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Δύναμη Laplace με Μαγνητικό ζυγό 
Εργ. Άσκηση 4 

Όνομα_________________________ Τμήμα_______ 

 

ΤΑΞΗ:  Β΄ Λυκείου Κατεύθυνση 

ΣΤΟΧΟΙ: Να αντιληφθούν οι μαθητές 

1. Την επίδραση του μαγνητικού πεδίου στο ηλεκτρικό ρεύμα – Δύναμη 
Laplace 

2. Την εξάρτηση της Δύναμης Laplace από το ρεύμα που διαρρέει ευθ. 
αγωγό, από το μήκος του αγωγού και την ένταση του μαγνητικού πεδίου 
εντός του οποίου βρίσκεται ο αγωγός 
 

Θεωρητικό Μέρος 

Η δύναμη που δέχεται ευθύγραμμος αγωγός μήκους l, που διαρρέεται από 
ρεύμα Ι και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού 
πεδίου είναι 

𝑭𝑳 = 𝑩𝑰𝒍 
Επομένως θα εκτελέσουμε πείραμα όπου θα αποδεικνύεται ότι η δύναμη 
Laplace είναι ανάλογη των B,I και l. 
 

Απαιτούμενα Όργανα 

1. Σωληνοειδές που θα διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα για τη 
δημιουργία ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

2. Τρεις μαγνητικοί ζυγοί διαφορετικού πλάτους και μεταλλικά έδρανα τα οποία 
συνδέονται με πηγή συνεχούς τάσης 

3. Λεπτά συρματάκια μήκους 1cm περίπου το καθένα, που τα χρησιμοποιούμε 
ως βάρη για να εξισορροπούμε τη δύναμη Laplace που δέχεται η κάθετη 
πλευρά του βρόχου του μαγνητικού ζυγού 

4. Τροφοδοτικό με δύο εισόδους συνεχούς ρεύματος. Ένα για το σωληνοειδές 
και ένα για το ζυγό 

5. Καλώδια 
6. Δύο διακόπτες. Ένας σε κάθε κύκλωμα 
7. Δύο μεταβλητές αντιστάσεις 

 



Τα δύο Κυκλώματα  

 

             Το  Κύκλωμα του ρευματοφόρου αγωγού            Το κύκλωμα του Ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου  

  Εκτέλεση του πειράματος 

 

 

Η διάταξη 

Εισάγουμε το βρόχο του μαγνητικού ζυγού μέσα στο πηνίο και τροφοδοτούμε τα 
δύο κυκλώματα με συνεχή τάση.  

Στο κύκλωμα του σωληνοειδούς τροφοδοτούμε με σταθερή τάση και ρυθμίζουμε τη 
μεταβλητή αντίσταση ώστε να διαρρέεται από ρεύμα περίπου 5Α. Το ρεύμα αυτό το 
διατηρούμε σταθερό στη διάρκεια του πειράματος. 



 Μετακινούμε το δρομέα της μεταβλητής 
αντίστασης στο κύκλωμα του μεταλλικού βρόχου 
ώστε να πάρουμε ρεύμα 0,5Α. Το τμήμα του ζυγού 
που βρίσκεται μέσα στο σωληνοειδές κινείται προς 
τα κάτω. (Αν κινείται προς τα πάνω αλλάζουμε την 
πολικότητα σε μία από τις δύο τάσεις). 

Με τη τσιμπίδα τοποθετούμε συρματάκια στην 
άκρη του ζυγού ώστε να ισορροπήσει οριζόντια. Αν δεν πετύχουμε εξισορρόπηση 
μεταβάλλουμε το ρεύμα του βρόχου ώστε να ισορροπήσει τελικά οριζόντια. 
Καταγράφουμε στον Πίνακα 1 τον αριθμό των συρμάτων και το ρεύμα που διαρρέει 
το βρόχο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλες πέντε φορές διατηρώντας 
σταθερό το ρεύμα στο σωληνοειδές και μεταβάλλοντας το ρεύμα στο βρόχο. 

