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 Πενηγναθή ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο 

 

Μαγκεηηθό πεδίμ μκμμάδεηαη μ πώνμξ μέζα ζημκ μπμίμ εμθακίδμκηαη μαγκεηηθέξ 

δοκάμεηξ. Τηξ δοκάμεηξ αοηέξ πηζημπμημύμε εύθμια με ηε βμήζεηα μίαξ μαγκεηηθήξ 

βειόκαξ (πολίδαξ). 

 

Όπςξ ζημ ειεθηνηθό πεδίμ πνεζημμπμημύμε ημ δηακοζμαηηθό μέγεζμξ ηεξ 

έκηαζεξ  γηα κα πενηγνάθμομε ημ πεδίμ θαη κα εθθνάζμομε ημ πόζμ ηζπονό είκαη, 

έηζη θαη ζημ μαγκεηηθό πεδίμ ακηίζημηπα εηζάγμομε ημ δηακοζμαηηθό μέγεζμξ  πμο 

μκμμάδεηαη έκηαζε ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ή μαγκεηηθή επαγωγή. Η μμκάδα ηεξ 

έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ζημ S.I. μκμμάδεηαη Tesla. (1Tesla = 1N/A·m) 

 

Όπςξ θαη ημ ειεθηνηθό πεδίμ έηζη θαη ημ μαγκεηηθό ημ αηζζεημπμημύμε, 

δεμημονγώκηαξ μηα κμεηή εηθόκα ημο μέζς ηςκ δοκαμηθώκ γναμμώκ. 

Δοκαμηθή γναμμή ιέμε ηε γναμμή εθείκε ζε θάζε ζεμείμ ηεξ μπμίαξ ημ δηάκοζμα ηεξ 

έκηαζεξ ημο πεδίμο είκαη εθαπηόμεκμ ζε αοηή.  

Τμ ζύκμιμ  ηςκ δοκαμηθώκ γναμμώκ, μκμμάδεηαη μαγκεηηθό θάζμα  

 

Οη δοκαμηθέξ γναμμέξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο δεκ ηέμκμκηαη μύηε εθάπημκηαη μεηαλύ 

ημοξ θαη είκαη πάκημηε θιεηζηέξ. Οη μαγκεηηθέξ γναμμέξ ζημ πώνμ έλς από ημ 

μαγκήηε ελένπμκηαη από ημ βόνεημ θαη εηζένπμκηαη ζημ κόηημ πόιμ. Η ποθκόηεηά 

ημοξ απμηειεί μέηνμ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο.  

 

Ομμγεκέξ είκαη ημ πεδίμ εθείκμ ζημ μπμίμ ε έκηαζε  

ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο είκαη ίδηα ζε όια ηα ζεμεία  

ημο, δειαδή παναμέκεη ζηαζενή θαηά δηεύζοκζε 

θμνά θαη μέηνμ. Οη δοκαμηθέξ γναμμέξ είκαη  

πανάιιειεξ θαη ηζαπέπμοζεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημ 

δηπιακό ζπήμα. 

Κάζε μαγκήηεξ έπεη δύμ δηαθμνεηηθμύξ πόιμοξ 

 πμο ημοξ μκμμάδμομε βόνεημ (Ν) θαη κόηημ (S).  

Οη μμώκομμη πόιμη απςζμύκηαη, εκώ μη  

εηενώκομμη έιθμκηαη. Δηαπηζηώκμομε όηη όζμ  

απμμαθνοκόμαζηε από ημοξ πόιμοξ θαη  

πιεζηάδμομε πνμξ ημ μέζμ εκόξ ναβδόμμνθμο 

 μαγκήηε, μη μαγκεηηθέξ δοκάμεηξ ελαζζεκμύκ.  

Αοηό ζομβαίκεη γηαηί ημ μαγκεηηθό πεδίμ  

είκαη ηζπονόηενμ ζημοξ πόιμοξ ημο μαγκήηε θαη αζζεκέζηενμ ζημ μέζμ ημο. Γη αοηό 

θαη μη δοκαμηθέξ γναμμέξ είκαη ποθκόηενεξ ζημοξ πόιμοξ θαη αναηώκμοκ πνμξ ημ 

 

 

Ν S 
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μέζμ ημο μαγκήηε όπςξ θαίκεηαη ζημ δηπιακό ζπήμα. Τμ πεδίμ αοηό είκαη 

ακμμμημγεκέξ 

Ακ θόρμομε έκα μαγκήηε ζε δύμ μένε πνμθύπημοκ δύμ κέμη μαγκήηεξ. Όζεξ θμνέξ 

θαη ακ επακαιεθζεί αοηό ζα πνμθύπημοκ πάκημηε κέμη μαγκήηεξ. Έηζη, 

ζομπεναίκμομε όηη μη μαγκεηηθμί πόιμη οπάνπμοκ πάκηα ζε δεογάνηα, γη αοηό θαη μη 

δοκαμηθέξ γναμμέξ είκαη πάκημηε θιεηζηέξ. 

