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Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό 

Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια 
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Σε αυτήν την περίεργη μαθηματική εξίσωση βασίζεται η λειτουργία πάρα 
πολλών συσκευών που έχουν συμβάλλει στη δημιουργία του σημερινού 

τεχνολογικού μας πολιτισμού. 
 

 

Ο φακός της εικόνας είναι μία συσκευή που μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. 

Πλεονεκτήματα: Είναι οικολογική συσκευή από την άποψη ότι δε μολύνει το περιβάλλον (με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχει μπαταρίες-συσσωρευτές), οικονομικός στη χρήση του αφού δε 

χρειάζεται να αγοράζουμε μπαταρίες, δεν κινδυνεύουμε να «μείνουμε» από μπαταρίες. 

Μειονεκτήματα: Είναι δύσχρηστη συσκευή αφού για τη λειτουργία της μας δεσμεύει και τα 

δύο χέρια, κουραστική στη χρήση της και δεν παρέχει συνεχόμενη και σταθερής έντασης 

φωτεινή ενέργεια. 

 

Φύλλο Εργασίας 12 

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό                                       

Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια 

 
α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι 

(Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται 

στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο την 
έχετε εκφράσει με λόγια, "από το μαγνητισμό 

στον ηλεκτρισμό". Έχετε μάλιστα κάνει και 

σχετικά πειράματα. Θα τη διδαχθείτε και 
εσείς, πολύ αργότερα, έτσι. Είναι και αυτό 

ένα παράδειγμα θέματος που διδάσκεται με 
διαφορετικούς τρόπους σε κάθε βαθμίδα 

εκπαίδευσης. 

Μία από αυτές τις συσκευές είναι και αυτή 

που φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 
Είναι ένας φακός που δε λειτουργεί με 

μπαταρίες αλλά με μια ηλεκτρική 
γεννήτρια. Σχολίασε τα πλεονεκτήματα ή 

τα μειονεκτήματά αυτού του φακού σε 
σχέση με τους φακούς μπαταρίας. 
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Συζήτησε με τους συμμαθητές σου για τον τρόπο λειτουργίας του των 

ηλεκτρικών γεννητριών και γράψε τις υποθέσεις σου. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι ηλεκτρικές γεννήτριες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Αποτελούνται από 

έναν άξονα ,μαγνήτες και σύρματα. Με την περιστροφή του άξονα παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια. Η ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται με το πόσο γρήγορα 

περιστρέφεται ο άξονας. 

 

 

Συγκέντρωσε τα απαραίτητα υλικά και όργανα, κατασκεύασε μια απλή 

ηλεκτρική γεννήτρια ακολουθώντας τις οδηγίες και πειραματίσου: 
 

 

   Ιδιοκατασκευή / Πείραμα 

 

   

 

 

β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω 

γ. Ενεργώ, Πειραματίζομαι 

Υλικά: 
μονωμένο χάλκινο καλώδιο 

(περίπου 100 μέτρα), δύο 
παραλληλόγραμμοι μαγνήτες, 

μεγάλο καρφί ή βίδα, μικρής 
ισχύος λαμπάκι led, χαρτόνι, 

κολλητική ταινία. 

Δίπλωσε το χαρτόνι και πέρασε στο κέντρο του το καρφί, όπως στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Τοποθέτησε τους μαγνήτες δεξιά και 

αριστερά από το καρφί και στερέωσέ 
τους σε αυτό με την κολλητική 
ταινία, όπως στη διπλανή εικόνα. 

Τύλιξε το χάλκινο σύρμα γύρω από 
το χαρτόνι πολλές φορές, όπως στη 

διπλανή εικόνα, για να σχηματιστεί 
πηνίο. 

Ένωσε τα δυο άκρα του πηνίου στο 

λαμπάκι, όπως στη διπλανή εικόνα. 

Περίστρεψε το καρφί κρατώντας το 
πηνίο, όπως στη διπλανή εικόνα και 

παρατηρώντας το LED. 
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Τι παρατηρείς, όταν περιστρέφεις αργά το καρφί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όταν περιστρέφεται το αργά το καρφί το λαμπάκι ανάβει αλλά η ένταση του φωτός είναι μικρή. 

