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                                 Επαγωγή                                      
 
                                                       αρηλίδεο πκεώλ 
                                                    Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 

 
 
 

Είλαη δπλαηόλ κε ηε βνήζεηα ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ λα δεκηνπξγεζεί 
ειεθηξηθό ξεύκα ζε έλα ζύξκα; Να αλαθέξεηε έλα πείξακα κε ηε 
βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε θάηη ηέηνην. 
 
Με ην πείξακα ηνπ Έξζηελη είδακε όηη γύξω από έλα ξεπκαηνθόξν αγωγό 
δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν. Είλαη άξαγε δπλαηόλ λα ζπκβαίλεη ην 
αληίζηξνθν  
Μπνξνύκε δειαδή κε ηε βνήζεηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ λα παξάγνπκε 
ξεύκα 
Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό έδωζαλ νη  Φαξαληέη θαη Χέξλη, νη νπνίνη, 
πξαγκαηνπνηώληαο θαηάιιεια πεηξάκαηα ην 1831, δηαπίζηωζαλ όηη, όηαλ 
ην καγλεηηθό πεδίν κεηαβάιιεηαη, ηόηε ζηα άθξα ελόο αγωγνύ πνπ 
βξίζθεηαη κέζα ζε απηό δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθό  

 

Τν θαηλόκελν απηό κπνξεί εύθνια λα δηαπηζηωζεί κε 
ηε δηάηαμε ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. 
Όηαλ ν καγλήηεο θηλείηαη πξνο ην πελίν, ε βειόλα ηνπ 
γαιβαλνκέηξνπ εθηξέπεηαη από ηε κεδεληθή ζέζε, 
έζηω πξνο ηα δεμηά, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη ην 
θύθιωκα δηαξξέεηαη από ξεύκα. 
Όηαλ ν καγλήηεο βξίζθεηαη αθίλεηνο, ην γαιβαλόκεηξν 
δε δείρλεη θακία έλδεημε. 
Όηαλ ν καγλήηεο απνκαθξύλεηαη από ην πελίν, θαη 
πάιη ε βειόλα ηνπ γαιβαλνκέηξνπ εθηξέπεηαη, απηή ηε 
θνξά πξνο ηα αξηζηεξά, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη 
ην θύθιωκα θαη πάιη δηαξξέεηαη από ξεύκα, αληίζεηεο 
όκωο θνξάο ζε ζρέζε κε ην ξεύκα πνπ δεκηνπξγείηαη 
όηαλ ν ην πελίν 
Συμπέρασμα 

Καηά ηελ θίλεζε ελόο καγλήηε πξνο ην πελίν ή θαηά ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ καγλήηε από ην πελίν, ζηα άθξα 
ηνπ πελίνπ δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθή ηάζε. 
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 Πνύ νθείιεηαη ην γεγνλόο ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξηθήο ηάζεο ζηα 
άθξα ηνπ πελίνπ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ καγλήηε; 

Απάληεζε 

Μπνξνύκε εύθνια λα αληηιεθζνύκε όηη, θαζώο 
ν καγλήηεο πιεζηάδεη πξνο ην πελίν, κεηαβάιιεηαη 
ε έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ελώ ν 
αξηζκόο ηωλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δηέξρνληαη από ην πελίν 
απμάλεηαη. Όηαλ ν καγλήηεο απνκαθξύλεηαη από 
ην πελίν, θαη πάιη κεηαβάιιεηαη ε έληαζε Β ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ, ελώ απηή ηε θνξά ν αξηζκόο 
ηωλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 
πνπ δηέξρνληαη από ην πελίν ειαηηώλεηαη. Σηελ 
πεξίπηωζε πνπ ν καγλήηεο είλαη αθίλεηνο ε 
έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δε 
κεηαβάιιεηαη θαη ν αξηζκόο ηωλ δπλακηθώλ 
γξακκώλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δηέξρνληαη 

από ην πελίν παξακέλεη ζηαζεξόο. 

 

Συμπέρασμα 

Η εκθάληζε ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ πελίνπ νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο 

έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, πνπ ζεκαίλεη θαη κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ηωλ δπλα-

κηθώλ γξακκώλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δηέξρνληαη από ην πελίν, ε νπνία πξνθα-

ιείηαη από ηελ θίλεζε ηνπ καγλήηε. 

Ση νλνκάδεηαη ειεθηξνκαγλεηηθή επαγωγή; 

Απάληεζε 

Ηιεθηξνκαγλεηηθή επαγωγή νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 

ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα ελόο πελίνπ θάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ν αξηζκόο ηωλ 

δπλακηθώλ καγλεηηθώλ γξακκώλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απ' απηό. 

