
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο πη-
νία Π1 και Π2, τα οποία απέχουν αρκετά 
το ένα από το άλλο και δύο ραβδόμορφοι 
μαγνήτες Μ1 και Μ2. Το μαγνητικό πεδίο 
κάθε ραβδόμορφου μαγνήτη επηρεάζει 
μόνο το πηνίο που βρίσκεται δίπλα του. 
Καθώς ο ραβδόμορφος μαγνήτης Μ1 πλησιάζει στο πηνίο Π1, κατά μήκος του 
άξονα του πηνίου, ο μαγνήτης Μ2 που βρίσκεται ακίνητος δίπλα από το πηνίο 
Π2: 
α. θα κινηθεί προς τα δεξιά.        
β. θα κινηθεί προς τ’ αριστερά.      
γ. θα παραμείνει ακίνητος.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Σωστό είναι το α. 
Αιτιολόγηση         
Η μετακίνηση του μαγνήτη Μ1 προκαλεί 
μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο 
Π1. Εμφανίζεται έτσι ΗΕΔ από επαγωγή 
στα άκρα του πηνίου Π1. Το κύκλωμα εί-
ναι κλειστό, άρα διαρρέεται από επαγωγι-
κό ρεύμα. Με βάση τον κανόνα του Lenz, 
το μαγνητικό πεδίο στο πηνίο Π1 θα αντιστέκεται στην κίνηση του μαγνήτη Μ1, 
δηλαδή στο δεξιό άκρο του πηνίου Π1 εμφανίζεται βόρειος πόλος. 
Χρησιμοποιώντας τον κανόνα του δεξιού χεριού βρίσκουμε τη φορά του 
ρεύματος στο πηνίο Π1, όπως φαίνεται στο σχήμα. Επομένως στο πηνίο Π2 
δημιουργείται μαγνητικό πεδίο με βόρειο πόλο στο αριστερό άκρο του. Άρα ο 
μαγνήτης Μ2 θα κινηθεί προς τα δεξιά, διότι ο νότιος πόλος του δέχεται ελκτική 
δύναμη που έχει μεγαλύτερο μέτρο από το μέτρο της απωστικής δύναμης που 
δέχεται ο βόρειος πόλος του. 
 
  



2. Χάλκινος σωλήνας μήκους 𝑙 = 0,8 m είναι κατακόρυφος και τον 
συγκρατούμε ακίνητο. Εισάγουμε στο πάνω άνοιγμα του σωλήνα έναν μικρό 
κυλινδρικό μαγνήτη μάζας 𝑚 = 50 g και τον αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Ο 
μαγνήτης εξέρχεται από το κάτω άνοιγμα με ταχύτητα μέτρου 2 m/s. Η 
επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 𝑔 = 10 m/s2. 
Α. Εξηγήστε πού οφείλεται η απώλεια της μηχανικής ενέργειας. 
Β. Η απώλεια της μηχανικής ενέργειας του μαγνήτη είναι: 

α.  0,1 J 
β.  0,2 J 
γ.  0,3 J 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Α. Θεωρούμε τον χάλκινο σωλήνα σαν μια στήλη από χάλκινους δακτυλίους. 
Λόγω της κίνησης του μαγνήτη, σε κάθε δακτύλιο συμβαίνει μεταβολή 
μαγνητικής ροής και διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα το οποίο προκαλεί 
φαινόμενο Joule. Έτσι η απώλεια μηχανικής ενέργειας γίνεται θερμότητα στον 
χάλκινο σωλήνα. 
Β. Σωστό είναι το γ. 
Αιτιολόγηση         
Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε: 

𝐸𝛼𝛼𝛼 = 𝐸𝜏𝜏𝜏 + 𝑄 ⇒ 𝑚𝑔ℎ =
1
2
𝑚𝜐2 + 𝑄 ⇒ 𝑄 = 𝑚𝑔ℎ −

1
2
𝑚𝜐2 ⇒ 𝑄 = 0,3 J 

  