α/α Αριθ. Συρμάτων 

(Δύναμη Laplace) 

Ρεύμα στο 
βρόχο (Α) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Πίνακας 1 

Με βάση τις τιμές του Πίνακα 1 κατασκευάζουμε σε μιλιμετρέ χαρτί διάγραμμα 
Δύναμης Laplace (αρ. συρμάτων του 1cm) – ρεύμα στο βρόχο. 

 

Για να βρούμε τη σχέση FL και Έντασης μαγνητικού πεδίου (Β) χρησιμοποιουμε και 
πάλι την ανωτέρω διάταξη, αλλά τώρα κρατάμε σταθερό το ρεύμα στο βρόχο, π.χ. 
1Α, και μεταβάλλουμε το ρεύμα στο σωληνοειδές. Ξεκινούμε με ρεύμα 1Α στο 
σωληνοειδές και εξισορροπούμε το βρόχο με συρματάκια. Επειδή η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου του σωληνοειδούς, ως γνωστόν, είναι ανάλογη του ρεύματος, 
υπολογίζουμε την Ένταση από το γινόμενο: 



34, 4 10B K I I−= ⋅ = ⋅  

Ο συντελεστής αναλογίας  Κ δίνεται από τα εργοστασιακά εγχειρίδια που συνοδεύουν το 

σωληνοειδές και είναι 3
24, 4 10 NK

A m
−= ⋅ . Παίρνουμε και πάλι έξι μετρήσεις και 

συμπληρώνουμε τον Πίνακα 2 

α/α Αριθ. Συρμάτων 

(Δύναμη Laplace) 

Ρεύμα (Ι) στο 
σωληνοειδές(Α) 

Ένταση Μ. Π.(Τ) 

34, 4 10B I−= ⋅ ⋅  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Πίνακας 2 

Σε μιλιμετρέ κατασκευάζουμε διάγραμμα Αρ. Συρμάτων (FL) – Β (Τέταρτη στήλη) 

 

 

 

Τέλος για να βρούμε τη σχέση FL – Μήκους Αγωγού 
χρησιμοποιούμε την ίδια διάταξη με τις προηγούμενες 
μετρήσεις αλλά διατηρούμε σταθερά τα ρεύματα στο 
πηνίο και στο βρόχο και αλλάζουμε τις πλακέτες με 
τους βρόχους (τα εργαστήρια διαθέτουν τρεις 
πλακέτες διαφορετικού πάχους, άρα διαφορετικών 
μηκών αγωγών). Και πάλι εξισορροπούμε το βρόχο με 
τα συρματάκια και αλλάζοντας τις πλακέτες παίρνουμε 
τρεις μετρήσεις και συμπληρώνουμε τον Πίνακα 3 

 

 

 



α/α Αριθ. Συρμάτων 

(Δύναμη Laplace) 

Μήκος 
αγωγού(cm) 

1  2,1 

2  3,1 

3  4,1 

Πίνακας 3 

Σε μιλμετρέ κατασκευάζουμε διάγραμμα FL-l. 



