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STRUMIEŃ INDUKCJI MAGNETYCZNEJ

Strumień́ ΦB indukcji magnetycznej jednorodnego pola magnetycznego przez płaską
powierzchnię A definiujemy jako iloczyn skalarny wektora powierzchni A i wektora
indukcji magnetycznej B. Wektor powierzchni A to wektor prostopadły do danej
powierzchni o wartości równej liczbowo polu tej powierzchni. Strumień indukcji jest
proporcjonalny do linii pola przecinającej powierzchnie.
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A = BAcosα

Jednostką strumienia jest Weber:  [Wb = T  m2].

Dla pola jednorodnego
na płaskiej powierzchni:
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INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Zmiana w czasie strumienia ΦB przenikającego przez
powierzchnię ograniczoną obwodem elektrycznym, wzbudza
w tym obwodzie prąd elektryczny (prąd indukcyjny). Prąd ten
powstaje pod wpływem indukowanej siły elektromotorycznej.

Nieruchoma pętla, względem
której porusza się źródło
pola magnetycznego

Przewód w kształcie pętli
porusza się w obszarze
pola magnetycznego

Nieruchoma pętla i nieruchome źródło pola
magnetycznego lecz zmienia się prąd, który
jest źródłem pola magnetycznego.



Siła elektromotoryczna indukcji jest proporcjonalna
do szybkości zmian w czasie strumienia indukcji magnetycznej 

przechodzącego przez pole powierzchni rozpostartej na konturze obwodu:
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REGUŁA LENZA

Prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że jego własne pole 
magnetyczne przeciwdziała przyczynie, która ten prąd wywołała. 

 
ε i = −

dφB

dt

Kierunek prądu indukowanego w pętli (rysunek) zależy od tego czy strumień
rośnie czy maleje (zbliżamy czy oddalamy magnes). Ta reguła dotyczy prądów
indukowanych.
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Kierujemy kciuk prawej dłoni zgodnie z kierunkiem i zwrotem wektora A.

a) indukowany prąd ma kierunek przepływu wskazywany przez palce prawej dłoni, jeśli εi>0

b)   indukowany prąd ma kierunek przepływu przeciwny do wskazywanego przez palce prawej
dłoni, jeśli εi<0

REGUŁA LENZA – konwencja znaków



1. Obwód przedstawiony poniżej znajduje się w jednorodnym polu
magnetycznym w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola. Indukcja
magnetyczna zmienia się w czasie według funkcji B = kt. Obliczyć natężenie
prądu, który płynie w obwodzie, jeżeli opór obwodu wynosi R. W jakim
kierunku popłynie prąd?

Zadania
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2. Wyznacz natężenie prądu na odcinku PQ o długości a = 65 cm. Obwód 
znajduje się w polu magnetycznym, którego wielkość zmienia się w czasie 
zgodnie z wyrażeniem B = (1 × 10-3 T/s) t. Opór na jednostkę długości drutu 
wynosi 0.1 Ω/m.

Zadania



3. Przewodzący pręt ślizga się ze stałą prędkością v po przewodzących szynach w
obecności jednorodnego pola magnetycznego B zwróconego w stronę kartki,
jak na rysunku poniżej.
(a) Znajdź wyrażenie na siłę elektromotoryczną indukowaną w obwodzie.
(b) Wyznacz kierunek prądu indukowanego w pętli.
(c) Wyznacz moc wydzielaną na oporniku R.
Odległość pomiędzy szynami wynosi l.

Zadania





4. Dwie proste przewodzące szyny tworzą kąt prosty w punkcie, w którym ich
końce się łączą. Przewodzący pręt, połączony elektrycznie z szynami
rozpoczyna ruch w wierzchołku kąta w chwili t = 0 i porusza się z prędkością
5.2 m/s jak pokazano na rysunku. Pole magnetyczne o indukcji B = 0.35 T jest
skierowane przed płaszczyznę rysunku. Oblicz (a) strumień magnetyczny
przechodzący przez trójkąt utworzony z szyn i pręta w chwili t = 3s. (b) Siłę
elektromotoryczną indukowaną wzdłuż obwodu trójkąta w tej samej chwili.

Zadania



5. Cienki pierścień metalowy o promieniu r rotuje ze stałą prędkością kątową ω
w stałym polu magnetycznym jak na rysunku poniżej:

Znajdź wyrażenie na siłę elektromotoryczną indukowaną w pętli.

Zadania





6. Generator napięcia przemiennego składa się z kwadratowej cewki o N = 100 zwojach.
Długość boku cewki wynosi a = 10 cm. Cewka znajduje się w jednorodnym polu
magnetycznym o indukcji B = 0.1 T. Z jaką częstotliwością należy kręcić cewką, aby
maksymalna moc chwilowa wydzielona na oporniku R = 10 kΩ wynosiła P = 1W.

Zadania

R



Zadania

7. Długi solenoid charakteryzuje się gęstością uzwojenia n = 400 zwojów / metr
długości. Przez solenoid przepływa prąd opisany równaniem:
I = (30 A)( 1-e-1.6t ). Wewnątrz solenoidu znajduje się współosiowo położona
cewka o N = 250 zwojach i promieniu R = 6 cm. Wyznacz wartość siły
elektromotorycznej indukowanej w cewce.



8. *Prostokątna ramka o długości a, szerokości b i oporze R jest umieszczona w
pobliżu nieskończenie długiego przewodu, w którym płynie prąd o natężeniu I,
jak pokazano na rysunku. Odległość od przewodu do osi ramki jest równa r.
(a) Oblicz wartość strumienia magnetycznego przechodzącego przez ramkę.
(b) Oblicz natężenie prądu w ramce, gdy oddala się ona od długiego przewodu

z prędkością v.

Zadania


