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Πειραματικός προσδιορισμός της έντασης μαγνητικού
πεδίου στο μέσον ενός σωληνοειδούς πηνίου
ΣΤΟΧΟΙ




Να αξιοποιηθούν πειραματικά οι θεωρητικές γνώσεις των μαθητών:
Α) Για το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται μέσα σε πηνίο που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Β) Για τη δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό που βρίσκεται μέσα
σε μαγνητικό πεδίο.
Να υπολογιστεί πειραματικά η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσο ενός πηνίου
με 2 τρόπους:
Α) Μέσω της δύναμης Laplace που δέχεται ρευματοφόρος αγωγός που βρίσκεται
στο μέσον του πηνίου.
Β) Μέσω της σχέσης υπολογισμού της έντασης στο μέσον του άξονα του πηνίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Η δύναμη Laplace που ασκείται σ’ έναν ευθύγραμμο αγωγό που είναι κάθετος μέσα
σε ομογενές μαγνητικό πεδίο δίνεται από τη σχέση
FL = BI (1)
Όπου: Ι είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό,  το μήκος του αγωγού
και B η ένταση του μαγνητικού πεδίου.
Από τη σχέση (1) που γράφεται και FL= (B)I αν βρούμε για διαφορετικές τιμές
της έντασης Ι, τις αντίστοιχες τιμές της FL μπορούμε να κάνουμε διάγραμμα FL-Ι του
οποίου η κλίση θα είναι κλίση=Β. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το Β από τη
σχέση
Β=κλίση/
(2)
Β. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του άξονα ενός πηνίου, δίνεται από τη
σχέση
Β=kμ4πIΝ/L
(3)
‘Οπου: Ν ο αριθμός των σπειρών, L το μήκος του πηνίου, I η ένταση του ρεύματος
που διαρρέει το πηνίο και Κμ μια σταθερά που ισούται με 10-7 Ν/Α2.
Από τη σχέση (3), αν γνωρίζουμε το Ι, το Ν και τo L, μπορούμε να υπολογίσουμε
το Β.
Περιγραφή της συσκευής ζυγού ρεύματος:

Εικόνα 1

Ο ζυγός ρεύματος αποτελείται από μία εποξική πλακέτα ορθογώνιου σχήματος στην οποία έχει δημιουργηθεί
περιμετρικά αγωγός που καταλήγει σε άγκιστρα ανάρτησης τοποθετημένα στη μέση της κάθε μεγάλης πλευράς.
Έτσι, η πλακέτα μπορεί να αναρτάται σε κατάλληλα αγώγιμα στηρίγματα στερεωμένα στην άκρη του σωληνοειδούς πηνίου ούτως ώστε το μισό μέρος της να βρίσκεται
μέσα στο πηνίο και το άλλο μισό έξω απ΄ αυτό. Με τον
τρόπο αυτό είναι δυνατόν να διοχετεύεται ρεύμα στο ζυ1
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γό. Όταν ο ζυγός είναι αναρτημένος στη θέση του και ισορροπεί στην οριζόντια θέση,
το κομμάτι του αγωγού που αντιστοιχεί στη στενή πλευρά της πλακέτας έχει θέση κάθετη προς το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στο εσωτερικό του πηνίου όταν αυτό
διαρρέεται από ρεύμα. Εάν ταυτόχρονα διαρρέεται από ρεύμα και ο αγωγός του ζυγού
ασκείται στον αγωγό δύναμη Laplace η οποία ανατρέπει την ισορροπία του. Η δύναμη
αυτή μπορεί να μετρηθεί ισορροπώντας την πλακέτα στην οριζόντια θέση με την προσθήκη καταλλήλων βαριδίων και εν συνεχεία μέτρηση του συνολικού βάρους τους.
Για την εκτέλεση της άσκησης απαιτείται η χρήση πολύ μικρών σταθμών τα οποία
είναι δύσκολο να μετρηθούν. Τα απαιτούμενα σταθμά έχουν μάζες της τάξεως εκατοστών του γραμμαρίου (0,02gr). Δημιουργούμε τέτοια σταθμά από τμήματα πολύκλωνου καλωδίου αφαιρώντας το μονωτικό μανδύα και ζυγίζοντας ένα μήκος του γυμνού
καλωδίου π.χ. 10cm. Γνωρίζοντας τη μάζα αυτή και τον αριθμό των κλώνων (συρμάτων) του καλωδίου, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο πρέπει να είναι το μήκος του
σύρματος που αντιστοιχεί σε μάζα 0,02gr.
Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας κατάλληλων σταθμών, είναι να χρησιμοποιήσουμε
μικρά φύλλα αλουμινόχαρτου: Μετράμε το εμβαδόν μιας επιφάνειας αλουμινόχαρτου
και τη ζυγίζουμε. Γνωρίζοντας το μάζα της, μπορούμε να υπολογίσουμε πόση πρέπει
να είναι η επιφάνεια του αλουμινόχαρτου ώστε να δημιουργήσουμε σταθμά με μάζες
0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 και 0,1gr.