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 

1. Τοποθετούμε τα δύο αμαξίδια στη μία άκρη του πάγκου με το ελατήριο-έμβολο σε θέση 
συσπείρωσης, την οποία χρησιμοποιούμε σε όλα τα επόμενα πειράματα. Στη συνέχεια μετρούμε το 
μήκος της διαδρομής από το άκρο του αμαξιδίου στα δεξιά μέχρι την άλλη άκρη του πάγκου, το 
οποίο στο πείραμά μας είναι 1m. Στη συνέχεια μετρούμε από τη δεξιά άκρη του πάγκου αποστάσεις 
ίσες με: 
α) το μισό της ελεύθερης διαδρομής, δηλαδή 50cm (κόκκινη γραμμή) 
β) το ένα τρίτο της διαδρομής, 33,3 cm (πράσινη γραμμή) και  
γ) το ένα τέταρτο της διαδρομής, 25cm (μπλέ γραμμή) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Φέρνομε τα δύο αμαξίδια σε τέτοια θέση ώστε τα άκρα τους να ισαπέχουν από τα άκρα του 
πάγκου (50cm από κάθε άκρο) και απελευθερώνομε με τη βοήθεια ενός σφυριού το έμβολο. 
Παρατηρούμε ότι τα δύο αμαξίδια φθάνουν ταυτόχρονα  στα άκρα του πάγκου, 
 άρα μετά την έκρηξη απέκτησαν ίσες ταχύτητες. Αυτό προκύπτει και θεωρητικά από την αρχή 
διατήρησης της ορμής αφού τα αμαξίδια έχουν ίσες μάζες. Η ταυτόχρονη πρόσκρουση των 
αμαξιδίων στα δύο εμπόδια γίνεται αντιληπτή και από τον ήχο της πρόσκρουσης. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε ένα βάρος (ίσης μάζας με κάθε αμαξίδιο) στο ένα αμαξίδιο ( 2ο δεξιά στο σχήμα) και 
επαναλαμβάνομε το πείραμα από τις ίδιες θέσεις. Τώρα όμως τα αμαξίδια δεν φθάνουν ταυτόχρονα 
στα δύο εμπόδια . Εύκολα διαπιστώνουμε ότι πρώτο φθάνει το ελαφρύτερο αμαξίδιο, άρα αυτό 
απέκτησε τη μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την έκρηξη. Αν όμως το πείραμα επαναληφθεί με το  
βαρύτερο αμαξίδιο να έχει να διανύσει s2=33,3cm  και το ελαφρύτερο s1=66,6 cm τότε φθάνουν 
ταυτόχρονα στο τέλος της διαδρομής τους. Αυτό σημαίνει ότι υ1=2υ2, κάτι που αναμέναμε αφού 
m2=2m1. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν αν γίνει m2=3m1 οπότε διαπιστώνομε ταυτόχρονη 
άφιξη μόνο αν s1=75cm  και s2=25cm, δηλαδή s1=3s2, άρα και υ1=3υ2. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΑΞΗ : Α΄  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη                                                                      
Καθηγητής :  
 
Στοιχεία μαθητή : 
 
Όνομα :……………………. Επώνυμο:…………………………… 
Τάξη:……………………….Ημερομηνία:………………………… 
 
Σκοπός του πειράματος  :  
1) Να επαληθεύσετε ότι, δύο αρχικά ακίνητα και σε επαφή σώματα μετά 
από μία ξαφνική αμοιβαία ώθηση ( ‘έκρηξη’) απομακρύνονται με αντίθετες 
ορμές.  
2) Να διαπιστώσετε ότι η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων 
διατηρείται  σταθερή. 
                    
 
 
Εισαγωγικές  θεωρητικές  γνώσεις: 
Τα δύο αμαξίδια έχουν μάζες m1=m και m2=2m και βρίσκονται αρχικά σε 
επαφή, με το ελατήριο του ενός συσπειρωμένο : 
 

 

x1 x2
           m

     2      2m1
       A1=B1

         A2=B2

       B2=2mg
       B1=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
 
 

u2
u1  

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα των δύο αμαξιδίων 
είναι : 1 1 2 2, , ,B A B A . 
Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν διότι : 

1Α = Β1   και  . 2 2Α = Β
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Οι εσωτερικές δυνάμεις του συστήματος των δύο αμαξιδίων είναι οι  1 2,F F  
που λόγω του τρίτου νόμου του Newton : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2
1 2 1 2

1 1 2 2 2 2. . . . . .

. .
1 2 1 2 . .. . . . . .

.
. .

p pF F p p
t t

p p p p p p

p p p p p p

p

τελ αρχ τελ αρχ τελ αρχ

υστ υστ
ολ ολαρχ αρχ τελ τελ αρχ τελ

υστ
ολ σταθ

Σ Σ

Σ

Δ Δ
= − → = − →Δ = −Δ →

Δ Δ
⎡ ⎤→ − = − − = − +⎣ ⎦

→ + = + → =

→ =

→

→  

 
Επομένως η ολική ορμή του συστήματος των δύο αμαξιδίων παραμένει 
σταθερή  όταν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στο 
σύστημα είναι μηδέν. 
 

( ) ( ). .
. .. .

.0p p mυστ υστ
ολ ολαρχ τελ

Σ Σ= → 2 .0m+ 1 2. 2 .m m mυ υ=+ − → 1. 2mυ = 2

1
1 2

.