Τι παρατηρείς, όταν περιστρέφεις γρήγορα το καρφί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όταν περιστρέφεται γρήγορα  το καρφί το λαμπάκι ανάβει και η ένταση του φωτός είναι μεγαλύτερη. 

Σταμάτησε να περιστρέφεις το καρφί. Τι παρατηρείς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όταν σταματάει η περιστροφή του καρφιού σταματάει να ανάβει το λαμπάκι. 

 

 

Γράψε τα συμπεράσματά σου για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρικής 

γεννήτριας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  Η γεννήτρια περιλαμβάνει ένα πηνίο και ένα άξονα περιστροφής. Το πηνίο είναι σταθερά 

τοποθετημένο στο κέλυφος της γεννήτριας . Πάνω στον άξονα περιστροφής είναι στερεωμένος 

ένας ισχυρός μαγνήτης. Όταν περιστρέφεται ο άξονας, μαζί του  περιστρέφεται και ο 

μαγνήτης. Η θέση του πηνίου και του μαγνήτη είναι τέτοια ώστε ο μαγνήτης να περιστρέφεται 

στο εσωτερικό του πηνίου. Με την περιστροφή του μαγνήτη στο εσωτερικό του πηνίου, 

παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής του μαγνήτη 

(κινητική ενέργεια περιστροφής) τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Συμπεραίνω, Καταγράφω 



Η Φυσική με Πειράματα  Α΄Γυμνασίου            

Γ.Ι.Δρίτσας-2014 ΣΕΦΕ-Γυμνασίου Δρεπάνου Σελίδα 6 

 

 

 

 
Παρατήρησε τις παρακάτω ηλεκτρογεννήτριες, αναζήτησε τον τρόπο κίνησής 

τους και εξήγησε με βάση τα συμπεράσματά σου πώς είναι κατασκευασμένες 
και πώς λειτουργούν. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο άξονας περιστροφής του δυναμό-Γεννήτριας εφάπτεται με τη ρόδα του ποδηλάτου. Όταν 

περιστρέφεται η ρόδα μαζί της περιστρέφεται και ο άξονας του δυναμό. Ο μαγνήτης που είναι 

στερεωμένος πάνω στον άξονα αρχίζει τότε  να περιστρέφεται. Με την περιστροφή του 

μαγνήτη μέσα στο πηνίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και η λάμπα του ποδηλάτου ανάβει. 

               Εδώ έχουμε μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

 

 

 

 

ε. Εφαρμόζω, Εξηγώ, Γενικεύω 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε μία δεξαμενή σφραγισμένη υπάρχει νερό. Το νερό ζεσταίνεται μέχρι βρασμού από ένα καυστήρα 

στερεού ή υγρού καυσίμου (γαιάνθρακας ή πετρέλαιο). Ο παραγόμενος ατμός θέτει σε κίνηση μία 

τουρμπίνα πάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο άξονας μιας γεννήτριας. Ο μαγνήτης που είναι 

στερεωμένος πάνω στον άξονα αρχίζει τότε  να περιστρέφεται. Με την περιστροφή του μαγνήτη μέσα 

στο πηνίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. ……………………………………………………………………………………. 

Εδώ έχουμε μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε κινητική και στη συνέχεια της κινητικής σε 

ηλεκτρική. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το νερό της λίμνης πέφτει από κάποιο ύψος, μέσω ενός σωλήνα –οδηγού, πάνω σε μια τουρμπίνα την 

οποία θέτει σε περιστροφική κίνηση. Πάνω στην τουρμπίνα είναι τοποθετημένος ο άξονας μιας 

γεννήτριας. Ο μαγνήτης που είναι στερεωμένος πάνω στον άξονα αρχίζει τότε  να περιστρέφεται. Με 

την περιστροφή του μαγνήτη μέσα στο πηνίο παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εδώ έχουμε μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική και στη συνέχεια της κινητικής 

σε ηλεκτρική. 

