
DUKURIA E INDUKSIONIT ELEKTROMAGNETIK 

 

Fizikani anglez M.Faradei  më 1931  e zbuloi përfitimin e rrymës elektrike me ndrrimin e fushës 

magnetike. Rrymat elektrike të fituara nga fushat magnetike quhen rryma të indukuara.Në zbatimin e 

këtyre dukurive mbështetet elektronika bashkëkohore sepse tërë energjia elektrike të cilën e 

shfrytëzojmë përfitohet duke u mbështetur në parimin e induksionit elektromagnetik. Egzistojnë shumë 

mënyra të përfitimit të rrymës së indukuar: në një mënyrë apo tjetër duhet të sigurohet ndrrimi i fluksit 

magnetik meqë nga ky ndrrim mund të përfitohet rryma e indukuar. Ndrrimi i fluksit mund të arrihet në 

shumë mënyra: 

-duke kyçur dhe çkyqyr burimin në përcjellës, 

-duke ndryshuar intensititetin e rrymës në qark parësor me ndihmën e rezistencës së ndërrueshme, 

-duke vendosur dhe nxjerrë magnetin e përhershëm nga brendia e bobinës,  

-duke lëvizur përcjellësin në fushë magnetike, 

-duke lëvizur përcjellësin nëpër kornizë e cila gjendet në fushë magnetike dhe mënyra të tjera. 

DEMONSTRIM 
Ne do ta spjegojmë vendosjen dhe nxjerrjen e magnetit të përhershëm nga brendia e bobinës. 

 
Si shembull tjetër të përfitimit të tensionit të indukuar mund të përmendim rastin e bobinës së 
palëvizshme, por që në një mënyrë edhe në të bëhet prerja e vijave të forcës së fushës magnetike, 
përkatësisht ndrrimi i fluksit magnetik. Kjo mund të arrihet me vendosjen përkatësisht lëvizjen e ndonjë 
magneti të përhershëm në brendinë e bobinës, siç do të tregohet në videon e mëposhtme. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nHvV-wivFDY   (Linku I videos). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nHvV-wivFDY


Rryma e indukuar në vartësi nga lëvizja e magnetit alternativisht e ndërron kahun.Një kah paraqitet kur 
magneti futet në brendi të bobinës dhe kahu i kundërt fitohet kur magneti nxerret nga brendia, që 
dikton në zhvendosjën e treguesit të galvanometrit. Sa më shpesh të futet ose të nxirret magneti i 
përhershëm nga brendia e bobinës aq më intensive është rryma e indukuar. Por nëse magneti vendoset 
në brendësi të bobinës dhe nuk lëviz fare nuk kemi përfitim të rrymës së indukuar. 
 
 
 


