
ΦυσικήΦυσική 11

ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου μαθήματοςμαθήματος, , 
πολλάπολλά απόαπό τατα σχήματασχήματα καικαι
όλεςόλες οιοι ασκήσειςασκήσεις προέρχονταιπροέρχονται
απόαπό τοτο βιβλίοβιβλίο: : 
««ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΦυσικήΦυσική»»
τουτου Hugh YoungHugh Young τωντων
ΕκδόσεωνΕκδόσεων ΠαπαζήσηΠαπαζήση, , οιοι
οποίεςοποίες μαςμας επέτρεψανεπέτρεψαν τητη
χρήσηχρήση τωντων σχετικώνσχετικών
σχημάτωνσχημάτων καικαι ασκήσεωνασκήσεων



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ
ΤοΤο φαινόμενοφαινόμενο παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε πρώτηπρώτη φοράφορά στηστη ΜαγνησίαΜαγνησία τηςτης
ΜικράςΜικράς ΑσίαςΑσίας απαπ’’ όπουόπου πήρεπήρε καικαι τοτο όνομαόνομα. . ΤαΤα άκραάκρα κομματιώνκομματιών
μαγνητισμένουμαγνητισμένου σιδηρομεταλλεύματοςσιδηρομεταλλεύματος έλκοντανέλκονταν αμοιβαίααμοιβαία ήή
απωθούνταναπωθούνταν ανάλογαανάλογα. . 
ΟνομάστηκανΟνομάστηκαν συμβατικάσυμβατικά οιοι πόλοιπόλοι ωςως βόρειοιβόρειοι καικαι
νότιοινότιοι. . ΔύοΔύο αντίθετοιαντίθετοι πόλοιπόλοι έλκονταιέλκονται καικαι δυοδυο όμοιοιόμοιοι
απωθούνταιαπωθούνται. . 



ΠρινΠριν απόαπό 500 500 χρόνιαχρόνια καικαι μετάμετά απόαπό μακροχρόνιαμακροχρόνια έρευναέρευνα οο
Williams Gilbert Williams Gilbert κατάφερεκατάφερε νανα συλλάβεισυλλάβει τηντην έννοιαέννοια τουτου
μαγνητικούμαγνητικού πεδίουπεδίου τηςτης γηςγης, , λέγονταςλέγοντας ότιότι ηη ΓηΓη είναιείναι έναένα
μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο τοτο οποίοοποίο πηγάζειπηγάζει στοστο κέντροκέντρο τουτου άξοναάξονα τηςτης
γηςγης. . ΤηΤη θεωρίαθεωρία τουτου αυτήαυτή διατύπωσεδιατύπωσε στηστη διατριβήδιατριβή De magnete.De magnete.



ΧΧ,,ΥΥ,,ΖΖ τρισορθογώνιοτρισορθογώνιο
σύστημασύστημα αναφοράςαναφοράς
ΗΟΖΗΟΖ μαγνητικόςμαγνητικός
μεσημβρινόςμεσημβρινός
ΧΟΖΧΟΖ γεωγραφικόςγεωγραφικός
μεσημβρινόςμεσημβρινός
ΓωνιάΓωνιά D D μαγνητικήμαγνητική απόκλισηαπόκλιση
((ανατολικήανατολική ήή δυτικήδυτική) ) ((γωνιάγωνιά
μεταξύμεταξύ βορράβορρά καικαι
οριζόντιαςοριζόντιας προβολήςπροβολής τουτου ΗΗ))
ΓωνίαΓωνία ΙΙ μαγνητικήμαγνητική έγκλισηέγκλιση
((θετικήθετική ήή αρνητικήαρνητική) ) ((γωνιάγωνιά
μεταξύμεταξύ επιφάνειαςεπιφάνειας γηςγης καικαι
ΗΗ))
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ΕπιπλέονΕπιπλέον υποστήριξευποστήριξε ότιότι τοτο πεδίοπεδίο αυτόαυτό είναιείναι ισοδύναμοισοδύναμο μεμε αυτόαυτό
πουπου θαθα προκαλούσεπροκαλούσε ραβδόμορφοςραβδόμορφος μαγνήτηςμαγνήτης τοποθετημένοςτοποθετημένος
επάνωεπάνω στονστον άξοναάξονα περιστροφήςπεριστροφής τηςτης ΓηςΓης..



Hans Christian Oersted
ΓεννήθηκεΓεννήθηκε : 14 : 14 ΑυγούστουΑυγούστου, 1777, , 1777, 
Rudkøbing ((ΔανίαΔανία) ) 
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: 9 : 9 ΜαρτίουΜαρτίου 1851 1851 ΚοπενχάγηΚοπενχάγη



ΑνΑν φορτίοφορτίο κινείταικινείται μεμε ταχύτηταταχύτητα υυ μέσαμέσα σεσε μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο
ΒΒ τότετότε υφίσταταιυφίσταται δύναμηδύναμη κάθετηκάθετη τόσοτόσο στοστο διάνυσμαδιάνυσμα τηςτης
ταχύτηταςταχύτητας όσοόσο καικαι στοστο πεδίοπεδίο ηη οποίαοποία έχειέχει μέτρομέτρο

ϕυ=υ= ⊥ sinBqBqF
όπουόπου φφ είναιείναι ηη γωνίαγωνία μεταξύμεταξύ τωντων διανυσμάτωνδιανυσμάτων υυ καικαι ΒΒ καικαι
μετριέταιμετριέται απόαπό τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου υυ προςπρος αυτήαυτή τουτου ΒΒ

ϕυ=υ⊥ sin



ΗΗ φοράφορά τουτου διανύσματοςδιανύσματος τηςτης δύναμηςδύναμης καθορίζεταικαθορίζεται απόαπό τοντον
κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού. . 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/magfor.html



ΕίναιΕίναι φανερόφανερό ότιότι μιαμια διανυσματικήδιανυσματική εξίσωσηεξίσωση αρκείαρκεί γιαγια νανα καθορίσεικαθορίσει
πλήρωςπλήρως τοτο διάνυσμαδιάνυσμα F F καικαι αυτήαυτή είναιείναι

B×υ
ΑνΑν τοτο q q είναιείναι αρνητικόαρνητικό τότετότε ηη κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου FF είναιείναι αντίθετηαντίθετη
αυτήςαυτής τουτου εξωτερικούεξωτερικού γινομένουγινομένου

ΗΗ φοράφορά τουτου διανύσματοςδιανύσματος τηςτης δύναμηςδύναμης καθορίζεταικαθορίζεται απόαπό τοντον
κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού. . 

