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Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές

Ο αγωγός ΑΓ του σχήµατος έχει µάζα

Σε µια στιγµή ο αγωγός αφήνεται να κινηθεί

µέσα σε ένα οριζόντιο οµογενές µαγνητικό

Τα πάνω άκρα των  δύο στύλων συνδέονται

αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχοµένου

αγωγός ΑΓ έχει αποκτήσει ταχύτητα υ

i=0,8 Α. Για τη στιγµή αυτή να βρεθούν

i) Η ΗΕ∆ από επαγωγή στον αγωγό ΑΓ

ii) Η τάση στα άκρα του κιβωτίου.

iii) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ και

των δυνάµεων αυτών; 

iv) Η ισχύς της ΗΕ∆ από επαγωγή. Τι

Ο αγωγός ΑΓ και οι κατακόρυφοι στύλοι

Απάντηση: 

i)  Τη στιγµή που ο αγωγός ΑΓ κινείται

πάνω του µια ΗΕ∆ από επαγωγή

κανόνα των τριών δακτύλων, βρίσκουµε

στο άκρο Γ. 

ii)  Η τάση στα άκρα του αγωγού

Ε=2V, ενώ η τάση VR στα άκρα του

VR=i·R=0,8·1V=0,8V. Αλλά από

VΚ=Ε-iR=1,2V. 

iii)  Στον αγωγό ασκείται το βάρος

κανόνα των τριών δακτύλων, βρίσκουµε

σχήµα, µε µέτρο FL=Βiℓ=0,5·0,

ΣF=m·α → 

Η ισχύς του βάρους είναι ίση

σχηµατίζει η δύναµη (βάρος) µε

Αντίστοιχα η ισχύς της δύναµης

www.ylikonet.gr 

Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές

σχήµατος έχει µάζα 0,1kg, µήκος ℓ=1m και αµελητέα αντίσταση

αφήνεται να κινηθεί σε επαφή µε δύο κατακόρυφους στύλους

οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήµα

δύο στύλων συνδέονται µέσω αντίστασης R=1Ω και ενός

αγνώστου περιεχοµένου). Μετά από λίγο, τη στιγµή t1, ο

αποκτήσει ταχύτητα υ=4m/s, ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύµα

βρεθούν: 

στον αγωγό ΑΓ. 

κιβωτίου. 

αγωγού ΑΓ και η ισχύς κάθε δύναµης που ασκείται πάνω του Τι

επαγωγή. Τι ποσοστό της παραπάνω ισχύος απορροφά το κιβώτιο

κατακόρυφοι στύλοι δεν εµφανίζουν αντίσταση, ενώ g=10m/s2

αγωγός ΑΓ κινείται µέσα σε µαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται 

από επαγωγή Ε=Βυℓ=0,5·4·1V=2V, ενώ µε βάση τον 

δακτύλων, βρίσκουµε ότι ο θετικός πόλος της αντιστοιχεί 

του αγωγού ΑΓ, αφού δεν έχει αντίσταση, είναι ίση µε 

στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση: 

Αλλά από το 2ο κανόνα του Kirchhoff, VΓΑ=VΚ+VR → 

ασκείται το βάρος και η  δύναµη Laplace από το µαγνητικό πεδίο

δακτύλων, βρίσκουµε ότι είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα πάνω

·0,8·1Ν=0,4Ν. Έτσι από το 2ο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε

→ 22L s/m6s/m
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δύναµη βάρος) µε την ταχύτητα. Οπότε: 

W4W14101,0mgPw =⋅⋅⋅=⋅⋅= συναυ  

της δύναµης Laplace είναι: 

Επαγωγή 

1

Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές. 

αντίσταση. 

κατακόρυφους στύλους, 

στο σχήµα. 

Ω και ενός 

, ο 

διαρρέεται από ρεύµα 

ασκείται πάνω του. Τι εκφράζουν τα έργα 

απορροφά το κιβώτιο Κ; 

2. 

µαγνητικό πεδίο, που µε βάση τον 

φορά προς τα πάνω, όπως στο 

Νεύτωνα παίρνουµε: 

 

, όπου α η γωνία που 
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W6,1W44,0180FP o
LFL −=⋅−=⋅⋅= συνυ  

Το έργο του βάρους συνδέεται µε την µείωση της δυναµικής ενέργειας του αγωγού. Πράγµατι ο 

ρυθµός µεταβολής της δυναµικής ενέργειας του αγωγού, λόγω πτώσης, είναι: 
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Αντίθετα η δύναµη Laplace αφαιρεί ενέργεια (αρνητικό έργο) από τον αγωγό µετατρέποντάς την σε 

Ηλεκτρική. Έτσι στην περίπτωσή µας τη στιγµή t1 η δύναµη Laplace µετατρέπει την µηχανική 

ενέργεια του αγωγού σε ηλεκτρική µε ρυθµό 1,6 J/s. 

iv)  Ο αγωγός ΑΓ λειτουργεί σαν µια πηγή παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωµα. Η ισχύς 

αυτής της «πηγής» είναι ίση: 

ΡΕ=Ε·i=2·1,6 W=1,6 W 

Από την ενέργεια αυτή που παρέχει ο αγωγός στο κύκλωµα, ένα µέρος µετατρέπεται σε θερµότητα 

στον αντιστάτη και το υπόλοιπο παρέχεται στο αδιαφανές κιβώτιο (σε µια µορφής ενέργεια θα 

µετατραπεί το ποσόν αυτό, δεν γνωρίζουµε). Αλλά: 

ΡQ=i2
·R= 0,82

·1 W= 0,64W 

Οπότε στο κιβώτιο παρέχεται ενέργεια µε ρυθµό: 
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Σχόλια. 

1) Θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε την ισχύ που το ηλεκτρικό ρεύµα παρέχει στο κκιβώτιο και από την 

εξίσωση: 

ΡΚ=VΚ·i=1,2·0,8W=0,96W. 

2) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του   αγωγού ΑΓ, στην θέση αυτή είναι ίσος µε: 

→⋅=⋅⋅=
⋅⋅

== υσυνυΣ
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s/J4,2s/J461,0ma
dt

dK
=⋅⋅=⋅= υ  

∆ηλαδή στην θέση αυτή έχουµε: 
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Μείωση της δυναµικής ενέργειας κατά 4J/s. Από αυτά, τα 1,6J/s αφαιρούνται µέσω της  δύναµης 

Laplace, µετατρεπόµενα σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ κατά 2,4J/s αυξάνεται η κινητική ενέργεια του 

αγωγού. 
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