
(33. Електромагнітна індукція

До Землі з космосу надходить потужний потік швидких за
ряджених частинок, які у випадку попадання на живий орга
нізм можуть негативно вплинути на нього. Проте в магнітно
му полі Землі на них діє сила Лоренца, яка захищає поверх
ню Землі від їх  згубної сили (мал. 2.25).

1. Які влааивості феромагнетиків використовують в електромаг- ■ 
нітах?

2. Для чого «омагнічують» воду?

§ 33. Електромагнітна індукція
Найбільша заслуга у вивченні явиш;а електромаг

нітної індукції належить відомому англійському фізику М. Фа
радею -  неперевершеному майстру проведення фізичного 
експерименту.

Фарадей Майкл (1791-1867) -  видатний англійський 
фізик, основоположник учення про електромагнітне 
поле, один із засновників електрохімГі, дослідник 
взаємодії речовини і магнітного поля.

101

і
Відкриття у 1820 р. данським фізиком X . Ерстедом зв’язку 

магнітного поля з електричним струмом спонукало багатьох 
учених розширити дослідження явищ, пов’язаних з магніт
ним полем. Маючи широту мислення, визначний фізик і до
слідник М. Фарадей передбачив можливий зворотний зв’ язок 
магнітного поля і електричного струму, коли поява магнітно
го поля спричинює виникнення електричного струму. Після 
тривалих наукових пошуків він у 1831 р. отримав перші по
зитивні результати: домігся того, що в замкнутих провідни
ках, які знаходилися в змінному магнітному полі, виникав 
електричний струм. Явище отримало назву електромагніт
ної індукції, а струм, який виникає у провідниках, назвали ін
дукційним струмом.

Явище виникнення електричного струму в замкнутому про- 
віднику, який знаходиться в змінному магнітному полі, нази- \У^Ш ) 
ваеться електромагнітною індукцією. »

Опишемо найважливіші досліди М. Фарадея, які можна 
виконати на шкільному лабораторному обладнанні.



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Мал. 226. Дослід, коли 
рухається магніт

Man. 227. Дослід, коли 
рухається провідник
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До клем гальванометра приєднаємо довгий провідник, час
тина якого закріплена в лапках штативів. Постійний підково
подібний магніт спочатку наближатимемо до провідника, а 
потім віддалятимемо від нього (мал. 2.26). Побачимо, ш;о 
стрілка гальванометра при цьому відхилятиметься спочатку в 
один бік, а потім -  у протилежний.

Змінимо умови досліду. Закріпимо тепер підковоподібний 
магніт у лапках штатива, а провідник, приєднаний до клем 
гальванометра, вводитимемо в міжполюсний простір і виво- 
дитимемо з нього (мал. 2.27). Стрілка гальванометра також 
відхилятиметься спочатку в один, а потім -  у протилежний 
бік.

Зробимо інший дослід. Одну з котушок приєднаємо до клем 
гальванометра, а другу ввімкнемо в електричне коло з джере
лом постійного струму і вимикачем. Замкнувши коло жив
лення другої котушки, почнемо наближати її до першої 
(мал. 2.28). Відхилення стрілки гальванометра засвідчує, що 
в колі першої котушки з ’явився електричний струм. Напрям 
цього струму зміниться на протилежний, якш;о другу котуш-

Мал. 2 2 8 . Д ослід, коли рухається  котушкгі зі стр ум ом



§ 33. Електромагнітна індукція

Мал. 229. Замикання і розмикання електричного кола 
котушки

ку віддаляти від першої. Якщо котушки нерухомі, і;о стрілка 
гальванометра не рухатиметься.

Розмістимо тепер другу котуш ку поблизу першої нерухомо 
і замкнемо коло Гі живлення (мал. 2.29). У момент замикання 
кола стрілка гальванометра відхилиться на деякий кут, а по
тім повернеться в початкове положення. Під час розмикання 
електричного кола другої котушки побачимо, що стрілка 
гальванометра відхилиться в протилежний бік і знову повер
неться в початкове положення.

Дещо змінимо умови проведення останнього досліду. 
Увімкнемо в коло живлення другої котушки реостат, замкне
мо коло і дочекаємося коли стрілка гальванометра повернеть
ся в початкове положення. Після цього почнемо змінювати 
силу струму в колі за допомогою повзунка реостата (мал. 
2.30). Ми спостерігатимемо, що зі збільшенням сили струму 
стрілка гальванометра відхиляється в один бік, а зі зменшен
ням -  у протилежний.