BqF ×υ=



ΗΗ σχέσησχέση

)BE(qF ×υ+=

⊥υ=ϕυ= BqsinBqF

ϕυ=υ= ⊥ sinBqBqF
μαςμας λέειλέει ότιότι τοτο μέτρομέτρο τηςτης δύναμηςδύναμης μπορείμπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί ωςως τοτο
γινόμενογινόμενο τουτου φορτίουφορτίου επίεπί τοτο μέτρομέτρο τηςτης ταχύτηταςταχύτητας επίεπί τηντην
συνιστώσασυνιστώσα τουτου ΒΒ πουπου είναιείναι κάθετηκάθετη στοστο διάνυσμαδιάνυσμα τηςτης ταχύτηταςταχύτητας
((ΒΒsinsinφφ))

ΑνΑν υπάρχειυπάρχει καικαι ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο

⊥=ϕ BsinB



ΣέρβοςΣέρβος
ΓεννήθηκεΓεννήθηκε: 9 : 9 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 1856 1856 στοστο
Smiljan (Smiljan (ΣερβίαΣερβία) ) 
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: January 7 : January 7 ΙανουαρίουΙανουαρίου 1943 1943 
στηστη ΝέαΝέα ΥόρκηΥόρκη

NikolaNikola TeslaTesla

ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ 1 1 teslatesla = 1 T = 1 N/Am= 1 T = 1 N/Am

ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΣΤΟ CGSCGS 1 1 gauss = 10gauss = 10--44 TT

ΣτηΣτη ΓεωφυσικήΓεωφυσική μετράμεμετράμε τοτο μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο σεσε γάμαγάμα ((γγ)) 1 1 γγ = 10= 10--99 T=1nTT=1nT



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑΠΕΔΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΤΟΜΩΝ 10 Τ
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ

10 Τ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΕ
ΠΑΛΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

120 Τ
(ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ms)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΤΕΡΑ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ 108  Τ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΟΥ ΓΗΣ 10-4 Τ ή 1 G
ΤΙΜΗ ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(2006 μ. Χ.)

46X10-6 T (46000 nT) ή 0.46G
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--11
ΜιαΜια δέσμηδέσμη πρωτονίωνπρωτονίων κινείταικινείται μέσαμέσα σεσε ομογενέςομογενές μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο
μέτρουμέτρου 2 2 ΤΤ, , τοτο οποίοοποίο κατευθύνεταικατευθύνεται κατάκατά τοντον θετικόθετικό άξοναάξονα zz όπωςόπως
στοστο σχήμασχήμα. . ΤαΤα πρωτόνιαπρωτόνια κινούνταικινούνται κατάκατά στοστο επίπεδοεπίπεδο xyxy μεμε
ταχύτηταταχύτητα μέτρουμέτρου 33xx10105 5 m/sm/s καικαι κατεύθυνσηςκατεύθυνσης πουπου σχηματίζεισχηματίζει γωνίαγωνία
303000 μεμε τοντον θετικόθετικό άξοναάξονα z. z. ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί ηη δύναμηδύναμη πουπου ασκείταιασκείται
πάνωπάνω σεσε έναένα πρωτόνιοπρωτόνιο ((q=1,6q=1,6xx1010--1919 C)C)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--11
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--11

ΕπειδήΕπειδή
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--11
ΑκόμηΑκόμη καλύτερακαλύτερα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--11
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ΓΡΑΜΜΕΣΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ
ΣχεδιάζουμεΣχεδιάζουμε τιςτις γραμμέςγραμμές έτσιέτσι ώστεώστε νανα περνούνπερνούν απόαπό οποιοδήποτεοποιοδήποτε
σημείοσημείο τουτου χώρουχώρου καικαι τοτο διάνυσμαδιάνυσμα ΒΒ νανα εφάπτεταιεφάπτεται στοστο ενεν λόγωλόγω
σημείοσημείο στηστη γραμμήγραμμή πουπου περνάπερνά..

ΛέγονταιΛέγονται καικαι μαγνητικέςμαγνητικές δυναμικέςδυναμικές γραμμέςγραμμές

ΟιΟι γραμμέςγραμμές έχουνέχουν τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση προςπρος τηντην οποίαοποία θαθα
προσανατολιστείπροσανατολιστεί μιαμια πυξίδαπυξίδα αναν τητη βάλουμεβάλουμε στοστο σημείοσημείο τουτου
πεδίουπεδίου..

ΗΗ ονομασίαονομασία αυτήαυτή μαςμας παραπλανάπαραπλανά γιατίγιατί ηη δύναμηδύναμη σεσε κινούμενοκινούμενο
φορτίοφορτίο δενδεν εφάπτεταιεφάπτεται τωντων γραμμώνγραμμών αυτώναυτών αλλάαλλά είναιείναι κάθετηκάθετη σεσε
αυτέςαυτές. . ΕπομένωςΕπομένως καλόκαλό είναιείναι νανα μημη τητη χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε..