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ
- Ένα σωληνοειδές πηνίο 550 σπειρών (συσκευή του ζυγού ρεύματος του
εργαστηρίου)
- Ένας ζυγός ρεύματος με ενεργό μήκος 2,1cm (συσκευή του ζυγού ρεύματος
του εργαστηρίου)
- 5 ή 6 σταθμά φτιαγμένα από τμήματα καλωδίου 0,02gr το κάθε ένα
Δημιουργούμε σταθμά των 0,02gr κόβοντας συρματάκια από πολύκλωνο καλώδιο σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω

- Δύο τροφοδοτικά 0-20 V DC με ικανότητα παροχής ρεύματος μέχρι 4A
- Δύο πολύμετρα με ικανότητα μέτρησης ρεύματος μέχρι 5A DC
- Αντίσταση ισχύος 2Ω/50 Watt (συσκευή από τη σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων)
- Καλώδια σύνδεσης
- Μετροταινία
- Ζυγαριά ακριβείας 0,1gr
- Αριθμομηχανή

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Προσαρμόζουμε τα ορειχάλκινα ελάσματα ανάρτησης στο πλαίσιο του πηνίου όπως
φαίνεται στην εικόνα 1, αφού πιέσουμε το διπλά διαμορφωμένο άκρο τους ώστε να
σφίγγουν σταθερά πάνω στο πλαίσιο του πηνίου.
2. Αναρτούμε την εποξική πλακέτα που έχει ενεργό μήκος αγωγού κάθετου προς το
μαγνητικό πεδίο 2,1cm μέσα στο πηνίο τοποθετώντας τα άγκιστρα ανάρτησης πάνω
στα ελάσματα ανάρτησης που έχουμε προσαρμόσει στο πηνίο. Βεβαιωνόμαστε ότι
μέσα στο πηνίο είναι τοποθετημένη η πλευρά της πλακέτας στην οποία υπάρχει
περιμετρικά ο αγωγός που συνδέει τα δύο άγκιστρα ανάρτησης.
2

Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ http://ekfe.ser.sch.gr/

Μανδηλιώτης Σωτήρης - Ελληνούδης Γιώργος

3. Ισορροπούμε το ζυγό ρεύματος ώστε να είναι οριζόντιος, στρέφοντας ελαφρά
(αριστερά, δεξιά) τα σκέλη στήριξής του. Απόλυτη οριζοντίωση δεν είναι απαραίτητη,
απαιτείται όμως να υπάρχει μια στάθμη αναφοράς της θέσης της πλακέτας. Για το
λόγο αυτό, τοποθετούμε τη μικρή βαθμονομημένη κλίμακα που περιλαμβάνεται στο
σετ δίπλα ακριβώς από την μικρή πλευρά του (οριζοντιωμένου με το μάτι) ζυγού και
σημειώνουμε τη θέση ισορροπίας της όπως προκύπτει από την κλίμακα.
4. Στο τροφοδοτικό 1 (έξοδος 0-20V DC), συνδέουμε σε σειρά το σωληνοειδές και το
πολύμετρο 1 ρυθμισμένο για μέτρηση ρεύματος 5A DC, όπως φαίνεται στην εικόνα 2,
έχοντας το τροφοδοτικό εκτός λειτουργίας.
5. Στο τροφοδοτικό 2 (έξοδος 0-20V DC),
συνδέουμε σε σειρά το ζυγό ρεύματος, την
αντίσταση προστασίας και το πολύμετρο 2
ρυθμισμένο για μέτρηση ρεύματος 5A DC,
όπως φαίνεται στην εικόνα 2, έχοντας το
τροφοδοτικό εκτός λειτουργίας.

