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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Πείραμα Oersted 

Απαιτούμενα όργανα 

1) 1 Μαγνητική βελόνα σε βάση (ΜΑ.020.0) 

2) 1 Πηνίο 300 σπειρών (ΜΑ.350.0) 

3) 1 Τροφοδοτικό ή μια μπαταρία των 9 V 

4) 1 Λαμπάκι των 6-8 V 

5) 2 Μονωτικοί στύλοι (ΗΛ.040.0) 

6) 4 Καλώδια 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής φωτογραφίας. 
Τοποθετείστε το καλώδιο που συνδέει τους μονωτικούς στύλους 
παράλληλα με μαγνητική βελόνα. Με τη χρήση ενός βιβλίου 
φέρτε τη μαγνητική βελόνα κατά το δυνατό πιο κοντά στο 
καλώδιο. 

Α) Ποια κατεύθυνση δείχνει η μαγνητική βελόνα; Δώστε 
μια εξήγηση. 

2. Αυξήστε την τάση του τροφοδοτικού, μέχρι τα 9V (μη καεί 
το λαμπάκι). Μειώστε την τάση του τροφοδοτικού μέχρι το 
μηδέν. 

Β) Παρατηρήστε τις εκτροπές της μαγνητικής βελόνας και συσχετίστε τες με τις μεταβολές του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. Κλείστε το τροφοδοτικό και αντιστρέψτε τη πολικότητα της συνδεσμολογίας. Επαναλάβετε τις 
ενέργειες του βήματος 2. 

Γ) Παρατηρήστε τις εκτροπές της μαγνητικής βελόνας και 
συσχετίστε τες με τις μεταβολές του ηλεκτρικού ρεύματος. 

4. Τοποθετείστε το καλώδιο που συνδέει τους μονωτικούς στύλους 
κάθετα στη μαγνητική βελόνα. Επαναλάβετε τις ενέργειες του 
βήματος 2. 

Δ) Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας 

5. Αντικαταστήστε το καλώδιο και τους δυο μονωτικούς στύλους, με το πηνίο των 300 σπειρών, όπως 
στη διπλανή φωτογραφία και επαναλάβετε τις ενέργειες των βημάτων 2 και 3 (τοποθετείστε τον  
άξονα του πηνίου παράλληλα με τη μαγνητική βελόνα, σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις). 

Ε) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόκλιση της μαγνητικής βελόνας στο μαγνητικό πεδίο που 
δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα; 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 

Σ. Δόσης, Φυσικός Σελίδα 2 

Φύλλο εργασίας 

Α. Ποια κατεύθυνση δείχνει η μαγνητική βελόνα; Δώστε μια εξήγηση. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Β. Η μαγνητική βελόνα ……………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Όταν το ρεύμα αυξάνεται, η μαγνητική βελόνα ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Ενώ όταν το ρεύμα μειώνεται ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Γ. Η μαγνητική βελόνα ……………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………..…………. 

Όταν το ρεύμα αυξάνεται, η μαγνητική βελόνα ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Ενώ όταν το ρεύμα μειώνεται ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Δ. Η μαγνητική βελόνα ……………………………………………………………………………………... 

Ε. Η απόκλιση της μαγνητικής βελόνας επηρεάζεται από: 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 
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Δύναμη Laplace 

Απαιτούμενα όργανα 

1) 1 Αιωρούμενο πηνίο (ΗΛ.300.0) 

2) 1 Πεταλοειδής μαγνήτης (ΜΑ.010.0)  

3) 1 Τροφοδοτικό ή μια μπαταρία των 9 V 

4) Συνδεσμολογία αποτελούμενη από 1 Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ. 010.0), 1 Ράβδο μεταλλική (ΓΕ. 
030.2) και 1 Απλό σύνδεσμο (ΓΕ. 020.0) 

5) 1 Διακόπτη μπουτόν (ΗΛ.205.0) 

6) 4 Καλώδια 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής φωτογραφίας. Τοποθετείστε τον πεταλοειδή μαγνήτη, έτσι 
που το αιωρούμενο πηνίο να διέρχεται από τα σκέλη του. 

