
Електромагнітна індукція 

 

Б.11.1.1 Явище електромагнітної індукції 

1. Явища в змінних у часі магнітних і електричних полях дістали назву явищ 

електромагнітної індукції. 

2. У провіднику, з’єднаному з гальванометром, що рухається в магнітному полі і 

перетинає лінії магнітної індукції, виникає електричний струм, який називається 

індукційним 

3. Індукційний електричний струм виникає при зміні магнітного потоку через 

площу, обмежену будь-яким провідним контуром. 

Б.11.1.2 Індукційне електричне поле 

1. Змінне магнітне поле супроводжується виникненням у навколишньому 

просторі індукційного електричного поля. 

Це поле ніяк не пов’язане з наявністю в даній частині простору провідника. 

Наявність провідника лише дає змогу виявити це поле за збудженим ним електричним 

струмом. 

2. Індукційне електричне поле створює ЕРС у замкнутому контурі, отже, його 

робота по переміщенню зарядів замкнутим шляхом не дорівнює нулю. 

3. Лінії напруженості індукційного електричного струму є замкнутими лініями – 

вони ніби охоплюють магнітне поле. Це поле називають вихровим електричним 

полем. 

4. Індукційне (вихрове) електричне поле характеризується його напруженістю і 

роботою, яку виконує поле (точніше, сила, яка діє збоку поля на заряд) при 

переміщенні в ньому електричного заряду. 

Б.11.1.3 Закон електромагнітної індукції 

1. Основний закон електромагнітної індукції формулюється так: ЕРС індукції 

прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку через площу контуру 

замкнутого провідника 

. 

 

2. Під час збудження ЕРС індукції сторонні сили діють у всіх точках контуру, 

площа якого пронизується змінним магнітним потоком. 

3. Якщо у змінне поле внести котушку з n витків, то ЕРС індукції буде в n раз 

більша 
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4. ЕРС індукції створює в замкнутому контурі опором R індукційний 

електричний струм. Він, як і будь-який електричний струм, підкоряється закону Ома: 

. 

 

5. Загальне правило визначення напряму індукційного струму називається 

правилом Ленца: індукційний струм у замкнутому контурі має такий напрям, що 

створений ним магнітний потік через площу, обмежену контуром, прагне 

компенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликає даний струм. 

    Б.11.1.4 Рух провідника у незмінному магнітному полі 

1. Під час руху провідника у магнітному полі, що не змінюється з часом, 

швидкість якого напрямлена під кутом до вектора магнітної індукції, виникає ЕРС 

індукції. 

2. Роль сторонніх сил відіграє сила Лоренца, яка діє на вільні заряджені 

частинки, що рухаються разом з провідником у магнітному полі. 

3. ЕРС, яка виникає в провіднику під час його руху в магнітному полі, прямо 

пропорційна його довжині, швидкості руху, магнітній індукції і синусу кута між 

векторами швидкості і магнітної індукції: 

. 

4. Напрям індукційного струму в прямолінійному провіднику під час руху в 

магнітному полі можна визначити за правилом правої руки: якщо праву руку 

розмістити вздовж провідника так, що лінії магнітної індукції входили у долоню, а 

відігнутий великий палець показував напрям руху провідника, то витягнуті чотири 

пальці вкажуть напрям струму у провіднику. 

Б.11.1.5. Самоіндукція. Індуктивність 

1. Виникнення ЕРС в провіднику при зміні сили струму в ньому самому 

називається самоіндукцією. 

2. Явище самоіндукції пояснюється тим, що провідник зі струмом міститься у 

власному магнітному полі і, якщо це поле змінюється, то в провіднику має 

збуджуватись ЕРС індукції. 

3. Магнітний потік через площу, обмежену контуром струму, пропорційний силі 

струму: 

 

коефіцієнт L називається індуктивністю провідника або його коефіцієнтом 

самоіндукції. 
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4. ЕРС самоіндукції в полі пропорційна швидкості зміни сили струму в цьому 

полі: 

. 

 

5. Індуктивність – це фізична величина, що чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, 

яка виникає в полі при зміні сили струму на 1А за 1с. 

В СІ індуктивність вимірюється в генрі (Гн): 

. 

 

Індуктивність контуру можна розглядати як міру його інертності відносно зміни 

сили струму в ньому. 

      Б.11.1.6 Енергія магнітного поля 

1. Явище електромагнітної індукції ґрунтується на взаємних перетвореннях 

енергії електричного струму і магнітного поля. 

2. Магнітне поле котушки зі струмом має енергію: 

. 
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