Πανόιμ πμο ζεςνεηηθά πνμβιέπεηαη ε ύπανλε μαγκεηηθώκ μμκμπόιςκ, θαη έπμοκ 

γίκεη εθηεηαμέκεξ ένεοκεξ γηα κα βνεζμύκ, ε ακαθάιορή ημοξ δεκ έπεη επηηεοπζεί 

μέπνη ζήμενα1. 

 

 Τμ ειεθηνηθό νεύμα δεμημονγεί μαγκεηηθό πεδίμ 

 

Τμ 1820 0 Δακόξ θοζηθόξ Hans Cristian Orested  

παναηήνεζε όηη ημ ειεθηνηθό νεύμα δεμημονγεί  

μαγκεηηθά θαηκόμεκα. Σογθεθνημέκα ημπμζέηεζε  

πανάιιεια ζε έκακ εοζύγναμμμ αγςγό μία  

μαγκεηηθή βειόκα ζημ ίδημ με ημκ αγςγό 

 θαηαθόνοθμ επίπεδμ. Όηακ δηαβίβαζε νεύμα 

ζημκ αγςγό, παναηήνεζε όηη ε βειόκα  

εθηνέπεηαη θαη ηζμννμπεί ζε μία κέα ζέζε.  

Όηακ δηέθμπηε ημ νεύμα, ε βειόκα γύνηδε πάιη ζηεκ ανπηθή ηεξ ζέζε. Γίκαη θακενό 

όηη, γηα κα οπμζηεί εθηνμπή ε μαγκεηηθή βειόκα, πνέπεη πάκς ηεξ κα αζθεζεί 

δύκαμε. Δύκαμε όμςξ, δέπεηαη έκαξ μαγκήηεξ μόκμ όηακ βνεζεί μέζα ζε μαγκεηηθό 

πεδίμ. Σομπεναίκμομε ιμηπόκ όηη: γύνω από νεομαημθόνμ αγωγό δεμημονγείηαη 

μαγκεηηθό πεδίμ. 

 Σύμθςκα όμςξ με ημ κόμμ δνάζεξ - ακηίδναζεξ ζα πνέπεη κα ηζπύεη θαη ημ 

ακηίζηνμθμ. Δειαδή, μη μαγκήηεξ πνέπεη κα αζθμύκ δύκαμε ζε αγςγό πμο δηαννέεηαη 

από νεύμα.  

Σοκμρίδμκηαξ ιμηπόκ ηα παναπάκς μπμνμύμε κα πμύμε όηη : 

Γύνω από νεομαημθόνμοξ αγωγμύξ δεμημονγείηαη μαγκεηηθό πεδίμ θαη μη 

μαγκήηεξ πμο ζα βνεζμύκ μέζα ζ' αοηό ζα δεπημύκ δύκαμε. Αιιά θαη μ 

νεομαημθόνμξ αγωγόξ, όηακ βνεζεί μέζα ζε μαγκεηηθό πεδίμ, δέπεηαη δύκαμε 

από αοηό. 

Δύκαμε δέπμκηαη επίζεξ θαη θμνηία πμο θηκμύκηαη μέζα ζε μαγκεηηθό πεδίμ. Άνα θαη 

ηα θηκμύμεκα ειεθηνηθά θμνηία δεμημονγμύκ μαγκεηηθό πεδίμ. 

 

 

 

 

                                         
1 Τμ 1982 ακαθένζεθε πςξ ακηπκεύηεθε έκα μαγκεηηθό μμκόπμιμ ηεκ εμένα ημο Αγίμο 

Βαιεκηίκμο, ζημ Πακεπηζηήμημ ημο Σηάκθμνκη, αιιά μάιιμκ ήηακ ρεύηηθμ. 
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 Πμύ μθείιμκηαη μη μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ ηωκ ζωμάηωκ; 

 