Παρατήρηση: 

Και στις τρεις περιπτώσεις λειτουργίας γεννήτριας παρατηρήσαμε το ίδιο φαινόμενο. Εκείνο 

που άλλαζε κάθε φορά ήταν  ο τρόπος με τον οποίο αναγκάζονταν σε περιστροφική κίνηση ο 

άξονας της γεννήτριας. 
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Σχεδίασε μια ηλεκτρική ανεμογεννήτρια, εξήγησε τον τρόπο κίνησής της και 

με βάση τα συμπεράσματά σου τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας της. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η ανεμογεννήτρια είναι μια κατασκευή η οποία με τη λειτουργία της παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια. Η ανεμογεννήτρια αποτελείται από τα ίδια βασικά μέρη που αποτελούνται όλες οι 

γεννήτριες έχει δηλαδή ένα στεθερό πηνίο και ένα μαγνήτη ο οποίος περιστρέφεται μέσα στο 

πηνίο. Εκείνο που αλλάζει στην περίπτωσή μας είναι ότι ο άξονας της γεννήτριας είναι 

στερεωμένος πάνω σε μια φτερωτή-έλικα. Επειδή η ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων της 

έλικας είναι πολύ μικρή,υπάρχει ένα σύστημα γραναζιών τα οποία βοηθούν στο να αυξηθεί η 

ταχύτητα περιστροφής του άξονα της γεννήτριας για να παράγει έτσι μεγαλύτερη ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η έλικα μπορεί να περιστραφεί μόνο όταν έχει αέρα. Για το λόγο αυτό 

τοποθετούμε τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που υπάρχει σχεδόν συνεχές ρεύμα αέρα. Όταν 

το ρεύμα αέρα είναι πολύ ισχυρό και υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα πτερύγια,υπάρχει 

σύστημα αυτοπροστασίας που σταματάει την περιστροφή της έλικας.……………………………. 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορείνα αποθηκευτεί σε ειδικούς συσσωρευτές ή να 

περάσει στην κατανάλωση μέσω των δικτύων της ΔΕΗ. 

Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις η λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας 

είναι οικονομική και οικολογική; Εξήγησε. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι περιπτώσεις που συναντήσαμε παραπάνω είναι: 

 Ηλεκτρογεννήτρια –δυναμό ποδηλάτου 

Η λειτουργία της είναι οικονομική και οικολογική.  

 Ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο 
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Η λειτουργία της συγκαταλέγεται στις λιγότερο οικονομικά συμφέρουσες. Όμως εκεί που 

υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι στο ότι η καύση  πετρελαίου ή γαιανθράκων για την 

λειτουργία της  μολύνει σε μέγιστο βαθμό το περιβάλλον. 

 Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 

Οικονομικά συμφέρουσα λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από οικολογικής 

πλευράς υπάρχουν ενστάσεις στην περίπτωση που η συλλογή του νερού γίνεται σε τεχνητή 

λίμνη. Η δημιουργία τεχνητής λίμνης πιθανόν να επηρεάζει το οικοσύστημα της περιοχής. 

Γενικά όμως είναι μια λύση που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και χρησιμοποιεί καθαρή 

πρώτη ύλη.  

 Ανεμογεννήτριες 

Οικονομικά συμφέρουσα λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη χρήση της 

απαιτείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μηδενικού κόστους. Η λειτουργία της δεν επιβαρύνει 

οικολογικά το περιβάλλον. 

Σχολίασε τη συμβολή των ηλεκτρογεννητριών στη διαμόρφωση του 

σημερινού τεχνολογικού πολιτισμού μας και στη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής μας. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Χωρίς τις γεννήτριες δεν θα είχαμε ηλεκτρική ενέργεια ,δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα.  
Όλος ο τεχνολογικός πολιτισμός της εποχή μας έχει στηριχθεί στην παραγωγή και κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η καθημερινή χρήση της έχει βελτιώσει στα μέγιστα την ποιότητα της 
ζωής μας. 
 

Στις περισσότερες ηλεκτρογεννήτριες του εμπορίου, σε ειδικά μεταλλικά 

πλαίσια αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της λειτουργίας τους. 
Πληροφορήσου, συζήτησε με τον/την καθηγητή/τριά σου και γράψε τι 

σημαίνουν, για παράδειγμα: 
 

 
3.600 RPM                (στροφές άξονα περιστροφής ανά λεπτό) 

2 HP                         (ισχύς της γεννήτριας) 
120 V~ / 60 Hz         ( 120 ~ ηλεκτρική τάση που δημιουργεί η γεννήτρια) 
 (60Ηz Η συχνότητα του παραγόμενου ηλεκτρικού   

                                 ρεύματος) 