Після цього, не змінюючи положення котушок (див. 
мал. 2.29), замкнемо коло живлення другої котушки і зачека
ємо, доки стрілка гальванометра повернеться в початкове по
ложення. Уведемо в обидві котушки стальне осердя (мал. 2.31). 
Стрілка гальванометра, як і в попередніх дослідах, відхилить
ся від нульової поділки і покаже наявність електричного 
струму в першій котушці в момент введення стрижня. Під час
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Мал. 2 3 0 . Д ослід, коли зм іню ється  сила стр ум у  в котуш ці



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Мал. 231. Дослід, коли рухається стальний стрижень

виимЕшня стрижня з котушок П О М ІТ И М О , що стрілка гальвано
метра відхилятиметься в протилежний бік.

Електричний струм, який виникає в замкнутому провіднику в 
змінному магнітному полі, називають індукційним.

104 Усі ці досліди засвідчують, що за будь-якої зміни магнітної 
індукції чи руху замкнутого провідника в магнітному полі ви
никає електричний струм, й ого  напрям залежить від характе
ру зміни магнітного поля: зі збільшенням магнітної індукції 
він має один напрям, зі зменшенням -  протилежний.

На практиці напрям струму, який виникає в замкнутому 
колі внаслідок електромагнітної індукції, визначають за пра
вилом правої руки (мал. 2.32):
якщо праву руку розмістити в полі так, щоб лінії магнітної 
індукції входили в долоню, відставлений великий палець від
повідав би напряму р уху  провідника, то витягнуті пальці 
руки вказуватимуть напрям індук
ційного струму в провіднику.

Для тривалого існування елек
тричного струму в колі потрібно, 
щоб різниця потенціалів не зникала. 
А  це можливо за умови безперервно
го руху провідника, завдяки чому 
відбувається постійне розділення по
зитивно й негативно заряджених 
частинок під дією сили Лоренца, яка 
має неелектростатичне походження. 
Унаслідок цього процесу створюєть
ся ЕРС індукції. Мал. 232. Правило правої 

'  руки



§ 33. Електромагнітна індукіфЯ

Мал. 233. До пояснення ЕРС 
індукції

Спосіб розрахунку ЕРС індукції 
визначимо для випадку, коли пря
мий провідник, що є частиною за
мкнутого електричного кола, рів
номірно рухається в однорідному 
магнітному полі.

Оскільки електричне коло за
мкнуте, то в ньому існує електрич
ний струм, а на провідник у магніт
ному полі діє сила Ампера (мал.
2.33):

Fĵ  = B /Zsina,
де В -  модуль вектора магнітної ін
дукції; І  -  сила струму в провідни
ку; І -  довжина провідника; а  -  кут між напрямом струму в 
провіднику і вектором магнітної індукції.

Струм у провіднику має такий напрям, що сила Ампера, 
яка діятиме на провідник, «гальмуватиме» pjrx провідника зі 
струмом. Щ об провідник рухався рівномірно (умова існуван
ня постійного електричного струму), до нього потрібно при
класти силу, що за модулем дорівнює силі Ампера, але проти
лежна їй за напрямом:

F  = F ,.
Якщо за певний інтервал часу Аі провідник здійснить пере

міщення As, то робота дорівнюватиме
А  = FAs, або А  = F^As.

Отже,
А  -  BIlAsaina.

Узявши до уваги, що за означенням сила струму дорівнює
О АІ  = — , а ЕРС дорівнює —, та зробивши певні математичні
At Q

перетворення, одержимо:
А  = BQlusina.

А  BQlvsina
Q

= Blv sina.
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Отже, для випадку, коли провід
ник рівномірно рухається в однорід
ному магнітному полі, значення 
ЕРС індукції залежить від магніт
ної індукції поля, довжини прямого

Blvsina



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

провідника та швидкості його руху в магнітному полі, врахо
вуючи кут між векторами Б ій .

1. Хто з учених провів ефективні досліди з електромагнітної індук
ції?

