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Περίληψη.  

 
 Στην εργασία αυτή µελετάµε τη λειτουργία πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιείται για 

τον πειραµατικό έλεγχο
1,2

 του νόµου της Η/Μ επαγωγής, του Faraday
6,7,8

. Η πειραµατική διάταξη 

αποτελείται από πηνίο σχολικού εργαστηρίου και ευθύγραµµο µαγνήτη, που µπορούµε να κινούµε 

κατά µήκος του άξονα συµµετρίας του πηνίου. Για τη µέτρηση της µαγνητικής ροής που διέρχεται 

από το πηνίο χρησιµοποιούµε αισθητήρα µαγνητικού πεδίου και για τη µέτρηση της επαγόµενης 

τάσης, έναν αισθητήρα τάσης συνδεδεµένο στα άκρα του πηνίου. Οι αισθητήρες υποστηρίζονται 

από σύστηµα MBL
3,4,5,8

.  

Αναλύουµε θεωρητικά τον τρόπο λειτουργίας της πειραµατικής διάταξης και αξιολογούµε την 

αξιοπιστία των πειραµατικών αποτελεσµάτων που λαµβάνουµε µε αυτή:  

1. Η ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της 

ολικής µαγνητικής ροής που διέρχεται από το πηνίο. Ωστόσο, ο µαγνητικός αισθητήρας µετρά 

την παράλληλη µε τον άξονά του συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου, στο σηµείο που τον 

έχουµε τοποθετήσει. Συσχετίζουµε το µετρούµενο µαγνητικό πεδίο µε την ολική µαγνητική 

ροή που διέρχεται από το πηνίο.  

2. Αναλύουµε τις συνθήκες που πρέπει να πληροί η πειραµατική διάταξη και προβλέπουµε τη 

θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο µαγνητικός αισθητήρας, ώστε οι µετρούµενες τιµές 

του πεδίου να είναι, σε ικανοποιητική προσέγγιση, ανάλογες µε την ολική ροή. 

3. Υπολογίζουµε το σφάλµα που εισάγουµε κατά τη συγκεκριµένη πειραµατική διαδικασία, αν 

θεωρήσουµε ότι το µαγνητικό πεδίο 

που µετρά ο µαγνητικός αισθητήρας 

είναι ανάλογο της ολικής 

µαγνητικής ροής, που διέρχεται από 

το πηνίο.  

4. Τέλος, ελέγχουµε τα συµπεράσµατά 

µας, αναφορικά µε τις συνθήκες 

λειτουργίας της πειραµατικής µας 

διάταξης, συγκρίνοντας 

πειραµατικά δεδοµένα, που 

προκύπτουν για διαφορετικές 

θέσεις του µαγνητικού αισθητήρα 

στο εσωτερικό του πηνίου.  

 

 

 

1) Πειραµατικός έλεγχος του νόµου του Faraday. Η πειραµατική διάταξη
8
. 

 

 Η διάταξη, που χρησιµοποιήσαµε για τον πειραµατικό έλεγχο του νόµου του Faraday, 

αποτελείται από ένα πηνίο 24 000 σπειρών και µήκους L=6,5cm, ραβδόµορφο µαγνήτη, χάρακα 30 

cm, σύστηµα MBL, αισθητήρα µαγνητικού πεδίου αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης και καλώδια.  

 Με το χέρι µας, και µε τη βοήθεια του χάρακα, µπορούµε να µετατοπίσουµε το µαγνήτη 

κατά µήκος του άξονα συµµετρίας του πηνίου. Έτσι, προκαλείται µεταβολή της µαγνητικής ροής 

που διαρρέει το πηνίο και αναπτύσσεται στα άκρα του επαγωγική τάση. Η επαγόµενη τάση 

µετρείται µε τον αισθητήρα τάσης, που έχουµε συνδέσει στα άκρα του πηνίου (εικόνα 1).  

 Ο µαγνητικός αισθητήρας µετρά τη συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου, που έχει την 

κατεύθυνση του άξονα συµµετρίας του αισθητήρα. Η µέτρηση γίνεται στο άκρο του αισθητήρα. 

Γι’ αυτό, τον τοποθετούµε µέσα στο πηνίο, µε τον άξονά του κάθετο στις σπείρες, και παράλληλο 

µε τον άξονα συµµετρίας του πηνίου. 