2. Ρυθμίστε την τάση του τροφοδοτικού σε διάφορες τιμές μέχρι 
10 V και πιέστε το μπουτόν. 

Α) Περιγράψτε την κίνηση του αιωρούμενου πηνίου και δώστε 
μια εξήγηση της. 

3. Κλείστε το τροφοδοτικό και αντιστρέψτε τη πολικότητα της 
συνδεσμολογίας. Επαναλάβετε τις ενέργειες του βήματος 2.  

Β) Περιγράψτε την κίνηση του αιωρούμενου πηνίου και δώστε 
μια εξήγηση της. 

4. Κλείστε το τροφοδοτικό και αντιστρέψτε τη πολικότητα του 
πεταλοειδή μαγνήτη. Επαναλάβετε τις ενέργειες του βήματος 2.  

Γ) Περιγράψτε την κίνηση του αιωρούμενου πηνίου και δώστε 
μια εξήγηση της. 

Δ) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την δύναμη που ασκείται στο ρευματοφόρο πηνίο από το 
πεταλοειδή μαγνήτη; 
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Φύλλο εργασίας 

Α. Το αιωρούμενο πηνίο ……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………
Β. Το αιωρούμενο πηνίο ……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Γ. Το αιωρούμενο πηνίο ……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

Δ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δύναμη που ασκεί ο πεταλοειδής μαγνήτης στο ρευματοφόρο 
πηνίο είναι: 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………..………… 
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Επαγωγή 

Απαιτούμενα όργανα 

1) 1 Πηνίο 1200 σπειρών (ΗΛ.352.0) 

2) 1 Πεταλοειδής μαγνήτης (ΜΑ.010.0)  

3) 1 Γαλβανόμετρο (ΗΛ.710.0) 

4) Συνδεσμολογία αποτελούμενη από 1 Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ. 010.0), 1 Ράβδο μεταλλική (ΓΕ. 
030.2) και 1 Απλό σύνδεσμο (ΓΕ. 020.0) 

5) 1 Αιωρούμενο πηνίο (ΗΛ.300.0) 

6) 2 Καλώδια 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής φωτογραφίας. Τοποθετείστε το ένα σκέλος του πεταλοειδή 
μαγνήτη μέσα στο πηνίο, με κάποια ταχύτητα. 

Α) Περιγράψτε την ένδειξη του γαλβανομέτρου και δώστε 
μια εξήγηση. 

2. Κρατήστε ακίνητο τον πεταλοειδή μαγνήτη,μέσα στο πηνίο 

Β) Περιγράψτε την ένδειξη του γαλβανομέτρου και δώστε 
μια εξήγηση. 

3. Τραβήξτε έξω από το πηνίο τον πεταλοειδή μαγνήτη με 
κάποια ταχύτητα. 

Γ) Περιγράψτε την ένδειξη του γαλβανομέτρου και δώστε 
μια εξήγηση. 

4. Επαναλάβετε τις ενέργειες 1,2 και 3 με το άλλο σκέλος του πεταλοειδή μαγνήτη. 

Δ) Περιγράψτε τις ενδείξεις του γαλβανομέτρου και εξηγήστε. 

5. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής φωτογραφίας. Αφήστε το 
αιωρούμενο πηνίο σε ισορροπία. 

Ε) Περιγράψτε την ένδειξη του γαλβανομέτρου και δώστε μια εξήγηση. 

6. Μετακινήστε το αιωρούμενο πηνίο μπρος/πίσω στον πεταλοειδή μαγνήτη.  

ΣΤ) Περιγράψτε τις ενδείξεις του γαλβανομέτρου και εξηγήστε. 

7. Αντιστρέψτε την πολικότητα του μαγνήτη και επαναλάβετε τις ενέργειες 6. 