2 x
t

υ

υ υ

→

→ = → 22 x
t

= 1
1 2

2

22
1

xx x
x

→ = → =

Άρα :   
 
 
 
 
 
 
Πειραματική εργασία : 
 
Α) Αφήνετε τα αμαξάκια στο μέσο του τραπεζιού σε επαφή, με το ελατήριο 
του ενός συσπειρωμένο, έτσι ώστε οι αποστάσεις χ1 και χ2  απο τα εμπόδια 
να είναι ίσες.  
Τα αμαξάκια (1) & (2) έχουν την ίδια μάζα (m). 

x1 x2
           m

1

         A2=B2

       B2=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
u2

u1

          B1=mg

            A1=B1

m
 2

 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 8 από 21



                                                                                                        

1) Χτυπήστε με ένα μεταλλικό αντικείμενο την ασφάλεια του ελατηρίου του 
ενός . Ακούγεται ταυτόχρονα ο ήχος της πρόσκρουσης στα δύο εμπόδια ; 
……………………………………………………………………………….. 
2) Κινούνται τα αμαξάκια με αντίθετες ορμές; ( δικαιολογήστε ): 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Β) Προσθέστε μια μεταλλική  μάζα (m) , ίση με τη μάζα του ενός , στο ένα 
από τα δύο αμαξάκια.  

x1 x2
           m

     2      2m1
       A1=B1

         A2=B2

       B2=2mg
       B1=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
u2

u1

 
1) Με διαδοχικές δοκιμές , προσδιορίστε την κατάλληλη  θέση των δύο 
αμαξιδίων για την οποία  η πρόσκρουση  τους  γίνεται ταυτόχρονα  στα 
εμπόδια. Στη θέση αυτή μετρήστε τις αποστάσεις χ1 & χ2 που απέχουν τα 
άκρα των δύο αμαξιδίων από τα εμπόδια. 
 
 χ1=……………                       χ2=……………. 
  
 

1

2

..................x
x
=  
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2) Να επαληθεύσετε με θεωρητικούς υπολογισμούς το παραπάνω 

πειραματικό αποτέλεσμα όσο αφορά το πηλίκο 1

2

x
x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 : 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Μιχάλης Αργυρούδης 
Φυσικός 
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1.  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

•      Συνεχής τάση 6V (περίπου) 
•      Πηνία 600 και 300 σπειρών 
(αυτό συνδέεται στο γαλβανόμετρο) 
•      Λαμπάκι, γαλβανόμετρο 
μηδενός, 
      διακόπτης, ροοστάτης. 
•      Μετακίνηση του δρομέα 
προκαλεί ένδειξη του 
γαλβανομέτρου με ταυτόχρονη 
αυξομείωση φωτοβολίας του 
λαμπτήρα.  
•      Ένδειξη του γαλβανομέτρου 
παρατηρείται και κατά το κλείσιμο 

και  άνοιγμα του διακόπτη. 
•      Σταθερή ένταση ρεύματος (σταθερή φωτοβολία λαμπτήρα) δεν δημιουργεί επαγωγικό ρεύμα. 

Κατά το κλείσιμο του διακόπτη καθυστερεί η φωτοβολία του λαμπτήρα (αυτεπαγωγή). 
 
  
  
  
  
 

 2.  ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ 
  
  

 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
•  Τροφοδοτικό (συνεχής τάση 1-2 
V) 
•  Πηνίο 300 σπειρών (με πυρήνα) 
     
•  Διακόπτης  
•  Λαμπτήρας(αίγλης κατά 
προτίμηση 1,5 V) παράλληλα 
συνδεδεμένος με το πηνίο 
•  Ρυθμίζουμε τη φωτοβολία του 
λαμπτήρα στο minimum. Το 

άνοιγμα του διακόπτη προκαλεί στιγμιαία αύξηση φωτοβολίας. 
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3. ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

•  Το πηνίο (300 σπειρών) 
συνδέεται μέσω διακόπτη 
(μπουτόν) με τάση 42V ή 55V 
από πολλαπλό μετασχηματιστή. 
•  Πηνίο 300 σπειρών. 
•  Με μεγαλύτερη τάση ο 
δακτύλιος τινάζεται πάνω από 
τον πυρήνα. 
  