Ση νλνκάδεηαη επαγωγηθή ηάζε θαη ηη επαγωγηθό ξεύκα; 

 

Επαγωγηθή ηάζε νλνκάδεηαη ε ηάζε πνπ 
εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ θαηά ηελ 
θίλεζε ηνπ καγλήηε. 

Αλ ηα άθξα ηνπ πελίνπ ζπλδεζνύλ κε έλα 
ιακπάθη, έλα γαιβαλόκεηξν θαη έλα δηαθόπηε, ν 
νπνίνο αξρηθά είλαη αλνηθηόο, ζα 
παξαηεξήζνπκε όηη ην ιακπάθη δε ζα αλάβεη 
θαη ε έλδεημε ηνπ γαιβαλνκέηξνπ ζα είλαη 
κεδέλ όζν θηλείηαη ν καγλήηεο. 

Αλ όκωο θιείζνπκε ην δηαθόπηε, ζα 
παξαηεξήζνπκε, όζν ν καγλήηεο θηλείηαη, όηη 
ην ιακπάθη ζα αλάβεη θαη ην γαιβαλόκεηξν ζα 
δείρλεη θάπνηα έλδεημε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη 
όηη ην θιεηζηό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από ην 
πελίν, ην ιακπάθη θαη ην γαιβαλόκεηξν 
δηαξξέεηαη από ξεύκα. Τν ξεύκα απηό 
νθείιεηαη ζηελ επαγωγηθή ηάζε. 
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Συμπέρασμα 

Επαγωγηθό ξεύκα νλνκάδεηαη ην ξεύκα πνπ πξνθαιείηαη από ηελ 
επαγωγηθή ηάζε. 

Παρατήρηση 

Η επαγωγηθή ηάζε εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ αλεμάξηεηα από ην 
αλ ην θύθιωκα είλαη αλνηθηό ή θιεηζηό. Αληίζεηα, ην επαγωγηθό ξεύκα 
εκθαλίδεηαη κόλν αλ ην θύθιωκα είλαη θιεηζηό. 
 
Γεληθά, ινηπόλ, κπνξνύκε λα πνύκε γηα ην θαηλόκελν ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγωγήο: 

 

Μεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ  καγλεηηθνύ πεδίνπ    → Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ 

ηωλ δπλακηθώλ καγλεηηθώλ γξακκώλ  → επαγωγηθή ηάζε 

 Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηελ επαγωγηθή 
ηάζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα άθξα ελόο πελίνπ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 
καγλήηε; Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ 

 
Απάληεζε 
Πεηξακαηηθά απνδεηθλύεηαη όηη: 
α.  Η επαγωγηθή ηάζε απμάλεηαη όηαλ ν καγλήηεο θηλείηαη πξνο ην πελίν 
ή απνκαθξύλεηαη απ’ απηό κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί 
κε ηε γξεγνξόηεξε θίλεζε ηνπ καγλήηε κεηαβάιιεηαη γξεγνξόηεξα ε 
έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ν αξηζκόο ηωλ δπλακηθώλ καγλεηηθώλ 
γξακκώλ πνπ δηέξρνληαη από ην πελίν.   
β. Η επαγωγηθή ηάζε απμάλεηαη όηαλ ν καγλήηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
είλαη ηζρπξόηεξνο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κε ηε ρξήζε ηζρπξόηεξνπ καγλήηε 
απμάλεηαη ν αξηζκόο ηωλ δπλακηθώλ καγλεηηθώλ γξακκώλ πνπ δηέξρνληαη 
από ην πελίν.   
γ. Η επαγωγηθή ηάζε απμάλεηαη όζν απμάλνληαη νη ζπείξεο ηνπ πελίνπ. 
Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη επαγωγηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε 
ζπείξα ηνπ πελίνπ πξνζηίζεληαη, κε απνηέιεζκα πεξηζζόηεξεο ζπείξεο λα 
δεκηνπξγνύλ πεξηζζόηεξεο επαγωγηθέο ηάζεηο. 
Τα παξαπάλω ζπκπεξάζκαηα απνηεινύλ ην λόκν ηνπ Faraday, ζύκθωλα 
κε ηνλ νπνίν: 
 

t
nE  

Η επαγωγηθή ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ελόο πελίνπ απμάλεηαη 
όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ηωλ ζπεηξώλ ηνπ πελίνπ θαη όζν 
κεγαιύηεξε θαη γξεγνξόηεξε είλαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ηωλ 
δπλακηθώλ καγλεηηθώλ γξακκώλ πνπ δηέξρνληαη από ην πελίν.
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