Γίδαμε παναπάκς όηη ηα μαγκεηηθά πεδία δεκ  

δεμημονγμύκηαη μόκμ γύνς από μαγκήηεξ αιιά θαη 

 γύνς από νεομαημθόνμοξ αγςγμύξ. Άναγε μήπςξ 

 θαη ζηηξ δομ πενηπηώζεηξ οπάνπεη μηα θμηκή αηηία  

γηα ηεκ εμθάκηζε ηςκ μαγκεηηθώκ ηδημηήηςκ; Η  

απάκηεζε είκαη ζεηηθή. Μπμνμύμε κα απμδώζμομε 

 ηεκ ύπανλε ηςκ μαγκεηηθώκ ηδημηήηςκ εκόξ μαγκήηε ζηα άημμά ημο, ηα μπμία 

ζεςνμύμε όηη είκαη απεηνμειάπηζηα μαγκεηηθά δίπμια θαη ηα μκμμάδμομε 

ζημηπεηώδεηξ μαγκήηεξ. Σογθεθνημέκα ζεςνμύμε όηη ε ύπανλε αοηώκ ηωκ 

μαγκεηώκ μθείιεηαη αθεκόξ ζηεκ πενηζηνμθή ημο ειεθηνμκίμο γύνω από ημκ 

πονήκα θαη αθεηένμο ζηεκ πενηζηνμθή ημο πονήκα θαη ημο ειεθηνμκίμο γύνω 

από ημκ άλμκά ημοξ. Η πενηζηνμθή ημο ειεθηνμκίμο γύνς από ημκ πονήκα μπμνεί 

κα ζεςνεζεί ζακ έκα θοθιηθό νεύμα, ημ μπμίμ ζεςνήζαμε ανπηθά όηη ήηακ οπεύζοκμ 

γηα ηηξ μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ ηςκ ζςμάηςκ. Σύκημμα όμςξ επηθνάηεζε ε άπμρε, όηη 

μη μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ ζε πμιιά ζώμαηα μθείιμκηαη θονίςξ ζηεκ πενηζηνμθή ηςκ 

ειεθηνμκίςκ γύνς από ημκ άλμκά ημοξ (spin) γηαηί ζηα πενηζζόηενα ζώμαηα πμο 

εμθακίδμοκ  μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ, ημ μαγκεηηθό πεδίμ ελαηηίαξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηςκ 

ειεθηνμκίςκ είκαη επηθναηέζηενμ από αοηό ελαηηίαξ ηεξ πενηθμνάξ ημοξ. Όπςξ θαη 

κα έπμοκ  ηα πνάγμαηα ε μοζία είκαη όηη ηηξ μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ ηηξ απμδίδμομε ζε 

θηκήζεηξ θμνηίωκ δειαδή ζε ειεθηνηθό νεύμα! 

 

Γηαηί όμςξ μόκμ μνηζμέκα οιηθά εμθακίδμοκ μαγκεηηθέξ ηδηόηεηεξ;  

 

Η απάκηεζε είκαη ε ελήξ :Όπςξ είδαμε παναπάκς θάζε ειεθηνόκημ είκαη έκαξ 

μηθνμύηζηθμξ (ήιεθηνμ)μαγκήηεξ. Δύμ ειεθηνόκηα πενηζηνεθόμεκα με ηεκ ίδηα θμνά 

ζπεμαηίδμοκ ηζπονόηενμ ειεθηνμμαγκήηε. Όηακ όμςξ δομ ειεθηνόκηα 

πενηζηνέθμκηαη ζε ακηίζεηε θμνά, ημ απμηέιεζμα είκαη ακηίζεημ. Τμ πεδίμ ημο εκόξ 

ελμοδεηενώκεη ημ πεδίμ ημο άιιμο. Γη' αοηό αθνηβώξ μη πενηζζόηενεξ μοζίεξ δεκ 

είκαη μαγκήηεξ. Σηα πενηζζόηενα άημμα ηα δηάθμνα μαγκεηηθά πεδία 

αιιειμελμοδεηενώκμκηαη, επεηδή ηα ειεθηνόκηα πενηζηνέθμκηαη ακηίζηνμθα. Σε 

οιηθά, όμςξ, όπςξ μ ζίδενμξ, ημ κηθέιημ θαη ημ θμβάιηημ, ηα πεδία δεκ 

άιιειμελμοδεηενώκμκηαη πιήνςξ. Κάζε άημμμ ζηδήνμο έπεη 4 ειεθηνόκηα πμο μ 

μαγκεηηζμόξ πενηζηνμθήξ ημοξ δεκ ελμοδεηενώκεηαη. Έηζη θάζε άημμμ ζηδήνμο είκαη 

έκαξ μηθνόξ μαγκήηεξ (ζημηπεηώδεξ μαγκήηεξ). Τμ ίδημ ηζπύεη (με θάπςξ μηθνόηενμ 

βαζμό), γηα ηα άημμα ημο κηθειίμο θαη ημο θμβαιηίμο. Σομπεναίκμομε ιμηπόκ όηη μη 

ζημηπεηώδεηξ μαγκήηεξ εμθακίδμκηαη μόκμ ζε μνηζμέκα οιηθά όπωξ μ ζίδενμξ ημ 

κηθέιημ θαη ημ θμβάιηημ (θαη ηα θνάμαηά ημοξ). Αοηά μόκμ ηα οιηθά μπμνμύκ κα 

μαγκεηηζημύκ, κα γίκμοκ δειαδή μαγκήηεξ. 
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Γηαηί όμςξ αοηά ηα οιηθά πμο πενηέπμοκ ημοξ ζημηπεηώδεηξ μαγκήηεξ δεκ είκαη 
μαγκήηεξ αιιά πνέπεη κα ηα μαγκεηίζμομε; 

