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Α. Μαγνητικό Πεδίο –
Νόμοι Biot και Savart - Ampere
Οι Jean-Baptiste Biot (1774 - 1862) και Félix Savart (1791 -1841) Γάλλοι
Φυσικοί διατύπωσαν τον βασικό νόμο του ηλεκτρομαγνητισμού –που φέρει
το όνομά τους– και περιγράφει το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από ένα
σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.

Νόμος των Biot-Savart

I


∆ ϕ

=
ΔΒ


r

μ 0 Ι ⋅ Δ
ημφ
4π r 2


ΔB
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1.5-4 Εφαρμογή. Το μαγνητικό πεδίο συστήματος ρευματοφόρων ευθύγραμμων αγωγών και κυκλικού τόξου

Ο ρευματοφόρος αγωγός ΑΓΔΖ διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5Α και
αποτελείται από ένα κυκλικό τμήμα
Α
Ι
ακτίνας r=0,5m και μήκους s=1,2m
Ι
Ι
Ζ
και από άλλα δύο ευθύγραμμα
r
r ∆
Γ
τμήματα ΑΓ και ΔΖ αγνώστου μη
Ο r
κους που έχουν ακτινικές διευθύνσεις
(…οι φορείς των διέρχονται από
κέντρο Ο του κυκλικού τόξου). Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο Ο
του κυκλικού τόξου.
Απάντηση.
Μαγνητικό πεδίο των αγωγών ΑΓ και ΔΖ.
Το κέντρο Ο είναι πάνω στον φορέα τόσο του αγωγού ΑΓ όσο και του αγωγού ΔΖ
και σύμφωνα με το βοηθητικό θέμα 1.5-1 οι ρευματοφόροι αυτοί αγωγοί δεν
δημιουργούν μαγνητικό πεδίο στο σημείο Ο…(αποδείξτε το!).
Ο ρευματοφόρος αγωγός – κυκλικό τόξο ΑΓ σύμφωνα με το βοηθητικό θέμα
1.5-2 δημιουργεί στο κέντρο του Ο μαγνητικό πεδίο … (αποδείξτε το!)
5
μ Ι
S.I
→ Β=10−7 ⋅
⋅ 1,2 ⇒ Β=24 ⋅ 10−7 Τ με διεύθυνση κάθετη
=
Β 0 2 s 
2
4π r
0,5
στο επίπεδο του κύκλου και φορά προς τα «μέσα» (από τον αναγνώστη προς τη
σελίδα) .
Προφανώς το μαγνητικό πεδίο του όλου του αγωγού ΑΓΔΖ είναι αυτό του
κυκλικού τόξου ΓΔ, Β = 24 ⋅ 10-7 Τ
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Η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου στο τμήμα ΔΖΗ, Κ ∆ΖΗ =
∑ ΒΔσυνφ
υπολογίζεται έμμεσα από την σχέση Κ ολ (κ)= ∑ ΒΔσυνφ=0 ⇒
2,4
Κ ΗΑ +Κ ΑΓΔ +Κ ΔΖΗ =0 →
0+

μ0
μ
2Ιφ+Κ ΔΖΗ =0 ⇒ Κ ΔΖΗ = - 0 2Ιφ
4π
4π

1.5-9 Υπολογισμός κυκλοφορίας μαγνητικού πεδίου συστήματος
αγωγών …
Έστω δύο μονωτικοί αγωγοί απείρου μήκους
είναι με μονωτικό τρόπο σε επαφή και
Α
διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα Ι1=2Α και
Ι2=3Α. Θεωρούμε κλειστή γραμμή (κ) σε
σχήμα τετραγώνου ΑΓΔΖ με το επίπεδό του
κάθετο στους αγωγούς, με το κέντρο του Ο
(σημείο τομής των διαγωνίων του) πάνω στους
αγωγούς και με προσανατολισμό αυτόν της
Ζ
ωρολογιακής φοράς. Να υπολογισθεί η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου των αγωγών ∑ ΒΔσυνφ ,

κ(+)

Γ
Γ

Ι1

Ο

Ι2

∆

α. σε ολόκληρη την κλειστή γραμμή (κ) του τετραγώνου,
β. σε πλευρά του τετραγώνου.
Απάντηση.
α. Σύμφωνα με τον νόμο του Ampere για κλειστή γραμμή (κ)=ΑΓΔΖΑ στο εσωτερικό της οποίας υπάρχουν οι δύο ρευματοφόροι αγωγοί για την κυκλοφορία του
μαγνητικού πεδίου ισχύει
Ι

