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IV. Магнітне поле
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Основні особливості

магнітного поля

Досліди показали, що подібно до того, як в

просторі, що оточує електричні заряди, виникає

електростатичне поле, так і в просторі, що оточує

струми і постійні магніти, виникає силове поле,

яке називається магнітним.

були встановлені два експериментальних факти: 

1) магнітне поле діє на рухомі заряди; 

2) рухомі заряди створюють магнітне поле.
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МАГНІТНЕ ПОЛЕ -

це особливий вид матерії, за допомогою якої 

здійснюється взаємодія між рухомими електрично 

зарядженими частинками.
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Цим магнітне поле істотно відрізняється від

електростатичного, яке діє як на рухомі, так і на нерухомі

заряди.

Магнітне поле не діє на заряди, що покояться.

Досвід показує, що характер впливу магнітного поля на

струм залежить від

1. форми провідника, по якому тече струм;

2. розташування провідника;

3. напрямку струму.

Наявність магнітного поля виявляється по його

силовій дії на внесені в нього провідники зі струмом або

постійні магніти.
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Закон про взаємодію магнітних полюсів.

 Два однойменних полюса відштовхуються один від

одного, а два різнойменних полюси притягуються.

 Неможливо розділити північний і південний

полюси магніту

магнітні полюси існують тільки парами



Джерела магнітного поля  

Постійні магнити Рухомі заряди

провідник

Магнітна

стрілка

Струм

Змінне електричне поле
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Дослід Ерстеда (1820)

Магнітна стрілка відхиляється від положення

рівноваги, якщо поряд з нею знаходиться

провідник зі струмом.

струм тече по проводах

струм не тече по проводах
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 З досліду Ерстеда випливає, що магнітне

поле має спрямований характер і має

характеризуватися векторної величиною.

Цю величину позначають В і з історичних

причин вона називається індукцією

магнітного поля.
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Графічно магнітне поле, так само як електричне,

зображують за допомогою силових ліній магнітного поля

- ліній, дотичні до яких в кожній точці збігаються з

напрямом вектора B.

Лінії магнітної індукції

завжди замкнуті, у той час як

лінії електростатичного поля -

розімкнуті.
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Вектор магнітної індукції

Лінії магнітної індукції - замкнуті криві
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Візуалізація магнітного поля, що створюється

полюсами магнітів, за допомогою залізних

опилок.
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Макроструми і мікроструми

Надалі ми будемо розрізняти 

 макроскопічні струми, тобто електричні

струми, що протікають по провідниках в 

електричних ланцюгах і 

 мікроскопічні струми, обумовлені рухом 

електронів в атомах і молекулах. 

Намагніченість постійних магнітів є наслідком 

існуванням в них мікрострумів.
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Зовнішнє магнітне поле робить ориентирующее,

впорядкує дію на ці мікроструми.

Наприклад, якщо поблизу якогось тіла помістити

провідник зі струмом (макроток), То під дією його

магнітного поля мікроструми у всіх атомах певним

чином орієнтуються, створюючи в тілі додаткове

магнітне поле.

 Вектор магнітної індукції B характеризує

результуюче магнітне поле, створюване всіма

макро- і мікрострумами.
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МАГНИТНА ІНДУКЦІЯ

- це силова характеристика магнітного 

поля.

Вектор магнітної індукції направлений 

завжди так, як зорієнтована магнітна

стрілка, що вільно обертається в 

магнітному полі.
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Тому, при одному і тому ж макрострумі, вектор B

в різних середовищах матиме різні значення.

Магнітне поле макроструму описується

вектором напруженості магнітного поля H. У

середовищі магнітне поле макрострумів

посилюється за рахунок поля мікрострумів

середовища.
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Зв'язок між B і H

Для однорідного ізотропного середовища вектор

магнітної індукції:

де μ0= 4π ·10-7 H / A2 - магнітна постійна, 

μ - магнітна проникність середовища - безрозмірна

величина, що показує, у скільки разів магнітне

поле макрострумів H посилюється за рахунок поля

мікрострумів середовища.

HB


0
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Принцип суперпозиції

Для магнітного поля, як і для електричного,

справедлив принцип суперпозиції:

магнітна індукція результуючого поля,

створюваного кількома струмами або рухомими

зарядами, дорівнює векторній сумі магнітних

індукцій полів, створюваних кожним струмом або

рухомим зарядом.





n

i
iBB

1
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Магнітне поле землі
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Магнітне поле землі

Розташування магнітних та географічних полюсів відрізняється
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Магніт - тіло, що володіє власним магнітним полем.

