόο αγώγηκνπ πιαηζίνπ είλαη 
αλάινγε πξνο ηε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ δηέξρεηαη κέζα από ηηο ζπείξεο ηνπ. 
 
Ερωηήζεις ζσμπλήρωζης κενού 
115. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη νη ηειείεο. 
Ζ πνιηθόηεηα ηεο επαγόκελεο ……………… είλαη ηέηνηα ώζηε ην ………………. πεδίν ηνπ 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δεκηνπξγεί λα ………………………… ηελ κεηαβνιή πνπ ηελ 
………………………. . 
 
116. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη νη ηειείεο: 
Ζ …….……........ από επαγσγή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ελόο πιαηζίνπ ή θπθιώκαηνο 
είλαη …………………………… ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ………………… πνπ δηαπεξλά 
ην πιαίζην ή ην θύθισκα. 
 
117. Ο αγσγόο ΚΛ ηνπ ζρήκαηνο, θηλείηαη κε ζηαζεξή 
ηαρύηεηα π ζην ΟΜΠ έληαζεο Β.  
α) Ζ ζπλάξηεζε πνπ δίλεη ηε κεηαβνιή ηεο 
καγλεηηθήο ξνήο κε ην ρξόλν είλαη ΓΦ=ΒLπt.  
β) Σηνλ αγσγό ΚΛ παξάγεηαη ΖΔΓ από επαγσγή 
Δεπ=ΒπL κε (+) ην άθξν Λ. 

γ) Ζ θνξά ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο είλαη Α → Γ. 
δ) Σηνλ αγσγό ΚΛ αζθείηαη δύλακε Laplace FL=BIL. 
ε) Γηα λα θηλείηαη ν αγσγόο ΚΛ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, 

απαηηείηαη λα αζθνύκε εμσηεξηθή δύλακε F   κε κέηξν F>FL. 

ζη) Μέζσ ηνπ έξγνπ ηεο F   κεηαθέξεηαη ελέξγεηα ζηνλ αγσγό. 
δ) Μέζσ ηνπ έξγνπ ηεο FL αθαηξείηαη ελέξγεηα από ηνλ αγσγό θαη ε ελέξγεηα απηή 
κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