ΕπειδήΕπειδή σεσε κάθεκάθε σημείοσημείο τουτου χώρουχώρου πουπου καταλαμβάνεταικαταλαμβάνεται απόαπό
τοτο πεδίοπεδίο τοτο ΒΒ έχειέχει μονοσήμανταμονοσήμαντα καθορισμένοκαθορισμένο μέτρομέτρο καικαι
κατεύθυνσηκατεύθυνση
ΟιΟι γραμμέςγραμμές τουτου πεδίουπεδίου δενδεν τέμνονταιτέμνονται μεταξύμεταξύ τουςτους



ΓΡΑΜΜΕΣΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟΑΠΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ

ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο



ΤοΤο πεδίοπεδίο τηςτης ΓηςΓης μοιάζειμοιάζει μεμε αυτόαυτό ενόςενός τεράστιουτεράστιου ραβδόμορφουραβδόμορφου
μαγνήτημαγνήτη τοποθετημένουτοποθετημένου μεμε ελαφράελαφρά κλίσηκλίση ωςως προςπρος τοντον άξοναάξονα
περιστροφήςπεριστροφής

ΚύριοΚύριο μαγνητικόμαγνητικό δίπολοδίπολο
IGRF1990IGRF1990



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗΡΟΗ
ΟρίζουμεΟρίζουμε τητη ΦΦΒΒ ακριβώςακριβώς όπωςόπως ορίσαμεορίσαμε τητη ροήροή ηλεκτρικούηλεκτρικού
πεδίουπεδίου ΦΦΕΕ διαμέσουδιαμέσου μιαςμιας επιφάνειαςεπιφάνειας ότανόταν αναλύαμεαναλύαμε τοντον νόμονόμο τουτου
Gauss.Gauss.

ΓιαΓια κάθεκάθε στοιχείοστοιχείο επιφανείαςεπιφανείας dAdA, , 
βρίσκουμεβρίσκουμε τητη συνιστώσασυνιστώσα τουτου ΒΒ πουπου είναιείναι
κάθετηκάθετη στοστο στοιχείοστοιχείο, , έστωέστω

⊥B

AdBdAcosBdABd B ⋅=ϕ==Φ ⊥

ϕ=⊥ cosBB

∫∫∫ ⋅=ϕ==Φ ⊥ AdBdAcosBdABB

⊥B



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗΡΟΗ
ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση πουπου τοτο ΒΒ είναιείναι ομογενέςομογενές πάνωπάνω σεσε μιαμια επιφάνειαεπιφάνεια
ΑΑ, , τότετότε

ΑνΑν μάλισταμάλιστα τοτο ΒΒ είναιείναι κάθετοκάθετο στοστο ΑΑ

ϕ==Φ ⊥ cosBAABB

BAB =Φ

ΗΗ ολικήολική ροήροή πουπου διαπερνάδιαπερνά μιαμια κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια είναιείναι
ανάλογηανάλογη τουτου ηλεκτρικούηλεκτρικού φορτίουφορτίου πουπου περιέχεταιπεριέχεται

ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ GAUSSGAUSS ΣΤΟΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

ΚάτιΚάτι ανάλογοανάλογο γιαγια τοτο μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο θαθα διατυπωνότανδιατυπωνόταν ωςως: : ««ΗΗ
ολικήολική ροήροή μέσαμέσα απόαπό κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια είναιείναι ανάλογηανάλογη τηςτης
μαγνητικήςμαγνητικής ποσότηταςποσότητας πουπου περιέχεταιπεριέχεται στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια»». . 



ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ GAUSS GAUSS ΣΤΟΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ
ΌμωςΌμως δενδεν υπάρχουνυπάρχουν μαγνητικάμαγνητικά μονόπολαμονόπολα. . ΕπομένωςΕπομένως πάνταπάντα οο
μαγνήτηςμαγνήτης πουπου θαθα είναιείναι μέσαμέσα σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε επιφάνειαεπιφάνεια θαθα έχειέχει ίσηίση
βόρειαβόρεια καικαι νότιανότια μαγνητικήμαγνητική ποσότηταποσότητα. . ΕίπαμεΕίπαμε ότιότι τοτο ανάλογοανάλογο τουτου
νόμουνόμου τουτου GaussGauss γιαγια τοτο μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο θαθα ήτανήταν
««ΗΗ ολικήολική ροήροή μέσαμέσα απόαπό κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια είναιείναι ανάλογηανάλογη τηςτης
μαγνητικήςμαγνητικής ποσότηταςποσότητας πουπου περιέχεταιπεριέχεται στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια»». . 
ΗΗ συνολικήσυνολική όμωςόμως αυτήαυτή ποσότηταποσότητα είναιείναι πάνταπάντα 00

∫ =⋅ 0AdB



ΟΜΩΣΟΜΩΣ ΟΟ ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ GAUSS GAUSS ΣΤΟΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ
ΕΧΕΙΕΧΕΙ ΜΙΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗΜΙΚΡΗ ΑΣΑΦΕΙΑΑΣΑΦΕΙΑ ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑΓΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΗΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΟρίζουμεΟρίζουμε εμείςεμείς μιαμια απόαπό τιςτις δύοδύο επιλογέςεπιλογές ωςως θετικήθετική φοράφορά καικαι
κοιτάμεκοιτάμε νανα είμαστεείμαστε συμμορφωμένοισυμμορφωμένοι μεμε τοντον ορισμόορισμό μαςμας ότιότι καικαι
νανα κάνουμεκάνουμε στηστη συνέχειασυνέχεια. . 

ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕΕΧΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΗΗ ΘΕΤΙΚΗΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑΦΟΡΑ ΤΟΥΤΟΥ
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΠΡΟΣ
ΤΑΤΑ ΕΞΩΕΞΩ

ΠΟΙΑΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΗΗ ΘΕΤΙΚΗΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑΦΟΡΑ ΤΟΥΤΟΥ
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗΑΥΤΗ;;



ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΡΟΗΣΡΟΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ

11WbWb = 1 = 1 weberweber = 1Tm= 1Tm22=1Nm/A=1Nm/A

BB =⊥

ΑνΑν τοτο μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο είναιείναι κάθετοκάθετο στοστο στοιχείοστοιχείο επιφανείαςεπιφανείας τότετότε
έχουμεέχουμε μόνομόνο κάθετηκάθετη συνιστώσασυνιστώσα στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια..