 слово походить від грец. Magnētis líthos, «Камінь з Магнесии»

- від назви регіону Магнісія в Малій Азії, де в давнину були

відкриті поклади магнетиту.

магнетит (Fe3O4)

 магнетит (застарілий синонім -

магнітний залізняк) FeO · Fe2O3

- широко поширений мінерал 

чорного кольору з класу оксидів, 

природний оксид заліза (II, III).
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 найпростішим і самим маленьким магнітом можна 

вважати електрон. 

 магнітні властивості всіх інших магнітів обумовлені

магнітними моментами електронів всередині них.



Електрони також мають північний і південний полюс і

обертаються навколо осі. Це обертання призводить до дуже

крихітного, але надзвичайно значного магнітного поля.

Кожен електрон має одну з двох можливих орієнтацій для

своєї осі.

 У більшості матеріалів атоми

розташовані таким чином, що

магнітна орієнтація одного електрона

зводить нанівець орієнтацію іншого

електрона.



Залізо та інші феромагнітні речовини, однак, мають іншу

структуру. Їх атомний склад такий, що невеликі групи

атомів об'єднуються в області, звані доменами, в яких всі

електрони мають однакову магнітну орієнтацію.

Домени 

орієнтовані 

випадковим чином

Домени 

упорядковані під 

дією магнітного поля

Постійний магніт - тіло, виготовлене з феромагнетика,

здатного зберігати залишкову намагніченість після виключення

зовнішнього магнітного поля.



Як матеріали для постійних магнітів зазвичай служать 

 залізо, 

 нікель, 

 кобальт, 

 деякі сплави рідкоземельних металів (в неодімових магнітах).
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Закон Біо-Савара-Лапласа

Елемент провідника dl зі

струмом I створює в деякій

точці A індукцію поля:

3

0

4 r

]rld[I
Bd


 






де r - радіус-вектор, проведений з елемента dl

провідника в точку A. У скалярному вигляді:





sin

4 2

0

r

Idl
dB 
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Напрямок ліній магнітного поля

Напрямок ліній магнітної індукції визначається за

правилом свердлика або за правилом правої руки.

Правило свердлика: якщо напрям поступального

руху свердлика збігається з напрямом струму в

провіднику, то напрям обертання ручки свердлика

збігається з напрямом ліній магнітного поля струму.
Великий 

палець вказує 

напрям 

струму
Чотири 

пальця 

вказують 

напрям ліній 

магнітного 

поля

Струм
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 Індукція магнітного поля нескінченного 
прямолінійного провідника зі струмом 
на відстані r від нього:

R

I
B





2

0

вектор індукції магнітного поля

магнітна стала

сила струму

відстань до провідника
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 індукція магнітного поля в центрі 
тонкого кругового витка радіуса r:

R

I
B

2

0


вектор індукції магнітного поля

магнітна стала

сила струму

радіус витка
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Закон Ампера

Ампер встановив, що сила dF, з якою магнітне 

поле діє на елемент провідника dl зі струмом, що 

знаходиться в магнітному полі, дорівнює:

 BldIFd ,




Правило лівої руки

де dl - вектор за модулем 

рівний dl і збігається за 

напрямком зі струмом; B -

вектор магнітної індукції.
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,sinBIlF 

Модуль сили Ампера:

де α - кут між векторами dl і B.

Наочно напрямок сили Ампера прийнято визначати за правилом

лівої руки: якщо долоню лівої руки розташувати так, щоб в неї входив

вектор B, а чотири витягнутих пальці розташувати у напрямку струму в

провіднику, то відігнутий великий палець покаже напрям сили Ампера.
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Оскільки одиниці довжини, сили струму і сили

вже обрані, то із закону Ампера визначається

одиниця магнітної індукції.

Одиниця магнітної індукції називається 

тесла (Тл):

Одиниця напруженості магнітного поля H -

ампер на метр (А / м)

  ТлIМT
сА

кг

мАс

мкг

мА

Н
B 










  12

22
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Взаємодія паралельних струмів

Закон Ампера застосовується для визначення сили 

взаємодії двох струмів. 

Два паралельних провідника зі струмами I1 і I2

знаходяться на відстані R один від одного. Напрямок

сил dF1 і dF2 , з якими поля B1 і B2 діють на провідники зі

струмами I2 і I1 визначаються за правилом лівої руки:
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 Провідники зі струмами однакового напрямку

притягуються, 

 зі струмами різного напрямку - відштовхуються.
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Сила Лоренца

Так само, як і на провідник зі струмом, магнітне поле діє і на 

окремий заряд, що рухається в магнітному полі.

