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Ο νόμος της επαγωγής. 

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m2 µέσα σε ένα κατακόρυφο 

µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό σχήµα. 

 

i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t1=0,5s καθώς και η ΗΕ∆ από 

επαγωγή που αναπτύσσεται πάνω του τη στιγµή αυτή. 

ii) Να υπολογιστεί η µέση ΗΕ∆ από επαγωγή που εµφανίζεται στο πλαίσιο στο χρονικό διάστηµα από 1s-

2s, καθώς και η στιγµιαία ΗΕ∆ τη στιγµή µηδενισµού της έντασης του µαγνητικού πεδίου. 

iii) Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο τη στιγµή µηδενισµού της έντασης του 

µαγνητικού πεδίου. 

iv) Να σχεδιάσετε ένα ποιοτικό διάγραµµα της ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. 

Απάντηση: 

i) Τη στιγµή t1 η ένταση του πεδίου είναι θετική µε φορά προς τα πάνω και η γωνία που σχηµατίζει µε 

την κάθετη στο πλαίσιο είναι µηδενική. Άρα Φ=Β·Α=0,4·0,5Wb=0,2Wb. Τη στιγµή αυτή δεν 

µεταβάλλεται όµως η ροή, συνεπώς Εεπ= 0=
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ii)  Στο χρονικό διάστηµα 1s-2s η µέση ΗΕ∆ που εµφανίζεται είναι: 
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Στο παραπάνω χρονικό διάστηµα η αναπτυσσόµενη ΗΕ∆ είναι 

χρονικά σταθερή, αφού κάθε στιγµή είναι ίση µε την κλίση στο  

διάγραµµα Φ-t. Αλλά η γωνία δ, στο σχήµα, είναι σταθερή, οπότε 

και κάθε στιγµή 
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iii)  Από µαθηµατική σκοπιά, η αναπτυσσόµενη ΗΕ∆ από επαγωγή είναι θετική, 

δηµιουργώντας και θετική ένταση ρεύµατος, δηλαδή ένταση που έχει τη φορά 
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του διπλανού σχήµατος, όπου µε τον κανόνα του δεξιού χεριού, αν τα ενωµένα δάκτυλα δείχνουν τη 

φορά του ρεύµατος, ο αντίχειρας δείχνει την κάθετη n στο πλαίσιο. 

Αλλά αν αφήσουµε τα µαθηµατικά και σκεφτούµε µε βάση το κανόνα του 

Lenz, το επαγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα θα πρέπει να έχει τέτοια φορά, ώστε να 

αντιτίθεται στην αιτία που το προκαλεί. Αιτία εδώ είναι η µείωση του Β, 

συνεπώς θα δηµιουργηθεί ρεύµα τέτοιας φοράς, που να δηµιουργήσει 

µαγνητικό πεδίο µε φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήµα. 

iv) Στο χρονικό διάστηµα 2s-4s η ένταση του µαγνητικού πεδίου µεταβάλλεται (έχει φορά προς τα κάτω 

και µειώνεται το µέτρο της), συνεπώς µεταβάλλεται και η µαγνητική ροή, οπότε εµφανίζεται ΗΕ∆ από 

επαγωγή, αριθµητικά ίση µε την κλίση της καµπύλης Φ-t (εφθ, στο παραπάνω σχήµα). Αλλά µε βάση 

το σχήµα, η κλίση αυτή είναι 1) θετική και 2) δεν είναι σταθερή αλλά µειώνεται µε την πάροδο του 

χρόνου και µηδενίζεται όταν t=4s. Με βάση αυτά, η γραφική παράσταση της ΗΕ∆ σε συνάρτηση µε το 

χρόνο είναι όπως στο διάγραµµα. 
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