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STRUMIEŃ INDUKCJI MAGNETYCZNEJ 

Strumień́	 ΦB	 indukcji	 magnetycznej	 przez	 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.	
	

   φB =
!
B ⋅
!
A = BAcosα

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

Dla	pola	jednorodnego	
	na	płaskiej	powierzchni:	

A	



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.		

	



PRAWO FARADAYA 

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

przechodzącego przez pole powierzchni rozpostartej na konturze obwodu: 
 

 
ε i = −

dφB

dt
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PRAWO FARADAYA  



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.		



  
!
A  

!
A

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 



 
11.   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	

 ⊙ B



12.   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	



 
13.  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	



 
14.  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	



Zadania	
 
15.  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. 

 

 
 
 
 
 



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: 

 
ε L = −

dφB

dt
= −L dI

dt  φB = LI

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. 



16. 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? 

Zadania	


