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 Σύμφωνα με την τρίτη εξίσωση Maxwell που είναι ο νόμος του Faraday, ένα μεταβαλλόμενο 
μαγνητικό πεδίο, παράγει σε αγώγιμο βρόχο που επιδρά, ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αφού το 
μαγνητικό πεδίο είναι μεταβαλλόμενο, έχουμε μεταβολή της μαγνητικής ροής στον χρόνο, 
ήτοι έχουμε dΦΒ /dt. Αφού παράγει ρεύμα στο βρόχο, έχουμε δημιουργία ηλεκτρεγερτικής 
δύναμης  Є=∫E.dl,  όπου το ολοκλήρωμα είναι κυκλικό. 

Έτσι ο τρίτος νόμος είναι ο ∫E.dl=- dΦΒ /dt. 

Σημειώστε ότι το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο επιδρά στα ηλεκτρόνια του αγώγιμου 
βρόχου και τότε παρουσιάζεται το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί την ηλεκτρεγερτική 
δύναμη.  

Εμείς σημειώνουμε, ότι ο αγώγιμος βρόχος αν κινηθεί σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα, 
πάλι παράγεται ηλεκτρεγερτική δύναμη και ρεύμα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν 
κινηθεί αγώγιμος βρόχος κάθετα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, δεν παράγεται μαγνητικό 
πεδίο, επειδή δεν παρουσιάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη στον αγωγό. 

Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης στον βρόχο, το μαγνητικό 
πεδίο είτε ομογενές, είτε μεταβαλλόμενο, είναι προνομιακό σύστημα αναφοράς και ως προς 
αυτό γίνεται η κίνηση του βρόχου και παράγεται ρεύμα.  

Αν και το ηλεκτρικό πεδίο είναι προνομιακό σύστημα αναφοράς, είδαμε ήδη ότι αν κινηθεί 
βρόχος σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, δεν παράγεται ρεύμα και συνεπώς μαγνητικό πεδίο.  

Η Φυσική των Halliday- Resnick αναφέρει (38-7) στο εξ επαγωγής μαγνητικά πεδία, ότι αν 
ήταν δυνατό να γίνει ένα αρκετά λεπτό πείραμα, θα βρισκόταν ότι ένα μεταβαλλόμενο 
ηλεκτρικό πεδίο, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο (τέταρτη εξίσωση Maxwell). Και χάριν της 
συμμετρίας προς το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ηλεκτρικό σε αγώγιμο 
βρόχο, κατασκευάστηκε η τέταρτη εξίσωση, με ρεύμα μετατόπισης. 

                                            ∫Β.dl=- μ0ε0dΦΕ /dt 

Όπου το ολοκλήρωμα είναι κυκλικό. Βέβαια ρεύμα αγωγιμότητας υπάρχει , η τέταρτη 
εξίσωση ισχύει για αυτό το ρεύμα, αλλά ρεύμα μετατόπισης  μ0ε0dΦΕ /dt δεν υπάρχει. 
Κανένα πείραμα δεν απέδειξε ότι μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο δημιουργεί μαγνητικό. 
Προτείνουμε εμείς ένα πείραμα, που δεν είναι λεπτό. Να συνδέσουμε οπλισμούς πυκνωτή με 
γεννήτρια μεταβαλλόμενου ρεύματος μικρής συχνότητας. Θα διαπιστωθεί ότι το 
μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο των οπλισμών, δεν παράγει ρεύμα σε αγώγιμο βρόχο εντός 
αυτών. 

Εξ άλλου, το ρεύμα μετατόπισης ισχύει για να υπάρχει συνέχεια ρεύματος μεταξύ των 
οπλισμών πυκνωτή. Αλλά ο πυκνωτής δρα σαν ανοικτός διακόπτης και δεν υπάρχει ρεύμα 
αγωγιμότητας για να υπάρχει ρεύμα μετατόπισης. 



Έτσι δεχόμαστε ότι τα «ηλεκτρομαγνητικά κύματα», είναι ζεύγη σωματίων αντίθετων 
κλασματικών φορτίων. Αυτά είναι κυκλικοί βρόχοι ρεύματος και εκτελούν όταν είναι 
πολωμένα δύο κινήσεις. Ηλεκτρικά έλκονται οι αντιμέτωποι βρόχοι και απωθούνται 
μαγνητικά και εκτελούν ταλάντωση ελατηρίου. Αλλά ο παλμός γίνεται και κάθετα και 
παράγεται μαγνητικό πεδίο από τα κινούμενα φορτία κάθετα , καθώς και παλλόμενο 
ηλεκτρικό πεδίο. 

 

 

 Η ελάχιστη απόσταση των αντιμέτωπων βρόχων 
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