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Πέντε ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού. 

1) Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού 

Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο 

επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι1=Ι2, 

όπως στο σχήμα. 

 

i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Κ. 

ii) Πού είναι μεγαλύτερη η ένταση του πεδίου  στην κορυφή Κ ή στο μέσον O της ΛΜ; 

Απάντηση 

Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου αγωγού είναι κυκλικές, με φορά που καθορίζεται 

από τον κανόνα του δεξιού χεριού.  

i) Στο σχήμα φαίνονται οι δυναμικές γραμμές των δύο αγωγών που περνάνε από τα σημεία Κ και Ο, 

καθώς και οι συνιστώσες της έντασης Β1 και Β2 που οφείλεται στους αγωγούς στο Λ και Μ αντίστοιχα. 

 

ii) Για το σημείο Ο ισχύει Β1΄= Β2΄, όπου οι δυο εντάσεις είναι κάθετες στην ΛΜ, συνεπώς το διανυσμα-

τικό τους άθροισμα είναι μηδέν, σε αντίθεση με το σημείο Κ όπου υπάρχει μαγνητικό πεδίο έντασης 

ΒΚ. 

2) Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού 

  Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα.  



Υλικό Φυσικής-Χημείας Ηλεκτρομαγνητισμός 

 

  www.ylikonet.gr 

 

2

 

 i)   Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία Ο, Α και Γ όπου Ο το κέντρο του κυκλικού 

αγωγού.  

ii) Η ένταση του πεδίου στο σημείο Α είναι: 

α) κατακόρυφη, β) οριζόντια, γ)  πλάγια. 

iii) Για το μέτρο της έντασης στα σημεία Α και Γ ισχύει: 

α) ΒΑ<ΒΓ,    β) ΒΑ=ΒΓ,     γ) ΒΑ>ΒΓ. 

Απάντηση: 

i)  Στο παρακάτω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι εντάσεις στα σημεία Ο, Α και Γ. 

 

ii)  Και στα τρία σημεία η ένταση είναι κατακόρυφη. 

iii)  Το μαγνητικό πεδίο του κυκλικού αγωγού έχει τη μορφή του παρακάτω σχήματος. 

 

Όπου οι δυναμικές γραμμές είναι κλειστές. Με βάση το σχήμα το μαγνητικό πεδίο είναι ισχυρότερο στο 

εσωτερικό του κυκλικού αγωγού και ασθενέστερο στο εξωτερικό του. Άρα σωστό είναι το γ) ΒΑ>ΒΓ. 

3) Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών. 

Ένας ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ορίζει με ένα σημείο Α, που απέχει 

απ’ αυτόν απόσταση 10cm, ένα οριζόντιο επίπεδο. Ένας δεύτερος ευθύγραμμος αγωγός είναι κατακόρυφος 
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και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. Η απόσταση του σημείου Α από τον δεύτερο αγωγό είναι ΟΑ=5cm. 

 

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

i)     Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. 

ii)    Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφη. 

iii)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. 

iv)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφο. 

v)    Ο κατακόρυφος αγωγός δεν δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο του οριζόντιου αγωγού. 

Απάντηση: 

 

Στο παραπάνω σχήμα έχουν σχεδιαστεί δυο δυναμικές γραμμές, μια για κάθε αγωγό. Με βάση το σχήμα ο 

οριζόντιος αγωγός δημιουργεί ένταση Β1 κατακόρυφη, ενώ ο κατακόρυφος αγωγός δημιουργεί οριζόντιο μα-

γνητικό πεδίο έντασης Β2.  

Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι: 

i)     Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. Λ 

ii)    Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφη. Σ 

iii)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. Σ 

iv)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφο. Λ 

v)    Ο κατακόρυφος αγωγός δεν δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο του οριζόντιου αγωγού. Σ 

4) Τι θα κάνει η ένταση στο εσωτερικό του σωληνοειδούς; 

I2

I1

Ο Α

→
B1

I2

I1

Ο Α

2

→
B
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Στο κύκλωμα του σχήματος η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι όση με 

Β=0,1Τ. Αν αφαιρέσουμε τον αντιστάτη R2από το κύκλωμα η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σωληνοειδές 

θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή; 

Απάντηση: 

 

Στο σχήμα φαίνονται τα ρεύματα που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος, όπου: 

Ι1=
ABR

V
 ,  (1) ενώ 

Vπολ= Ε-Ι·r (2) . 

Αν αφαιρέσουμε τον αντιστάτη R2, μειώνεται η συνολική ένταση του ρεύματος και από την (2) προκύπτει ότι 

αυξάνεται η πολική τάση, οπότε λόγω της (1) αυξάνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές 

και από την εξίσωση Β= kμ· 4π·Ι·n συνεπάγεται ότι αυξάνεται και η ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

5) Πλαίσιο παράλληλο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. 

. 

 

Το τετράγωνο πλαίσιο του σχήματος, πλευράς α=1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=2Α και αφήνεται, με 

το επίπεδό του παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ. 

i)  Υπολογίστε την δύναμη που ασκείται σε κάθε πλευρά του πλαισίου. 

Α B

ΓΔ

I

→
B
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ii) Βρείτε την συνισταμένη δύναμη που δέχεται το πλαίσιο. 

iii) Τι προβλέπετε να συμβεί με την κίνηση του πλαισίου; 

Απάντηση: 

 

i) Στις πλευρές ΑΒ και ΓΔ δεν ασκούνται δυνάμεις από το πεδίο αφού έχουν την διεύθυνση των δυναμικών 

γραμμών, ενώ στις πλευρές ΔΑ και ΒΓ δυνάμεις με φορά, όπως στο σχήμα και μέτρα: 

F1=F2=ΒΙα=2·2·1Ν=4Ν 

ii) Οι δυνάμεις F1 και F2 είναι αντίθετες οπότε: 

ΣF=F1-F2 = 0 

iii) Μπορεί η συνισταμένη δύναμη να είναι μηδέν, όμως με την επίδραση των δυνάμεων το πλαίσιο θα πε-

ριστραφεί αφού ασκείται ροπή στο πλαίσιο. 

dmargaris@sch.gr 

 

 

 

Α B

ΓΔ

I

→
BF1

→
F
→

2


