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Силу Ампера застосовують для перетворення
енергії електричного струму в механічну енергію провідника.
Таке перетворення відбувається в багатьох електротехнічних
пристроях. Розглянемо деякі з них.

Електровимірювальні прилади
магнітоелектричної системи

Електровимірювальний прилад
магнітоелектричної системи скла
дається з постійного магніту і дро
тяної рамки, розміщеної між полю
сами (мал. 2.12). Полюси магніту
мають спеціальні насадки, які да
ють можливість створити таке маг
нітне поле, що повертання рамки в
ньому не спричиняє зміну кута між
магнітною індукцією і провідника
ми рамки.

Цей кут завжди дорівнює 90°.
До рамки прикріплені дві спіральні
пружини, які підводять елект
ричний струм до рамки. Під час
проходження електричного струму
в провідниках рамки виникає сила
Ампера, пропорційна силі струму в рамці. Чим більша сила
діє на провідники рамки, тим більше закручуються пружини,
в яких виникають відповідні сили пружності. Рамка припи
нить повертання тоді, коли момент сили Ампера дорівнювати
ме моменту сили пружності.

Стрілка, прикріплена до рамки, показує кут, при якому
моменти сил зрівноважуються. Цей кут пропорційний силі
струму в рамці.

Електричний двигун постійного ст рум у
Електричний двигун призначений для перетворення енер

гії електричного струму в механічну. Принцип його дії схо
жий до дії електровимірювального приладу, описаного вище.
Але в його конструкції відсутня пружина. Струм до рамки
підводиться через спеціальні контакти-щітки (мал. 2.13).
При замиканні кола живлення рамка взаємодіє з магнітним
полем постійного магніту або електромагніту і повертається

Мал. 2.12. Будова електрови
мірювального приладу 

магнітоелектричної системи
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Полюсні башмаки

Колектор Якір Корпус 

Мал. 2.13. Будова двигуна

доти, доки 11 площина не стане
перпендикулярною до магнітної ін
дукції. Щ об вона поверталася і
далі, потрібно змінити напрям
струму в рамці, що приведе до змі
ни напряму сили Ампера, яка діє
на рамку в магнітному полі. Ця дія
здійснюється в двигуні завдяки на
явності двох нерухомих щіток,
приєднаних до джерела струму, і
двох півкілець, з ’ єднаних з кінця
ми обмотки якоря, що обертаються
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постійного струму

разом з ним. На малюнку 2 .14-а показано момент, коли струм
у якорі такий, що його полюси відштовхуються від одно
йменних полюсів статора. Після повертання на деякий кут
якір буде в положенні, коли однойменні полюси притягають
ся (мал. 2.14-6). Якби якір не мав маси, то він зупинився б у
цьому положенні. Але внаслідок інерції він проходить поло
ження рівноваги. У цей час завдяки півкільцям, приєднаним
до струмопідвідних щіток (мал. 2.14-в), напрям струму в яко
рі змінюється на протилежний і обертання якоря продовжу
ється (див. мал. 2 .14-а).

У промислових зразках електродвигунів постійного струму
ротор має декілька обмоток (рамок). Тому і кількість пар ков
зних контактів на ньому більша: вона відповідає кількості
обмоток. У цілому такий пристрій називають колектором. У
новітніх моделях двигунів роль колектора виконує спеціаль
ний пристрій з використанням електронних приладів.

Мал. 2.14. Схеми, які пояснюють дію колекторного електродвигуна
постійного струму

Таким чином, дія сили Ампера знайшла широке практичне
використання у різних технічних пристроях: електровимірю
вальних приладах, електричних двигунах тощо.



§ 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
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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
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Q) « Д  <  Т о 

поля: Бд < Бц. Такий ефект пояс
нюється змінами в русі електро
нів, які відбуваються в атомах
при внесенні речовини в магнітне

поле, тому діамагнітний ефект властивий усім  без винятку
речовинам.

Речовини, у яких спостерігається діамагнітний ефект, назива
ють діамагнетиками.
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Вплив речовини на магнітне поле описує фізична вели
чина, яка називається -  магнітною проникністю. Вона до
рівнює відношенню магнітної індукції поля в речовині Б до
магнітної індукції «зовніш нього» поля Б^:

В

Магнітна проникність )і є безрозмірною величиною. Для
діамагнетиків магнітна проникність дещо менша від одиниці.

Я кщ о над полюсними наконечниками закріпити на пле
чі терезів алюмінієву кульку, то при замиканні кола ж ив
лення вона втягуватиметься в простір, де значення магніт
ної індукції більше (мал. 2 .2 0 ).

