
§ 26. Дія магнітного поля
на провідник зі струмом.
Сила Ампера
Оскільки навколо провідників зі струмом вини

кає магнітне поле, природно припустити, що в магнітному
полі на них діє сила.

§ 26. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.

Дослідимо, від чого залежать модуль і напрям цієї сили. Для
цього скористаємось установкою, у якій прямий провідник під
вішено в магнітному полі постійного магніту так, що його гори
зонтальна частина знаходиться між полюсами (мал. 2.9).

Провідник підвішено на гачках штатива так, що його мож
на вмикати в електричне коло, силу струму в якому ре
гулюють за допомогою реостата. Амперметр дає змогу вимі
рювати силу струму в колі.

Замкнувши електричне коло, помітимо, що провідник
зміститься від положення рівноваги, а динамометр покаже
певне значення сили. Збільшимо силу струму в провіднику в
2  рази і побачимо, що сила, яка діє на провідник, також збіль
шилася в 2 рази. Будь-які інші зміни сили струму в провід
нику спричинять відповідні зміни сили, що діє на провідник.
Зіставлення отриманих результатів дає змогу зробити висно
вок, що сила F, яка діє в магнітному полі на провідник зі
струмом, пропорційна силі струму І  в ньому:

F ~ І.
Сила, що діє на провідник зі струмом у  магнітному полі,

називається силою Ампера.
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Мал. 2.9. Установка для вивчення дії магнітного поля 
на провідник зі струмом
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(Щ)Сила Ампера пропорційна силі струму в провіднику.

Розмістимо ще один магніт поряд з першим. Довжина час
тини провідника, яка перебуває в магнітному полі, збільшить
ся приблизно в 2 рази. Значення сили, ш;о діє на провідник,
також збільшиться приблизно в 2 рази. Отже, сила F, яка діє
на провідник зі струмом у магнітному полі, пропорційна до
вжині частини провідника АІ, яка міститься в магнітному полі:

F ~ М.

Сила Ампера пропорційна довжині активної частини провідника.
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Сила збільшиться також тоді, коли застосуємо інший,
потужніший магніт з більшою магнітною індукцією. Це дасть
підстави зробити висновок про залежність сили F  від магніт
ної індукції поля В:

F ~ В.
Можна переконатися, ш;о найбільшою сила буде тоді, коли

кут між магнітною індукцією поля магніта і провідником ста
новитиме а = 90°. Якщо цей кут дорівнює нулю, тобто магніт
на індукція буде паралельною провіднику, то сила дорівнюва
тиме нулю. Звідси неважко зробити
висновок про залежність сили А м 
пера від кута між магнітною ін
дукцією і провідником.

Остаточно для розрахунку сили
Ампера маємо формулу

= B/AZsina.
Напрям сили Ампера визнача

ється за правилом лівої руки
(мал. 2 . 1 0 ): якщо ліву руку розміс
тити так, щоб лінії магнітної ін
дукції входили в долоню, а чотири
пальці вказували напрям струму,
то відставлений під кутом 90° ве
ликий палець покаже напрям сили,
яка діє на провідник зі струмом у
магнітному полі.

Мал. 2.10. За допомогою лівої
руки можна визначити
напрям сили Ампера

(Щ)Якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії магнітної індукції
входили в долоню, а чотири пальці вказували напрям струму, 
то відставлений під кутом 90° великий палець покаже напрям 
сили, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
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Задача. Визначити модуль сили Ампера, яка діє на провід
ник зі струмом завдовжки 25 см у магнітному полі з індук
цією 0,04 Тл, якщо кут між вектором магнітної індукції і
напрямом струму 30°. Сила струму в провіднику дорівнює
0,25 А.

Д а н о :
АІ = 25 см,
В = 0,04 Тл,
а = 30°,
І  = 0,25 А .

Відповідь

Р о з в ’ я з а н н я
На провідник зі струмом у магнітному полі діє
сила

= BIAlsina.

Підставимо значення всіх величин:
= 0,04 Тл • 0,25 А  • 0,25 м • 0,5 =

= 0,00125 Н = 1,25 • 10-® Н. 
модуль сили дорівнює 1,25 • 10'® Н.

1. Яке явище описує сила Ампера?
2. Якою може бути установка для дослідження сили Ампера?
3. Від яких величин залежить сила Ампера?
4. Яке значення кута між напрямом струму і силою Ампера при

взаємодії паралельних провідників?
5. Як визначається напрям сили Ампера?

В п р а в а  14
1. На прямий провідник завдовжки 0,5 м, розміщений пер

пендикулярно до ліній магнітної індукції поля, значення якої
2 • 10“  ̂Тл, діє сила 0,15 Н. Знайти силу струму в провіднику.

2*. Між полюсами магніту підвішено горизонтально на
двох невагомих нитках прямий провідник завдовжки 0 , 2  м і
масою 10 г. Магнітна індукція однорідного поля перпендику
лярна до провідника і напрямлена вертикально вгору. На
який кут від вертикалі відхиляться нитки, які підтримують
провідник, якщо в ньому проходить струм силою 2 А , а зна
чення магнітної індукції 0,49 Тл?