  

  
  
  
  
 
4. ΑΝΑΠΗΔΩΝ ΠΗΝΙΟ 
 

  
      
 

 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

  
• Το πηνίο κάτω (300 

σπειρών) συνδέεται 
μέσω διακόπτη 
(μπουτόν) με τάση 55V. 

• Το πάνω πηνίο (300 ή 
600 σπειρών) αναπηδά 
με το κλείσιμο του 
διακόπτη μόνο όταν 
είναι βραχυκυκλωμένο. 

• Τάση 55V από 
πολλαπλό μετασχηματιστή (με 110V είναι πιο εντυπωσιακό, είναι όμως πιθανό το πηνίο να 
εκτοξευθεί πάνω από την προέκταση του πυρήνα και να πέσει στον  πάγκο με κίνδυνο 
καταστροφής του).  
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Κανόνας του Lentz  
Α. Δακτύλιοι 
 

Απαιτούμενα όργανα 
 
 
 
1. Βάση στήριξης με  
    συνδέσμους 
2. Οριζόντια ράβδος στήριξης με γάντζους  
3. Δακτύλιος αλουμινίου 
4. Δακτύλιος αλουμινίου με σχισμή  
5. Ραβδόμορφος μαγνήτης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εκτέλεση του Πειράματος 
 
 
 
1.  Πλησιάζουμε και  
     απομακρύνουμε διαδοχικά τον  
     ραβδόμορφο μαγνήτη από το  
     δακτύλιο 
2.  Όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ο  
     δακτύλιος απομακρύνεται  
3.  Όταν απομακρύνεται ο  
     μαγνήτης ο δακτύλιος    
     πλησιάζει 
4. Αναστρέφουμε το μαγνήτη και  
    επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1  
    έως 3. Ο δακτύλιος συμπεριφέρεται  
    με τον ίδιο τρόπο 
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5. Χρησιμοποιούμε τώρα το δακτύλιο με  
    σχισμή 

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4 

7. Ο δακτύλιος δεν κινείται 

 
 
 
 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Γιατί ο δακτύλιος απομακρύνεται όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ανεξαρτήτως του πόλου 
που πλησιάζει; 

2. Γιατί στο δακτύλιο με σχισμή δεν παρατηρείται καμία κίνηση του δακτυλίου; 
 
 

Β.  Σωλήνας χαλκού 
 

Απαιτούμενα όργανα   
 
1.  Βάση στήριξης με συνδέσμους 
2.  Οριζόντια ράβδος 
3.  Χάλκινος σωλήνας μεταφοράς νερού 
4.  Κυλινδρικός μαγνήτης 
5.  Μικρό κομμάτι ξύλου ή μεταλλικό αντικείμενο 
 
 
Εκτέλεση του Πειράματος 
 
1.  Αφήνουμε με το ένα χέρι τον κυλινδρικό μαγνήτη να  
     διαπεράσει το χάλκινο σωλήνα 
2.  Ταυτόχρονα αφήνουμε να πέσει από το ίδιο ύψος το  
     κομμάτι του ξύλου 
3.  Ο μαγνήτης πέφτει  στο τραπέζι με χρονική  
     καθυστέρηση 
 
 
 

 
Ερωτήσεις 
 
1. Γιατί καθυστερεί να πέσει ο μαγνήτης; 
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Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY 
 

[Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] 
 
Για το καθηγητή 
 
Στόχοι 
 
Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 
 
1) Στο πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιούμε, να σχεδιάζουν με κοινό τον 

άξονα του χρόνου τα γραφήματα: α) του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης στο ε-
σωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕΔ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της μετα-
βολής του μαγνητικού πεδίου (άρα και της μαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και να προσ-
διορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

2) Με βάση τα πειραματικά γραφήματα α και β:  
a) να καταγράφουν τις πειραματικές τιμές της ΗΕΔ, σε ορισμένες χρονικές στιγμές.  
b) στις ίδιες χρονικές στιγμές να υπολογίζουν το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου στο 

εσωτερικό του πηνίου.  
c) Να ελέγχουν αν τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νόμο της ηλεκτρο-

μαγνητικής επαγωγής του Faraday.  
 