1

2

6. Γυρίζουμε το κουμπί ρύθμισης τάσης εξόδου του τροφοδοτικού 1 τέρμα αριστερά
(θέση 0 V). Θέτουμε το τροφοδοτικό σε
λειτουργία και αυξάνουμε αργά την τάση
εξόδου του τροφοδοτικού μέχρις ότου το
πολύμετρο 1 να δείχνει Ι1=3Α. Σε όλη τη
Εικόνα 2
διάρκεια της άσκησης η ένταση αυτή του
ηλεκτρικού ρεύματος θα μείνει σταθερή, ώστε να υπάρχει και σταθερή ένταση μαγνητικού πεδίου Β στο κέντρο του πηνίου, την οποία θέλουμε να μετρήσουμε.
7. Γυρίζουμε το κουμπί ρύθμισης τάσης εξόδου του τροφοδοτικού 2 τέρμα αριστερά
(θέση 0 V). Θέτουμε το τροφοδοτικό σε λειτουργία.
8. Διαμορφώνουμε ένα συρματάκι των 0,02gr σαν μπαστουνάκι και το κρεμάμε στην τρύπα που είναι ανοιγμένη στο μέσον της μικρής πλευράς της εποξικής πλακέτας με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 3. Παρατηρούμε ότι η πλακέτα θα γείρει προς τα κάτω.
9. Αυξάνουμε αργά την τάση εξόδου του τροφοδοτικού
2 μέχρις ότου η εποξική πλακέτα επανέλθει στην αρχική της θέση πάνω στην κλίμακα (αυτή που έχουμε σημειώσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω). Την
στιγμή αυτή η δύναμη Laplace γίνεται ίση με το βάρος
του σύρματος. Δηλαδή ισχύει
FL=mg

(4),

Εικόνα 3

g=9,81m/s2

Σημειώνουμε την ένδειξη του πολυμέτρου 2 στον παρακάτω πίνακα Ι.

Σημείωση: Εάν αυξάνοντας την τάση εξόδου του τροφοδοτικού η πλακέτα γείρει περισσότερο προς τα
κάτω, αντιστρέφουμε τα καλώδια τροφοδοσίας του ζυγού (αυτά που συνδέονται στα δύο άγκιστρα).

10. Κρεμάμε στο άκρο της εποξικής πλακέτας άλλο ένα συρματάκι με τον ίδιο τρόπο. Η
πλακέτα θα γείρει πάλι προς τα κάτω. Την επαναφέρουμε και πάλι στην αρχική της θέση αυξάνοντας αργά την τάση εξόδου του τροφοδοτικού και καταγράφουμε στον πίνακα Ι το ρεύμα του κυκλώματος.
3

Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ http://ekfe.ser.sch.gr/

Μανδηλιώτης Σωτήρης - Ελληνούδης Γιώργος

11. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο προσθέτοντας ένα συρματάκι κάθε φορά (μέχρι 5 ή
6 συρματάκια συνολικά) και καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα κάθε φορά το ρεύμα που απαιτείται για την επαναφορά του ζυγού στην αρχική θέση ισορροπίας.
12. Θέτουμε τα τροφοδοτικά εκτός λειτουργίας και συμπληρώνουμε πλήρως τον πίνακα Ι
υπολογίζοντας την δύναμη Laplace από τη σχέση (4)
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
m (g)

m (Kgr)

FL (N)

I (A)

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12

13. Κατασκευάζουμε το διάγραμμα της FL σε συνάρτηση με το I

14. Επιβεβαιώνουμε ότι η σχέση τους είναι γραμμική και σχεδιάζουμε την καλύτερη ευθεία
που προσεγγίζει τα πειραματικά σας σημεία.
Υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας
Κλίση = ………………….
4
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15. Υπολογίζουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του πηνίου από τη σχέση
(2)
Β= ……………………..
16. Μετράμε το μήκος του σωληνοειδούς πηνίου με την μετροταινία L=………
17. Υπολογίζουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του πηνίου από τη σχέση
(3) όταν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο είναι 3Α (Ν=550 σπείρες)
B’= ……………..……

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
1. Πού μπορεί να οφείλεται η (πιθανή) διαφορά στις τιμές που υπολογίσαμε με τις δυο
μεθόδους;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Υπολογίζουμε την % απόκλιση της τιμής του Β ως προς την τιμή του Β’
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Αν επαναλάβουμε από την πειραματική διαδικασία τα βήματα 1 έως 9 χρησιμοποιώντας
την εποξική πλακέτα με ενεργό μήκος αγωγού κάθετου προς το μαγνητικό πεδίο
3,1cm αντί για 2,1cm, η ένταση Ι του πολυμέτρου 2 θα είναι
Μεγαλύτερη



ίση



μικρότερη



της τιμής Ι που βρήκαμε στο στάδιο 9 της πειραματικής διαδικασίας που εκτελέσαμε;
Αυτό συμβαίνει επειδή ..........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Αν υπάρχει χρόνος διαπιστώστε αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι
σωστή εκτελώντας την πειραματική διαδικασία 1 έως 9 από την αρχή με την πλακέτα
των 3,1 cm.
Βιβλιογραφικές αναφορές:

Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ: Ζυγός ρεύματος και συσκευή εύρεσης του λόγου e/m του ηλεκτρονίου SE252, Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Ίδρυμα Ευγενίδου, Εργαστηριακός οδηγός PSSC Φυσική. Απόδοση στα ελληνικά Ν. Παπασταματίου
Ίδρυμα Ευγενίδου, PSSC Φυσική. Απόδοση στα ελληνικά Θ. Κωστίκας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
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