' 2. Якого висновку можна дійти з аналізу описаних дослідів?
3. Яке з описаних явищ є проявом електромагнітної індукції?
4. Якиіі струм називають індукційним?
5. Що характеризує ЕРС індукції?
6. Яка сила розділяє заряджені частинки в провіднику під час його 

руху в магнітному полі?
7. Від чого залежить значення ЕРС індукції?

В п р а в а  16

1. Визначити напрям індукційного струму в провідниках, 
зображених на малюнку 2.34.

2. Визначити ЕРС індукції в провіднику з довжиною актив
ної частини 0,25 м, який переміщується в однорідному маг
нітному полі індукцією 8 мТл зі швидкістю 5 м /с  під кутом 
30“ до вектора магнітної індукції.

3. Дві паралельні мідні шини, розміїцені вертикально на 
відстані 1 м одна від одної, замкнуті вгорі резистором з опо
ром 1 Ом і знаходяться в магнітному полі з індукцією 0,1 Тл, 
перпендикулярною до плоїцини шин. Уздовж шин, торкаю
чись до них, починає падати провідник масою 0,1 кг. Нехту
ючи опором шин і провідника, тертям провідника об рейки, 
визначити максимальну швидкість руху провідника.

4. Горизонтальними рейками, розміщеними у вертикально
му магнітному полі з індукцією 10"® Тл, рухається провідник 
завдовжки 1 м зі сталою швидкістю 10 м /с . Кінці рейок замк-

Мал. 2 3 4 . Д о задачі 1
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нуті нерухомим провідником з опором 2 Ом. Яка кількість те-
і  с плоти виділиться в цьому провіднику за 1 с? Опором рейок і

> рухомого провідника знехтувати.

§ 34. Правило Ленца

ч.

Дослідження відомого
І російського фізика Х.Е. Ленца дали

змогу встановити універсальне пра-
; вило для визначення напряму ін-
; дукційного електричного струму на
; основі зовнішніх проявів цього яви-
; ща. з  цією метою Е.Х. Ленц дослі-
I див взаємодію замкнутого провід-
: ника і змінного магнітного поля,

яке викликало струм у провіднику.
Щ об кращ е зрозуміти суть цьо

го правила, розглянемо дослід.
На легкому горизонтальному

важелі, щ о має вертикальну вісь обертання, знаходяться
. два легких кільця, одне з яких суцільне, а друге -  розріза

не (мал. 2 .35). Важіль насаджений на тонке стальне вістря
так, щ об тертя було мінімальним.

Уведемо в суцільне кільце тонку котуш ку з феромагніт
ним осердям (електромагніт), увімкнену в електричне коло
із джерела струм у і вимикача (мал. 2 .36). Я кщ о замкнути
коло живлення електромагніта, то кільце, відш товхуючись
від котуш ки, зміститься на певну відстань і поверне ва
ж іль на деякий кут.

Мал. 235. Прилад для 
демонстрації правила Ленца 107

Мал. 2 3 6 . Д о правила Ленца



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

(Ш )
У  момент появи струму в елекгромагаіті замкнуте електропро
відне кільце, яке знаходиться біля полюса електромагніта, 
завжди відштовхується від нього.

Якщо дослід повторити, змінивши напрям струму в котуш 
ці, то спостерігатимемо такий самий ефект. Отже, визначаль
ним у даному випадку є не напрям струму в котушці і, відпо
відно, ліній індукції магнітного поля, а зростання індукції
магнітного поля.

Якщо дослід повторити з розрізаним кільцем, то подібного
ефекту не спостерігатиметься. Це засвідчує, що відштовху
вання кільця пов’язане з індукційним струмом, який прохо
дить в суцільному кільці.

(Щ)При розмиканні кола живлення електромагніта провідне кіль
це буде притягуватися до  нього.

108
Щ об зрозуміти подальший хід міркувань, пригадайте, що

паралельні провідники, в яких проходить струм в одному на
прямі, притягуються, а в протилежних -  відштовхуються.
Отже, якщ о кільце відштовхується від котушки, то в ньому
індукується струм, напрям якого протилежний до напряму
струму в котушці (мал. 2.37). Протилежними будуть і напря
ми індукції магнітних полів цих струмів.

Узагальнивши результати проведених дослідів, можна
зробити висновок, до якого вперше прийшов Х .Е . Ленц (пра
вило Ленца):

магнітне поле індукційного струму завжди протидіє змі
ні зовнішнього магнітного поля.