=Ι −Ι

ολ ,εσ
2
1
→ Κ ολ =
∑ ΒΔσυνφ=μ 0 (Ι 2 -Ι1 ) ⇒
Κ ολ =
∑ ΒΔσυνφ=μ 0 Ιολ,εσ 

Κ ολ =
∑ ΒΔσυνφ=4π ⋅ 10-7

Νm
(3-2)A ⇒
A

Κ ολ =
∑ ΒΔσυνφ= 4π ⋅ 10-7 Nm

β. Για υπολογισθεί η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου του αγωγού ∑ ΒΔσυνφ ,
σε πλευρά του τετραγώνου έστω την ΑΓ θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο
( Ο, α ) στο τετράγωνο … και ο οποίος ταυτίζεται με τις δυναμικές γραμμές των
πεδίων των δύο αγωγών στη θέση αυτή.
Θεωρούμε τώρα την κλειστή γραμμή κ΄=ΑΓΗΑ (ΑΓ η πλευρά του τετραγώνου και
ΑΗΓ μέρος του περιγεγραμμένου κύκλου) με τον προσανατολισμό του σχήματος.
Για τη κλειστή αυτή γραμμή κ΄ η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου είναι
Κ ( ΑΓΗΑ ) =
0 ⇒ Κ ΑΓ + Κ ΓΗΑ =0 ⇒ Κ ΑΓ + ∑ Βολ ∆συνϕ = 0 ⇒

Δύναμη Lorentz

53

Β. Αλληλεπίδραση κινουμένου φορτισμένου
σωματιδίου με μαγνητικό πεδίο

Δύναμη Lorentz
z

FL

FL = Bυ q ημφ


m,q + φ υ
t0 =
0


Β

x

y

Αν υ=0 , FL = 0, ακινησία , x = 0
 

Αν υ  Β , FL = 0, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση , x = υt




Αν υ ⊥ Β , FL =Βυ q , ομαλή κυκλική κίνηση , R=
 

2πm
mυ
, T=
qB
qB

Αν (υ, Β)=φ με φ ≠ 00 ή φ ≠ 1800 ή φ ≠ 900 , FL =Βυ q ημφ, ελικοειδής
κίνηση με R=

2πm
mυηµϕ
2πm
, T=
, β=υσυνφ
qB
qB
qB

64

Β.Τσούνης: Φυσική Γ΄ Λυκείου, Ηλεκτρομαγνητισμός -2

2.6 Γενική Μεθοδολογία – Εφαρμογές – Βοηθητικά Θέματα
2.6-α Βασική μεθοδολογία
Στη πιο συνηθισμένη περίπτωση, που είναι η βολή ενός φορτισμένου σωματιδίου
γίνεται με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου,
σε γενικές γραμμές εργαζόμαστε ως εξής:
Σχεδιάζουμε το βασικό σχήμα στο οποίο φαίνονται,
• η κατεύθυνση και τα όρια του μαγνητικού πεδίου,
• το φορτίο (και το είδος του … θετικό ή αρνητικό) στην αρχική θέση εισόδου
(ή βολής) στο μαγνητικό πεδίο,
• η δύναμη Lorentz που ασκείται στο φορτίο,
• η κυκλική τροχιά του φορτίου και το κέντρο αυτής.
Ας τα δούμε αυτά στο διπλανό σχήμα, που
Γ 
έχουμε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό
Δ

m,q
υ
πεδίο έντασης Β και μια κατακόρυφη τομή
+
φ
του δίνει τα όρια του πεδίου, που είναι

L
FL
τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς L.
Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο (m,q)
d
R


εισέρχεται με ταχύτητα υ κάθετη στις δυναΒ
L
Α
μικές γραμμές του πεδίου, αλλά και κάθετη
+Ε

στην μια πλευρά ΑΓ του τετραγώνου που
φ

FL
R
υ
O
ορίζει τα όρια του πεδίου. Το φορτίο έστω ότι
εξέρχεται από την κορυφή Ε του τετραγώνου
στην άλλη πλευρά από αυτή της εισόδου.
Αρχικά προσδιορίζουμε το κέντρο Ο της κυκλικής τροχιάς, από το σημείο τομής
των διευθύνσεων των δυνάμεων Lorentz που σχεδιάζουμε σε δύο σημεία της
τροχιάς, συνήθως στη είσοδο και έξοδο του φορτίου στο μαγνητικό πεδίο.
(πιο αναλυτικά δείτε την εφαρμογή 2.6-1 αλλά και τις 2.6-2 έως και 2.6-4)
Βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούμε,
mυ
2πm
Η δύναμη Lorentz FL =Bυ q , η ακτίνα R =
και η περίοδος T=
της
qB
qB

