
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

 
 Ερώτηση 1.  
Οι παράλληλοι αγωγοί (A), (Γ) του διπλανού σχήματος και το 
σημείο Δ βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. H απόσταση μεταξύ των 
αγωγών είναι r και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα ίδιας 
έντασης, ΙΑ=ΙΓ.  
Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο 
αγωγός (Α), στο σημείο Δ που απέχει r από τον αγωγό (Γ), είναι 
Β.  
Το μέτρο της συνολικής έντασης του μαγνητικού πεδίου στο 
σημείο Δ είναι  
α. Β.  
β. 2Β.  
γ. 3Β.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Ερώτηση 2.  
Οι ευθύγραμμοι αγωγοί (Γ) και (Δ) του διπλανού σχήματος είναι 
κάθετοι στο επίπεδο (ε) και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα 
έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Το σημείο Α ισαπέχει r από τους 
αγωγούς με την τομή ΑΒΓ να είναι ισοσκελές τρίγωνο με ορθή 
γωνία στο Α.  
Στο σημείο Α, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου 
εξαιτίας του αγωγού (Γ) είναι Β1 , ενώ το μέτρο της συνολικής 
έντασης του μαγνητικού πεδίου στο ίδιο σημείο είναι ΒA=2Β1.  
Η σχέση που συνδέει τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1, Ι2 είναι  

α. Ι2=2Ι1  β. Ι2=   Ι1       γ. Ι2=   Ι1  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την 
επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 3.  
Ένας κυκλικός αγωγός (Α) συνδέεται με ιδανική πηγή σταθερής τάσης, οπότε δημιουργεί 
μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση στο κέντρο του έχει μέτρο Β. Χρησιμοποιούμε το σύρμα 
του κυκλικού αγωγού και σχηματίζουμε ένα κυκλικό πλαίσιο (Γ) με δύο σπείρες, το οποίο 
συνδέουμε με την ίδια πηγή. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του 
κυκλικού πλαισίου (Γ) είναι  
α. Β.  
β. 2Β.  
γ. 4Β.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 4.  
Οι ομόκεντροι κυκλικοί αγωγοί του σχήματος έχουν ακτίνες r και 2r και διαρρέονται από 
ρεύματα έντασηs IA και IΓ αντίστοιχα.  
Στο σχήμα (α), όπου τα ρεύματα είναι ομόρροπα, το μέτρο της συνολικής έντασης του 
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ είναι Β1.  
Στο σχήμα (β), όπου η ένταση του ρεύματος ΙΓ έχει αντιστραφεί, το μέτρο της συνολικής 
έντασης του μαγνητικού πεδίου στο Κ είναι Β2 με φορά από τον αναγνώστη προς τη σελίδα.  



Αν Β1=5Β2 ο λόγος 
  

  
 είναι   

α. . 1/3  
β. . 2/3  
γ. . 3/ 4  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να 
δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 5.  
O ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός (ΚΛ) του σχήματος είναι 
κάθετος στο επίπεδο (ε) και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 με 
φορά από το Κ προς το Λ. Ο κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός 
βρίσκεται πάνω στο επίπεδο (ε) και εφάπτεται στον αγωγό (ΚΛ). 
Ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα με φορά αντίθετη 
αυτής των δεικτών του ρολογιού και έχει ένταση Ι2 η οποία 
συνδέεται με την ένταση Ι1 με τη σχέση, Ι1=πΙ2.  
Αν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Μ 
λόγω του ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού είναι Β1, τότε η συνολική ένταση του 
μαγνητικού πεδίου στο σημείο Μ έχει μέτρο  
α. Β1 .  

β.   Β1 .  

γ.   Β1.   
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 6.  

Το σωληνοειδές του σχήματος έχει Ν1 σπείρες, μήκος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1.  
Το κυκλικό πλαίσιο που το περιβάλλει έχει Ν2=10Ν1 σπείρες, 

ακτίνα r όπου r= /4 και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. Οι 
άξονες του σωληνοειδούς και του κυκλικού πλαισίου 
συμπίπτουν. Αν το μέτρο της συνολικής έντασης του μαγνητικού 
πεδίου στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου είναι μηδέν, τότε ο 
λόγος Ι1/Ι2 των εντάσεων των ρευμάτων είναι  
α. 5.  
β. 10 .  
γ. 20.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή 
σας. 
 