⊥dA
ΈστωΈστω ότιότι στηνστην περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή συμβολίζουμεσυμβολίζουμε τηντην επιφάνειαεπιφάνεια ωςως

⊥

Φ
=

dA
dB B

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΤΟΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ
ΔΙΝΕΤΑΙΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣΩΣ ΡΟΗΡΟΗ ΑΝΑΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΙΓΙ’’ ΑΥΤΟΑΥΤΟ ΣΥΧΝΑΣΥΧΝΑ ΤΟΤΟ ΛΕΜΕΛΕΜΕ ΚΑΙΚΑΙ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣΡΟΗΣ



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2288--77
ΜιαΜια κυκλικήκυκλική επιφάνειαεπιφάνεια μεμε ακτίναακτίνα 0,4 0,4 m m βρίσκεταιβρίσκεται στοστο επίπεδοεπίπεδο
xyxy. . ΠοιάΠοιά είναιείναι ηη μαγνητικήμαγνητική ροήροή μέσαμέσα απόαπό τοντον κύκλοκύκλο πουπου
οφείλεταιοφείλεται σεσε ομογενέςομογενές μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο ΒΒ=1,6 =1,6 TT καικαι
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης: : 
ΑΑ) ) στοστο +z+z
B) B) σεσε ευθείαευθεία πουπου σχηματίζεισχηματίζει γωνίαγωνία 303000 μεμε τοντον +z +z 
ΓΓ) ) στοστο ++yy

x

y

z

0,4 m



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2288--77
ΑΑ) ) ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πεδίουπεδίου στοστο +z+z

x

y

z

0,4 m

ΒΒ

ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

B0cosBcosBB

ABdABdAB
0

B

==ϕ=

===Φ

⊥

⊥⊥⊥ ∫∫

Wb804,0Tm (1,6)(0,4) 3.14159           

RBBA
22

B

2
B

==Φ

⇒π==Φ



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2288--77
ΒΒ) ) ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πεδίουπεδίου 30300 0 ωςως
προςπρος τοτο +z+z ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

0

B

30cosBcosBB

ABdABdAB

=ϕ=

===Φ

⊥

⊥⊥⊥ ∫∫

x

y

z

0,4 m

ΒΒ

Wb696,0T(0,866)m (1,6)(0,4) 3.14159           

cosBRBA
22

B

2
B

==Φ

⇒ϕπ==Φ



x

y

z

0,4 m

ΒΒ

ΒΒ) ) ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πεδίουπεδίου προςπρος
τοτο +y+y

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2288--77

ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

090coscos 0 ==ϕ

0cosBRBA 2
B =ϕπ==Φ



ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

B

υυFF

υυFF

υυ

FF

BqF ×υ=

ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝΣΩΜΑΤΙΩΝ
ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ



ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

B

υυFF

BqF ×υ=

Bq
mR

R
mBqF

2

υ
=

⇒
υ

=υ=

ΗΗ δύναμηδύναμη είναιείναι
πάντοτεπάντοτε κάθετηκάθετη
στηνστην ταχύτηταταχύτητα
καικαι επομένωςεπομένως
μεταβάλειμεταβάλει μόνομόνο
τηντην κατεύθυνσήκατεύθυνσή
τηςτης καικαι όχιόχι τοτο
μέτρομέτρο τηςτης. . 



ΚυκλοτρονικήΚυκλοτρονική συχνότητασυχνότητα
πουπου είναιείναι ανεξάρτητηανεξάρτητη απόαπό
τηντην ακτίναακτίνα τηςτης τροχιάςτροχιάς..

B

Bq
pR =

ΑνΑν ηη ορμήορμή τουτου
σωματίουσωματίου είναιείναι
pp==mmυυ, , τότετότε

m
Bq

m
Bq

R
ω =

υ
υ=

υ
=



ΤΙΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΝ ΤΑΤΑ υυ
KAI KAI ΒΒ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΠΟ
ΓΩΝΙΑΓΩΝΙΑ ΜΗΜΗ ΟΡΘΗΟΡΘΗ;;

ΑνΑν ηη αρχικήαρχική ταχύτηταταχύτητα έχειέχει
συνιστώσασυνιστώσα παράλληληπαράλληλη προςπρος
τοτο πεδίοπεδίο, , αυτήαυτή θαθα παραμείνειπαραμείνει
αμετάβλητηαμετάβλητη γιατίγιατί δενδεν υπάρχειυπάρχει
δύναμηδύναμη παράλληληπαράλληλη προςπρος τοτο
πεδίοπεδίο..

ΟμογενέςΟμογενές πεδίοπεδίο

⊥υ

υ
FF



ΖΩΝΕΣΖΩΝΕΣ VAN ALLENVAN ALLEN

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ



ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣΣΕΛΑΣ

Photos by Jan Curtis 
http://www.geo.mtu.edu/weather/aurora/

http://virtual.finland.fi/finfo/English/aurora_borealis.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Magnetosphere_schematic.jpg


ΝΟΤΙΟΝΟΤΙΟ ΣΕΛΑΣΣΕΛΑΣ

Aurora australis (Aurora australis (September 11September 11, , 
20052005) as captured by NASA's ) as captured by NASA's 
IMAGEIMAGE satellite, digitally satellite, digitally 
οοverlaid  onto the verlaid  onto the Blue MarbleBlue Marble
ccomposite image. omposite image. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(astronomy)

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11
http://en.wikipedia.org/wiki/2005
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Marble
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aurora_australis_20050911.jpg


