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Δύναμη Laplace και υπολογισμός της. 

Τα παραπάνω συρµάτινα πλαίσια βρίσκονται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,01Τ κάθετα 

προς τις δυναµικές του γραµµές. Να βρείτε τη συνολική δύναµη που δέχεται καθένα από αυτά, όταν διαρρέ-

ονται από ρεύµα Ι=2Α, όπως στο σχήµα. 

 

Απάντηση:  

i) Στο πρώτο σχήµα σε κάθε πλευρά του πλαισίου ασκείται η δύναµη που 

έχει σχεδιαστεί. Για τα µέτρα των δυνάµεων έχουµε: 

F1=ΒΙ(Α∆), F2=ΒΙ(ΑΒ), F3=ΒΙ(ΒΓ) και F4=ΒΙ(Γ∆). 

Εύκολα βλέπουµε ότι F1=F3 και F2=F4, οπότε: 

ΣF=0. 
 

ii) Στο δεύτερο σχήµα οι δυνάµεις είναι κάθετες στις πλευρές του πλαισί-

ου, όπως στο σχήµα. Για τα µέτρα τους έχουµε: 

F1=ΒΙ(ΑΓ), F2= ΒΙ(Γ∆) και F3=ΒΙ(Α∆) 

 

Αναλύουµε την δύναµη F3 σε δύο συνιστώσες µια µε την διεύθυνση της F1 και µια µε την διεύθυνση της 

F2 και έχουµε: 

 

Οπότε ΣFx=F3x-F1=0 και 

ΣFy=F2-F3y=0 

Άρα ΣF = 0 
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Σχόλιο: 

Βλέπουµε ότι στην πλευρά Γ∆ ασκείται µια δύναµη, που η µια συνιστώσα της είναι ίση µε την δύναµη που 

θα ασκήτο στην προβολή της στη διεύθυνση της ΑΓ και η άλλη στην προβολή της στην διεύθυνση Γ∆. 

 

 

iii) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε πλευρά, 

µε µέτρα: 

F1=ΒΙ(ΑΒ), F2=ΒΙ(ΒΓ), F3=ΒΙ(Γ∆) και F4=ΒΙ(Α∆). 

Οι συνιστώσες της F4 είναι: 

 

Οπότε: 

ΣFx= F3+F4x-F1=ΒΙ(Γ∆+ΑΕ-ΑΒ) = 0 και 

ΣFy=F2-F4y= 0 άρα και 

ΣF= 0 

iv) Οι δυνάµεις έχουν σχεδιαστεί στο σχήµα µε µέτρα: 

F1=ΒΙ(ΑΒ) , F3=ΒΙ(ΑΓ) 

Για την F2, µε βάση το σχόλιο που διατυπώσαµε για το σχήµα β, µπο-

ρούµε να βρούµε τις δύο συνιστώσες της. Η F2x θα έχει µέτρο ίσο µε 

τη δύναµη που θα ασκείτο σε ευθύγραµµο αγωγό µε µήκος όσο είναι 

η προβολή του τόξου ΒΓ στην κατακόρυφη διεύθυνση, ενώ η F2y ίσο 

µε τη δύναµη που θα ασκείτο σε ευθύγραµµο αγωγό µε µήκος όσο εί-

ναι η προβολή του τόξου ΒΓ στην οριζόντια διεύθυνση: 

F2x= ΒΙ(ΑΒ) = F1 και 

F2y=ΒΙ(ΑΓ) = F3. 

Οπότε και πάλι 

ΣF=0 
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