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Ηλεκτρεγερτική δφναμη (τάςη) εξ’ επαγωγήσ

Όςο ο μόνιμοσ μαγνήτησ είναι ακίνητοσ το γαλβανόμετρο δείχνει ότι από το πηνίο 
δεν περνάει ρεφμα .

Περίπτωςη α’



Όςο ο μαγνιτθσ μετακινείται προσ το πθνίο, θ βελόνα του γαλβανομζτρου 
ςτρζφεται προσ τα δεξιά.

Περίπτωςη β’



Όςο ο μαγνιτθσ μετακινείται απομακρυνόμενοσ από το πθνίο, θ βελόνα 
ςτρζφεται προσ τα δεξιά.

Περίπτωςη δ’



υμπζραςμα: Όςθ ώρα μετακινείται ο μαγνιτθσ το πθνίο δζχεται
μεταβλθτό μαγνθτικό πεδίο. Επομζνωσ, ζνα μεταβαλόμενο μαγνητικό
πεδίο επάγει ςε ζνα ηλεκτρικό κφκλωμα (πχ πηνίο) ηλεκτρεγερτική
δφναμη. Η τάςθ αυτι ονομάηεται Ηλεκτρεγερτική Δφναμη εξ Επαγωγήσ.

Συγκεκριμζνα όταν ο μαγνιτθσ πλθςιάηει προσ το πθνίο το μαγνθτικό
πεδίο που δζχεται, από τον μαγνιτθ, αυξάνεται. Ενώ όταν το μαγνθτικό
πεδίο του πθνίου μειώνεται, όταν ο μαγνιτθσ απομακρφνεται, θ
επαγόμενθ τάςθ άρα και ρεφμα αλλάηουν φορά.



Εάν αντιςτραφεί θ κζςθ του μαγνιτθ, κατά το πλθςίαςμα του μαγνιτθ προσ το 
πθνίο θ βελόνα πάει προσ τα δεξιά δθλαδι αντίκετα όπωσ ςυνζβθ ςτθν 
περίπτωςθ «β».

Περίπτωςη ε’



Ενώ όταν ο μαγνιτθσ απομακρφνεται θ βελόνα του γαλβανομζτρου ςτρζφεται 
αντίκετα από ότι είχε ςτραφεί ςτθν περίπτωςθ «γ».

Περίπτωςη ςτ’



Νόμοσ του Farady & νόμοσ του Lenz

Ο Faraday υπολόγιςε τθν εξ επαγωγισ αναπτυςςόμενθ θλεκτρεγερτικι δφναμθ 
(ΗΕΔ).

Στθν περίπτωςθ «β’» όταν πλθςιάηει ο μαγνιτθσ προσ το πθνίο, θ μαγνθτικι ροι
τθν ςτιγμι t1 είναι Φ1=Φmin ενώ τθν ςτιγμι t2 που ειςζρχεται ςτο πθνίο είναι
Φ2=Φmax . Δθλαδι, θ ροι αυξάνεται κατά ΔΦ=Φ2-Φ1. Άρα:

Όπου, ΔΦ/Δt είναι ο ρυκμόσ τθσ μεταβολισ τθσ μαγνθτικισ ροισ που δζχεται θ 
κάκε ςπείρα του πθνίου πθνίο.

Επομζνωσ, το πθλίκον ΔΦ/Δt δθλαδι,ο ρυκμόσ τθσ μεταβολισ τθσ μαγνθτικισ ροισ 
που δζχεται θ κάκε ςπείρα του πθνίου,  είναι κετικι:



Στθν περίπτωςθ «γ’» που ο μαγνιτθσ απομακρφνεται από το πθνίο τθν ςτιγμι 
t1 είναι Φ1=Φmax ενώ τθν ςτιγμι t2 που ειςζρχεται ςτο πθνίο είναι Φ2=Φmin . 
Δθλαδι, θ ροι μειώνεται κατά ΔΦ=Φ2-Φ1. Άρα:

Επομζνωσ, το πθλίκον ΔΦ/Δt δθλαδι,ο ρυκμόσ τθσ μεταβολισ τθσ μαγνθτικισ ροισ 
που δζχεται θ κάκε ςπείρα του πθνίου,  είναι αρνθτικι:

1ο υμπεραςμα: Η επαγόμενθ θλεκτρεγερτικι δφναμθ είναι ανάλογθ του 
ρυκμοφ μεταβολισ του μαγνθτικοφ πεδίου, δθλαδι, τθσ ταχφτθτασ που 
μετακινείται ο μαγνιτθσ.



Αφοφ ςε κάκε ςπείρα δθμιουργείται θλεκτρεγερτικι δφναμθ ΔΦ/Δt, ςτισ Ν 
ςπείρεσ του πθνίου θ θλεκτρεγερτικι δφναμθ κα είναι:

Προςκζτονται, δθλαδι, οι αναπτυςςόμενεσ θλεκτρεγερτικζσ δυνάμεισ κάκε ςπείρα 
δεδομζνου ότι αυτζσ βρίςκονται ςε ςειρά.





Συνεπώσ ςφμφωνα με τον νόμο του Lenz, το επαγόμενο ρεφμα αντιςτζκεται
(αντιδρά) ςτο αίτιο που το δθμιουργεί , δθλαδι, ςτθν μεταβολι του
μαγνθτικοφ πεδίου από τθν μετακίνθςθ του μαγνιτθ.



Δθλαδι, κατά το πλθςίαςμα του μαγνιτθ προσ το πθνίο θ επαγόμενθ
θλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΗΕΔ) άρα και ρεφμα ζχουν τζτοια φορά ώςτε να
δθμιουργεί το πθνίο μαγνθτικό πεδίο που να απωκεί τον ειςερχόμενο
μαγνιτθ.

Ενώ κατά τθν απομάκρυνςθ του μαγνιτθ, θ ΗΕΔ αντιςτρζφεται άρα και θ
φορά του μαγνθτικοφ πεδίου, που δθμιουργεί το επαγόμενο ρεφμα ςτο πθνίο,
ζλκοντασ το μαγνιτθ και εμποδίηοντασ ζτςι τθν απομάκρυνςθ του.



Ηλεκτρεγερτική δφναμη εξ’επαγωγήσ ςε ευθφγραμμο αγωγό.

Ζνασ ευκφγραμμοσ αγωγόσ Κ-Λ μικουσ l κινείται με ταχφτθτα υ κάκετα προσ τισ 
μαγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ ενόσ ομοιόμορφου (ομοιγενοφσ) μαγνθτικοφ πεδίου 
μαγνθτικισ επαγωγισ Β. 









Εφαρμόηοντασ τον νόμο του Faraday:
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Όταν ο αγωγόσ μικουσ l’, ςχθματίηει γωνία α με τισ μαγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ

Ενεργό μήκοσ l’’ του αγωγοφ:



Εφαρμογζσ Γεννήτριεσ



Εφαρμογζσ Μεταςχθματιςτζσ



Αυτεπαγωγή & υντελεςτήσ Αυτεπαγωγήσ
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Μεταβατικό φαινόμενο ςε κφκλωμα R-L 





ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Τθν ςτιγμι t=0, που κλείνει ο διακόπτθσ θ αναπτυςςόμενθ τάςθ ςτο πθνίο είναι 
E=L(ΔΙ/Δt)=U=20V .

Όταν ςτακεροποιθκεί το ρεφμα του κυκλώματοσ τότε ΔΙ/Δt=0 άρα θ Ε=0V, επομζνωσ:
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