Такі явища називають парамагнітними, а самі речовини -
парамагнетиками.

f Взаємодія речовини і магнітного поля проявляється як діа
магнетизм, парамагнетизм і феромагнетизм.

** '1 г " 1

Для парамагнетиків Б^ > Бц. Парамагнетизм проявляєть
ся в речовинах, атоми яких, маючи власне магнітне поле,

ніби магнітні стрілочки поверта
ються під дією  зовніш нього маг
нітного поля, збільш уючи його
магнітну індукцію.

Більш ість речовин належать до
класу діамагнетиків або парамаг
нетиків. Аналізуючи значення маг
нітної проникності, можна поміти
ти, що воно, як у парамагнетиків,
так і в діамагнетиків, мало відріз
няється від одиниці. Тому діамагне
тизм і парамагнетизм у більшості
випадків суттєву не впливає на маг
нітні властивості середовища.

Мал. 2 2 0 . Алюмінієва кулька
втягується  в магнітне поле
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Разом з тим існують речовини, які сильно взаємодіють з
магнітним полем. їх  назвали феромагнетиками. З чистих ре
човин чітко виражені феромагнітні властивості мають лише
залізо, нікель, кобальт. Проте існує дуже багато штучних фе
ромагнетиків, виготовлених як сплави, інколи навіть неферо-
магнітних речовин. Серед них особливе місце займають ^ р и 
ти.

Характерною ознакою феромагнетиків є їх значна магнітна
проникність. Так, чисте залізо, тривалий час відпалене у вод
ні, має магнітну проникність до 340 000. Це означає, що фе
ромагнетики підсилюють магнітне поле у 340 000 разів.

Висока магнітна проникність феромагнетиків пояснюється
особливостями їхньої кристалічної будови. Маючи певні особ
ливості в забудові електронних орбіт, атоми феромагнетика
об’єднуються так, що вся речовина поділяється на домени.

Домени -  це області феромагнетика, в яких атоми розміще
ні впорядковано. Така область нагадує маленький постійний
магніт. Він має власне магнітне поле як результат накладан-

. ня магнітних полів усіх атомів, що входять у домен, і взаємо
діє із «зовнішнім» магнітним полем.

Магнітні поля доменів у ненамагніченому феромагнетику
розміщені так, що компенсують одне одного. Якщо феромагне
тик внести в магнітне поле, то відбудеться перебудова доме
нів. При цьому зміщуються межі доменів і стрибкоподібно
змінюється напрям магнітної індукції їхніх полів. Одні доме
ни зменшуються, а інші -  збільшуються. Зменшуються до
мени, магнітна індукція полів яких утворює тупий кут з маг
нітною індукцією зовнішнього поля, а збільшуються ті, у
яких цей кут гострий або дорівнює нулю. При певному зна
ченні магнітної індукції зовнішнього поля настає так зване
насичення: усі домени зливаються в один великий домен, маг
нітна індукція якого збігається за напрямом магнітної індук
ції «зовнішнього» поля. Таким чином, відбувається значне
підсилення магнітного поля.
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1. Чому можна стверджувати, що всі речовини «магнітні»?
2. Чи однаково взаємодіють речовини з магнітним полем?
3. Які речовини називають діамагнітними?
4. Як змінюють магнітне поле діамагнетики?
5. Що описує магнітна проникність?
6. Які речовини називають парамагнітними?
7. Як змінюють магнітне поле парамагнетики?
8. Як за магнітною проникністю визначити, до якого класу нале

жить дана речовина за своїми магнітними властивостями?
9. Які речовини належать до феромагнетиків?
Ю.Яка основна ознака феромагнетика?

7-Flzika, 11 кі
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§ 31. Властивості феромагнетиків
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Багато властивостей феромагнетиків є похідними
від їхньої кристалічної будови. При внесенні феромагнетиків
у магнітне поле фізичні зміни в них відбуваються на рівні
кристалічної ґратки. Тому вони мають специфічні магнітні
властивості і складають окремий клас.

Найтиповішою властивістю феромагнетиків є нелінійний
характер процесу намагнічення. Якщо феромагнетик внести в
магнітне поле і поступово збільшувати магнітну індукцію цьо
го поля, то магнітна індукція у феромагнетику не буде пропор
ційною зовнішній. Це добре видно на графіку (мал. 2.21). При
поступовому збільшенні магнітної індукції зовнішнього поля
магнітна індукція у феромагнетику спочатку зростає повільно,
потім -  швидше, а потім знову зростання уповільнюється. При
досягненні так званого насичення (точка А) магнітна індукція в
феромагнетику зростає лінійно.

З такого складного характеру намагнічення можна зробити
висновок, що магнітна проникність не є сталою величиною.