Ζ) Περιγράψτε τις ενδείξεις του γαλβανομέτρου και εξηγήστε. 
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Φύλλο εργασίας 

Α. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................……….. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

Β. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................……….. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

Γ. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

Δ. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................……….. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

Ε. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

ΣΤ. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................……… 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

Ζ. Το γαλβανόμετρο .......……………………..................................................................................………... 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 

...…………………………………………………………………………………………………..…………. 
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Ηλεκτρομαγνήτης 

Απαιτούμενα όργανα 

1. 1 Τροφοδοτικό ή μια μπαταρία των 9 V 

2. 1 Λαμπάκι των 6-8 V 

3. Συνδεσμολογία αποτελούμενη από 1 Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ. 010.0), 1 Ράβδο μεταλλική (ΓΕ. 
030.2) και 1 Απλή λαβίδα (ΓΕ. 040.0) 

4. 1 Καρφί με περιέλιξη από σύρμα χάλκινο εμαγιέ (ΗΛ.176.0) ή απλό ηλεκτρομαγνήτη με πυρήνα 
(ΗΛ.340.0) 

5. 1 Διακόπτης (ΗΛ.200.0) 

6. Ρινίσματα σιδήρου (ΜΑ.055.0) 

7. 4 καλώδια 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής φωτογραφίας. 
Ρυθμίστε την τάση του τροφοδοτικού, μέχρι τα 9V (μη καεί 
το λαμπάκι) 

2. Με ανοιχτό το διακόπτη, πλησιάστε τα ρινίσματα σιδήρου 
στο καρφί. 

Α) Τι παρατηρείτε; 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. Κλείστε το διακόπτη και πλησιάστε τα ρινίσματα σιδήρου στο καρφί. Ανοίξτε το διακόπτη. 

Β) Τι παρατηρείτε; Δώστε μια ερμηνεία του φαινομένου, με βάση το πείραμα του Oestern. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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Ηλεκτρικός κινητήρας – Ηλεκτρική γεννήτρια 

Απαιτούμενα όργανα 

1. 1 Τροφοδοτικό ή μια μπαταρία των 9 V 

2. 1 Λαμπάκι των 6-8 V 

3. 1 Διακόπτης (ΗΛ.200.0) 

4. 1 Ηλεκτρικός κινητήρας (ΗΛ.400.0) 

5. 1 Γαλβανόμετρο (ΗΛ.710.0) 

6. 4 καλώδια 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής 
φωτογραφίας. Ρυθμίστε την τάση του 
τροφοδοτικού, μέχρι τα 9V (μη καεί το λαμπάκι και 
ο κινητήρας) και τοποθετήστε τον ηλεκτρομαγνήτη 
του κινητήρα σε κατακόρυφη θέση. 

Α) Ποια είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο ηλεκτρικός κινητήρας; 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2. Κλείστε το διακόπτη 

Β) Τι παρατηρείτε; 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. Ανοίξτε το διακόπτη και αλλάξτε την πολικότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Β) Τι παρατηρείτε; Δώστε μια ερμηνεία του φαινομένου, με βάση το πείραμα της δύναμης Laplace. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

4. Ανοίξτε το διακόπτη και αλλάξτε την πολικότητα του μαγνήτη που είναι πάνω στον κινητήρα. 

Γ) Τι παρατηρείτε; Δώστε μια ερμηνεία του φαινομένου, με βάση το πείραμα της δύναμης Laplace. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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5. Συναρμολογήστε τη διάταξη της διπλανής 
φωτογραφίας. 

Δ) Ποια είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται η 
ηλεκτρική γεννήτρια; 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

6. Περιστρέψτε τον άξονα της γεννήτριας, με κάποια ταχύτητα. 

Δ) Περιγράψτε τις ενδείξεις του γαλβανομέτρου και εξηγήστε με βάση το πείραμα της επαγωγής. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