3. Ένα σωληνοειδές πηνίο έχει ακτίνα σπειρών 𝛼 και διαρρέεται από 
ρεύμα μεταβλητής έντασης. Δύο ομόκεντροι και ομοεπίπεδοι δακτύ-
λιοι, με ακτίνες 𝑟1 και 𝑟2 (𝑟1 ≠ 𝑟2) που έχουν την ίδια αντίσταση ανά 
μονάδα μήκους, βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του πηνίου έτσι 
ώστε το κέντρο τους να είναι πάνω στον άξονα του πηνίου και το 
επίπεδό τους κάθετο στον άξονα του πηνίου. Αν η ακτίνα 𝑟2 είναι 
λίγο μεγαλύτερη από την ακτίνα των σπειρών του πηνίου, 
παρατηρούμε ότι οι δύο δακτύλιοι διαρρέονται από ρεύμα ίδιας 
έντασης. Για την ακτίνα των σπειρών του πηνίου ισχύει: 
α. 𝛼 = (𝑟1 + 𝑟2) 2⁄    
β. 𝛼 = (𝑟1 · 𝑟2) 𝑟1⁄ + 𝑟2 
γ. 𝛼 = √𝑟1𝑟2 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Απάντηση  
Σωστό είναι το γ.  
Αιτιολόγηση         
Η μαγνητική ροή που διέρχεται από τον εσωτερικό δακτύλιο ακτίνας 
𝑟1 είναι:  

𝛷1 = 𝛣𝜋𝑟12 

Η μαγνητική ροή που διέρχεται από τον εξωτερικό δακτύλιο ακτίνας 
𝑟2 είναι όση διέρχεται και από μια σπείρα του πηνίου. 

𝛷2 = 𝛣𝜋𝛼2 
Η επαγωγική ΗΕΔ σε κάθε δακτύλιο είναι: 

ℰ𝜏𝜀 =
𝑑𝛷
𝑑𝑑

= 𝑆
𝑑𝛣
𝑑𝑑

 

Οι δύο δακτύλιοι διαρρέονται από ρεύμα ίδιας έντασης: 

𝛪1 = 𝛪2 ⇒
ℰ𝜏𝜀1
𝑅1

=
ℰ𝜏𝜀2
𝑅2

⇒
1

𝑅∗2𝜋𝑟1
𝜋𝑟12

𝑑𝛣
𝑑𝑑

=
1

𝑅∗2𝜋𝑟2
𝜋𝛼2

𝑑𝛣
𝑑𝑑

⇒ 

𝑟1 =
𝛼2

𝑟2
⇒ 𝛼 = �𝑟1𝑟2 

 

 
 



ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
1 .Ένα τετράγωνο πλαίσιο με πλευρά μήκους 𝛼 = 50 cm, αντίσταση 𝑅⋆ =
0,1 Ω/m και 𝛮 = 10 σπείρες, είναι τοποθετημένο με το επίπεδό του κάθετο στις 
δυναμικές γραμμές εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η ένταση του μαγνητικού 
πεδίου τη χρονική στιγμή 𝑑0 = 0 έχει τιμή 𝛣0 = 0,4 Τ και αρχίζει να μειώνεται 
με σταθερό ρυθμό 𝑑𝛣 𝑑𝑑⁄ = 20 T/s, μέχρι να μηδενιστεί. Βρείτε: 
α. Τη μαγνητική ροή που διέρχεται από κάθε σπείρα του πλαισίου σαν 

συνάρτηση του χρόνου και να την παραστήσετε γραφικά.  
β. Την επαγωγική ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο.  
γ. Την ενέργεια που προσφέρει η επαγωγική ΗΕΔ στο κύκλωμα. Σε τι 

μετατρέπεται τελικά αυτή η ενέργεια; 
δ. Τον ρυθμό παραγωγής θερμότητας στο κύκλωμα.  
ΛΥΣΗ 
α. Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής επαγωγής είναι σταθερός, άρα:  

𝑑𝛣
𝑑𝑑

=
𝛥𝛣
𝛥𝑑

= −20 Wb s⁄  

Θεωρούμε κάποια τυχαία χρονική στιγμή 𝑑. Για κάθε χρονικό διάστημα από 
𝑑0 = 0 έως 𝑑 θα είναι:  

𝛥𝛣
𝛥𝑑

= −20Τ s⁄ ⇒
𝛣 − 𝛣0

𝑑
= −20 ⇒ 𝛣 = 0,4 − 20𝑑 

Άρα η μαγνητική ροή σαν συνάρτηση του χρόνου θα είναι: 

𝛷 = 𝛣𝛼2 ⇒ 𝛷 = 0,1 − 5𝑑  (SI) 
Η σχέση αυτή είναι πρώτου βαθμού ως προς 𝑑 και η γραφική 
της παράσταση θα είναι ευθεία, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
β. Η επαγωγική ΗΕΔ είναι σταθερή και θα ισούται με: 

ℰ𝜏𝜀 = −𝛮
𝑑𝛷
𝑑𝑑

= −𝛮𝛼2
𝑑𝛣
𝑑𝑑

⇒ ℰ𝜏𝜀 = 50 V 

γ. Η αντίσταση του πλαισίου είναι: 𝑅 = 𝛮4𝛼𝑅⋆ = 2 Ω. Το πλαίσιο διαρρέεται 
από ρεύμα έντασης: 

𝐼 =
ℰ𝜏𝜀
𝑅

= 25 Α 

Η ενέργεια που προσφέρει η επαγωγική ΗΕΔ στο κύκλωμα είναι: 

𝛦𝜂𝜏 = ℰ𝜏𝜀𝛪𝛥𝑑 = 50 · 2,5 ·
20

1000
⇒ 𝛦𝜂𝜏 = 2,5 J 

η οποία τελικά γίνεται θερμότητα λόγω φαινομένου Joule στις σπείρες του 
πλαισίου. 