Ερώτηση 7.  
Σε ένα σωληνοειδές, όταν συνδέεται με μια ιδανική πηγή σταθερής 
τάσης, δημιουργείται στο εσωτερικό του μαγνητικό πεδίο έντασης Β 
(σχήμα α). Κόβουμε το σωληνοειδές στη μέση και συνδέουμε τα δύο 
ίδια σωληνοειδή που δημιουργήθηκαν παράλληλα μεταξύ τους και την 
όλη διάταξη με την ίδια ιδανική πηγή (σχήμα β).  
Στο εσωτερικό κάθε σωληνοειδούς δημιουργείται μαγνητικό πεδίο που 
η έντασή του έχει μέτρο  
α. Β.  
β. 2Β.  
γ. Β/2 .  
 



 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 8.  
Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός ΑΓ=2α, βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου 
έντασης , που είναι κάθετο σε αυτόν. Η δύναμη που δέχεται ο αγωγός ΑΓ από το μαγνητικό 
πεδίο έχει μέτρο F. Κάμπτουμε τον αγωγό στο μέσο του, Ο, έτσι ώστε να είναι ΑΟ=ΟΓ=α, ΑΟ 
κάθετο στο ΟΓ και το επίπεδό του ΑΟΓ να είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η 
συνολική δύναμη  F΄που δέχεται ο νέος αγωγός ΑΟΓ έχει μέτρο 

α. .  F'=
  

 
 F   

β. . F '=   F   
γ. . F'= F  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Ερώτηση 9.  
Στο σχήμα απεικονίζονται δύο παράλληλοι άκαμπτοι ρευματοφόροι αγωγοί, με αντίρροπα και 
σταθερής έντασης ρεύματα Ι1 και Ι2=2Ι1 , που τους κρατάμε σε απόσταση d στο ίδιο λείο 
οριζόντιο επίπεδο.  
Τρίτος ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος προς 
τους άλλους δύο που διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης Ι3 , άγνωστης φοράς, πρόκειται να 
τοποθετηθεί στο ίδιο λείο οριζόντιο επίπεδο, 
προκειμένου να ισορροπεί από τις δυνάμεις που θα 
δεχθεί από τους άλλους δύο. Ο αγωγός πρέπει να 
τοποθετηθεί   
α. στην περιοχή (A) και σε απόσταση χ=d/3 από 
τον αγωγό I1.  
β. στην περιοχή (B) και σε απόστασηx=d/3 από 
τον αγωγό I1 

γ. στην περιοχή (A) και σε απόσταση X=d από τον 
αγωγό I1 .  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 10.  
Οι κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί Αy, A΄y΄ συνδέονται στα άκρα 
Α και Α΄ με ηλεκτρική πηγή Η.Ε.Δ. (Ε) και εσωτερικής αντίστασης r . 

Ο αγωγός ΚΛ που έχει αντίσταση R, μάζα m και μήκος  , εφάπτεται 
στους Αy, A΄y΄, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σε ομογενές 

μαγνητικό πεδίο έντασης     , του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι 
κάθετες στο επίπεδο των αγωγών Αy, A΄y΄. Ο αγωγός ΚΛ ισορροπεί.  
Κλείνουμε το διακόπτη Δ. Θεωρούμε ότι όταν κλείνει ο διακόπτης Δ, 
η δύναμη που δέχεται ο αγωγός ΚΛ εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου 
του ΜΝ είναι αμελητέα . Ο αγωγός ΚΛ θα  
α. εξακολουθήσει να ισορροπεί.  
β. κινηθεί προς τα κάτω.  
γ. κινηθεί προς τα πάνω.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή 
σας. 
 



Ερώτηση 11.  

Ο ραβδόμορφος μαγνήτης του διπλανού σχήματος κινείται 
προς ένα σωληνοειδές, του οποίου τα άκρα Α, Γ είναι 
συνδεδεμένα με τα άκρα ενός αντιστάτη, R.  
Κατά τη διάρκεια της κίνησης του μαγνήτη, ο αντιστάτης  
α. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Γ 
προς το Α.  
β. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Α 
προς το Γ.  
γ. δεν διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 12.  

Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους L, έχει ωμική αντίσταση R1=R και εκτοξεύεται με 
ταχύτητα υ, πάνω στους οριζόντιους μεταλλικούς οδηγούς – αμελητέας αντίστασης – Ζx1 και Δx2, 
των οποίων τα άκρα Ζ, Δ είναι συνδεδεμένα με σύρμα αντίστασης R. Στο χώρο υπάρχει 
κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με φορά 
όπως δείχνεται στο διπλανό σχήμα. Η κίνηση που θα 
εκτελέσει η ράβδος ΑΓ πάνω στους οδηγούς είναι  
α. επιβραδυνόμενη.  
β. επιταχυνόμενη.  
γ. ισοταχής.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να 
δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
 
Ερώτηση 13.  
Ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο αμελητέας αντίστασης στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα 
μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, γύρω από άξονα κάθετο στις δυναμικές γραμμές του 
πεδίου. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R. Σε χρονικό διάστημα Δt 
εκλύεται στον αντιστάτη θερμότητα Q. Διπλασιάζουμε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του 
πλαισίου και τροφοδοτούμε τον ίδιο αντιστάτη. Το ποσοστό μεταβολής της θερμότητας που 
εκλύεται στον αντιστάτη, στο ίδιο χρονικό διάστημα είναι  
α. 400%,  
β. -300%,  
γ. 300%  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 14.  
Ένας αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο 
ρεύμα, του οποίου η ένταση μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η ενεργός ένταση του 
εναλλασσόμενου ρεύματος είναι  
α. . I 

β. . I    

γ. . I   
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 



Ερώτηση 15.  
Ένας αντιστάτης αντίστασης R=2 Ω διαρρέεται από 
αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα. Στο διπλανό 
διάγραμμα απεικονίζεται η στιγμιαία ισχύς σε 
συνάρτηση με το χρόνο για τον αντιστάτη αυτό. Η 
στιγμιαία ένταση που τον διαρρέει περιγράφεται από 
τη σχέση 

α. (SI). I= 5   ημ 200π t  

β. (SI). I= 5   ημ 100π t  
γ. (SI). I= 5 ημ50π t  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 16.  
Ένα αγώγιμο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από 
άξονα που βρίσκεται στο επίπεδο του πλαισίου και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές 
ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με θερμική συσκευή που 
φέρει τις ενδείξεις κανονικής λειτουργίας PΚ,VΚ. Παρατηρούμε ότι η συσκευή υπολειτουργεί 
καταναλώνοντας το 1/4 της ισχύος κανονικής λειτουργίας της. Για να λειτουργεί η συσκευή 
κανονικά θα πρέπει η γωνιακή ταχύτητα του πλαισίου να γίνει  
α. ω΄= ω/2.  
β. ω΄= 2ω.  
γ. ω΄= 4ω .  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Ερώτηση 17.  
Ένα αγώγιμο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από 
άξονα που βρίσκεται στο επίπεδο του πλαισίου και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές 
ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με έναν αντιστάτη 
αντίστασης R. Σε κάθε στροφή του πλαισίου, η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στον 
αντιστάτη είναι Q. Αν διπλασιάσουμε τη γωνιακή ταχύτητα, τότε το ποσό της ενέργειας που 
μετατρέπεται σε θερμότητα στον αντιστάτη σε κάθε στροφή του πλαισίου θα είναι  
α. Q.  
β. 2Q.  
γ. 4Q. 
 
Άσκηση 1.  
Ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου (απείρου) μήκους διαρρέεται από σταθερό ρεύμα 
έντασης Ι και από μια διατομή του σε χρονικό διάστημα Δt = 0,2 s διέρχεται φορτίο q = 0,4 C. 
Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο Α που απέχει r από τον αγωγό 
είναι Β = 10-5

 Τ.  
α) Να σχεδιάσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο αυτό.  
β) Να βρείτε την απόσταση r του σημείου Α από τον αγωγό.  
Αντιστρέφουμε τη φορά του ρεύματος.  
γ) Να βρείτε το μέτρο της μεταβολής της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α.  
δ) Να βρείτε την μεταβολή του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο ίδιο σημείο Α.  