З*. У горизонтальному провіднику завдовжки 20 см і ма
сою 4 г проходить струм силою 10 А . Визначити модуль і на
прям магнітної індукції, за якої сила Ампера зрівноважить
силу тяжіння.

4*. Двопровідною лінією, розташованою в повітрі, прохо
дить струм силою 5 А . Яка сила діє на одиницю довжини кож 
ного провідника, якщо відстань між провідниками становить
40 см?
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§ 29. Сила Лоренца
Силою Лоренца називають силу, яка діє на

електрично заряджену частинку, що рухається в електромаг
нітному полі, визнаючи дії на неї електричного й магнітного
полів одночасно. Це виражається формулою

-̂ л = -̂ е + -̂ М’

де -Fe ~ електрична складова сили Лоренца, яка описує взаємо
дію частинки з електричним полем і дорівнює F̂  = eE; — маг
нітна складова сили Лоренца, яка описує взаємодію частинки з
магнітним полем.

Сила Лоренца діє на рухому електрично заряджену частинку 
в електромагнітному полі.

Для спрощення визначення розглянемо випадки, коли
електрична складова F^-0, а сила Лоренца дорівнює магнітній
складовій.

З ’ясуємо, як можна обчислити силу, що діє на рухому за
ряджену частинку внаслідок її взаємодії з магнітним полем.

Як відомо, електричний струм у провіднику -  це на
прямлений рух заряджених частинок. Згідно з електронною
теорією сила струму в провіднику визначається за формулою

І = envS,
де І  -  сила струму; е -  заряд частинки, що створює струм;

N .п = -  концентрація заряджених частинок у провіднику;
V -  швидкість напрямленого руху частинок; S -  площа попе
речного перерізу провідника.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом є результатом
дії магнітного поля на всі рухомі заряджені частинки в про
віднику. Тому формулу сили Ампера можна записати з ураху
ванням виразу струму в електронній теорії:

F = BenvSAlsina,
або

N
Fa = B e — SvAlsina.

Якщо врахувати, що
SAI = V, то F^ = BeNvsina.

Якщо сила Ампера є рівнодійною всіх сил, що діють на N
заряджених частинок, то на одну частинку діятиме сила в
N  разів менша:
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F = —  = B evsina.
N

Цей вираз і є формулою для розрахунку магнітної складо
вої сили Лоренца:

ii'jj = euBsina.

Магнітна складова сили Лоренца

Fjj = evBsina.
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Аналіз цієї формули дає можливість зробити висновки, що:
1) магнітна складова сили Лоренца діє лише на рухому за

ряджену частинку (у ^ 0 );
2) магнітна складова сили Лоренца не діє на заряджену час

тинку, що рухається вздовж лінії магнітної індукції (а  = 0 ).
Напрям сили Лоренца, як і сили Ампера, визначається за

правилом лівої руки. При цьому потрібно пам’ятати, що це
справедливо для позитивно заряджених частинок. Якщо ви
значати напрям сили Лоренца, що діє на електрон (чи іншу
негативно заряджену частинку), то при застосуванні правила
лівої руки потрібно уявно змінювати напрям швидкості руху
на протилежний.

Сила Лоренца напрямлена завжди під кутом до швидкос
ті частинки, тому вона надає їй доцентрового прискорення
(мал. 2.15).

Для випадку, коли а = 90°, тоді evB =
ту

Звідси
ти
~ев'

Рл \
\
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\

\
\

Мал. 2.15. Графічне 
зображення сили Лоренца

Мал. 2.16. Магнітне поле 
зміщує електронний пучок 

у трубці цсцилофафа
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Задача. Електрон влітає в одно

рідне магнітне поле з індукцією
10“  ̂ Тл перпендикулярно до ліній
магнітної індукції. Його швидкість
1,6 • 10® м /с . Знайти радіус кола,
яким рухається електрон.

Мал. 2.17. Схема, що гояснює 
дію МГД-генератора

Отже, заряджена частинка, потрапляючи в магнітне поле,
починає рухатися дугою кола. При інших значеннях О < а  < 90°
траєкторія руху зарядженої частинки в магнітному полі на
буває форми спіралі.

Спостерігати дію сили Лоренца можна за допомогою елек
тронно-променевої трубки, яка є в багатьох осцилографах
(мал. 2.16). Якщ о ввімкнути живлення осцилографа, то на
екрані його електронно-променевої трубки будемо спостеріга
ти світлу пляму -  місце падіння на екран рухомих електро
нів. Якщо збоку до трубки осцилографа піднести магніт, то
пляма зміститься, що свідчить про дію магнітного поля на
рухомі електрони.

Дія сили Лоренца застосовується в багатьох приладах і тех
нічних установках. Так, зміщення електронного променя, що
«малює» зображення на екрані вакуумного кінескопа теле
візора чи дисплея комп’ютера, здійснюється магнітним полем
спеціальних котуш ок, у яких проходить електричний струм,
що змінюється за певним законом.