Τι προβλέπει η θεωρία 
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλε-
ται με το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από επαγωγή 
που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της ροής: 

Γνωρίζουμε ότι μαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδί-
ου Β, μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει ότι, αν η μεταβολή της 
ροής οφείλεται στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθ-
μού μεταβολής του μαγνητικού πεδίου: 
 

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου (εμβαδόν των σπει-
ρών, μήκος του πηνίου) και τον αριθμό των σπειρών. 
 
Σύμφωνα με τη (θεωρητική) σχέση 2, αν τοποθετή-
σουμε ένα πηνίο μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μαγνη-
τικό πεδίο και μετράμε σε συνάρτηση με το χρόνο το 
Ε και το Β, τότε σε κάθε χρονική στιγμή το Ε και η 
κλίση της καμπύλης Β-t είναι μεγέθη ανάλογα.  
 
Με το σύστημα ΣΛΑ μπορούμε να κατασκευάσουμε 
τα πειραματικά γραφήματα της ΗΕΔ και του μαγνητι-
κού πεδίου σε συνάρτηση με το χρόνο (Εεπ-t και Β-t). 
Να υπολογίσουμε τις πειραματικές τιμές των Ε και 
ΔΒ /Δ t  σε  ορισμένες  χρονικές  στιγμές  και  να 
 
ελέγξουμε αν ο λόγος τους  διατηρεί την τιμή του σταθερή. 

E                                                                                                                                                        (1)      
t
ολΔΦ

= −
Δ

E K                                                                                                                                                    (2)
tεπ

ΔΒ
= − ⋅

Δ

/( )
tεπ

ΔΒ
Ε

Δ

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της πειραμα-
τικής δίαταξης 
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά 
Σύστημα ΣΛΑ με αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier). Πηνίο 24000 σπει-
ρών. 
Ισχυρό ευθύγραμμο μαγνήτη. Χάρακα. Ορθοστάτη. 
 
 
Η πειραματική διάταξη 
Η πειραματική διάταξη  αποτελείται από ένα πηνίο 24000 σπειρών και ένα ραβδόμορφο μαγνήτη που μπο-
ρούμε να τον κινούμε ευθύγραμμα με το χέρι, μπροστά από το πηνίο (εικόνα 1).  
Για να πετύχουμε την ευθύγραμμη κίνηση του μαγνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου, τον κινούμε σε 
επαφή με χάρακα που έχουμε σταθεροποιήσει στη διεύθυνση του άξονα του πηνίου. Καθώς ο μαγνήτης 
πλησιάζει ή απομακρύνεται από το πηνίο, το μαγνητικό πεδίο μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο μεταβάλ-
λεται χρονικά και προκαλείται ΗΕΔ από επαγωγή. Επειδή το πείραμα διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
και εμείς χρειαζόμαστε αριθμό μετρήσεων ικανό για την κατασκευή των πειραματικών γραφημάτων Ε-t και 
Β-t, η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου Β και της ΗΕΔ Ε γίνεται με αισθητήρες συστήματος ΣΛΑ.  
 
Ρυθμίσεις του συστήματος DBLAB 3.2  
 
1. Συνδέστε τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) με σειριακή θύρα του Η/Υ. 

2. Συνδέστε τους αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (low sensitivity) στις δύο πρώτες θύρες του 
καταγραφέα.  

3. Θέστε τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθμιστεί, ενεργοποιήστε το λογισμικό του συστήμα-
τος ΣΛΑ (DBLAB 3.2).  

4. Στο μενού εντολών «καταγραφέας» του συστήματος επιλέξτε την εντολή «πίνακας ελέγχου». Στον 
πίνακα ελέγχου ενεργοποιήστε τους αισθητήρες τάσης (±25V) και  μαγνητικού πεδίου στις αντίστοιχες 
θύρες. Ρυθμίστε τον καταγραφέα ώστε να λαμβάνει 5000 μετρήσεις με ρυθμό 500 μετρήσεις ανά δευ-
τερόλεπτο (συνολικός χρόνος μελέτης του φαινομένου 10s – εικόνα 2).  

5. Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη μετρήσεων» και σχεδόν ταυτόχρονα κινήστε το μα-
γνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου: «Πλησιάζω – ακινητοποιώ – απομακρύνω – αλλάζω πολικό-
τητα – πλησιάζω κλπ» 

6. Επειδή ο ρυθμός λήψης μετρήσεων είναι πολύ μεγάλος, το σύστημα δεν προλαμβάνει να σχεδιάσει 
τα γραφήματα σε πραγματικό χρόνο. Για να σχηματιστούν τα γραφήματα στην οθόνη, από το μενού 

Εικόνα 2 
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3 
 

εντολών «καταγραφέας» επιλέξτε την εντολή «ανάκτηση δεδομένων».  

7. Αφού εμφανιστούν τα γραφήματα Εεπ–t και B–t στην οθόνη, από το μενού εντολών «προβολή», επι-
λέξτε διαδοχικά τις εντολές «κλίμακα» και «οθόνη». Από την εντολή «κλίμακα» επιλέξτε την κλίμακα 
των αξόνων της τάσης και του μαγνητικού πεδίου, ώστε: α) να τέμνουν και οι δύο άξονες τον οριζόντι-
ο άξονα χρόνου στο μηδέν β) τα αντίστοιχα γραφήματα να καταλαμβάνουν το διαθέσιμο χώρο της 
περιοχής σχεδίασης (να εμφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 3).   

8. Για να μπορέσουν οι μαθητές να διακρίνουν με σαφήνεια την αντιστοίχιση των σημείων καμπής του 
γραφήματος B-t με τα ακρότατα του γραφήματος Ε-t και να απαντήσουν στη σχετική ερώτηση του 
φύλλου εργασίας, κάνετε μια μεγέθυνση ενός τμήματος του γραφήματος. Προς τούτο, κάντε διπλό 
κλικ σε δύο σημεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το προς μεγέθυνση τμήμα του γραφήματος 
και από το μενού «προβολή», επιλέξτε «μεγέθυνση».  Μοιράστε στους μαθητές φωτοτυπίες παρόμοι-
ες με αυτές της εικόνας 3.  

 
Πειραματικά αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος με χρήση του συ-

στήματος DBLab Fourier. 

Εικόνα 3 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Ακρότατη τιμή της ΗΕΔ 
από επαγωγή:  Ε  mV ΔΒ  mT Δt  ms a=-ΔΒ/Δt 

mT/s 
K=E/a 
V.s/T   

-978 0,430 90 -5,0 196   
1026 -0,254 50 5,1 205   
-1124 0,235 40 -5,9 191   
1124 -0,235 40 5,9 191   
928 -0,254 50 5,1 181   
-733 0,274 70 -3,9 189   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 17 από 21



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ε=K ΔΒ/Δt

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

-2 0 2 4 6 8

ΔΒ/Δt mT/s

E 
mVolt

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 18 από 21



Γ΄Λυκείου 
Θεωρητική  & Τεχνολογική Κατεύθυνση 

 
 

 Άσκηση 4 του Εργαστηριακού Οδηγού Φυσικής 
 

 Προσδιορισμός της Ροπής Αδράνειας Κυλίνδρου με κύλιση σε 
Κεκλιμένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων 

  

 

 
Θεωρητική Ανάλυση της Μεθόδου 

Ο κύλινδρος κυλίεται στο κεκλιμένο 
επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. Άρα ισχύει: 

 r⋅= 11 ωυ και r⋅= 22 ωυ  

όπου υ1 και υ2 οι μεταφορικές ταχύτητες στις 
θέσεις Α και Β αντίστοιχα και ω1 και ω2

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας: 

 οι 
γωνιακές ταχύτητες, ενώ r είναι η ακτίνα του 
κυλίνδρου. 
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Από την (3) προκύπτει ότι η επιτάχυνση του κυλίνδρου είναι ανάλογη του h. Επομένως από την κλίση της 

καμπύλης α=f(h), που είναι 

l
r
D
g
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1
κ , μπορούμε να υπολογίσουμε το D και κατόπιν την ροπή 

υ1
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h
l

A

B
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αδράνειας. 

