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5. Ασκήσεις Αυτεπαγωγής.
5a.1. ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή και τάσεις.
∆ίνεται το κύκλωµα του σχήµατος όπου Ε=50V, r=2Ω, R=2Ω, R1=7Ω, L=0,6 Η. Σε µια στιγµή t0=0
φέρνουµε το µεταγωγό (διακόπτης δύο θέσεων) στη θέση Κ, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να διαρρέεται από
ρεύµα η ένταση του οποίου φτάνει σε σταθερή τιµή Ι=10 Α.

i)

Πόση είναι η µέγιστη ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή (κατ’ απόλυτο τιµή) που αναπτύσσεται στο πηνίο;

ii) Κάποια στιγµή t1 το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα έντασης i1=4 Α. Για τη στιγµή αυτή να βρεθούν:
α) Η ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο και ο ρυθµός αύξησης της
έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
β) Η τάση ΒΓ, η ισχύς του πηνίου και ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνεται η ενέργεια του πηνίου.
iii) Αφού σταθεροποιηθεί το ρεύµα που διαρρέει το πηνίο, κάποια στιγµή t2 φέρνουµε ακαριαία το
µεταγωγό στη θέση Λ, χωρίς να ξεσπάσει σπινθήρας.
α) Πόση είναι η µέγιστη ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο, µετά τη στιγµή t2;
β) Για τη στιγµή που το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης i2=4 Α, να βρεθούν η τάση στα άκρα του
πηνίου και ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου του πηνίου.

5a.2. Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιµο του διακόπτη.
Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R1=10Ω, R2= 10Ω, L=0,2Η, ενώ η πηγή έχει Ε=84V και εσωτερική
αντίσταση r=2Ω και ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.

Σε µια στιγµή t=0 κλείνουµε τον διακόπτη δ. Αµέσως µετά το κλείσιµο του διακόπτη:
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i) Ποια η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε κλάδο του κυκλώµατος;
ii) Πόση είναι η πολική τάση της πηγής και ποια η τάση στα άκρα του πηνίου;
iii) Με ποιο ρυθµό αυξάνεται το ρεύµα που διαρρέει το πηνίο;
iv) Πόση ενέργεια τελικά αποθηκεύεται στο πηνίο;

5a.3. Αυτεπαγωγή κατά το άνοιγµα του διακόπτη.
Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R1=4Ω, R2= 10Ω, L=0,2Η, ενώ η πηγή έχει Ε=20V και εσωτερική
αντίσταση r=0 και ο διακόπτης δ κλείνει για t=0.

Αφού σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο την χρονική στιγµή t1=5s, ανοίγουµε
τον διακόπτη.
i)

Ποια η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε κλάδο του κυκλώµατος λίγο πριν το άνοιγµα του
διακόπτη;

ii) Βρείτε την ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο αµέσως µετά το άνοιγµα του διακόπτη.
iii) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου του πηνίου αµέσως µετά το άνοιγµα
του διακόπτη;
iv) Να κάνετε το διάγραµµα της τάσης στα άκρα του αντιστάτη R2 (ποιοτικό διάγραµµα).

5a.4. Αυτεπαγωγή και ενέργειες.
Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,8Η
ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.

Κάποια στιγµή κλείνουµε το διακόπτη και το κύκλωµα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύµα. Για τη στιγµή που
η ένδειξη του (ιδανικού) αµπεροµέτρου είναι ίση µε i1=6 Α, να βρεθούν:
i) Οι τάσεις VΑΓ, VΑΒ, VΒΓ και η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή του πηνίου.
ii) Η ισχύς της πηγής, η ισχύς της ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή και η θερµική ισχύς που εµφανίζεται στο
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κύκλωµα.
iii) Η ενέργεια του πηνίου και ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας αυτής.

5a.5. Αυτεπαγωγή σε µη ιδανικό πηνίο.
Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, ενώ το µη
ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,8 Η και αντίσταση R1=4Ω.
Σε µια στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη δ.
Α) Ποια είναι τελικά η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα;
Β) Σε µια στιγµή t1 η ένταση του ρεύµατος έχει τιµή i1=2 Α. Για τη στιγµή
αυτή να βρεθούν:
i) Οι τάσεις Vπολ, VΑΒ και VΒΓ.
ii)

Η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή και ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το
κύκλωµα.

iii) Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης: «Η πολική τάση µιας πηγής είναι ίση µε την ηλεκτρεγερτική
της δύναµη µειωµένη κατά την πτώση τάσεως πάνω στην εσωτερική της αντίσταση». Να γίνει
εφαρµογή στην πηγή και στο πηνίο του παραπάνω κυκλώµατος.
iv) Να υπολογιστούν:
α) η ισχύς του ρεύµατος στο πηνίο.
β) η ισχύς της ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή.
γ) ο ρυθµός µε τον οποίο η ηλεκτρική ισχύς µετατρέπεται σε θερµική στο πηνίο.
δ) ο ρυθµός µε τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στο πηνίο, µε τη µορφή ενέργειας
µαγνητικού πεδίου.

5a.6. Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιµο και άνοιγµα διακόπτη.
Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται Ε=40V (r=0), R1=4Ω, R2=8Ω, το ιδανικό
πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,4Η, ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
Σε µια στιγµή t0=0 κλείνουµε το διακόπτη δ. Αµέσως µετά το κλείσιµο του
διακόπτη να βρεθούν:
i) Η ένδειξη του ιδανικού αµπεροµέτρου και η τάση στα άκρα του πηνίου VΒΓ.
ii) Η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή στο πηνίο και ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του
ρεύµατος που διαρρέει κάθε έναν αντιστάτη.
iii) Να κάνετε ένα ποιοτικό διάγραµµα της ένδειξης του αµπεροµέτρου σε συνάρτηση µε το χρόνο, µέχρι
τη στιγµή t1=1s, µε δεδοµένο ότι η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί.
Τη στιγµή t2=2s ανοίγουµε το διακόπτη.
iv) Να βρεθούν αµέσως µετά το άνοιγµα του διακόπτη, η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή στο πηνίο και ο ρυθµός
µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει.
v) Να σχεδιάστε ένα ποιοτικό διάγραµµα της διαφοράς δυναµικού στα άκρα του αντιστάτη R2, σε
συνάρτηση µε το χρόνο, από 0-3s, λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει πλέον µηδενιστεί η ένταση του
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ρεύµατος που τον διαρρέει.

5a.7. Αµοιβαία επαγωγή.
Γύρω από µια ράβδο σιδήρου έχουµε τυλίξει δύο πηνία, όπως
φαίνονται στο διπλανό σχήµα.
i)

Σχεδιάστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσον του
πηνίου Π.

ii) Σε µια στιγµή µετακινούµε το δροµέα δ προς τα κάτω, τότε στη
διάρκεια της µετατόπισης:
α) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή Ε αυξάνεται.
β) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου Π µειώνεται.
γ) Το αµπερόµετρο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά προς τα αριστερά
Είναι σωστές ή λανθασµένες οι παραπάνω προτάσεις; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
iii) Αν τη στιγµή που ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το Π πηνίο είναι -2Α/s,
αναπτύσσεται ΗΕ∆ στο πηνίο ∆ ίση µε Ε2= 0,3V, να βρεθεί ο συντελεστής αµοιβαίας επαγωγής των
δύο πηνίων.
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