Сила, що діє на електричний заряд q, що рухається в

магнітному полі B зі швидкістю v, називається силою

Лоренца:

або

де α - кут між v і B.

 BvqF


,

sinqvBF 
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 Напрямок сили Лоренца, так само як і сили Ампера,

визначається за правилом лівої руки.

 Сила Лоренца завжди перпендикулярна швидкості

руху зарядженої частинки. Тому вона змінює тільки

напрям цієї швидкості, не змінюючи її модуля.

Отже, сила Лоренца не виконує роботу.
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Постійне магнітне поле не виконує роботи над

зарядженою часткою, що рухається в ньому, і

кінетична енергія цієї частки при русі в магнітному

полі не змінюється.
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Рух заряджених частинок у 

магнітному полі

Вважаємо, що магнітне поле є однорідним і на частки не діють 

електричні поля. Розглянемо три можливі випадки:

α =90°

• Окружність 

0°<α<90°

• Гвинтова 
лінія

α =0°

• Прямолінійний 
рух



39

1. vǁB - заряджена частинка рухається в

магнітному полі уздовж ліній магнітної

індукції (кут α між векторами v і B

дорівнює 0 ° або 180 °).

Сила Лоренца дорівнює нулю. Магнітне 

поле на частинку не діє, і вона рухається 

рівномірно і прямолінійно.
v ǁ B

B

v
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2. v ┴ B - Заряджена частинка рухається у магнітному полі 

перпендикулярно лініям магнітної індукції (кут α=π/ 2). 

 Сила Лоренца: постійна по модулю і нормальна до 

траєкторії частинки. 

 Частинка буде рухатися по колу радіуса R з доцентровим

прискоренням:

 З другого закону Ньютона

так як 

R

v
an

2



nсц amF


..

... сцЛор FF




BqvFЛор .

R

v
mBqv

2
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3. Заряджена частинка рухається під кутом α до 

ліній магнітної індукції. 

Рух частинки можна представити у вигляді суми 

двох рухів: 

1) рівномірного прямолінійного руху вздовж поля зі 

швидкістю v||=v ∙ cos α ; 

2) рівномірного руху по колу в площині, 

перпендикулярній полю.



42

Сумарний рух буде рухом по гвинтовій, вісь якої 

паралельна магнітному полю. Крок гвинтової лінії - h. 

T- період обертання частинки.

cosvTTvh 
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Ефект Холла

Ефект Холла - це виникнення електричного поля в

провіднику або напівпровіднику зі струмом при приміщенні

його в магнітному полі.

Ефект Холла - наслідок впливу сили Лоренца на рух носіїв

струму. У магнітномуполе при протіканні через провідник

струму з щільністю встановлюється електричне поле з

напруженістю

B


E
 j



 jBRE


,

де R - постійна Холла. 



На основі ефекту Холла працюють датчики Холла - прилади, що

вимірюють напруженість магнітного поля.

Датчики Холла застосовуються: 

• в системах електронного запалювання двигунів внутрішнього

згоряння;

• в приводах дисководів і двигунах вентиляторів комп'ютерної

техніки;

• в магнітометри смартфонів в якості фізичної основи роботи

електронного компаса;

• в приладах (струмові кліщі, пробники струму) для

безконтактного вимірювання сили струму.
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Потік вектора магнітної індукції

Потіком вектора магнітної індукції

(магнітним потіком) через площадку dS

називається скалярна фізична величина, що

дорівнює

де - проекція вектора на напрямок нормалі

до площі dS,

α - кут між векторами і    .

Якщо поле однорідно:

,)( dSBSdBd nB 


cosBBn 

n
 B



n


B


cosBS



46

Потік вектора може бути як позитивним, так і

негативним залежно від знака cosα.

Якщо поле є однорідним і перпендикулярно йому

розташована плоска поверхня з площею S, то

B


нормаль до площини контура

S - площа 

контура

- вектор 

магнітної

індукцій
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Одиниця магнітного потоку - вебер (Вб): 

1 Вб - магнітний потік, що проходить крізь плоску

поверхню площею 1м2, що розташована

перпендикулярно однорідному магнітному полю,

індукція якого дорівнює 1 Тл (1 Вб = 1 Тл · м2 ).
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Теорема Гаусса для магнітного поля у 

вакуумі

Потік вектора магнітної індукції крізь будь-яку 

замкнену поверхню дорівнює нулю:

Ця теорема відображає факт відсутності магнітних

зарядів, внаслідок чого лінії магнітної індукції не

мають ні початку, ні кінця і є замкнутими.