ΘΑΛΑΜΟΣΘΑΛΑΜΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

ΥΓΡΟΥΓΡΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΗλεκτρόνιοΗλεκτρόνιο αρχικήςαρχικής κινητικήςκινητικής
ενέργειαςενέργειας 27 27 MevMev, B=1,8 T  , B=1,8 T  
ΜέγιστηΜέγιστη κυκλοτρονικήκυκλοτρονική ακτίναακτίνα 55 cmcm
ΤοΤο σωματίδιοσωματίδιο χάνειχάνει ενέργειαενέργεια λόγωλόγω
συγκρούσεωνσυγκρούσεων μεμε άλλαάλλα σωματίδιασωματίδια



ΘΑΛΑΜΟΣΘΑΛΑΜΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

ΥΓΡΟΥΓΡΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΔίδυμοςΔίδυμος γένεσηςγένεσης
ΥψηλήςΥψηλής ενέργειαςενέργειας ακτίναακτίνα γγ σκεδάζεταισκεδάζεται
απόαπό τοτο ηλεκτρόνιοηλεκτρόνιο ενόςενός ατόμουατόμου
ΦαίνονταιΦαίνονται οιοι τροχιέςτροχιές τουτου ζεύγουςζεύγους
ηλεκτρονίουηλεκτρονίου –– ποζιτρονίουποζιτρονίου καικαι τουτου
οπισθοσκεδαζόμενουοπισθοσκεδαζόμενου ηλεκτρονίουηλεκτρονίου. . 



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗΦΙΑΛΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ



ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΜΑΖΑΣΜΑΖΑΣ

∑ =υ⇒=υ⇒=
B
E     0Bq-qE         0Fx

Bq
mR υ

=

ΕπιλογέαςΕπιλογέας ταχυτήτωνταχυτήτων, , τατα πεδίαπεδία ΕΕ καικαι
ΒΒ είναιείναι κάθετακάθετα μεταξύμεταξύ τουςτους

x

y

z

Bq
mR

′
υ

=

qEFE =
BqFB υ−=

ΔηλαδήΔηλαδή επιτρέπεταιεπιτρέπεται ηη διέλευσηδιέλευση μόνομόνο τωντων
ιόντωνιόντων τωντων οποίωνοποίων ηη ταχύτηταταχύτητα είναιείναι ίσηίση μεμε
τοτο λόγολόγο τωντων μέτρωνμέτρων τωντων πεδίωνπεδίων ..

ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια τοτο πεδίοπεδίο ΒΒ’’ αναγκάζειαναγκάζει τατα
ιόνταιόντα σεσε κυκλικήκυκλική κίνησηκίνηση, , τηςτης οποίαςοποίας ηη
ακτίναακτίνα εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τητη μάζαμάζα τουςτους



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΣΕΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΓΩΓΟΑΓΩΓΟ
ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΤΟΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

B

ΟιΟι μαγνητικέςμαγνητικές δυνάμειςδυνάμεις πουπου
ασκούνταιασκούνται σταστα κινούμενακινούμενα φορτίαφορτία
μέσαμέσα στονστον αγωγόαγωγό μεταφέρονταιμεταφέρονται
στοστο υλικόυλικό. . 
ΈτσιΈτσι μακροσκοπικάμακροσκοπικά τοτο μαγνητικόμαγνητικό
πεδίοπεδίο ασκείασκεί δύναμηδύναμη στονστον αγωγόαγωγό

JJ

JJ

υυdd

FF
ll

ΑνΑν υυdd είναιείναι ηη ταχύτηταταχύτητα
ολίσθησηςολίσθησης τωντων φορτίωνφορτίων, , σεσε
κάθεκάθε φορτίοφορτίο ασκείταιασκείται δύναμηδύναμη

 )B(qF d ×υ=

ΡεύμαΡεύμα κάθετοκάθετο στοστο μαγνητικόμαγνητικό
πεδίοπεδίο



ΣΥΝΟΛΙΚΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΟΛΑΟΛΑ ΤΑΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΣΕΣΕ
ΜΗΚΟΣΜΗΚΟΣ l l ΤΟΥΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥΑΓΩΓΟΥ

ΈστωΈστω nn οο αριθμόςαριθμός τωντων κινουμένωνκινουμένων
φορτίωνφορτίων ανάανά μονάδαμονάδα όγκουόγκου

B

JJ

JJ

υυdd

FF
ll

ΤότεΤότε γιαγια μήκοςμήκος αγωγούαγωγού ll θαθα
έχουμεέχουμε συνολικάσυνολικά nnllAA κινούμενακινούμενα
φορτίαφορτία. . 

))(BA(nqυ B))(qυ(nAF dd ll ==

ΣυνολικήΣυνολική δύναμηδύναμη μέτρουμέτρου

ΌμωςΌμως

dnq
A
IJ υ==

ΑΑ



I

ϕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΟΛΑΟΛΑ ΤΑΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΣΕΣΕ ΜΗΚΟΣΜΗΚΟΣ l l ΤΟΥΤΟΥ
ΑΓΩΓΟΥΑΓΩΓΟΥ

ΑνΑν τοτο πεδίοπεδίο σχηματίζεισχηματίζει γωνίαγωνία φφ μεμε τοτο ρευματοφόρορευματοφόρο αγωγόαγωγό ((σύρμασύρμα) ) τότετότε ηη
συνιστώσασυνιστώσα τουτου πεδίουπεδίου ΒΒ πουπου είναιείναι παράλληληπαράλληλη στοστο σύρμασύρμα δενδεν εξασκείεξασκεί
δύναμηδύναμη σσ’’ αυτόαυτό..
ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΜΟΝΟ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥΤΟΥ ΒΒ ΠΟΥΠΟΥ
ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗΚΑΘΕΤΗ ΣΤΟΣΤΟ ΣΥΡΜΑΣΥΡΜΑ ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝΤΗΝ

BIF l=

ϕ=⊥ sinBB

ϕ== ⊥ BsinIBIF ll

FF

ΒΒ



ΣΥΝΟΛΙΚΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΟΛΑΟΛΑ ΤΑΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΣΕΣΕ ΜΗΚΟΣΜΗΚΟΣ l l ΤΟΥΤΟΥ
ΑΓΩΓΟΥΑΓΩΓΟΥ
ΤοΤο διάνυσμαδιάνυσμα παριστάπαριστά τοτο τμήματμήμα τουτου ρευματοφόρουρευματοφόρου αγωγούαγωγού
μεμε κατεύθυνσηκατεύθυνση αυτήαυτή τουτου ρεύματοςρεύματος

l

I

ϕ

FF

l
BIF ×= l

ΑΝΑΝ ΟΟ ΑΓΩΓΟΣΑΓΩΓΟΣ ΔΕΝΔΕΝ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ

ΑυτήΑυτή ηη δύναμηδύναμη είναιείναι πάνταπάντα κάθετηκάθετη
στονστον αγωγόαγωγό καικαι στοστο πεδίοπεδίο μεμε
κατεύθυνσηκατεύθυνση πουπου βρίσκουμεβρίσκουμε μεμε τοντον
κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού. . 

BIdFd ×= l



ΑνΑν τοτο q q είναιείναι αρνητικόαρνητικό δενδεν αλλάζειαλλάζει τίποτετίποτε γιατίγιατί ρεύμαρεύμα προςπρος
τατα επάνωεπάνω σημαίνεισημαίνει ταχύτηταταχύτητα ολίσθησηςολίσθησης προςπρος τατα κάτωκάτω..
ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΤΑΤΑ υυdd ΚΑΙΚΑΙ qq ΑΛΛΑΖΟΥΝΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΗΜΟΠΡΟΣΗΜΟ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΠΑΛΙ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΑΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ: : ΤοΤο ddll τοτο ορίσαμεορίσαμε νανα έχειέχει
τητη φοράφορά τουτου ρεύματοςρεύματος. . ΕπομένωςΕπομένως
διευθύνεταιδιευθύνεται προςπρος τατα επάνωεπάνω. . B

JJ

JJ

υυdd
FF

-
ld

ΜεΜε τοντον κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού τοτο
εξωτερικόεξωτερικό γινόμενογινόμενο

Bd ×l
ΔιευθύνεταιΔιευθύνεται αριστεράαριστερά

BIdFd ×= lΕΠΟΜΕΝΩΣΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--66
ΕυθύγραμμοςΕυθύγραμμος χάλκινοςχάλκινος αγωγόςαγωγός διαρρέεταιδιαρρέεται απόαπό ρεύμαρεύμα 50 50 ΑΑ μεμε
φοράφορά απόαπό τητη ΔύσηΔύση προςπρος τηντην ΑνατολήΑνατολή στηνστην περιοχήπεριοχή ανάμεσαανάμεσα
στουςστους πόλουςπόλους ενόςενός ηλεκτρομαγνήτηηλεκτρομαγνήτη όπουόπου υπάχειυπάχει οριζόντιοοριζόντιο
μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο μεμε κατεύθυνσηκατεύθυνση βορειοανατολικάβορειοανατολικά καικαι μέτρομέτρο 1,2 1,2 ΤΤ. . 
ΝαΝα βρεθείβρεθεί τοτο μέτρομέτρο καικαι ηη κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης δύναμηςδύναμης πάνωπάνω σεσε
τμήματμήμα τουτου αγωγούαγωγού μήκουςμήκους 1 1 mm. . 

Ανατολή Δύση

Βορράς  

Νότος  

1 m

I

B



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--66

Ανατολή Δύση

Βορράς  

Νότος  

1 m

I

B

ΜεΜε τοντον κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού

l

ΕναλλακτικάΕναλλακτικά

N 42,4    
(AmT)   707,02,1150    
(AmT)  45sin2,1150    

BsinIF
0

=
⋅⋅⋅=
⋅⋅⋅=

=ϕ= l

F

BIdFd ×= l



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--66

 

0T45sin2,1T45cos2,1
00m1
k̂ĵî

)A50(BIdF
00

=×= l

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−=

T45sin2,145cos2,1
0m1

k̂
045cos2,1
0m1

ĵ
0T45sin2,1
00

îA50F 0000

( )[ ]0T45sin2,1m1k̂0ĵ0îA50F 0 −⋅+−=

( ) k̂)N4,42(TAm   k̂707,02,1150k̂T45sin2,1m1A50F 0 =⋅⋅⋅=⋅=



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤοΤο μέτρομέτρο τηςτης δύναμηςδύναμης στηστη δεξιάδεξιά
πλευράπλευρά τουτου βρόχουβρόχου είναιείναι

BIaBsin90IaF 0 ==

ΣτηνΣτην αριστερήαριστερή πλευράπλευρά ηη δύναμηδύναμη
έχειέχει ίδιοίδιο μέτρομέτρο αλλάαλλά αντίθετηαντίθετη φοράφορά

F-
ΟιΟι πλευρέςπλευρές μεμε μήκοςμήκος b b σχηματίζουνσχηματίζουν
γωνίαγωνία 909000--φφ μεμε τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου
ΒΒ συνεπώςσυνεπώς υφίστανταιυφίστανται δυνάμειςδυνάμεις
μέτρουμέτρου

ϕ=ϕ−=′ BcosIb)Bsin(90IbF 0

ΚαιΚαι κατεύθυνσηςκατεύθυνσης πάνωπάνω στονστον y y άξοναάξονα



ΗΗ ολικήολική δύναμηδύναμη πάνωπάνω στοστο βρόχοβρόχο είναιείναι 00
ΟιΟι δυνάμειςδυνάμεις FF’’ είναιείναι συγγραμμικέςσυγγραμμικές καικαι επομένωςεπομένως ασκούνασκούν

ροπήροπή 00

ΟιΟι δυνάμειςδυνάμεις FF καικαι --F F συνιστούνσυνιστούν ζεύγοςζεύγος

ΕπομένωςΕπομένως ασκούνασκούν ροπήροπή ωςως προςπρος οποιοδήποτεοποιοδήποτε σημείοσημείο. . ΤοΤο μέτρομέτρο
δεδε τηςτης ροπήςροπής αυτήςαυτής είναιείναι::