(Щ)індукційний струм в замкнутому провіднику має такий напрям, 
що його магнітне поле компенсує зміну магнітного потоку, яка
викликала цей струм.

Мал. 2 3 7 . Магнітна індукція збільш ується



§ 35. Магнітний потік

1. Чому суцільне металеве кільце відштовхується від електро
магніта в момент замикання кола живлення? , '

2. Чому суцільне металеве кільце притягується до електромаг
ніта при розмиканні кола живлення?

3. Сформулюйте правило Ленца.

В п р а в а  17

1. Чому коливання стрілки компаса затухають швидше, 
якщо корпус приладу латунний, і повільніше, якш;о корпус 
приладу пластмасовий?

2. Щ о відбувається з діелектричним кільцем при введенні 
в нього постійного магніту?

3. Прямий постійний магніт вільно падає крізь замкнуте 
металеве кільце. З яким прискоренням він рухатиметься в 
кільці?

4. Якщо водій трамвая на повному ходу вимкне напругу на 
вхідних клемах двигуна і закоротить їх, то вагон дуже швид
ко зупиниться. Чим це можна пояснити? 109

5. У кільце з надпровідника вносять постійний магніт. Чому 
дорівнює магнітний потік крізь кільце в момент внесення?

6. Надпровідне кільце «висить» поблизу північного полюса 
постійного магніту. Який напрям електричного струму в кільці?

§ 35. Магнітний потік
Електромагнітну індукцію можна спостерігати в 

двох випадках: коли провідник рухається в однорідному маг
нітному полі або коли нерухомий провідник знаходиться в 
магнітному полі, індукція якого змінюється з часом. На прак
тиці частіше трапляється так, що одночасно змінюються і по
ложення провідника, й індукція магнітного поля. Прикладом 
може бути рух провідника в неоднорідному магнітному полі. 
Оскільки в такому випадку розрахунки складніші, для їх 
спрощення ввели фізичну величину, яка одночасно залежить 
і від індукції магнітного поля, і від параметрів руху провід
ника. Ця величина дістала назву магнітного потоку.

Уявімо провідник у вигляді замкнутого кільця, що знахо
диться в однорідному магнітному полі (мал. 2 .38-а). Приведе
мо кільце в рух у  площині, перпендикулярній до ліній індук
ції магнітного поля. При цьому кількість ліній індукції маг
нітного поля, які проходять через нього, зменшуватиметься, і 
в кільці виникатиме індукційний струм (мал. 2.38-6).
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В п р а в а  18

1. Який магнітний потік проходить крізь поверхню пло
щею 40 см^, якп^о індукція магнітного поля становить 0,2 Тл?

2. Стальне осердя з площею поперечного перерізу 20 см  ̂
пронизує магнітний потік 8 • 10“  ̂Вб. Яка індукція магнітного 
поля в осерді?

§ 36. Закон електромагнітної 
індукції___________________________
Проаналізувавши результати експериментальних 

досліджень явища електромагнітної індукції, можна знайти 
загальну формулу для вираження особливостей цього явища, 
які відображають суть закону електромагнітної індукції: при 
зміні магнітного потоку в замкнутих провідниках виникає 
електричний струм, спричинений виникненням ЕРС індукції, 

112  яка пропорційна швидкості зміни магнітного потоку:

„  ДФ .  ^  ,А Ф
At At

^  . ... АФ . .де е -  електрорушійна сила індукції; --------   швидкість зміни
At

магнітного потоку; k -  коефіцієнт пропорційності.

(Щ)Закон елею-ромагаітної індукції: електрорушійна сила індукції 
пропорційна швидкості зміни магнітного потоку.

Для одиниць СІ коефіцієнт пропорційності дорівнює оди
ниці (k = 1). Узявши до уваги, що індукційний струм протидіє 
зміні магнітного потоку (правило Ленца), остаточно маємо:

A f
Закон електромагнітної індукції інколи називають законом 

Фарадея. Проте він його записав у дещо іншій формі.
Нехай магнітний потік, що пронизує замкнутий контур, 

змінюється на АФ. При цьому в контурі виникає ЕРС:

АФ



Оскільки за законом Ома І  =

§ 36. Закон електромагнітної індукції

Д + г

Д а н о :
= 4,8 • 10-3 

Ф, = О, 
N = 7 5 ,
ІГ= 0,74 В.