0
S

SdB
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Електромагнітна індукція
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Гальванометр (від прізвища вченого Луїджі Гальвані і

слова «вимірюю») - високочутливий прилад для

вимірювання сили малих постійних електричних струмів.

Гальванометр - прилад, в якому використовується

явище взаємодії котушки зі струмом і магніту.

Гальванометр показує наявність струму і його

напрям.
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Майкл Фарадей

1791-1867

«Я перетворював магнетизм в електрику і 

електрику в магнетизм.»
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Досліди Фарадея. Дослід 1.

 Соленоїд підключений до 

гальванометра. 

 Якщо в соленоїд всувати (або 

висувати) постійний магніт, то в 

моменти «висування» (або

всування) спостерігається 

відхилення стрілки 

гальванометра, тобто в 

соленоїді індукується ЕРС.

 Напрямок відхилення стрілки 

при «всуванні» та висуванні 

протилежні.
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Досліди Фарадея. Дослід 2.

Один соленоїд підключений до джерела струму, інший

соленоїд підключений до гальванометра. Відхилення

стрілки гальванометра спостерігається в моменти

 включення або виключення струму, 

 в моменти його збільшення або зменшення або 

 при переміщенні котушок 

один щодо одного.
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У дослідах Фарадея було відкрито

явище електромагнітної індукції, яке

полягає в тому, що в замкнутому провідному

контурі при зміні потоку магнітної індукції,

охопленого цим контуром, виникає

електричний струм, який отримав назву

індукційного.

Досліди Фарадея
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Основні властивості
індукційного струму

1Індукційний струм виникає завжди, коли
відбувається зміна зчепленого з контуром
потоку магнітної індукції.

2. Сила індукційного струму не залежить від
способу зміни потоку магнітної індукції, а
визначається лише швидкістю його зміни.
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Відкриття явища
електромагнітної індукції:

1) показало взаємозв'язок між
електричним і магнітним полем;

2) «запропонувало» спосіб отримання
електричного струму за допомогою
магнітного поля.
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 Електричні струми створюють 

навколо себе магнітне поле.

 Зворотне явище: магнітне поле 

викликає появу електричних 

струмів.
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Закон Фарадея

Узагальнюючи результати дослідів, Фарадей

показав, що всякий раз, коли відбувається зміна

зчепленого з контуром потоку магнітної індукції, в

контурі виникає індукційний струм.

 Виникнення індукційного струму вказує на 

наявність в ланцюзі електрорушійної сили. 

 Ця ЕРС називається електрорушійної силою 

електромагнітної індукції.
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Закон Фарадея: ЕРС електро-магнітної

індукції в контурі чисельно дорівнює і

протилежна за знаком швидкості зміни

магнітного потоку крізь поверхню, що

обмежена цим контуром:

dt

d
i




  В
с

Вб
i 
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Робота по переміщенню провідника з 

струмом в магнітному полі

сила Ампера F = BIl.

dA = IdФ
Робота по переміщенню провідника з струмом в магнітному

поле дорівнює добутку сили струму на магнітний потік, що

перетинає рухомий провідник.

Під її дією провідник 

перемістився з положення 1 в 

положення 2. Робота, що 

здійснюється магнітним полем: 



61

Правило Ленца

Напрямок індукційного струму визначається за

правилом Ленца: при всякій зміні магн. потоку крізь

поверхню, натягнуту на замкнутий контур, що

проводить струм, в останньому виникає індукційний

струм такого напрямку,

що його магн. поле

протидіє зміни

магнітного потоку.
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ЕРС індукції в нерухомих провідниках

 Відповідно до закону Фарадея, виникнення ЕРС

електромагнітної індукції можливо і в разі

нерухомого контуру, що знаходиться в змінному

магнітному полі.

 Крім того, досвід показує, що ЕРС індукції не

залежить від роду речовини провідника й від

стану провідника.
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Джеймс Клерк Максвелл
James Clerk Maxwell

Максвелл для пояснення

ЕРС індукції в нерухомих

провідниках припустив,

що змінне магнітне поле

збуджує в навколишньому

середовищу вихрове

електричне поле, яке і є

причиною виникнення

індукційного струму в

провіднику.
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На малюнку наведено приклад вихрового 

електричного поля, що виникає при зростанні 

магнітного поля. 