Άρα, στο πείραμά μας θα πρέπει να πάρουμε για διάφορες τιμές του h, τις τιμές της επιτάχυνσης α. Αυτό 
πραγματοποιείται μέσω μετρήσεων των χρόνων διέλευσης του κυλίνδρου από τις δύο φωτοπύλες (F1) , 
οπότε υπολογίζουμε τις ταχύτητες υ1 και υ2 

t
12 υυ

α
−

=

, και του χρόνου t (F2) μεταξύ των σημείων Α και Β, οπότε με 

βάση τη σχέση , υπολογίζουμε την επιτάχυνση. 

 

• Στερεώνουμε στον εργαστηριακό πάγκο με σφυγκτήρες τη διάταξη του κεκλιμένου επιπέδου 
πολλαπλών χρήσεων. Οριζοντιώνουμε το μεταλλικό επίπεδο κύλισης με τη βοήθεια αεροστάθμης. 

Εκτέλεση του Πειράματος 

• Μηδενίζουμε το ηλεκτρονικό μικρόμετρο που είναι ενσωματωμένο στη διάταξη. 

• Μετράμε και καταγράφουμε το l. (l=AB=η απόσταση μεταξύ των δύο φωτοπυλών) 

• Μετράμε και καταγράφουμε τη διάμετρο του κυλίνδρου (d) 

• Δίνουμε κλίση στο επίπεδο κύλισης του κυλίνδρου. Με το ηλεκτρονικό μικρόμετρο μετράμε το H 
(βλ. εικόνα του φυλλαδίου οδηγιών της συσκευής) και υπολογίζουμε το ημίτονο της γωνίας του 

κεκλιμένου επιπέδου: 
365,0
H

=ηµφ   

• Υπολογίζουμε το h: 
365,0
Hllh ⋅=⋅= ηµφ και καταγράφουμε την τιμή του. 

• Θέτουμε τη συσκευή καταγραφής των χρόνων στη κλίμακα F1.Από την άνω άκρη του κεκλιμένου 
επιπέδου αφήνουμε να κυλίσει ο μεταλλικός κύλινδρος και καταγράφουμε τους δύο χρόνους, t1  και 

t2,
1

1 t
d

=υ διέλευσής του από τις φωτοπύλες. Από τις σχέσεις  και 
2

2 t
d

=υ υπολογίζουμε τις 

ταχύτητες στις θέσεις Α και Β. 

• Επαναλαμβάνουμε την κίνηση του κυλίνδρου καταγράφοντας τώρα, στην κλίμακα F2, το χρόνο 
κύλισης t μεταξύ των δύο σημείων Α και Β. 

• Από τη σχέση 
t

a 12 υυ −
= υπολογίζουμε την επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην κλίση που δώσαμε 

στο επίπεδο κύλισης. 

• Επαναλαμβάνουμε την ανωτέρω διαδικασία από το 5ο βήμα και πέρα και παίρνουμε πίνακα τιμών, 
την καμπύλη h-a  
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l= 0,234 m d= 0,03 m m= 0,172 kg

L= 0,365 m

α/α Η(m) t1(s) t2(s) t(s) υ1(m/s) υ2(m/s) h(m) α(m/s2)

1 0,01885 0,1773 0,0718 0,7431 0,169 0,418 0,012 0,335

2 0,02580 0,1510 0,0612 0,6329 0,199 0,490 0,017 0,461

3 0,03144 0,1361 0,0553 0,5720 0,220 0,542 0,020 0,563

4 0,03605 0,1273 0,0516 0,5368 0,236 0,581 0,023 0,644

5 0,03996 0,1207 0,0490 0,5073 0,249 0,612 0,026 0,717

6 0,04809 0,1100 0,0447 0,4621 0,273 0,671 0,031 0,862

Κλίση της καμπύλης

κ= 27,92

Ιθεωρ.= 2,15E-05

D2= 1,13E-04 Σφάλμα= 9,72%

I= 1,94E-05

Προσδιορισμός της Ροπής Αδράνειας Κυλίνδρου (r1,r2) με κύλιση σε 
Κεκλιμένο Επίπεδο Πολλαπλών Χρήσεων

Απόσταση Φωτοπυλών

Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς
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