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Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο. 

 

∆ίνεται ένα τετράγωνο συρµάτινο πλαίσιο ΑΒΓ∆ µε πλευρά 1m και αντίσταση R=0,2Ω. Σε µια στιγµή 

δηµιουργούµε ένα µαγνητικό πεδίο µε ένταση κάθετη στο πλαίσιο, η τιµή της οποίας µεταβάλλεται όπως 

στο διπλανό διάγραµµα. Στο σχήµα έχει σχεδιαστεί η κάθετη n στο πλαίσιο, όπως και η ένταση του 

µαγνητικού πεδίου Β. 

i) Να υπολογιστεί η µαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t1=1s. 

ii) Να γίνει η γραφική παράσταση της µαγνητικής ροής που περνά από το πλαίσιο σε συνάρτηση µε το 

χρόνο. 

iii) Να υπολογιστεί η δύναµη (µέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται στην πλευρά ΑΒ του πλαισίου από το 

πεδίο, τη στιγµή t1. Να βρεθεί επίσης τη στιγµή αυτή η συνολική  δύναµη που ασκείται στο πλαίσιο. 

iv) Να υπολογιστεί η δύναµη (µέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται στην πλευρά ΑΒ του πλαισίου από το 

πεδίο, τη στιγµή t2=3s. 

v) Να υπολογιστεί η ενέργεια που µεταφέρεται συνολικά από το πεδίο στο πλαίσιο. 

Απάντηση: 

i) Αφού η ένταση του πεδίου είναι ανάλογη του χρόνου στο χρονικό διάστηµα 0-2s, τη στιγµή t1=1s έχει 

µέτρο Β1=0,4Τ. Συνεπώς η µαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο είναι: 

Φ=Β1·Α·συνα=0,4·1·(-1)Wb=-0,4Wb 

Όπου η γωνία µεταξύ των δυναµικών γραµµών και της κάθετης στο πλαίσιο είναι α=180°. 

ii)   Μπορούµε να βρούµε την συνάρτηση της έντασης του µαγνητικού πεδίου, 

σε συνάρτηση µε το χρόνο, αφού θα είναι της µορφής Β=λt όπου για t=2s, 

Β=0,8Τ, οπότε sT
t

B
/4,0==λ . Αλλά τότε: 

Φ=Β·Α·συνα=  0,4·t·1·(-1) = -0,4t  (µονάδες στο S.Ι.) 

Και η γραφική παράσταση είναι του διπλανού σχήµατος, όπου µετά τη στιγµή t2=2s έχει σταθερή τιµή 

-0,8Wb. 

iii)  Στο χρονικό διάστηµα 0-2s η κλίση στο διάγραµµα Φ-t είναι σταθερή, οπότε θα αναπτύσσεται και 

σταθερή ΗΕ∆ από επαγωγή στο πλαίσιο. Έτσι για τη στιγµή t1=1s, έχουµε: 
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Αλλά τότε το πλαίσιο διαρρέεται από ρεύµα ένταση AA
R
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Ποια είναι η φορά του ρεύµατος αυτού; Με βάση τον κανόνα του Lenz το ρεύµα θα έχει τέτοια φορά, 

ώστε να αντιτίθεται στην αύξηση της έντασης του µαγνητικού πεδίου, συνεπώς να δηµιουργεί 

µαγνητικό πεδίο µε φορά προς τα έξω, ίδια µε το διάνυσµα n.  

 

Αλλά τότε µε βάση τον κανόνα των τριών δακτύλων, βρίσκουµε ότι στην πλευρά ΑΒ ασκείται δύναµη 

Laplace, όπως στο σχήµα και µέτρο FL=Β·Ι·ℓ= 0,4·2·1Ν=0,8Ν. 

Αλλά στο παραπάνω σχήµα έχουν σχεδιαστεί επίσης οι δυνάµεις στις άλλες πλευρές του πλαισίου, 

οπότε η συνισταµένη στις ΑΒ και Γ∆ είναι µηδενική, όπως και η συνισταµένη των δυνάµεων στις 

πλευρές ΒΓ και ∆Α. Συνεπώς η συνισταµένη όλων των δυνάµεων είναι µηδενική. 

iv) Τη στιγµή t2=3s, δεν αναπτύσσεται ΗΕ∆ λόγω επαγωγής, αφού µετά τη  στιγµή t=2s η µαγνητική ροή 

παραµένει σταθερή. Οπότε δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα ούτε και ασκείται δύναµη Laplace στο 

πλαίσιο. 

v) Η ενέργεια που µεταφέρεται από το µαγνητικό πεδίο στο πλαίσιο, µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια 

και τελικά σε θερµότητα πάνω στην αντίσταση του πλαισίου. Οπότε έχουµε: 

Εολ=QR=Ι2R·t=22·0,2·2J=1,6J. 

Σχόλιο: 

Η ένταση του ρεύµατος προέκυψε θετική. Με βάση το πρόσηµο της έντασης και την κάθετη στο πλαίσιο, 

µπορούµε να σχεδιάσουµε τη φορά της. Με τον κανόνα του δεξιού χεριού, όταν τα ενωµένα δάκτυλα 

δείχνουν την φορά διαγραφής της περιµέτρου του πλαισίου, τότε ο αντίχειρας δείχνει την κάθετη στο 

πλαίσιο.  

 

Έτσι,  αν έχουµε ορίσει την κάθετη στο πλαίσιο, έχουµε ορίσει και µια φορά διαγραφής της περιµέτρου του. 

Η φορά αυτή θεωρείται θετική και θα είναι και η φορά για θετική ένταση ρεύµατος, ενώ η αντίθετη φορά θα 

δίνει τη φορά στην περίπτωση αρνητική της έντασης. 

dmargaris@sch.gr 
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