Вихрове електричне поле не є 

електростатичним.
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Обертання рамки в магнітному полі

Явище електромагнітної індукції

застосовується для перетворення механічної

енергії в енергію електричного струму.

Для цієї мети використовуються генератори,

принцип дії яких розглянемо на прикладі плоскої

рамки, що обертається в однорідному (В = const)

магнітному полі.
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Нехай рамка обертається рівномірно з кутовою

швидкістю ω=const. Магнітний потік, зчеплений з

рамкою площею S, в будь-який момент часу t дорівнює:

Ф =Bscosα= Bscosωt, 
де α=ωt - кут повороту рамки в момент часу t. при

обертанні рамки в ній виникає змінна ЕРС індукції:

tBS
dt

d
i  sin
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Максимальне значення ЕРС індукції 

тоді

При рівномірному обертанні рамки в однорідному

магнітному полі в ній виникає змінна ЕРС, що

змінюється за гармонійним законом

ti  sinmax

 BSmax

Ілюстрація залежності напруги в рамці від кута її повороту.
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 Процес перетворення механічної енергії в 

електричну звернемо. 

 Якщо по рамці, вміщеній в магнітне поле, 

пропускати електричний струм, то на неї буде 

діяти обертовий момент 

і рамка почне обертатися. 

На цьому принципі заснована робота 

електродвигунів.

 BnISM


,

мідна рамка

Контакт-

ні кільця

щітки
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Вихрові струми (струми Фуко)

Індукційний струм виникає не тільки в лінійних

провідниках, але і в масивних суцільних

провідниках, що розміщені у змінному магнітному

полі. Ці струми замкнуті в товщі провідника і

називаються вихровими або струмами Фуко.

Струми Фуко також підкоряються правилу

Ленца: їх магнітне поле направлено так, щоб

протидіяти зміні магнітного потоку, що індукує

вихрові струми.
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 Тому масивні провідники гальмуються в

магнітному полі.

 Крім того, вихрові струми викликають

сильне нагрівання провідників.

 Джоулево тепло, що виділяється струмами

Фуко, використовується в індукційних

печах.
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Індуктивність контуру

Електричний струм, що тече в замкнутому

контурі, створює навколо себе магнітне поле,

індукція якого, згідно із законом Біо-Савара-

Лапласа, пропорційна току.

Тому зчеплений з контуром магнітний потік 

пропорційний току в контурі: 

Ф = LI,
де коефіцієнт пропорційності L називається

індуктивністю контуру
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Індуктивність контуру в загальному випадку 

залежить тільки від 

 геометричної форми контуру, 

 його розмірів і 

 магнітної проникності того середовища, в якій він 

знаходиться. 

В цьому сенсі індуктивність контуру - аналог

електричної ємності відокремленого провідника, яка

також залежить тільки від форми провідника, його

розмірів і діелектричної проникності середовища.
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Одиниця індуктивності - генрі (Гн): 

1 Гн - індуктивність такого контуру, 

магнітний потік самоіндукції якого

при струмі в 1А дорівнює 1 Вб

(1Гн = 1Вб / А = 1 В · с / А).
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Токи при розмиканні і замиканні 

ланцюга
При кожній зміні сили струму в провідному контурі

виникає ЕРС самоіндукції, в результаті чого в

контурі з'являються додаткові струми, звані

екстраструми самоіндукції.

при включенні

при виключенні
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Діа- і парамагнетики

 Будь-яке речовина є магнетиком, тобто здатне під 

дією магнітного поля набувати магнітний момент 

(намагнічуватися).

На електрон, що обертається по орбіті, як на замкнутий 

струм, в магнітному полі діє крутний момент сил.

• речовини, що здатні намагнічуватися в зовнішньому 

магнітному полі проти напрямку поля, називаються 

діамагнетиками (Ag, Au, Cu).
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Відносна магнітна проникність показує, у скільки разів в даному 

середовищі сила взаємодії між проводами з струмом змінюється в 

порівнянні з вакуумом.

Діамагнетики

Вода

Мідь 

Скло

Повітря

Алюміній

Кисень

Феромагнетики

Залізо

Никель

Діамагнетики ослаблюють поле, 

пара- та феромагнетики - підсилюють
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На відміну від слабомагнітних речовин, у яких

намагніченість J лінійно змінюється з ростом H, У

феромагнетиків, при збільшенні H, Намагніченість

зростає спочатку швидко, а потім виходить на

насичення Jнас.

Діамагнетик

Феромагнетик

Парамагнетик


