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 Νίκοσ Αναςταςάκησ 
 

Στόχοι 

 Απεικόνιςθ κυκλικισ κίνθςθσ φορτιςμζνων 

ςωματιδίων, ςε μαγνθτικό πεδίο.  

 Εξάρτθςθ τθσ φοράσ τθσ δφναμθσ από αυτιν του 

μαγνθτικοφ πεδίου 

 Η ζνταςθ του θλ. ρεφματοσ ωσ μζτρο τθσ ροισ του 

θλ. φορτίου  

Υλικά 

 Ζνα μικρό γυάλινο δοχείο, αλατόνερο 

 Τροφοδοτικό  ςυνεχοφσ τάςθσ  ~ 20V,  1-2Α , θλεκτρόδια, καλώδια, Αμπερόμετρο 

 Ιςχυρόσ μαγνιτθσ (νεοδυμίου ι από κάποιο μεγάφωνο) 

Θεωρία 

 Σε φορτίο q που κινείται μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο  με ταχφτθτα 

, αςκείται δφναμθ (Lorentz): 

 

 Η δφναμθ είναι ςυνεχώσ κάκετθ ςτθν  ταχφτθτα και υποχρεώνει 

το φορτίο ςε κυκλικι κίνθςθ. Η ακτίνα R και θ περίοδοσ T είναι: 

      

     

 Η ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ εκφράηει τον ρυκμό κυκλοφορίασ του θλ. φορτίου:  

 

Εκτέλεςη του πειράματοσ  

Στο νερό προκζτουμε αλάτι και ςυνδζουμε τα θλεκτρόδια, 

μζςω του αμπερομζτρου ςτο τροφοδοτικό. Αν υπάρχει 

κάποιου είδουσ ςκόνθ (π.χ ταλκ, κιμωλία) μποροφμε να 

τθν προςκζςουμε μζςα ςτο διάλυμα, ώςτε να απεικονίςει 

τθν κίνθςθ των φορτίων. Διαφορετικά, μετά από περίπου 

μιςό λεπτό, εμφανίηονται ςτο αλατόνερο ιόντα μετάλλου 

από τθν άνοδο, που κάνουν τθν κίνθςθ πιο εποπτικι. 

Τοποκετοφμε το μαγνιτθ κάτω από το δοχείο. 

Παρατθροφμε τθν  κυκλικι κίνθςθ, αλλά και τθν  προκαλοφμενθ ελάττωςθ τθσ ζνταςθσ  του 

ρεφματοσ, κακώσ ελαττώνεται θ μεταφορικι κίνθςθ των ιόντων από το ζνα θλεκτρόδιο ςτο άλλο.      
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Φύλλο Εργαςίασ 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………. 

Τμήμα: ………………………………………………………………………………….. 

 

Στο διπλανό ςχιμα, υπάρχει μία αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ των ιόντων 

ςτο διάλυμα του πειράματοσ. Θεώρθςε ότι θ φορά του μαγνθτικοφ 

πεδίου είναι αρχικά προσ τα ζξω.     

1. Σχεδίαςε τθν δφναμθ Lorentz που κεωρείσ ότι αςκείται ςε κάκε 

είδοσ ιόντοσ.  

 

2. Τι είδουσ κίνθςθ νομίηεισ ότι κα εκτελζςουν τα ιόντα; 

Αιτιολόγθςε.  

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

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

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

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

 

3. Αλλάηουμε τθν πολικότθτα του μαγνιτθ. Τι πιςτεφεισ ότι κα αλλάξει ςτο ςχιμα που ζχεισ 

ιδθ ςχεδιάςει;   

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

 

4. Τα ιόντα του διαλφματοσ κινοφνται από το ζνα θλεκτρόδιο ςτο άλλο (…θλ. ρεφμα). Πότε 

κεωρείσ ότι φτάνουν περιςςότερα ιόντα ανά μονάδα χρόνου ςτα θλεκτρόδια πριν, ι μετά 

τθν τοποκζτθςθ του μαγνιτθ;   

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

 

5. Σθμείωςε τθν ζνδειξθ του αμπερομζτρου πριν και μετά τθν τοποκζτθςθ του μαγνιτθ κάτω 

από το διάλυμα.  

Ιπριν = ……………..  Ιμετά = …………….. 

 

6. Μπορείσ να δώςεισ μια εξιγθςθ ςτθν μεταβολι τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ;   

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

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

 