 
 

Εικόνα 1: Αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης 
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 Τοποθετούµε το χάρακα παράλληλα µε τον άξονα συµµετρίας του πηνίου, έτσι ώστε να 

µπορούµε να κινούµε µε το χέρι µας το µαγνήτη παράλληλα µε αυτόν. Το µήκος της µέγιστης 

µετατόπισης του µαγνήτη είναι περίπου 20 cm, από το πλησιέστερο προς αυτόν άκρο του.  

 Η σχηµατική απεικόνιση της διάταξης φαίνεται στην εικόνα 2. Η θέση του πόλου του 

µαγνήτη, που βρίσκεται πλησιέστερα στο πηνίο, υπολογίζεται µε σηµείο αναφοράς το πλησιέστερο 

στο µαγνήτη άκρο του πηνίου (σηµείο Ο).  

 

 Ο γενικός νόµος που περιγράφει τα φαινόµενα της Η/Μ επαγωγής σε κυκλώµατα, όπως 

αυτό που χρησιµοποιούµε στην πειραµατική µας διάταξη, είναι ο νόµος του Faraday: Η επαγόµενη 

ΗΕ∆ (Ε) στο πηνίο είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της µαγνητικής ροής (Φ) που διέρχεται 

απ΄ αυτό: 

d
E

dt

Φ
= −                  (1) 

Ώστε ο πειραµατικός έλεγχος του νόµου του Faraday απαιτεί την ταυτόχρονη µέτρηση της 

επαγόµενης στο κύκλωµα ΗΕ∆, Ε και του ρυθµού µεταβολής, dΦ/dt, της ολικής µαγνητικής ροής 

που το διαπερνά.  

 

Τι µετρά ο αισθητήρας τάσης; 

 Ο αισθητήρας τάσης, µετρά την επαγόµενη ΗΕ∆ (Ε) στο πηνίο, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Το σύστηµα MBL έχει ρυθµιστεί, ώστε να λαµβάνει 100 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (µία 

µέτρηση κάθε 0,01s). Η ολική διάρκεια των µετρήσεων είναι 15s ή 20s. Μέσω του λογισµικού του 

συστήµατος, λαµβάνουµε το πειραµατικό γράφηµα Ε=Ε(t), σε πραγµατικό χρόνο.   

 

Τι µετρά ο µαγνητικός αισθητήρας; 

 Ο µαγνητικός αισθητήρας, αντίθετα µε την επιθυµία µας, δεν µετρά την ολική µαγνητική 

ροή (Φ) που διέρχεται από το πηνίο. Μετρά τη συνιστώσα Bx κατά µήκος του άξονα Ox, του 

µαγνητικού πεδίου που υπάρχει στο άκρο του αισθητήρα κάθε χρονική στιγµή (εικόνα 2).  

Κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος στο σχολικό εργαστήριο, υποθέτουµε σιωπηρά ότι η ένδειξη 

του µαγνητικού αισθητήρα, κάθε χρονική στιγµή, είναι ανάλογη της ολικής µαγνητικής ροής που 

διαρρέει το πηνίο. Αυτό θα ήταν αληθές αν το πεδίο του µαγνήτη ήταν οµοιογενές. ∆εδοµένου 

όµως ότι το µαγνητικό πεδίο του ραβδόµορφου µαγνήτη είναι ανοµοιογενές, καθίσταται αναγκαίο 

να µελετήσουµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του Bx και της ολικής ροής Φ, κάθε χρονική στιγµή. 

Θα προσδιορίσουµε τη θέση (αν υπάρχει) στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο µαγνητικός 

αισθητήρας, ώστε κάθε χρονική στιγµή η ολική µαγνητική ροή που διαπερνά το πηνίο να είναι 

ανάλογη της ένδειξης (Bs) του µαγνητικού αισθητήρα, ώστε να νοµιµοποιείται η σχέση: 

sd
E K

dt

Β
= − ⋅   (2) 

 
 
Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης. 
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όπου Κ, σταθερά εξαρτώµενη από τη θέση του µαγνητικού αισθητήρα, τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά και την κατασκευή του πηνίου.  

 

Εφόσον δειχθεί θεωρητικά ότι η σχέση (2) ισχύει µε ικανοποιητική προσέγγιση και για κατάλληλη 

θέση του µαγνητικού αισθητήρα, τότε µπορούµε να προβούµε στον πειραµατικό της έλεγχο. 

