
SAMOINDUKCJA,
ENERGIA ZMAGAZYNOWANA W 

POLU MAGNETYCZNYM



SAMOINDUKCJA

Z dotychczasowej dyskusji można odnieść wrażenie, że siła elektromotoryczna indukcji
powstaje tylko wtedy, gdy zmienny strumień indukcji magnetycznej pochodzi z
zewnątrz. Tak jednak nie jest. Przy zmianie natężenia prądu w obwodzie będzie
zmieniał się również strumień pola magnetycznego wytwarzanego przez ten prąd. W
wyniku czego w tym samym obwodzie będzie indukowana siła elektromotoryczna.
Zgodnie z regułą Lenza siła ta będzie skierowana w taki sposób aby przeciwdziałać
zmianom strumienia magnetycznego. Zjawisko to nazywa się samoindukcją.

Siła elektromotoryczna samoindukcji jest proporcjonalna do szybkości zmian prądu
elektrycznego:
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Współczynnik proporcjonalności L nazywa się indukcyjnością. Jednostką
indukcyjności jest henr: H = V s / A. Indukcyjność zależy tylko od geometrii obwodu,
nie zależy od wartości prądu!



Indukcyjność cewki (solenoidu)

Szczególnie dużą indukcyjnością charakteryzują się cewki (przewody zwinięte w spiralę).

Przewody prostoliniowe charakteryzują się bardzo małą indukcyjnością L – można zaniedbać 
efekt samoindukcji.



9. Wyprowadzić wzór na indukcyjność cewki jeżeli dane są:
natężenie prądu I, liczba zwojów N, długość cewki l, pole
jednego zwoju S.
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10. Kawałek drutu miedzianego (pokrytego cienką izolacją), o
długości 200 m i średnicy 1 mm, jest nawinięty na plastikową
rurkę, tworząc długi solenoid. Solenoid charakteryzuje się
kołowym przekrojem poprzecznym i składa się z ciasno
nawiniętych zwojów w jednej warstwie. Jeśli prąd w
solenoidzie maleje liniowo z czasem od wartości 1.80 A do zera
w 0.12 sekundy to w cewce indukowane jest SEM równa 80
mV. Ile wynosi długość solenoidu mierzona wzdłuż jego osi
oraz liczba jego zwojów?

Zadania



Energia zawarta w polu magnetycznym 
cewki
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Energia zawarta w polu magnetycznym cewki:



Zadania

11. Cewka o indukcyjności L = 2 H i oporze R = 10 Ω została nagle
dołączona do źródła siły elektromotorycznej ε = 100 V. Przed
osiągnięciem wartości stałej natężenie prądu zmienia się w
czasie według relacji: . Dla t = 0.1 s, licząc
od momentu dołączenia źródła, oblicz szybkość, z jaką:
(a) energia jest gromadzona w polu magnetycznym,
(b) energia termiczna jest wydzielana na oporniku,
(c) energia dostarczana jest przez źródło.
(d) Jaka energia zostanie zmagazynowana w cewce po długim
czasie, gdy prąd osiągnie wartość stałą.

I = (ε R)(1− e−Rt L )



I (t) = (ε R)(1− e−Rt L )





12. Oblicz energię związaną z polem magnetycznym solenoidu o
200 zwojach, w którym prąd o natężeniu 1.75 A wytwarza
strumień o wartości 3.70 ×10-4 Tm2 w każdym zwoju.

Zadania