)sinbBa)(I( ϕ=τ ΕφόσονΕφόσον ηη απόστασήαπόστασή τουςτους είναιείναι bcosbcosφφ

ΗΗ κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης ροπήςροπής ορίζεταιορίζεται απόαπό τοντον κανόνακανόνα τουτου δεξιούδεξιού
χεριούχεριού μεταξύμεταξύ τωντων διανυσμάτωνδιανυσμάτων

kbF ˆ)sin(-        ϕκαι

ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

k̂)sinb(- ϕ

ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟ ΡΟΠΗΣΡΟΠΗΣ ==ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΧΧ ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ

τ



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ
ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΗΗ ροπήροπή είναιείναι μέγιστημέγιστη ότανόταν φφ==990000

)sinbBa)(I( ϕ=τ

ΗΗ ροπήροπή είναιείναι μηδένμηδέν γιαγια φφ=0=00 0 καικαι φφ=180=18000

ΓιαΓια φφ=0=00 0 έχουμεέχουμε θέσηθέση ευσταθούςευσταθούς ισορροπίαςισορροπίας

ΓιαΓια φφ=180=1800 0 έχουμεέχουμε θέσηθέση ασταθούςασταθούς ισορροπίαςισορροπίας

ΧΧ



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕφόσονΕφόσον τοτο εμβαδόνεμβαδόν τουτου βρόχουβρόχου είναιείναι
A=A=abab

ϕ=ϕ=τ sinBAIsinbBaI

ΟνομάζουμεΟνομάζουμε μαγνητικήμαγνητική ροπήροπή ήή μαγνητικήμαγνητική διπολικήδιπολική ροπήροπή
τηντην ποσότηταποσότητα μμ==ΙΑΙΑ

ϕμ=ϕ=τ sinBsinBIA



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πουπου βρίσκεταιβρίσκεται απόαπό τοντον
κανόνακανόνα τηςτης δεξιάςδεξιάς χειρόςχειρός ((τατα
λυγισμέναλυγισμένα δάκτυλαδάκτυλα είναιείναι κατάκατά τητη ροήροή
τουτου ρεύματοςρεύματος καικαι οο αντίχειραςαντίχειρας δείχνειδείχνει
τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου μμ)  )  

ϕμ=ϕ=τ sinBsinBIA

B×μ=τ

ΟρίζουμεΟρίζουμε τοτο μμ ωςως διάνυσμαδιάνυσμα μέτρουμέτρου
μμ==ΙΑΙΑ

ΗΗ μηχανικήμηχανική ροπήροπή είναιείναι μεγίστημεγίστη ότανόταν τατα μμ καικαι ΒΒ είναιείναι κάθετακάθετα
μεταξύμεταξύ τουςτους. . 



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓιαΓια περιστροφήπεριστροφή κατάκατά ddφφ έχουμεέχουμε έργοέργο
dWdW ϕτ= ddW

ΟρίζουμεΟρίζουμε έτσιέτσι τοτο μαγνητικόμαγνητικό δίπολοδίπολο κατκατ’’ αναλογίααναλογία μεμε τοτο
ηλεκτρικόηλεκτρικό δίπολοδίπολο

ΕπομένωςΕπομένως ότανόταν έναένα μαγνητικόμαγνητικό δίπολοδίπολο
αλλάζειαλλάζει προσανατολισμόπροσανατολισμό μέσαμέσα σεσε έναένα
μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο, , τοτο πεδίοπεδίο παράγειπαράγει
έργοέργο

ΌτανΌταν έχουμεέχουμε παραγωγήπαραγωγή έργουέργου έχουμεέχουμε καικαι μεταβολήμεταβολή τηςτης δυναμικήςδυναμικής
ενέργειαςενέργειας

ΣυνάγουμεΣυνάγουμε ότιότι ηη δυναμικήδυναμική ενέργειαενέργεια είναιείναι ελαχίστηελαχίστη ότανόταν τατα μμ καικαι ΒΒ
είναιείναι ομόρροπαομόρροπα καικαι παράλληλαπαράλληλα ((ευσταθήςευσταθής ισορροπίαισορροπία ).).
ΕίναιΕίναι μεγίστημεγίστη ότανόταν είναιείναι αντίρροπααντίρροπα ((ασταθήςασταθής ισορροπίαισορροπία). ). 



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ep- U    Ep ⋅=⇒×=τ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥΠΕΔΙΟΥ

ΜΕΜΕ ΤΟΝΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣΜΑΣ ΗΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ 0 0 
ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΤΑΤΑ μμ ΚΑΙΚΑΙ ΒΒ είναιείναι κάθετακάθετα

B- U    B ⋅μ=⇒×μ=τ

ϕμ−=⋅μ= cosBB-U



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΤΙΟΤΙ ΒΡΗΚΑΜΕΒΡΗΚΑΜΕ ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑΤΩΡΑ ΓΙΑΓΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ
ΙΣΧΥΕΙΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΕΠΙΠΕΔΟ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΗΜΑΤΟΣΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΕΠΙΠΕΔΟ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΜΕΜΕ ΕΝΑΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΕΓΑΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΑΡΙΘΜΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΒΡΟΧΩΝΒΡΟΧΩΝ

ΑνΑν όλοιόλοι οιοι βρόχοιβρόχοι διαρρέονταιδιαρρέονται απόαπό τοτο ίδιοίδιο
ρεύμαρεύμα μεμε τηντην ίδιαίδια φοράφορά, , τότετότε οιοι δυνάμειςδυνάμεις
σεσε πλευρέςπλευρές πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στοστο ίδιοίδιο σημείοσημείο
αλληλοαναιρούνταιαλληλοαναιρούνται καικαι παραμένουνπαραμένουν οιοι
δυνάμειςδυνάμεις μόνομόνο πάνωπάνω στηνστην περίμετροπερίμετρο. . 

