
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Ένα παραμύθι για την Β΄  Λυκείου.

Michael Faraday



Το πείραμα του Faraday.

Όταν ο μαγνήτης και το πηνίο είναι σε 

σχετική ηρεμία τότε το 

γαλβανόμετρο έδειχνε μηδέν, 
παρόλο που διέρχεται μαγνητική ροή 

μέσα από αυτό.

Όλα καλά !!!!

Δεν συνέβαινε τίποτα το περίεργο ! 

Όταν όμως ο μαγνήτης με το πηνίο 

βρισκόταν σε σχετική κίνηση, τότε το 

γαλβανόμετρο έδειχνε ένδειξη !!!.

Καλά … και που βρέθηκε το 

ηλεκτρικό ρεύμα αφού μπαταρία 

δεν υπάρχει;



Σε κάθε μεταβολή … υπάρχει … αντίδραση !!!! 

(Άφησε με ήσυχο… μην με ενοχλείς !!!)

Η ύλη “θέλει” την κινητική της ηρεμία.

Αντιδρά κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να της 

χαλάσει την  κινητική ησυχία. (Αδράνεια)

Ας … το γενικεύσουμε !!!

Εδώ θα κάτσω .. 

δεν πάω πουθενά



Ο πυκνωτής “θέλει” την ηλεκτρική του ηρεμία.

Αντιδρά κάθε φορά που προσπαθούμε να του 

αλλάξουμε την ηλεκτρική του ησυχία (Χωρητική 

αντίσταση).

Δεν θέλω άλλα 

φορτία, ..φτάνει !!



Το πηνίο “θέλει” την μαγνητική του ηρεμία.

Αντιδρά κάθε φορά που προσπαθούμε να του 

αλλάξουμε την μαγνητική του ροή. (Επαγωγική 

αντίσταση)

Όταν ο μαγνήτης πλησιάζει , το 

πηνίο “θέλει” να αντισταθεί στην 

αύξηση της μαγνητικής ροής, 

γι’αυτό δημιουργεί αντίρροπο 

μαγνητικό πεδίο , ώστε να 

εμποδίσει την μαγνητική ροή για 

να μην αυξηθεί.  



Όταν ο μαγνήτης απομακρύνεται 

, το πηνίο “θέλει” να αντισταθεί 

στη μείωση της μαγνητικής ροής, 

γι’αυτό δημιουργεί ομόρροπο 

μαγνητικό πεδίο , ώστε να 

ενισχύσει την μαγνητική ροή για 

να μην μειωθεί.  

Όσο πιο γρήγορα συμβαίνουν μεταβολές στη φύση 

τόσο αυτή αντιδρά εντονότερα.
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Ο νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

Αντίσταση .. στη μεταβολή. 

(Κανόνας του Lenz)

 : Ρυθμός μεταβολής μαγνητικής ροής : Ρυθμός μεταβολής μαγνητικής ροής
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… και η διατύπωση νου νόμου του Faraday.

Σε κάθε κύκλωμα που  συμβαίνει μεταβολή 

της μαγνητικής ροής , αναπτύσσεται σ΄ αυτό 

μια ΗΕΔ από επαγωγή , με πολικότητα τέτοια 

ώστε το αποτέλεσμα της να αντιστέκεται στη 

μεταβολή ροής.

… ας συνοψίσουμε το … παραμύθι  μας λοιπόν !!!

Κάθε κύκλωμα  “θέλει” τη μαγνητική του ησυχία. Έτσι αντιδρά με το δικό του 

τρόπο σε κάθε αιτία που προσπαθεί να του την χαλάσει !!!

Ναι , είναι παραμύθι. 

Τα άψυχα αντικείμενα δεν έχουν “θέληση”.

Τότε γιατί γίνονται όλα αυτά;



Γιατί η μπάλα αντιδρά στο απότομο χτύπημα;

Μα φυσικά για να πάρει κινητική ενέργεια από 

τον ποδοσφαιριστή , γι αυτό πρέπει να τον 

δυσκολέψει , για να δαπανήσει αυτός ενέργεια 

να την πάρει εκείνη και να φύγει.

Γιατί ο πυκνωτής εμποδίζει την ροή των φορτίων όταν αυτά 

συσσωρεύονται στους οπλισμούς του;

Μα φυσικά για να πάρει ηλεκτρική ενέργεια 
από την πηγή, αφού δυσκολεύει την κίνηση των 

φορτίων έτσι η πηγή να δαπανήσει περισσότερη 

ενέργεια.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�=
�

�
��

�
 

���=
�

�

�

�
�
�

 



Γιατί το πηνίο αντιδρά στη μεταβολή μαγνητικής ροής;

Μα φυσικά για να αποθηκεύσει μαγνητική  

ενέργεια από την πηγή. Έτσι δυσκολεύοντας 

την ροή των φορτίων η πηγή δαπανά 

περισσότερη ενέργεια για να κινεί τα φορτία, την 

οποία αποθηκεύει το πηνίο σαν ενέργεια 

μαγνητικού πεδίου.
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Ο κανόνας του Lenz: 

Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του αποτέλεσμα να 

αντιστέκεται στην αιτία που το προκαλεί. 

Είναι μια άλλη έκφραση της  αρχής Διατήρησης της Ενέργειας
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Αγώγιμος 

δακτύλιος Μαγνήτης

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Και να … η πραγματικότητα …. στο  μικρόκοσμο !!!



Ν S

e

e

e

e
e

e

e

e
e

e

e

e

Αγώγιμος 

δακτύλιος
Μαγνήτης

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Και να … η πραγματικότητα …. στο  μικρόκοσμο !!!



Ν S

e

e

e

e
e

e

e

e
e

e

e

e

Αγώγιμος 

δακτύλιος Μαγνήτης

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Και να … η πραγματικότητα …. στο  μικρόκοσμο !!!



Ν S

e

e

e

e
e

e

e

e
e

e

e

e

ΜαγνήτηςΑγώγιμος 

δακτύλιος

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του δακτυλίου δέχονται δυνάμεις 
ηλεκτρομαγνητικές ,αφού υπάρχει σχετική κίνηση τους ως προς το 

μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη..

Και να … η πραγματικότητα …. στο  μικρόκοσμο !!!



Μερικά πειράματα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

1. Τα δακτυλίδια που πηδάνε !!!



2. Το νερό που βράζει !!!



3. Το καρφί που λιώνει!!!



4. Ο σπινθήρας που αναρριχάται !!!



Εφαρμογές της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

Ο μετασχηματιστής Το δυναμό του ποδηλάτου

Ηλεκτρική 

οδοντόβουρτσα
Ηλεκτρογεννήτρια



Ας συνοψίσουμε….

Τα πάντα γίνονται γιατί η ενέργεια στη Φύση Διατηρείται.

Αλλάζει μορφές αλλά δεν γεννιέται χωρίς να υπάρχει ή δεν εξαφανίζεται δια 

μαγείας.

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή = Μετατροπή 

ενεργειών με τη βοήθεια του μεταβαλλόμενου 

μαγνητικού πεδίου. 
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