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( ΦAINOMENO ΕΠΑΓΩΓΗΣ - ΝΟΜΟΣ FARADAY - ΚΑΝΟΝΑΣ LENZ ) 
   
ΣΚΟΠΟΣ 
� Επίδειξη του φαινοµένου της επαγωγής. 
� Τρόποι δηµιουργίας  ΗΕ∆  από επαγωγή. 
� Από τι εξαρτάται η ΗΕ∆ από επαγωγή .( Νόµος FARADAY ). 
� Προσδιορισµός της έντασης επαγωγικού ρεύµατος.( Κανόνας του LENZ ). 
� Πότε εµφανίζεται  ΗΕ∆ και πότε επαγωγικό ρεύµα. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ 
1. Πηνία 1200, 600, 300 σπειρών. 
2. Τροφοδοτικό ΑC 3V, 6V, 12V. 
3. Ένα γαλβανόµετρο µηδενός (G). 
4. Ραβδόµορφος µαγνήτης. 
5. Ένας ροοστάτης. 
6. Ένα ζευγάρι πηνίων µε πυρήνα µαλακού σιδήρου. 
7. ∆ιακόπτης (∆). 
8. ∆υο λαµπάκια 3,6 V. 
9. Μια σειρά δακτυλίων. 
10. Πυρήνες µαλακού σιδήρου (µακρύς και βραχύς). 
11. Καλώδια µικρού και µεγάλου µήκους 
12. ∆ύο µεταλλικές ράβδοι  0,80 και 0,30m 
13. Ορειχάλκινοι δακτύλιοι 
14. Σύνδεσµος απλός  
15. Βάση στήριξης  
16. Νήµα µήκους 60 έως 80cm. 
 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΕ∆ ΑΠΟ ΕΠΑΓΩΓΗ..    

1. Με κίνηση µαγνήτη προς πηνίο και αντίστροφα. 
2. Με κίνηση ρευµατοφόρου πηνίου (πρωτεύον) προς άλλο (δευτερεύον). 
3. Με κίνηση ενός πυρήνα µαλακού σιδήρου στο πρωτεύον. 
4. ∆ιακοπή και αποκατάσταση ρεύµατος στο πρωτεύον πηνίο.  
5. Αύξηση και ελάττωση της έντασης του ρεύµατος µε ροοστάτη.  
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Συνδέουµε το πηνίο των 1200 σπειρών µε το πηνίο του γαλβανοµέτρου και 
θέτουµε τα δύο πηνία σε όσο µεγαλύτερη απόσταση µας επιτρέπουν τα καλώδια.. 

Βάζουµε το µαγνήτη µέσα στο πηνίο γρήγορα. Παρατηρούµε σε όλη τη διάρκεια 
της κίνησης το γαλβανόµετρο δείχνει ότι περνά ρεύµα.. 

Ακινητοποιούµε τον µαγνήτη µέσα στο πηνίο. Η βελόνα του γαλβανοµέτρου δεν 
αποκλίνει. Βγάζουµε µε την ίδια ταχύτητα, όπως πριν, το µαγνήτη από το πηνίο. Το 
γαλβανόµετρο δείχνει πάλι πως περνά ρεύµα µε αντίθετη φορά από το προηγούµενο. 

Ξανακάνουµε, τα ίδια, µετακινώντας τον µαγνήτη µε µεγάλη ταχύτητα. Η 
απόκλιση του γαλβανοµέτρου είναι τώρα πιο µεγάλη. Η ένταση του ρεύµατος που 
παράγεται τώρα είναι µεγαλύτερη. 

Κρατάµε το µαγνήτη σταθερό και µετακινούµε το πηνίο. Παρατηρούµε τα ίδια 
αποτελέσµατα. 
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1.  Συναρµολογούµε την παρακάτω πειραµατική διάταξη  
 

 
 
2. Κλείνουµε το διακόπτη και βάζουµε µε αρκετή ταχύτητα το ρευµατοφόρο 

πηνίο (πρωτεύον) µέσα στο δευτερεύον. Η βελόνα του G αποκλίνει. 
Ακινητοποιούµε το πρωτεύον µέσα στο δευτερεύον. Το G δεν δείχνει να 
περνά ρεύµα. Βγάζουµε το πρωτεύον από το δευτερεύον. Το G δείχνει να 
περνά ρεύµα αντίθετης φοράς. Ξανακάνουµε τα ίδια έχοντας µέσα στο 
πρωτεύον τον πυρήνα µαλακού σιδήρου. 