δ. Η θερμική ισχύς που αναπτύσσεται στο πλαίσιο είναι: 

𝑃 = 𝛪2𝑅 ⇒ 𝑃 = 1250 W 
 
2. Τετράγωνο πλαίσιο έχει 𝛮 = 5 σπείρες, πλευρά 𝛼 = 50 cm και ολική 
αντίσταση 𝑅 = 2 Ω. Το πλαίσιο περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα 𝑓 =
50 Hz μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης 𝛣 = 0,4 Τ, γύρω από άξονα 
𝑥′𝑥. Ο άξονας διέρχεται από τα μέσα δύο απέναντι πλευρών του και είναι 
κάθετος στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Τη χρονική στιγμή 
𝑑0 = 0 το πλαίσιο είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού 
πεδίου και ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής είναι 157 Wb/s. Βρείτε: 
α. Τη μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο σαν συνάρτηση του χρόνου 

και κάντε το διάγραμμα 𝛷 = 𝑓(𝑑).  
β. Τη στιγμιαία επαγωγική ΗΕΔ τη χρονική στιγμή 𝑑0 = 0. 
γ. Τη μέση επαγωγική ΗΕΔ: 

i.  από τη χρονική στιγμή 𝑑0 = 0 έως τη χρονική στιγμή 𝑑1 που το πλαίσιο 
έχει περιστραφεί κατά 30°.   

ii. από τη χρονική στιγμή 𝑑1 έως τη χρονική στιγμή 𝑑2 που το πλαίσιο γίνεται 
κάθετο στις δυναμικές γραμμές για πρώτη φορά.  

iii. από τη χρονική στιγμή 𝑑0 έως τη χρονική στιγμή 𝑑3 που η μαγνητική ροή 
γίνεται ξανά μηδέν. 

δ.  Το φορτίο που μετακινήθηκε στο κύκλωμα:  
i.  από τη χρονική στιγμή 𝑑0 έως τη χρονική στιγμή 𝑑1. 
ii. από τη χρονική στιγμή 𝑑1 έως τη χρονική στιγμή 𝑑2.  
iii. από τη χρονική στιγμή 𝑑2 έως τη χρονική στιγμή 𝑑3.  

ΛΥΣΗ 
Το εμβαδόν του πλαισίου είναι:  

𝑆 = 𝛼2 = 0,25 m2 
Μπορούμε να βρούμε τις χρονικές στιγ-
μές 𝑑1, 𝑑2 και 𝑑3 από τους τύπους της ο-
μαλής κυκλικής κίνησης. Η περίοδος πε-
ριστροφής του πλαισίου είναι ίση με: 
𝛵 = 1 𝑓⁄ = 20 ms. Από τη γωνία στρο-
φής 𝜃 του πλαισίου βρίσκουμε:  

𝜃 = 𝜔𝑑 ⇒ 𝜃 =
2𝜋
𝛵
𝑑 ⇒ 𝑑 =

𝜃
2𝜋

𝛵 

▪ Τη χρονική στιγμή 𝑑1 η γωνία στροφής είναι 𝜃1 = 𝜋 6⁄ , οπότε: 
𝑑1 = 𝑇 12⁄ = 5 3⁄ ms 



▪ Τη χρονική στιγμή 𝑑2 η γωνία στροφής είναι 𝜃2 = 𝜋 2⁄ , οπότε: 
𝑑2 = 𝑇 4⁄ = 5 ms 

▪ Τη χρονική στιγμή 𝑑3 η γωνία στροφής είναι 𝜃3 = 𝜋, οπότε:  
𝑑3 = 𝑇 2⁄ = 10 ms 

α. Αρχικά το πλαίσιο είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού 
πεδίου, οπότε η κάθετη στο πλαίσιο σχηματίζει γωνία 90° με τις δυναμικές 
γραμμές. Η αρχική μαγνητική ροή είναι 𝛷0 = 0. Την τυχαία χρονική στιγμή 𝑑 το 
πλαίσιο έχει περιστραφεί κατά γωνία 𝜔𝑑, έτσι ώστε η μαγνητική ροή να 
αυξάνεται. Η κάθετη στο πλαίσιο θα σχηματίζει γωνία 𝜃 = 𝜋 2⁄ − 𝜔𝑑 με τις 
δυναμικές γραμμές και τότε η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο 
είναι: 

