
SähköoppiLenzin lain todentaminen53.7.8.1.1.3

Rakenna kuvan mukainen laitteisto. Käytä aluksi virtalähteen aluetta
0-6 V DC. Aseta jännitteenvalitsin asentoon 3.

Paina kytkimen nappia noin viisi sekuntia. Kiinnitä huomiota
alumiinirenkaan liikkeisiin

a) kun virta kytketään
b) kun virta on jatkuva ja tasainen
c) kun virta katkaistaan.

Aseta jännitteenvalitsin asentoon 6 ja toista koe. Miten
alumiinirenkaan käyttäytyminen muuttuu?

Pidä kytkimen nappia pohjassa ja kierrä virtalähteen säädintä
rauhallisesti asteittain isommalle ja pienemmälle. Mitä havaitset?

Vaihda johtimien paikkoja virtalähteessä, jolloin sähkövirran suunta
muuttuu. Tee hypoteesi, miten alumiinirengas käyttäytyy, kun

a) virta kytketään
b) kun virta on jatkuva ja tasainen
c) kun virta katkaistaan.

Pitikö hypoteesi paikkaansa?

Muuta virtalähde antamaan vaihtovirtaa (AC) ja valitse jännitteeksi
asento 6. Tee hypoteesi alumiinirenkaan käyttäytymisestä, kun
virtapiiri suljetaan. Testaa hypoteesi.

Pitikö hypoteesi paikkaansa?

Vaihda alumiinirenkaan tilalle katkaistu rengas ja tutki sen
käyttäytymistä, kun virta kytketään käämiin.

Työssä todennetaan Lenzin laki.

Välineet
15020 Virtalähde
15160 Suojaerotusmuuntaja
51024 Statiivin jalusta + tanko
51026 Ripustuskoukku
52003 Kaksoisreikäpuristin
12966 Käämi 600 r
12951B Rautasydän
11047 Painonappikytkin
11005 Kytkentäalusta

Lisäksi tarvitaan
Alumiinirengas sarjasta 12087
Alumiinirengas katkaistu sarjasta 12087
Johtimia
Lankaa
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Tehtäviä

1. Selitä Lenzin lain ja oikean käden suuntasääntöjen avulla 
alumiinirenkaan käyttäytyminen, kun käämiin kytkettiin tasavirta?

2. Miksi alumiinirengas käyttäytyi samalla tavalla, vaikka virran 
suuntaa muutettiin?

3. Miksi tasavirralla alumiinirenkaaseen vaikuttaa voima vain 
suljettaessa ja avattaessa virtapiiri?

4. Miksi vaihtovirralla alumiinirenkaaseen vaikuttaa voima koko 
ajan, kun virtapiiri on suljettu?

5. Ota selvää, missä voidaan hyödyntää sähkömagneettien avulla
aikaansaatua levitaatiota.

6. Miksi alumiinirenkaaseen ei vaikuta voimaa, jos se on katkaistu?

7. Miksi rengas leijuu aluksi, mutta alkaa vähitellen laskeutua, 
vaikka jännite pidetään samana?

Levitaatio

Muuta virtalähteeksi suojaerotusmuuntaja. Käännä kela (600 r) ja
sen pitkä rautasydän pystyyn. Aseta alumiinirengas rautasydämen
ympärille. Aseta suojaerotusmuuntajan säädin aluksi asentoon 0.
Kytke virta ja kierrä vähitellen jännitettä suuremmalle, kunnes alu-
miinirengas alkaa kohota. Anna virran olla kytkettynä jonkun aikaa.
Mitä renkaalle tapahtuu, vaikka jännite pidetään samana?

Katkaise virta ja kokeile kädellä varovasti alumiinirengasta.
Mitä havaitset?

Kytke virta pois suojaerotusmuuntajan pääkytkimestä.
Aseta jännitteenvalitsin hieman suuremmalle, kuin edellisen kokeen
suurin jännite.
Aseta alumiinirengas rautasydämeen ja kytke virta pääkatkaisijasta.
Mitä havaitset?