A t - ?

At

Загальна ЕРС індукції буде в N  разів більшою: ^  =

Звідси маємо: At =
МАФ 

Щ •

МАФ
At

Підставивши значення фізичних величин, отримаємо 
75 4,8 10'® Вб

At = - = 0,48 с.
0,75 В

Відповідь: струм має зникнути за 0,48 с.

1. Як формулюсться закон електромагнітної індукції? _
2. Що означає знак «мінус» у математичному записі закону 

електромагнітної індукції?

, то можна записати його 

г АФдля випадку електромагнітної індукції у  вигляді і  = - - — —, де 
 ̂ At • R
і R -  опір контуру, а г = 0.

Заряд, який проходить у  контурі внаслідок явища електро-
 ̂магнітної індукції: Q = І  At.

Отже, враховуючи, іцо заряд є величиною скгиіярною і знак
«мінус» у законі можна опустити, отримаємо:

АФ
Q = ----- , або A 0  = QR.

R
Задача. Магнітний потік, що пронизує котуш ку, яка має 

75 витків, дорівнює 4,8 • 10'® Вб. За який час зникає цей по
тік, якщ о в котушці виникла ЕРС індукції 0,74 В?

Р о з в ’ я з а н н я
ЕРС індукції виникає в котушці тому, що 
магнітний потік, який пронизує ії, зміню
ється на величину АФ = Ф̂  -  Ф̂ . V  кожному 
витку котушки при цьому виникатиме ЕРС 
індукції, яка відповідно до закону електро-

.......................................... ^  АФмагнітної індукції дорівнює ^  = —
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В п р а в а  19
1. Замкнутий провідник у формі кільця площею 100 см  ̂

f  знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл. 
І' Площина кільця перпендикулярна до вектора індукції маг

нітного поля. Яке середнє значення ЕРС індукції виникає при 
зникненні магнітного поля протягом 0,01 с?
8-Fteika, 11 кі
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2. Дротяне кільце радіусом 5 см розміщене в однорідному 
магнітному полі з індукцією 1 Тл так, що вектор індукції пер
пендикулярний до площини. Визначити середнє значення 
ЕРС індукції, якщо кільце повернули на 90° за 0,1 с.

3. Визначити швидкість зміни магнітного потоку в котушці 
з 2000 витків, що індукує в ньому ЕРС 120 В.

4. Яке середнє значення сили струму індукції, який вини
кає в замкнутому мідному провіднику завдовжки 62,8 см і 
діаметром 0,5 мм, якщо провідник зігнуто у вигляді кільця і 
вміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл, яка 
протягом 0,05 с зменшується до нуля?

5. Алюмінієве кільце внесене в магнітне поле так, що його 
площина перпендикулярна до вектора індукції магнітного 
поля. Середній діаметр кільця 25 см, його товщина 2 мм. Ви
значити швидкість зміни індукції магнітного поля, якщ о при 
цьому виникає індукційний струм 12 А.
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§ 37. Електродинамічний мікрофон
Одним із прикладів практичного застосування 

явища електромагнітної індукції є електродинамічний мікро
фон. За його допомогою звукові коливання перетворюють на 
коливання електричного струму, які підсилюються за допо
могою спеціальних електронних підсилювачів.

(І)Мікрофони перетворюють звукові коливання в електричні.

Обов’язковою частиною електродинамічного мікрофона є 
постійний магніт у вигляді кільця (мал. 2.41).

До одного з полюсів цього магніту приклеєно циліндричний 
стрижень 1 з м ’якого феромагнетика (заліза). До другого -  фе
ромагнітну пластинку 2 з такого самого феромагнетика. У цен

трі цієї пластинки зроблено круг
лий отвір, який охоплює цилінд
ричний стрижень. Діаметр отвору 
дещо більший за діаметр стрижня, 
внаслідок чого між стрижнем і 
пластиною утворюється вузька кіль
цева щілина 5, в якій зосереджуєть
ся практично весь магнітний потік 
магніту. Над стрижнем знаходиться 
мембрана З, яка під дією звукових 
хвиль може коливатися. До ниж
ньої частини мембрани приклеєно

Мал. Z41. Осема будови елект
родинамічного мікрофона