∆ηλαδή να ελέγξουµε πειραµατικά, κατά πόσον οι µετρούµενες τιµές της ΗΕ∆ από επαγωγή είναι 

ανάλογες µε τις τιµές της κλίσης του πειραµατικού γραφήµατος Bs-t, στις αντίστοιχες χρονικές 

στιγµές.  

 

2) Υπολογισµός της µαγνητικής ροής που διαρρέει το πηνίο, όταν ο ευθύγραµµος µαγνήτης 

κινείται κατά µήκος του άξονά του. 

 

Για να υπολογίσουµε τη µαγνητική ροή που διαπερνά το πηνίο, χρειαζόµαστε την τιµή της 

συνιστώσας (Βx) του µαγνητικού πεδίου του µαγνήτη κατά µήκος του άξονα συµµετρίας του 

πηνίου (εικόνες 2 και 3).  

Αν ονοµάσουµε µ τη µαγνήτιση του µαγνήτη, τότε σύµφωνα µε το σχήµα 3, µπορούµε να δείξουµε 

ότι ισχύει: 

0 1
x 2 2

m 0 0 m

cos cos
B

4 L R (R L )

 φ φµ
= ⋅ − 

π ⋅ + 
  (3) 

 

∆ιερεύνηση της σχέσης 3, στο πλαίσιο της χρησιµοποιούµενης πειραµατικής διάταξης. 

 

Η πειραµατική διάταξη, που χρησιµοποιούµε στο σχολικό εργαστήριο, έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά::  

α) Το µήκος του µαγνήτη είναι 8cm, το µήκος του πηνίου 7cm, η (µέση) ακτίνα των σπειρών του 

2cm.  

β) Η θέση του µαγνήτη κάθε χρονική στιγµή προσδιορίζεται από τη συνάρτηση x(t) (εικόνα 2), η 

οποία µε τη σειρά της καθορίζεται από τον τρόπο που κινούµε το µαγνήτη µε το χέρι µας κατά 

µήκος του άξονα του πηνίου. Κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος, ο µαγνήτης κινείται έτσι ώστε η 

ελάχιστη απόστασή του από το πλησιέστερο προς αυτόν άκρο του πηνίου είναι µεγαλύτερη από 

2cm.  

Τότε, καθώς το x(t), µεταβάλλεται στο διάστηµα (2, +∞), τα  συνηµίτονα στο 2ο µέρος της (3), 

µεταβάλλονται ως εξής:   

1
2 2

0
2 2

2 8
0.98 cos 1

10 2

2
0.7 cos 1

2 2

+
= ≤ φ ≤

+

= ≤ φ ≤
+

   (4) 

γ) Για µεγάλες τιµές του x(t), άρα και του R0, ως προς το Lm, ισχύει: cosφ0≈ cosφ1≈1 και σύµφωνα 

µε την (3) το Βx προσεγγίζεται από τη σχέση: 

 
Εικόνα 3: Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου µαγνήτη. 
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x 3

m 0

B
2 L R

µ
=

π ⋅ ⋅
 

παρατηρούµε ότι το πεδίο ελαττώνεται ανάλογα µε το αντίστροφο της τρίτης δύναµης της 

απόστασης του µαγνήτη από το πηνίο και καθίσταται γρήγορα αµελητέο.  

δ) Το φαινόµενο της Η/Μ επαγωγής στο πηνίο είναι έντονο, και η επαγόµενη ΗΕ∆ µετρήσιµη µε 

το διαθέσιµο αισθητήρα τάσης, όταν η απόσταση του µαγνήτη από το πηνίο είναι µικρή σε σχέση 

µε το µήκος του µαγνήτη:   

x(t)<<Lm 

Στην περίπτωση αυτή, και σύµφωνα µε τις σχέσεις (4) και τις εικόνες 2 και 3, η Βx προσεγγίζεται 

µε τη σχέση: 

( )

3

0 0
x 2 2 3 /2

2 2
m m m0

cos cos x L
B

4 L 4 L 4 LR (x L) (r (x L)

φ φµ µ µ +
= ⋅ = ⋅ = ⋅

π ⋅ π ⋅ π ⋅+ + +
  (5) 

 