У наукових дослідженнях використовують так звані ци
клічні прискорювачі заряджених частинок, у яких магнітне
поле потужних електромагнітів утримує заряджені частинки

f на колових орбітах.
Велику перспективу для розвитку електроенергетики від

кривають магнітогідродинамічні генератори (МГД-генера-
тори) (мал. 2.17). Потік високотемпературного газу, який
утворюється при згорянні палива і має велику концентрацію
йонів обох знаків, пропускається через магнітне поле.

Унаслідок дії сили Лоренца йони відхиляються від попе
реднього напряму руху й осідають на спеціальних електро
дах. При цьому різницю потенціалів можна використати для
створення електричного струму. Такі установки можуть у
майбутньому суттєво підвищити ККД теплових електро
станцій за рахунок вироблення до
даткової електроенергії при прохо
дженні газів, які мають досить ви
соку температуру і рівень йоніза-
ції, через МГД-генератори.

93



ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Д а н о :
В = 10-^ Тл,
V = 1,6 • 10“® м /с ,
е = 1 , 6 -  10-1® Кл,
а = 90°.

R - 7

Звідси

Р о з в ’ я з а н н я
Сила Лоренца в даному випадку діє

під прямим кутом до швидкості руху
електрона, не змінюючи модуля його
швидкості. Тому вона надає електрону
лише доцентрового прискорення. Отже,
можна записати

evB = mv

R = mv

94

Підставимо значення величин
Д = 9 Д 1 0 -"к г .1 ,6 -1 0 -^ /с ^ ^ ^ ^ ^ .^ _ .^

1,610-^®Кл10-^Тл
Відповідь: електрон рухатиметься коловою орбітою, радіус

якої 9,1 • 10"  ̂ м.

5.

Який фізичний зміст сили Лоренца?
Який зв'язок між силою Ампера і силою Лоренца?
Як одержати формулу для розрахунку магнітної складової 
сили Лоренца?
Як застосовувати правило лівої руки для визначення напряму 
сили Лоренца, що діє на різнойменно заряджені частинки?
Як рухається заряджена частинка в магнітному полі, якщо: 
а) а  = 90°; б) а  = 0; в) О < а  < 90°?

В п р а в а  15

1. У магнітне поле зі швидкістю 10® м /с  влітає позитивно
заряджена частинка. Визначити силу Лоренца, якш;о заряд
частинки 2е, а магнітна індукція поля 0,2 Тл.

2. З якою швидкістю влітає в магнітне поле протон, якш;о
на нього діє сила Лоренца 2 • ІО'і^ Н? Магнітна індукція поля
дорівнює 0,4 Тл.

3. Порошинка, заряд якої 1 мкКл, а маса 1 мг, влітає в
однорідне магнітне поле і рухається по колу. Визначити період
обертання порошинки, якщо модуль магнітної індукції дорів
нює 1 Тл.

4*. Кулька, маса якої 0,5 г, а заряд 2 мкКл, рухається в
однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній ін-



§ зо. Магнітні властивості речовини

дукції зі швидкістю 1 0  м /с  на сталій відстані від поверхні
Землі. Знайти модуль вектора магнітної індукції.

5*. Заряджена частинка з дуже малою масою рухається зі
швидкістю 25 м /с  в однорідних електричному і магнітному
полях, лінії яких взаємно перпендикулярні. Знайти відно
шення модуля вектора магнітної індукції до модуля вектора
напруженості електричного поля, якпд;о вектор швидкості
перпендикулярний до цих векторів.

6 *. Електрон рухається в магнітному полі, індукція якого
2 мТл, радіус гвинтової лінії дорівнює 2 см, а крок гвинта -
5 см. Знайти швидкість електрона.

§ ЗО. Магнітні властивості речовини

І
І %

■с1 vr

Численні досліди показують, ш;о магнітне поле
взаємодіє зі всіма без винятку речовинами, змінюючи не тіль
ки їхнє положення в просторі, а й багато їхніх фізичних і на
віть хімічних властивостей. Прояви
цієї взаємодії бувають різними.
Візьмемо потужний електромагніт
з конічними полюсними наконеч
никами, розмістимо між ними ма
леньку вісмутову кульку, зрівнова
жену на невеликих терезах (мал.
2.18). Якщо замкнути коло жив
лення електромагніта, рівновага
терезів порушиться: кулька ви
штовхнеться з магнітного поля.

Розмістимо запалену свічку так,
ш,об її полум’я було між полюсами
електромагніта. Замкнувши коло
живлення електромагніта, побачи
мо, що полум ’ я виш товхується з
магнітного поля (мал. 2.19). Подіб
ні явища спостерігав ще в X IX  ст.
М. Фарадей, який назвав їх  діа
магнітними, а речовини, з якими
відбуваються ці явища, -  діамаг
нетиками. Ретельні дослідження
показують, що внаслідок взаємо- _
дії речовини і магнітного поля
магнітна індукція в діамагнітних 2.19. Полум’я свічки
речовинах менша, ніж магнітна виштовхується з магнітного
індукція зовніш нього магнітного

Мал. 2.18. Вісмутова кулька 
виштовхується в ділянку 
поля з меншою магнітною 

індукцією


