Заняття (практичне) № 20
Тема: ЕЛЕКТРОДІНАМІКА. Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної
індукції.
У березні 1821 р. майкл Фарадей записав у своєму щоденнику: «Перетворити
магнетизм на електрику». 29 серпня 1831 р. після численних дослідів учений досяг своєї
мети — він отримав електричний струм за допомогою магнітного поля. Цей струм
Фарадей назвав індукційним (наведеним) струмом. Дізнаємось, за яких умов магнітне
поле може спричинити появу електричного струму, як визначити силу та напрямок
індукційного струму.
Як можна «перетворити магнетизм на електрику»
Проведемо низку дослідів, що є сучасним варіантом дослідів М. Фарадея.

Потік магнітної індукції
Кількість ліній магнітної індукції, що пронизують певну поверхню, характеризує
фізична величина, яку називають потік магнітної індукції або магнітний потік.
Розглянемо плоский замкнений контур, розташований у магнітному полі. Нормаль n,
проведена до поверхні, що обмежує контур, утворює кут α з вектором магнітної індукції
⃗ (рис. 13.1, а).
𝐵
Потік магнітної індукції (магнітний потік) Ф — це фізична величина, яка
дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на косинус кута α між
вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні:
Ф = 𝐵𝑆 cos 𝛼
Одиниця магнітного потоку в СІ — вебер (названа на честь німецького фізика В.
Вебера (рис. 13.2)):
[Ф]=1 Вб (Wb).
1 вебер — це максимальний магнітний потік, який створюється магнітним полем
індукцією 1 тесла через поверхню площею 1 метр квадратний:
1 Вб = 1 Тл · м2.
Зверніть увагу!
- Магнітний потік буде максимальним, якщо поверхня перпендикулярна до ліній
магнітної індукції (рис. 13.1, б), і дорівнюватиме нулю, якщо поверхня
паралельна цим лініям (рис. 13.1, в).
- Якщо магнітне поле неоднорідне і (або) поверхня не є плоскою, можна знайти
магнітні потоки через невеликі ділянки ∆S поверхні та їх алгебраїчним
додаванням визначити загальний магнітний потік (рис. 13.1, г).

Закон електромагнітної індукції
Зважаючи на означення магнітного потоку, виділимо в дослідах Фарадея деякі
загальні закономірності.
1. Електричний струм у замкненому провідному контурі індукується тільки тоді,
коли змінюється магнітний потік через поверхню, обмежену контуром.
2. Чим швидше змінюється магнітний потік, тим більшою є сила індукційного
струму в контурі.
3. Напрямок індукційного струму в контурі залежить від того, збільшується чи
зменшується магнітний потік через поверхню, обмежену контуром.

Однак чому в контурі взагалі є електричний струм, адже контур не приєднаний до
джерела живлення? Поява струму може означати тільки одне: під час зміни магнітного
потоку виникають сторонні (не кулонівські) сили, які й «працюють» у контурі,
переміщуючи в ньому електричні заряди.
Роботу сторонніх сил Aст із переміщення одиничного позитивного заряду
називають електрорушійною силою індукції (ЕРС індукції) Ɛі :
𝐴СТ
𝜀𝑖 =
𝑞
Силу індукційного струму Ii в к онтурі о пором R визначають за законом Ома:
Ɛ𝑖
𝐼𝑖 =
𝑅
Закон, що встановлює залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного
потоку, експериментально вивів М. Фарадей.
Закон електромагнітної індукції:
Електрорушійна сила індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який
пронизує поверхню, обмежену контуром:
∆Ф
Ɛ𝑖 = −
∆𝑡
Знак «мінус» відображає правило Ленца.
Зверніть увагу!
Якщо магнітний потік змінюється нерівномірно, слід розглядати його зміну за
дуже малий інтервал часу Δt→0; у такому випадку закон електромагнітної індукції
набуває вигляду: 𝜀𝑖 = −Ф′(𝑡)
Якщо контур містить N витків проводу, то ЕРС індукції дорівнює:
∆Ф
𝜀𝑖 = −𝑁
= −𝑁Ф′(𝑡)
∆𝑡
• Ф = 𝐵𝑆 cos 𝛼 , тому:
- якщо змінюється магнітне поле, в якому перебуває контур, маємо:
∆𝐵
𝜀𝑖 = 𝑆 cos 𝛼 = 𝐵′𝑆 cos 𝛼;
∆𝑡
- якщо змінюється площа, обмежена контуром, маємо:
∆𝐵
𝜀𝑖 = 𝐵 𝑆 cos 𝛼 = 𝐵𝑆′ cos 𝛼;
∆𝑡
- якщо контур повертається в магнітному полі, маємо:
∆ cos 𝛼
𝜀𝑖 = 𝐵𝑆
= 𝐵𝑆𝑐𝑜𝑠′𝛼
∆𝑡
Правило Ленца
Правило для визначення напрямку індукційного струму сформулював російський
учений Генріх Ленц ( 1804–1865). Це правило носить його ім’я — правило Ленца:
індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий
напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного
потоку, який спричинив появу індукційного струму.
Для демонстрації правила Ленца зручно скористатися пристроєм конструкції
самого Ленца. Пристрій являє собою два алюмінієвих кільця (суцільне та розрізане),
закріплених на коромислі, яке може легко обертатися навколо вертикальної осі (рис.
13.3).