Δίνεται ότι kμ = 10-7
 Ν/Α2. 

Άσκηση 2.  
Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r =2π cm και ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το κέντρο του κυκλικού αγωγού, Κ, να απέχει από τον 



ευθύγραμμο αγωγό d που είναι απόσταση μικρότερη από το μήκος της περιφέρειας του 
κυκλικού αγωγού. Οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα, με Ι2 =12π 
Α. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο ρευματοφόροι αγωγοί στο κέντρο 
Κ του κυκλικού αγωγού ισούται με 4∙10-5

 Τ και αν διακόψουμε το ρεύμα σε οποιονδήποτε 
αγωγό το μέτρο της έντασης μειώνεται χωρίς να μεταβληθεί η φορά της. Ο ένας αγωγός 
δημιουργεί στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, Κ, μαγνητικό πεδίο τριπλάσιου μέτρου από τον 
άλλον.  
α) Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος που διαρρέει τον ευθύγραμμο αγωγό δικαιολογώντας 
την απάντησή σας.  
β) Να βρείτε τις πιθανές τιμές των μέτρων των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων που 
δημιουργούν οι ρευματοφόροι αγωγοί στο κέντρο του κύκλου.  
γ) Να υπολογίσετε την απόσταση d μεταξύ του κέντρου Κ του κυκλικού αγωγού και του 
ευθύγραμμου αγωγού.  
δ) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος Ι1 .  

Δίνεται: kμ = 10-7
 Ν/Α2. 

Άσκηση 3.  
Ένα σωληνοειδές με Ν1 = 1000 σπείρες και μήκος ℓ1 = 1 m έχει αντίσταση R1=8Ω. Συνδέουμε το 
σωληνοειδές σε σειρά με λαμπτήρα που έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας «12V, 48W» και 

στα άκρα της συνδεσμολογίας αυτής συνδέουμε μια ηλεκτρική πηγή που έχει ΗΕΔ, E = 48 V και 
εσωτερική αντίσταση r. Ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.  
α) Να βρείτε την αντίσταση του λαμπτήρα.  
β) Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο 
εσωτερικό του σωληνοειδούς.  
Κόβουμε στη μέση το σωληνοειδές και τοποθετούμε στη θέση του αρχικού το ένα από τα δύο 
κομμάτια που προέκυψαν.  
γ) Να βρείτε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στα άκρα του 
νέου σωληνοειδούς.  

δ) Να εξετάσετε τι θα συμβεί με την λειτουργία του λαμπτήρα. 

Άσκηση 4.  
Με αγώγιμο άκαμπτο σύρμα μήκους 0,6m , που παρουσιάζει 
αντίσταση 9Ω, σχηματίζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στα άκρα Α 
και Β συνδέουμε με αγωγούς αμελητέας αντίστασης, πηγή 
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=6V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. 
Τοποθετούμε το τρίγωνο εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου 
έντασης Β=0,3Τ, με τρόπο που το επίπεδό του να είναι κάθετο στις 
δυναμικές γραμμές του. (Σχήμα 1)  
Α1) Να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε 
πλευρά του τριγώνου.  
Α2) Να υπολογίσετε τη δύναμη Laplace που δέχεται κάθε πλευρά 
του τριγώνου, καθώς και τη συνισταμένη αυτών (διεύθυνση, φορά, 
μέτρο).  
Στρέφουμε το μαγνητικό πεδίο κατά 90ο, έτσι ώστε η πλευρά ΑΒ και 
το επίπεδο του τριγώνου να είναι παράλληλο με τις δυναμικές 
γραμμές του μαγνητικού πεδίου. (Σχήμα 2)  
Β1) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη Laplace που δέχεται το 
τρίγωνο ΑΒΓ από το μαγνητικό πεδίο.  
Β2) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης ροπής, που δέχεται 
το τρίγωνο ΑΒΓ από το μαγνητικό πεδίο.  
 