 

Τμ μαγκεηηθό πεδίμ θάζε αηόμμο ζηδήνμο είκαη ηόζμ ηζπονό, ώζηε ε αιιειεπίδναζε 

ηςκ γεηημκηθώκ αηόμςκ ακαγθάδεη μεγάιεξ μμάδεξ ημοξ κα ημπμζεημύκηαη ζη ζεηνέξ. 

Αοηέξ μη μμάδεξ ηςκ εοζογναμμηζμέκςκ αηόμςκ μκμμάδμκηαη μαγκεηηθέξ πενημπέξ. 

Κάζε πενημπή είκαη ηέιεηα μαγκεηηζμέκε, αθμύ απμηειείηαη από εθαημμμύνηα άημμα 

ζε ζεηνέξ. Οη πενημπέξ είκαη ελαηνεηηθά μηθνέξ θαη θάζε θνύζηαιιμξ ζηδήνμο 

πενηέπεη πμιιέξ.   

Ωζηόζμ, θάζε θμμμάηη ζηδήνμο δεκ είκαη  

μαγκήηεξ, επεηδή μη πενημπέξ ημο οιηθμύ δεκ  

είκαη εοζογναμμηζμέκεξ ζε ζεηνέξ, όπςξ  

θαίκεηαη ζημ δηπιακό ζπήμα. Οη μαγκεηηθέξ  

πενημπέξ  είκαη ηοπαία πνμζακαημιηζμέκεξ  

μπμνεί όμςξ κα ηεζμύκ ζε ζεηνέξ, ακ πιεζηάζμομε 

 έκακ μόκημμ μαγκήηε. Οη πενημπέξ  

εοζογναμμίδμκηαη όπςξ θαίκεηαη ζημ δηπιακό 

 ζπήμα.  

Όηακ απμμαθνύκμομε ημκ μόκημμ μαγκήηε  ε  

θακμκηθή ζενμηθή θίκεζε (ε άηαθηε δειαδή θίκεζε  

ηςκ αηόμςκ) ζα ακαγθάζεη ηηξ πενηζζόηενεξ  

μαγκεηηθέξ πενημπέξ, ή θαη όιεξ, κα λακαπάνμοκ  

ημκ ηοπαίμ πνμζακαημιηζμό ημοξ. Ακ όμςξ ημ  

πεδίμ ημο μόκημμο μαγκήηε είκαη πμιύ ηζπονό,  

μ ζίδενμξ μπμνεί κα δηαηενήζεη θάπμηα δηθή ημο μαγκήηηζε, έζης θαη ακ 

απμμαθνοκζεί μ μόκημμξ μαγκήηεξ. Έηζη αθνηβώξ, θαηαζθεοάδμκηαη μαγκήηεξ, με 

ημπμζέηεζε δειαδή θμμμαηηώκ ζηδήνμο μέζα με ηζπονά μαγκεηηθά πεδία. (μαγκήηηζε 

με επαγςγή)  

Γκδηαθένμκ πανμοζηάδεη ημ θαηκόμεκμ θαηά ημ μπμίμ, ακ ζενμάκμομε έκα 

μαγκεηηζμέκμ οιηθό πάκς από θάπμηα ζενμμθναζία, πάκεη ηηξ μαγκεηηθέξ ημο 

ηδηόηεηεξ. Η ζενμμθναζία αοηή ιέγεηαη ζενμμθναζία Curie. Αοηό ζομβαίκεη, επεηδή 

πάκς από αοηή ηε ζενμμθναζία μη μαγκεηηθέξ πενημπέξ πάκμοκ ημκ πνμζακαημιηζμό 

πμο είπακ. Τμ ίδημ ζα παναηενήζμομε, ακ ζθονειαηήζμομε έκα μαγκεηηζμέκμ οιηθό 

(π.π. μεηαιιηθό έιαζμα) . Η ζθονειάηεζε θαηαζηνέθεη ηε δηάηαλε πμο είπακ μη 

μαγκεηηθέξ πενημπέξ με απμηέιεζμα κα απμμαγκεηηζηεί. 

 

Ακαθμνέξ : α) Φοζηθή Β΄ Γεκηθμύ Λοθείμο Γεκηθήξ Παηδείαξ 

                  β) Οη Έκκμηεξ ηεξ Φοζηθήξ ηόμμξ ΙΙ P. G. Hewitt 

 

 

Οι μαγνητικές περιοχές πριν 
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προσανατολισθούν. 

 