Правило Ленца має глибокий фізичний зміст — воно відображає закон збереження
енергії. Справді, на створення індукційного струму потрібна енергія, тому має бути
виконана робота. Під час наближення магніту до контуру або під час його віддалення
завжди виникає сила, що перешкоджає рухові. Щоб подолати цю протидію, й
виконується робота.
Які причини виникнення ЕРс індукції
Звідки беруться сторонні сили, що діють на заряди в провіднику?

Явище виникнення вихрового електричного поля або електричної поляризації
провідника під час зміни магнітного поля або під час руху провідника в магнітному полі
називають явищем електромагнітної індукції.
Де застосовують струми Фуко
Якщо суцільній мідній пластині, підвішеній між полюсами магніту, надати
коливального руху, то цей рух швидко припиниться (рис. 13.4, а). Це відбувається через
збудження в пластині вихрових струмів, які (за правилом Ленца) створюють магнітне
поле, що перешкоджає рухові пластини. Зрозуміло: чим більший електричний опір тіла,
яке коливається, тим меншою є сила цих струмів (рис. 13.4, б).

Вихрові струми ретельно дослідив французький фізик Леон Фуко ( 1819–1868), т
ому їх називають струмами Фуко.
Струми Фуко — вихрові індукційні струми, які виникають у провіднику під час
зміни магнітного потоку через поверхню провідника.
Сповільнення коливань унаслідок виникнення струмів Фуко застосовують для
демпфування — примусового гасіння коливань рухливих частин гальванометрів,
сейсмографів тощо.
Будь-який струм чинить теплову дію. Теплову дію чинять і струми Фуко: якщо
масивний суцільний зразок металу помістити в змінне магнітне поле, зразок нагріється.
Теплову дію струмів Фуко використовують в індукційних печах для нагрівання і
плавлення металів (рис. 13.5).

Метал поміщують усередину котушки, по якій пропускають змінний струм високої
частоти (500–800 Гц). Змінний струм спричиняє виникнення змінного магнітного поля,
яке, у свою чергу, спричиняє появу в металі струмів Фуко і нагрівання металу.
Струми Фуко в осердях трансформаторів, електричних генераторів і двигунів
викликають нагрівання та призводять до суттєвих втрат енергії. Щоб послабити вихрові
струми, опір таких деталей з більшують: їх виготовляють із листів сталі, розділених
тонкими шарами діелектрика, або із феритів (ферити — це матеріали, які значно
посилюють магнітне поле, проте мають низьку електропровідність).

Приклад розв’язування задач

Задача 1. Котушки А і С н аділи н а спільне осердя (рис. 1). Визначте напрямок
індукційного струму в котушці А під час переміщення повзунка реостата ліворуч.
Аналіз фізичної проблеми, розв’язання.
1. Покажемо напрямок електричного струму I в котушці С (від позитивного полюса
джерела струму до негативного) і за допомогою правої руки визначимо напрямок ліній
⃗ поля, створеного цим струмом, тобто напрямок зовнішнього для
магнітної індукції 𝐵
котушки А магнітного поля (рис. 2).

2. Повзунок реостата переміщують ліворуч, тому опір
реостата зменшується. Згідно із законом Ома сила струму в
колі котушки С збільшується, тому збільшується й магнітна
індукція B магнітного поля, створеного цим струмом.
Оскільки B↑, то магнітний потік через котушку теж
збільшується (Ф↑)
(R ↓ → I ↑ → B↑ → Ф↑).
3. Ф↑ , тому магнітне поле, створене індукційним
струмом у котушці А, напрямлене протилежно зовнішньому
⃗ .
магнітному полю: ⃗⃗⃗
𝐵𝑖 ↑↓ 𝐵
4. За допомогою правої руки визначимо напрямок
індукційного струму Ii у котушці А.
Відповідь: індукційний струм у котушці А
напрямлений таким чином, що він іде по передній стінці
котушки вгору.

Задача 2. За допомогою гнучких проводів прямий провідник завдовжки 60 см
приєднаний до джерела постійного струму, що має ЕРС 12 В і внутрішній опір 0,5 Ом
(рис. 3). Провідник рухається зі швидкістю 12,5 м/с в однорідному магнітному полі
індукцією 1,6 Тл перпендикулярно до ліній магнітної індукції.
Визначте ЕРС індукції і силу струму в провіднику, якщо опір зовнішнього кола —
2,5 Ом.