Υπολογίζουµε τη µαγνητική ροή ΦL, που διέρχεται από τη σπείρα του πηνίου που απέχει 

απόσταση x+L από το µαγνήτη. [Υποθέτουµε ότι το πηνίο έχει κυκλικές σπείρες ακτίνας α]: 

( )
L x

22
m

x L
d dr r B 1

2L a x L

 
µ + Φ = θ ⋅ ⋅ = −

 + +  
∫∫   (6) 

 

Για να υπολογίσουµε την ολική µαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο, σκεπτόµαστε ως εξής:  

Θεωρούµε ότι η κατανοµή των σπειρών κατά µήκος του πηνίου είναι οµοιογενής. Τότε, σε ένα 

απειροστό διάστηµα (L, L+dL), όπου 0≤L≤Lπ (εικόνα 2) περιλαµβάνονται dn σπείρες, όπου: 

N
dn dL

Lπ

= ⋅         (7) 

Ν είναι ο συνολικός αριθµός των σπειρών του πηνίου. 

Σύµφωνα µε τις σχέσεις (6) και (7), η ολική ροή Φ(x), που διέρχεται από το πηνίο όταν ο µαγνήτης 

βρίσκεται στη θέση που δείχνει η εικόνα 2, υπολογίζεται από τη σχέση: 

( )
L

2 2 2 2

L

m0

N N 1
(x) dL 1 a (x L ) a x

L 2L L

π

π
π π

 µ
Φ = Φ ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ + + − + 

 
∫   (8) 

Η µεταβολή της ολικής µαγνητικής ροής Φ(x), συναρτήσει του χρόνου, προσδιορίζεται µέσω της 

σχέσης (8) και της συνάρτησης x(t), που καθορίζεται από τον τρόπο που κινούµε το µαγνήτη κατά 

µήκος του άξονα του πηνίου.  

 

3) Υπολογισµός της θέσης στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο µαγνητικός αισθητήρας, ώστε το 

µαγνητικό πεδίο που µετρά να είναι ανάλογο της ολικής µαγνητικής ροής που διέρχεται από το 

πηνίο. 

 

Αν τοποθετήσουµε το µαγνητικό αισθητήρα σε απόσταση Ls από το Ο (εικόνα 2), επί του άξονα 

συµµετρίας του πηνίου, τότε σύµφωνα µε τη σχέση (5), η ένδειξη του αισθητήρα είναι: 

s 2

m s

1
B

4 L (x L )

µ
= ⋅

π +
        (9) 

Για να είναι η τιµή Bs ανάλογη µε την ολική ροή Φ(x) (σχέση (8)), πρέπει να ισχύει: 

( )

2

s

2
2 2 2 2

2

m ms

B a N (x)

a N 1 N 1
1 a (x L ) a x

4 L 2L L(x L )
π

π

⋅ π ⋅ = Φ

 π ⋅ µ ⋅ µ ⋅
⋅ = − ⋅ + + − + π +  

  (10) 

∆εδοµένου ότι, όπως ελέχθη, στην πειραµατική µας διάταξη ισχύει: a=2cm, Lπ=7cm, 

a
2
/Lπ

2
=0.08<<1, µπορούµε να αναπτύξουµε κατά Taylor την παράσταση στο 2ο µέρος της σχέσης 

(10)  και να κρατήσουµε όρους µέχρι και τάξης a
2
/Lπ

2
. Μετά από λίγες πράξεις προκύπτει: 

2

s sL 2xL xL 0π+ − =         (11) 



 5 

Η λύση της (11), η συµβατή µε τη συνθήκη 0<Ls<Lπ είναι η: 

2

sL x L x xπ= + ⋅ −         (12) 

 

Από τη σχέση (12) προκύπτει ότι η θέση στην οποία πρέπει να τοποθετήσουµε το µαγνητικό 

αισθητήρα, ώστε το µετρούµενο πεδίο να είναι ανάλογο µε την ολική ροή που διέρχεται από το 

πηνίο είναι συνάρτηση της θέσης του µαγνήτη. Αυτό σηµαίνει ότι γενικά η µέτρηση του 

µαγνητικού αισθητήρα δεν είναι ανάλογη µε την ολική ροή, καθώς ο µαγνήτης κινείται κατά µήκος 

του άξονα του πηνίου. Ας µελετήσουµε, όµως τις ιδιότητες της σχέσης (12), στο πλαίσιο των 