Άσκηση 8. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, οι κατακόρυφοι μεταλλικοί οδηγοί Ay και A΄y΄ 
έχουν αμελητέα αντίσταση, με τα άκρα τους A και  A΄ να συνδέονται με 
πηγή Η.Ε.Δ. Ε=12V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. 

Τα σημεία Μ και Ν είναι γεφυρωμένα με σύρμα αντίστασης R =2Ω 
μέσω 
διακόπτη Δ, ο οποίος είναι αρχικά ανοικτός. 

Η ράβδος ΚΛ έχει μάζα m =0,1 kg  , μήκος l=0, 2m , αντίσταση  R =2Ω και 

μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους Ay και 'A΄y΄ , εφαπτόμενη 

διαρκώς σε αυτούς. Το επίπεδο των Ay και A΄y΄ βρίσκεται εντός 
οριζόντιου 

ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης B , του οποίου οι δυναμικές 
γραμμές 
είναι κάθετες σε αυτό. Ο αγωγός ΚΛ ισορροπεί. 
Α1) Να προσδιορίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 
κύκλωμα. 
Α2) Να προσδιορίσετε τη φορά των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου και να 
υπολογίστε το μέτρο της έντασής του. 
Κλείνουμε το διακόπτη Δ. 
Β1) Να προσδιορίσετε την αρχική επιτάχυνση που αποκτά η ράβδος ΚΛ (φορά και μέτρο). 

Β2) Να υπολογίσετε την Η.Ε.Δ. E΄ , με την οποία θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε την 
συνδεδεμένη πηγή, ώστε η ράβδος ΚΛ να παραμείνει ακίνητη, αν γνωρίζουμε ότι η νέα 

πηγή έχει εσωτερική αντίσταση r΄= 2Ω. 

Δίνεται  g =10m/ s2 .  
 
Άσκηση 9.  
Τετραγωνικό αγώγιμο πλαίσιο πλευράς α=0,1 m, έχει N=100 σπείρες αμελητέας αντίστασης 
και στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω=200 rad/s  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.  
α) Να γράψτε τη χρονική εξίσωση της εναλλασσόμενης τάσης που δημιουργείται στα άκρα του 
πλαισίου και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση τάσης-χρόνου για το χρονικό διάστημα 
δύο περιόδων, δηλαδή από 0 έως 2Τ.  
β) Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης .  R=100 Ω  
β1) Να υπολογίστε τη θερμότητα που εκλύεται στον αντιστάτη σε χρονικό διάστημα Δt=4s.  
β2) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της στιγμιαίας ισχύος που απορροφά ο αντιστάτης και να 
βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.  
γ) Κόβουμε τον αντιστάτη στη μέση και τα δύο κομμάτια τα συνδέουμε παράλληλα μεταξύ 
τους, εφαρμόζοντας στα άκρα του συστήματός τους την αρχική εναλλασσόμενη τάση. Να 
βρείτε τη θερμότητα που εκλύεται στο κύκλωμα σε χρονικό διάστημα Δt΄=2s. 
 
Άσκηση 10.  
Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους L=0,5 m, μάζας m=1kg, έχει ωμική αντίσταση R1=2Ω 
και είναι ακίνητη πάνω στους οριζόντιους αγώγιμους – αμελητέας αντίστασης – οδηγούς Ζx1 

και Δx2. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. Τα άκρα Ζ, Δ συνδέονται με αντίσταση R2=3Ω. Ασκώντας κατάλληλη 
εξωτερική δύναμη F, τη χρονική στιγμή t=0, η ράβδος αρχίζει να κινείται χωρίς τριβές, με 



σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, προς τα δεξιά. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 
αντίσταση R2 τη χρονική στιγμή t1=10s είναι I=1Α.  
Να υπολογίσετε:  
α) την ένταση Β του ομογενούς μαγνητικού πεδίου.  
β) τη σχέση της εξωτερικής δύναμη F σε συνάρτηση με το χρόνο 
και να την παραστήσετε γραφικά για το χρονικό διάστημα από 
0s έως 10s.  
γ) τη θερμική ισχύ στην αντίσταση R2 τη χρονική στιγμή t1=10s.  
δ) το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας τη χρονική 
στιγμή t1=10s. 

 