κυκλικής τροχιάς,
Σχέσεις από την γεωμετρία του σχήματος … όπως από το ορθογώνιο τρίγωνο
ΑΕΟ, ( ΟΑ ) + ( ΑΕ ) =
2

2

( ΟΕ )2

R2
⇒ ( R − d ) + L2 =
2

Συνήθως αξιοποιείται η γωνία εκτροπής φ που σχηματίζεται από τις κατευθύνσεις
της τελικής και αρχικής ταχύτητας και που στο σχήμα ισούται και με την γωνία
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Α.4 Στο σχήμα φαίνεται η κατακόρυφη τομή δύο διαδοχικών οριζόντιων ομογενών
μαγνητικών πεδίων– που είναι δύο δια

y(cm)


δοχικά ορθογώνια– με εντάσεις Β1 και
υ2
B1
B2 8

Β2 με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα.
Επίσης στο σχήμα φαίνεται ένα σύστημα
ορθογωνίων (x, y) για την περιγραφή της
θέσης του ενός αρνητικά φορτισμένου
σωματιδίου που βάλλεται με ταχύτητα

υ0 από την θέση (4,4) προς το μαγνη
τικό πεδίο έντασης Β1 κάθετη στις δυ-

6


υ0

4
2


υ1

0,0

x(cm)

4
ναμικές γραμμές και στο όριο του πεδίου. Το φορτισμένο αυτό σωματίδιο διαγράφει τις κυκλικές τροχιές του σχήματος
από τις οποίες συμπεραίνουμε τις σχέσεις,

α. για τις ταχύτητες υ2 =3υ0
β. για τις εντάσεις Β2 =3Β1



γ. για τους χρόνους κίνησης t2 και t1 στα πεδία με εντάσεις Β2 και Β1 , t 2 =3t1


δ. για τις δυνάμεις Lorentz στα πεδία με εντάσεις Β2 και Β1 , FL2 =3FL1
A.5 (Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση
είναι λανθασμένη).
x′
y′

Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο (m, q<0) εισέρχεται
p

με ορμή p κάθετη στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού m,q
πεδίου αλλά και κάθετη στο ευθύγραμμο όριο αυτού του
πεδίου. Το σωματίδιο αυτό αφού διαγράψει ημικύκλιο
εξέρχεται του ημικυκλίου σε χρόνο t0.
πm
.
α. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι Β=
y
x
q t0
β. Η ακτίνα του ημικυκλίου είναι R=

p t0
.
πm

γ. Η δύναμη Lorentz που δέχεται το σωματίδιο είναι FL =
δ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής Δp=FL t 0 .
ε. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας είναι ∆K=FL ⋅ pt 0 .

pπ
.
t0
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την μορφή Εαυτ = -L

Β.Τσούνης: Φυσική Γ΄ Λυκείου, Ηλεκτρομαγνητισμός -2

di
di
, όπου
ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της έντασης
dt
dt

ρεύματος.
H ΗΕΔ -αυτεπαγωγής δεδομένου πηνίου είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής
της έντασης ρεύματος.
Σύμφωνα με τον κανόνα Lenz έχει τέτοια πολικότητα ώστε να «αντιτίθεται»
στην μεταβολή της έντασης ρεύματος.

Στο πηνίο του σχήματος, αν η ένταση ρεύματος που διέρχεται από αυτό αυξάνεται,
έχουμε φαινόμενο αυτεπαγωγής με το πηνίο
i αυξανόμενο
di
να ισοδυναμεί με πηγή και η Ε αυτ =-L
να
Ι
dt
Α
Γ
έχει πολικότητα με θετικό πόλο στο Α (+)
+
και αρνητικό πόλο στο Γ(–).
E αυτ <0
Έχει, δηλαδή, τέτοια πολικότητα ώστε να
«θέλει» να δώσει ρεύμα με αντίθετη φορά
με το υπάρχον, ώστε συνολικά το ρεύμα να μην αυξηθεί.
Παρά την αντίθεση της Ε αυτ το ρεύμα θα αυξηθεί και θα πάρει την τιμή που θα