ΈτσιΈτσι όλεςόλες οιοι σχέσειςσχέσεις πουπου εξήγαμεεξήγαμε
προηγούμεναπροηγούμενα ισχύουνισχύουν καικαι ηη μαγνητικήμαγνητική
ροπήροπή τουτου βρόχουβρόχου δίνεταιδίνεται απόαπό τητη σχέσησχέση

AI=μ

μ



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΠΗΝΙΟΠΗΝΙΟ ΝΝ ΒΡΟΧΩΝΒΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΝ ΕΧΟΥΜΕΕΧΟΥΜΕ ΝΝ ΕΠΙΠΕΔΕΣΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣΣΠΕΙΡΕΣ ΚΟΝΤΑΚΟΝΤΑ ΤΗΤΗ ΜΙΑΜΙΑ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΑΛΛΗΑΛΛΗ ΤΟΤΕΤΟΤΕ ΗΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ, , ΗΗ ΜΑΓΝΗΤΙΘΚΗΜΑΓΝΗΤΙΘΚΗ ΡΟΠΗΡΟΠΗ, , ΗΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΕΠΙ ΕΝΑΝΕΝΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΝ

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ= = ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩΓΥΡΩ ΑΠΟΑΠΟ ΕΝΑΝΕΝΑΝ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑΠΥΡΗΝΑ



ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΠΗΡΟΠΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΕΣΕ ΠΗΝΙΟΠΗΝΙΟ ΝΝ ΒΡΟΧΩΝΒΡΟΧΩΝ

ΗΗ γωνίαγωνία ανάμεσαανάμεσα στονστον άξοναάξονα τουτου
σωληνοειδούςσωληνοειδούς καικαι στοστο πεδίοπεδίο είναιείναι φφ

ϕ=τ sinBANI

ΗΗ μηχανικήμηχανική ροπήροπή τείνειτείνει νανα στρέψειστρέψει
τοτο μμ προςπρος τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου ΒΒ. . 
ΔηλαδήΔηλαδή νανα ευθυγραμμίσειευθυγραμμίσει τατα δυοδυο
διανύσματαδιανύσματα..

ΜΕΜΕ ΑΛΛΑΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑΛΟΓΙΑ ΤΕΙΝΕΙΤΕΙΝΕΙ ΝΑΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙ ΤΟΤΟ
ΠΗΝΙΟΠΗΝΙΟ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ

μμ
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ΈναΈνα κυκλικόκυκλικό πηνίοπηνίο απόαπό σύρμασύρμα έχειέχει ακτίναακτίνα 0.05 0.05 mm, , αποτελείταιαποτελείται
απόαπό 30 30 σπείρεςσπείρες καικαι βρίσκεταιβρίσκεται στοστο οριζόντιοοριζόντιο επίπεδοεπίπεδο. . ΔιαρρέεταιΔιαρρέεται
απόαπό ρεύμαρεύμα 5 5 ΑΑ μεμε φοράφορά αντίθετηαντίθετη τωντων δεικτώνδεικτών τουτου ωρολογίουωρολογίου
ότανόταν τοτο βλέπουμεβλέπουμε απόαπό πάνωπάνω.  .  ΤοΤο πηνίοπηνίο βρίσκεταιβρίσκεται σεσε ομογενέςομογενές
μαγνητικόμαγνητικό πεδίοπεδίο μεμε κατεύθυνσηκατεύθυνση όπωςόπως στοστο σχήμασχήμα καικαι μέτρομέτρο 1,2 1,2 
ΤΤ. . ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί ηη μαγνητικήμαγνητική ροπήροπή τουτου πηνίουπηνίου καικαι ηη μηχανικήμηχανική
ροπήροπή πουπου τουτου ασκείταιασκείται απόαπό τοτο πεδίοπεδίο.   .   

r=0.05m



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--88
ΘεωρούμεΘεωρούμε ότιότι οιοι σπείρεςσπείρες βρίσκονταιβρίσκονται πολύπολύ κοντάκοντά ηη μίαμία στηνστην άλληάλλη. . ΕπομένωςΕπομένως
τοτο εμβαδόνεμβαδόν τουτου πηνίουπηνίου είναιείναι

r=0.05m

2322 m1085,7)m05.0(14259,3rA −×==π=

2223 Am 1093,3Am  )1085,7(5IA −− ×=××==μ
ΗΗ μαγνητικήμαγνητική ροπήροπή κάθεκάθε σπείραςσπείρας είναιείναι

μμ
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ΗΗ μηχανικήμηχανική ροπήροπή σεσε κάθεκάθε σπείρασπείρα
είναιείναι

r=0.05m

222 Am18,1)Am 1093,3(30NIA =×==μ −
ολ

ΗΗ μαγνητικήμαγνητική ροπήροπή όλωνόλων τωντων σπειρώνσπειρών είναιείναι

μμ

Nm41,1   
TAm  sin90 2,118,1   

sin   
B

20

=
××=

ϕΒμ=
×μ=τ

ολ

ττ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2828--88
ΗΗ μηχανικήμηχανική ροπήροπή τείνειτείνει νανα περιστρέψειπεριστρέψει τοτο πηνίοπηνίο έτσιέτσι ώστεώστε
τατα διανύσματαδιανύσματα μμ καικαι ΒΒ νανα γίνουνγίνουν ομόρροπαομόρροπα καικαι παράλληλαπαράλληλα. . 
είναιείναι

r=0.05m

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΤΕΙΝΕΙΤΕΙΝΕΙ ΝΑΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΙΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΤΟ ΔΕΞΙΟΔΕΞΙΟ
ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΑΤΑ ΚΑΤΩΚΑΤΩ ΚΑΙΚΑΙ
ΤΟΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΑΤΑ
ΕΠΑΝΩΕΠΑΝΩ

μμ

ττ
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