3. Αφήνουµε το πρωτεύον πηνίο µέσα στο δευτερεύον ακίνητο. Βάζουµε και 
βγάζουµε τον πυρήνα µαλακού σιδήρου. Παρατηρούµε πως από το G περνάει 
ρεύµα άλλοτε κατά τη µία φορά και άλλοτε κατά την άλλη.  

4. Αφήνουµε το πρωτεύον πηνίο µε τον πυρήνα µέσα στο δευτερεύον. 
Ανοίγουµε το ∆. Παρατηρούµε ρεύµα για µια στιγµή. Κλείνουµε το ∆. 
Παρατηρούµε ρεύµα αντίθετης φοράς. 

5. Αφήνουµε το πρωτεύον πηνίο µέσα στο δευτερεύον. Αυξάνουµε ή 
ελαττώνουµε την ένταση του ρεύµατος µε τον ροοστάτη. Παρατηρούµε ότι 
έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα πότε κατά τη µια φορά και πότε κατά την άλλη. 
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ΝΟΜΟΣ  FARADAY   Εεπ = - Ν
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1. Η HE∆ από επαγωγή εξαρτάται από τον αριθµό των σπειρών Ν.  
 Συναρµολογούµε την παρακάτω πειραµατική διάταξη. 
 

 
 

Συνδέουµε στη σειρά τρία πηνία 300, 600 και 1200 σπειρών και τα άκρα της 
συνδεσµολογίας µε τους ακροδέκτες του G. 
Βάζουµε και βγάζουµε γρήγορα το µαγνήτη διαδοχικά στα πηνία των 300, 
600 και 1200 σπειρών. Παρατηρούµε ότι το G αποκλίνει ελαφρά στην αρχή 
και περισσότερο στη συνέχεια.  
Άρα η ΗΕ∆ από επαγωγή αυξάνεται µε τον αριθµό των σπειρών. 

 
2. Η HE∆ από επαγωγή εξαρτάται από το ρυθµό µεταβολής της µαγνητικής 

ροής 
Συναρµολογούµε τις παρακάτω πειραµατικές διατάξεις 
 

 
 



1. Τοποθετούµε τα δύο πηνία στο τραπέζι µε τους άξονες οριζόντιους και σε 
απόσταση 1-2cm. Συνδέουµε το ένα πηνίο µε πηγή 4,5 V και το άλλο πηνίο 
µε το G. Κλείνουµε το ∆ οπότε το G αποκλίνει ελαφρά. 

2. .Βάζουµε µέσα στα πηνία το µακρύ πυρήνα µαλακού σιδήρου και 
εργαζόµαστε όπως παραπάνω. Το G αποκλίνει βίαια. 

3. Τοποθετούµε τον πυρήνα σχήµατος U στη βάση του λυόµενου 
µετασχηµατιστή, προσαρµόζουµε τα δύο πηνία και στερεώνουµε πάνω από 
αυτά το βραχύ πυρήνα. Συνδέουµε το ένα µε πηγή και το άλλο µε λάµπα 
3,5V. Κλείνουµε το ∆ και η λάµπα φωτοβολεί για µια στιγµή. Ανοίγουµε το 
∆ και η λάµπα φωτοβολεί πιο έντονα.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ  LENZ 
  
Συναρµολογούµε την παρακάτω πειραµατική διάταξη 
 

 
 

Πλησιάζουµε σιγά-σιγά το ραβδόµορφο µαγνήτη στον κρεµασµένο δακτύλιο. 
Παρατηρούµε ότι ο δακτύλιος παραµένει ακίνητος. Πλησιάζουµε γρήγορα το 
µαγνήτη προσπαθώντας να περάσει µέσα από το δακτύλιο. Ο δακτύλιος απωθείται. 
Αποµακρύνουµε γρήγορα το µαγνήτη και ο δακτύλιος έλκεται. 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

1. Πειράµατα Φυσικής Β΄ Βιβλίο, Μπουρούτη Ιωάννη. 
2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Α-Β-Γ Λυκείου, Χριστόπουλου Γεωργίου. 
3. Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξη, ΟΕ∆Β. 
4. Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξη. ΟΕ∆Β. 
5. Κατάλογος οργάνων και συσκευών εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών, ΟΕ∆Β. 

  
 

Επιµέλεια: Γ. Α. Χαλκιόπουλος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας 
                   Α. Κρασανάκη, Φυσικός 
 