περιορισµών της πειραµατικής µας διάταξης:  

Όπως έχουµε επισηµάνει, η λειτουργία της πειραµατικής µας διάταξης ικανοποιεί τις σχέσεις 5-12, 

εφόσον η θέση x του µαγνήτη ικανοποιεί τη συνθήκη 2cm<x<8cm (περίπου). Εξάλλου µπορούµε 

εύκολα να διαπιστώσουµε ότι η συνάρτηση Ls(x), που δίνεται από τη σχέση (12) είναι γνησίως 

αύξουσα στο διάστηµα (2, +∞). Το αντίστοιχο πεδίο τιµών του Ls είναι (2.24, 3.5). Εποµένως, από 

τη (12) προκύπτει ότι οι τιµές του Ls, όταν το x βρίσκεται µεταξύ 2 και 8cm, είναι: 

2.24cm<Ls<2.95cm. Το µέγιστο εύρος των θέσεων που µπορεί να τοποθετηθεί ο αισθητήρας είναι 

περίπου 0.7cm. Εποµένως, αν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του πηνίου, σε απόσταση περίπου 2.5cm 

από το άκρο του Ο (εικόνα 2), τότε το µέγιστο σχετικό σφάλµα στον υπολογισµό της ολικής ροής 

από τη σχέση (10α), είναι:  

s

max min s

2 L
13%

x L

∆∆Φ
= =

Φ +
 

Ωστόσο καθώς ο µαγνήτης κινείται προς το πηνίο (ή αποµακρύνεται από αυτό),  το πεδίο εντός του 

πηνίου µεταβάλλεται δραµατικά, όταν το x έχει τιµές κοντά στην ελάχιστη τιµή του (x=2cm), 

οπότε και τα φαινόµενα της Η/Μ επαγωγής είναι εντονότερα. Για παράδειγµα, όταν ο µαγνήτης 

µετακινείται από τη θέση x=2cm στη x=4cm, η ροή µειώνεται  στο 40% της αρχικής τιµής της: 
2

s

s

2 L (2)(4)
0.4

(2) 4 L (4)

 +Φ
= = 

Φ + 
 

Έτσι, αν τοποθετήσουµε τον αισθητήρα στην ενδιάµεση θέση Ls=2.4 (αντιστοιχεί στη θέση 

x=2.62cm του µαγνήτη, σύµφωνα µε τη (12)), τότε η ολική ροή Φ΄(4) που υπολογίζουµε µέσω των 

σχέσεων (9) και (10), όταν ο µαγνήτης βρίσκεται στο x=4cm είναι:  
2

s2 L (2)'(4)
0.43

(2) 4 2.4

'(4) (4) 0.03
8%

(4) 0.4

+Φ  
= = Φ + 

Φ −Φ
= =

Φ

 

 

Το γεγονός ότι το µαγνητικό πεδίο που µετρά ο µαγνητικός αισθητήρας δεν είναι πάντοτε ανάλογο 

µε την ολική µαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο, προκύπτει από τα πειραµατικά 

γραφήµατα ΗΕ∆ – χρόνου και ∆Βs/∆t – χρόνου, που δείχνουν οι εικόνες 4 και 5. Παρατηρήστε τη 

χρονική διαφορά των ακρότατων τιµών στα δύο γραφήµατα.  

 

4) Συµπέρασµα. 

 

Στην παράγραφο 1 περιγράψαµε διάταξη για τον πειραµατικό ελέγχου του νόµου του Faraday, µε 

τη βοήθεια συστήµατος MBL. ∆είξαµε ότι ο µαγνητικός αισθητήρας µετρά ένα µαγνητικό πεδίο, 

το οποίο δεν είναι ανάλογο της ολικής µαγνητικής ροής που διέρχεται από το πηνίο, για κάθε θέση 

του µαγνήτη. Ωστόσο, υπάρχει θέση του αισθητήρα, στην οποία το µετρούµενο πεδίο είναι 

ανάλογο της ολικής ροής µε ένα ποσοστό σφάλµατος µικρότερο του 10%. Η θέση αυτή µπορεί να 

προσδιοριστεί και είναι συνάρτηση των γεωµετρικών προδιαγραφών της πειραµατικής διάταξης 

και των συνθηκών λειτουργίας της.   
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