𝛷 = 𝛣𝑆𝜎𝜐𝜎(𝜋 2⁄ − 𝜔𝑑) ⇒ 
𝛷 = 0,1𝜂𝜂100𝜋𝑑  (SI) 

Η γραφική παράσταση φαίνεται στο σχήμα. 
β. Η στιγμιαία επαγωγική ΗΕΔ είναι: 

ℰ𝜏𝜀 = −
𝑑𝛷
𝑑𝑑

 

Τη χρονική στιγμή 𝑑0 = 0 είναι 𝑑𝛷 𝑑𝑑⁄ = 157 Wb/s, οπότε:  
ℰ𝜏𝜀 = −157 V 

γ. Η μέση επαγωγική ΗΕΔ υπολογίζεται από τον τύπο:  

ℰ�̅�𝜀 = −
𝛥𝛷
𝛥𝑑

 

▪ Από 𝑑0 = 0 έως 𝑑1 είναι:  

𝛥𝛷 = 𝛣𝑆𝜎𝜐𝜎(𝜋 3⁄ ) − 0 =
𝛣𝑆
2

 

οπότε: 

ℰ�̅�𝜀1 = −𝛮
𝛣𝑆
2𝑑1

⇒ ℰ�̅�𝜀1 = −300 V 

▪ από 𝑑1 έως 𝑑2 είναι:   

𝛥𝛷 = 𝛣𝑆 − 𝛣𝑆𝜎𝜐𝜎60° =
𝛣𝑆
2

 

οπότε: 

ℰ�̅�𝜀2 = −
𝛣𝑆

2(𝑑2 − 𝑑1)
⇒ ℰ�̅�𝜀2 = 150 V 

▪ Τις χρονικές στιγμές 𝑑0 και 𝑑3 το πλαίσιο είναι παράλληλο στις δυναμικές 
γραμμές, οπότε 𝛷0 = 𝛷3 = 0 και έτσι: 𝛥𝛷 = 𝛷3 − 𝛷0 = 0. Επομένως: 



ℰ�̅�𝜀3 = 0 
δ. Θα βρούμε το φορτίο που μετακινείται στο κύκλωμα χωρίς να μας 
ενδιαφέρει η κατεύθυνση της κίνησης, άρα θα βρούμε το |𝑞| = |𝑞1| + |𝑞2| +
⋯+ |𝑞𝜈|, όπου 𝑞1, 𝑞2, …, 𝑞𝜈 είναι τα επαγωγικά φορτία στα χρονικά 
διαστήματα που η 𝛥𝛷 έχει ίδιο πρόσημο. 
i. Από 𝑑0 = 0 έως 𝑑1 η μαγνητική ροή αυξάνεται συνεχώς (𝛥𝛷 > 0). 

𝑞1 = −𝛮
𝛥𝛷
𝑅

= −𝑁
𝐵𝑆
2𝑅

⇒ |𝑞1| = 0,25 C 

ii. Από 𝑑1 έως 𝑑2 η μαγνητική ροή αυξάνεται συνεχώς (𝛥𝛷 > 0). 

𝑞2 = −𝛮
𝛥𝛷
𝑅

= −𝑁
𝐵𝑆
2𝑅

⇒ |𝑞2| = 0,25 C 

iii. Όπως βλέπουμε από τη γραφική παράσταση της μαγνητικής ροής, από 𝑑0 έως 
𝑑2 είναι 𝛥𝛷 > 0, ενώ από 𝑑2 έως 𝑑3 είναι 𝛥𝛷 < 0. Θα βρούμε τα φορτία 𝑞3 και 
𝑞4 στα χρονικά διαστήματα από 𝑑0 έως 𝑑2 και από 𝑑2 έως 𝑑3. 

𝑞3 = −𝛮
𝛥𝛷
𝑅

= −𝑁
𝛣𝑆 − 0
𝑅

= 𝑁
𝐵𝑆
𝑅

= −0,5 C 

𝑞4 = −𝛮
𝛥𝛷
𝑅

= −𝑁
0 − 𝛣𝑆
𝑅

= 𝑁
𝐵𝑆
𝑅

= 0,5 C 

Επομένως το φορτίο που μετακινείται στο κύκλωμα, σε απόλυτη τιμή, είναι: 
|𝑞| = |𝑞3| + |𝑞4| ⇒ |𝑞| = 1 C 

 
 
 
Τα παραπάνω θέματα είναι μια ευγενική προσφορά του φυσικού και 
συγγραφέα Γιάννη Μπατσαούρα 
 
 


