
Κίνηση ράβδου σε μαγνητικό πεδίο 
 

 
 

 

 

 

 

 

Συμβολισμός και παραδοχές 

• Τα παράλληλα σύρματα είναι αγώγιμα, έχουν αμελητέα αντίσταση και άπειρο μήκος 
ενώ ο αγωγός παραμένει κάθετος σε αυτά και δύναται να ολισθαίνει χωρίς τριβή. 

• Το μαγνητικό και το βαρυτικό πεδίο είναι ομογενή. 
• Αντίσταση αέρα δεν υπάρχει.  
• Όλες οι εξωτερικές δυνάμεις είναι κάθετες στον αγωγό. 

Θεωρούμε τη γενική περίπτωση που το επίπεδο της διάταξης είναι κεκλιμένο σε σχέση 
με το οριζόντιο επίπεδο ενώ η ράβδος πάντα παράλληλη σε αυτό. Για λόγους απλότητας 
δεν τοποθετούνται δείκτες στις συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου, του βάρους και της 
σταθερής εξωτερικής δύναμης. Θα χρησιμοποιούμε τον παρακάτω συμβολισμό: 

m Μάζα αγωγού 
L Μήκος αγωγού  
R Ολική αντίσταση κυκλώματος  
g Συνιστώσα πεδίου βαρύτητας στη διεύθυνση κίνησης  
B Συνιστώσα μαγνητικού πεδίου κάθετη στη διεύθυνση κίνησης 
FΕξ Συνιστώσα σταθερής εξωτερικής συνισταμένης στη διεύθυνση 

κίνησης (χωρίς Laplace εξωτερικής ΗΕΔ) 
F Συνιστώσα σταθερής εξωτερικής συνισταμένης στη διεύθυνση 

κίνησης (με Laplace εξωτερικής ΗΕΔ) 
E, ΙE, FE Σταθερή εξωτερική ΗΕΔ, Ένταση αντίστοιχου ρεύματος και 

αντίστοιχη δύναμη Laplace 
Eεπ, Iεπ, Fεπ ΗΕΔ από επαγωγή, Ένταση αντίστοιχου ρεύματος και αντίστοιχη 

δύναμη Laplace 
 

Ως θετική θεωρούμε τη φορά της αρχικής ταχύτητας u0 ή της ταχύτητας αμέσως μετά την 
εκκίνηση.  

Η εξωτερική ΗΕΔ θεωρείται θετική αν η αντίστοιχη δύναμη Laplace είναι θετική. 
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Η δύναμη Laplace από επαγωγή είναι της μορφής: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = −𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑏𝑏 =
𝐿𝐿2𝐵𝐵2

𝑅𝑅
 

Η Δ.Ε διαμορφώνεται ως εξής: 

𝐹𝐹 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω F ονομάσαμε την αλγεβρική τιμή της συνιστώσας της 
σταθερής εξωτερικής συνισταμένης, στη διεύθυνση κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και 
της δύναμης Laplace που προσέρχεται από την εξωτερική ΗΕΔ. 

 

Η λύση της παραπάνω Δ,Ε είναι : 

𝑏𝑏 = 𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊(1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡) + 𝑏𝑏0𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡 

όπου:  𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐿𝐿2𝐵𝐵2  η οριακή ταχύτητα του αγωγού και 𝛬𝛬 = 𝑏𝑏

𝑚𝑚
. 

Η θέση του αγωγού προκύπτει αν ολοκληρώσουμε την παραπάνω:  

𝑥𝑥 = 𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊𝑑𝑑 +
𝑏𝑏0 − 𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊

𝛬𝛬
(1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡) 

όπου:  𝑥𝑥𝜊𝜊 = 0 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 𝑑𝑑𝜊𝜊 = 0 .   

Το ολικό ρεύμα I που διαρρέει το κύκλωμα δένεται από τη σχέση: 

  

𝐼𝐼 =
𝐸𝐸 − 𝐵𝐵𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊𝐿𝐿

𝑅𝑅�������
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𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡 

 

𝐼𝐼 = 𝐶𝐶 − 𝐷𝐷𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡 

 

Ενεργειακή προσέγγιση 
 

H ενέργεια που παρέχεται ή καταναλώνεται από την εξωτερική ΗΕΔ προκύπτει από 
ολοκλήρωση 𝐸𝐸𝛨𝛨𝛬𝛬 = ∫ 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑  από:  𝑑𝑑′ = 0 → 𝑑𝑑′ = 𝑑𝑑 

𝛦𝛦𝛨𝛨𝛬𝛬 = 𝛦𝛦𝐶𝐶𝑑𝑑 +
𝐸𝐸𝐷𝐷
𝛬𝛬

(1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡) 

 



H ενέργεια που παρέχεται ή καταναλώνεται από την εξωτερική δύναμη FΕΞ δεν απαιτεί 
επιπλέον ολοκλήρωση: 

 

𝑊𝑊 = 𝐹𝐹𝛦𝛦𝛦𝛦𝑥𝑥 = 𝐹𝐹𝛦𝛦𝛦𝛦𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝛦𝛦𝛦𝛦
𝑏𝑏0 − 𝑏𝑏𝜊𝜊𝜊𝜊

𝛬𝛬
(1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡) 

 
H θερμότητα Joule που εκλύεται προκύπτει από ολοκλήρωση  

 𝑄𝑄 = ∫ 𝐼𝐼 2𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑  από:  𝑑𝑑′ = 0 → 𝑑𝑑′ = 𝑑𝑑 

𝑄𝑄 = 𝑅𝑅𝐶𝐶2𝑑𝑑 −
2𝑅𝑅𝐶𝐶𝐷𝐷

𝛬𝛬
(1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡) +

𝑅𝑅𝐷𝐷2

2𝛬𝛬
(1 − 𝑒𝑒−2𝛬𝛬𝑡𝑡) 

 
Η επαλήθευση της Α.Δ.Ε προκύπτει ως : 

𝑊𝑊𝛦𝛦𝛦𝛦 + 𝐸𝐸𝛨𝛨𝛬𝛬 = 𝑄𝑄 + 𝛥𝛥𝛥𝛥 

η στιγμιαία:  

𝐹𝐹𝛦𝛦𝛦𝛦𝑏𝑏 + 𝐸𝐸𝛨𝛨𝛬𝛬𝐼𝐼 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅 +
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑  

Το βάρος έχει συγχωνευθεί στην δύναμη Fεξ οπότε η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας 
«κρύβεται» στον πρώτο όρο του πρώτου μέλους των δυο παραπάνω σχέσεων. 

 

Οδηγίες χρήσης Excel  
• Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται μόνο στα κελιά με πλαίσιο. 

 
• Θετική θεωρείται η αρχική ταχύτητα ή η φορά εκκίνησης  και το πρόσημο των 

υπολοίπων εισάγεται με βάση την παραπάνω θετική φορά. 
 

• Προσοχή στο πρόσημο της εξωτερικής ΗΕΔ που καθορίζεται με βάση την 
αντίστοιχη δύναμη Laplace 
 
 

•  Στα δεδομένα εισόδου εισάγονται οι συνιστώσες που επηρεάζουν τη δυναμική 
του φαινομένου. 
 
Παράδειγμα: Κεκλιμένο επίπεδο φ=300 , εκτόξευση επάνω,  
θα εισάγουμε g=-5m/s2 . 
 

Μυσίρης  