-

έπαιρνε και χωρίς την ανωτέρω αντίθεση, αλλά με χρονική καθυστέρηση.
Στη ανωτέρω περίπτωση η αλγεβρική τιμή της Ε αυτ είναι αρνητική Ε αυτ < 0 .
Αντίθετα αν το ρεύμα στο πηνίο του σχήματος
i μειούμενο
μειώνεται, το πηνίο «θέλει» να μην μειωθεί και
dΙ
Γ
Α
η δημιουργούμενη Ε αυτ =-L
τείνει να δώσει
dt
+
ρεύμα ομόρροπο με το υπάρχον, έτσι έχει
Ε αυτ >0
πολικότητα με θετικό πόλο στο Γ (+) και
αρνητικό πόλο στο Α(–).
Στη ανωτέρω περίπτωση η αλγεβρική τιμή της Ε αυτ είναι θετική Ε αυτ > 0 .

-

Γενικά το πηνίο «αντιδρά» μέσω της Ε αυτ σε κάθε μεταβολή της έντασης
ρεύματος καθυστερώντας χρονικά την ανωτέρω μεταβολή.
Αυτεπαγωγή έχουμε σε κάθε κύκλωμα που μεταβάλλεται η ένταση ρεύματος, αλλά
τα αποτελέσματα είναι αισθητά κυρίως σε κυκλώματα που έχουν πηνίο.
Η αυτεπαγωγή έχει την ιδιότητα της αντίδρασης στη μεταβολές του ρεύματος και
είναι αντίστοιχη με την αδράνεια των σωμάτων στις μεταβολές της ταχύτητας
αυτών. Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι η αδρανειακή τους μάζα, ενώ μετρο αδράνειας των κυκλωμάτων είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής αυτών.
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3.5-2 Εφαρμογή – Αποκατάσταση ρεύματος σε κύκλωμα αντιστάτη πηνίου
Μια πηγή συνεχούς τάσης E=20V, r=1Ω τροφοδοτεί μέσω διακόπτη δ αντιστάτη
R=3Ω και πηνίο με L=0,01H που είναι σε σειρά.
L
R
Κάποια στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη δ και
αρχίζει η αποκατάσταση του ρεύματος στο κύ+
κλωμα.
i
α. Να βρεθεί η εξίσωση της απόλυτης τιμής της
r
δ
Ε
Εαυτ σε συνάρτηση με την ένταση ρεύματος

-

και να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες η
αντίστοιχη γραφική παράσταση.
Όταν η πηγή αποδίδει στο κύκλωμα ενέργεια με ισχύ Pηλ =20W , να υπολογισθούν:
β. ο ρυθμός μεταβολής της έντασης ρεύματος,
γ. το ποσοστό % της ενέργειας μαγνητικού πεδίου που έχει αποθηκευτεί στο πηνίο
σε σχέση με την μέγιστη ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο,
δ. ο ρυθμός με τον οποίο αποθηκεύεται ενέργεια στο πηνίο.
Απάντηση:
α. Σε μια ενδιάμεση στιγμή πριν την αποκατάσταση του ρεύματος γράφουμε τον 2ο
S.I
→ E αυτ =20-4i (S.I) (1).
κανόνα Kirchhoff E-i(R+r)- E αυτ =0 

Τη χρονική στιγμή t0=0 που μόλις κλείνουμε τον διακόπτη το ρεύμα αρχίζει να
αυξάνεται από μηδενική τιμή i=0 και από την (1) προκύπτει E αυτ =
Ε=20V .
Μόλις η ένταση ρεύματος σταθεροποιηθεί δεν
0 και από την
υπάρχει πλέον αυτεπαγωγή E αυτ =
(1) προκύπτει η τελική τιμή της έντασης
ρεύματος
Ε
E − Ι 0 (R + r) − 0 = 0 ⇒ Ι0 =
ή Ι0 =5Α .
R+r
Η γραφική παράσταση της (1) αποδίδεται στο διπλανό διάγραμμα.

Ε αυτ ( V )
20

i(A)

0,0

5

Σχόλιο: Στην περίπτωση αυτή που η αυτεπαγωγή αντιτίθεται στην αύξηση της
έντασης ρεύματος η αλγεβρική τιμή της ΗΕΔ αυτεπαγωγής θεωρείται αρνητική Eαυτ < 0 .