Для феромагнетиків характерна властивість, яку назива
ють гістерезисом. Суть його полягає в тому, що процеси на
магнічення і розмагнічення проходять неоднаково. Феро
магнетик, який перебував у магнітному полі, зберігає певне
намагнічення навіть у разі його відсутності. При перемагні-
ченні феромагнетика в магнітному полі змінного струму гра
фік залежності магнітної індукції у ньому від індукції зов
нішнього поля набуває складної форми (мал. 2.22). Тому цей
графік назвали петлею гістерезису.

Форма петлі для різних феромагнетиків буває різною. Для
деяких сортів сталі її висота набагато більша за ширину. Ці
феромагнетики називають м ’якими. Вони легко намагнічу
ються і розмагнічуються, тому застосовуються в електротех
нічних пристроях, які працюють у колах змінного струму.

Мал. 221. Графік процесу
намагнічення феромагнетика
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зокрема в трансформаторах. Якщо ширина 
петлі гістерезису співрозмірна з ії висотою, 
то феромагнетик називають жорстким. Із 
таких феромагнетиків виготовляють постій
ні магніти і пристрої для запису інформації.

Кристалічна структура феромагнетика, як і 
будь-якого кристала, залежить від температури.
Тому при зміні температури феромагнетика 
змінюються і його магнітні властивості.

На підтвердження цього піднесемо до по
стійного магніту нікелеве кільце. Воно при
тягнеться до магніту й утримуватиметься в 
цьому положенні тривалий час (мал. 2.33).
Якщо до кільця піднести запалений паль
ник, то через певний час кільце відпаде, що 
свідчить про втрату феромагнітних власти
востей. Температуру, за якої зникають фе
ромагнітні властивості, називають температурою або точкою 
Кюрі. Значення точки Кюрі для різних феромагнетиків різні.

Мал. 223. Магнітні 
властивості 

феромагнетиків 
•' залежать від 

температури
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Кристалічна структура феромагаетика, як і будь-якого криста
ла, залежить від температури. Тому при зміні температури 
феромагаетика змінюються і його магаітні властивості. і

Таблиця
Речовина Точка Кюрі, °С

Залізо 768
Нікель 358
Кобальт 1120
Гадоліній 17

1. Чому феромагнетики мають особливі властивості? v
2. Як проходить процес намагнічення феромагнетика?
3. Чи стале значення магнітної проникності феромагнетика?
4. Що відбуваеться з феромагнетиком за температури Кюрі? - с
5. У чому проявляється гістерезис феромагнетика?

§ 32. Використання магнітних 
властивостей речовини
Під час взаємодії з магнітним полем змінюються не 

лише магнітні властивості речовин, а й інші їхні властивості.
Одним із цікавих прикладів використання дії магнітного 

поля на речовину є намагнічення* води. Під дією магнітного
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поля вона набуває нових властивос
тей. Така вода не утворює накипу в 
парових котлах, що дає змогу ви
користовувати її без додаткової х і
мічної обробки. Бетон, замішаний 
на «омагніченій» воді, міцніший, 
ніж на звичайній воді.

Явиш;е підсилення магнітного 
поля феромагнетиками використо
вується в різних електротехнічних 
приладах: електромагнітних кра
нах, реле, електродвигунах, транс
форматорах. Для цього використо
вуються спеціальні сорти електро
технічної сталі (мал. 2.24).

Важко уявити сучасну радіоелек
троніку без елементів із штучних 

феромагнетиків -  феритів. Виготовляють їх з матеріалів, які 
мають великий питомий опір, щ;о важливо для виготовлення 
високочастотної техніки. З них виготовляють осердя котушок 
коливальних контурів, магнітних антен і трансформаторів. 
Ш ирокого поширення набули феритові постійні магніти.

Мал. 2.24. Електромагнітний 
кран

і Усі результати взаємодГі магнітного поля і речовини знайшли 
застосування в практиці.

і При взаємодії з магнітним полем змінюються не тільки магнітні 
властивості речовин, а й інші -  механічні, теплові, електричні, 
оптичні І навіть хімічні. Усі ці явища використовуються людиною.

Мал. 225. Магнітне поле 
затримує частинки космічних 

променів

і

Магнітне поле лікує злоякісні 
пухлини, дає змогу досліджувати 
внутрішні органи людини, дозво
ляє проникнути в таємницю бага
тьох хвороб людини.

З магнітним полем пов’ язане 
життя всіх живих організмів на 
Землі. Вчені з ’ясували, що переліт
ні птахи орієнтуються в польоті і в 
пошуку своїх традиційних місць 
гніздування за магнітним полем 
Землі.

{Магнітне поле оберігає життя на Землі від космічних ззфоз.



(33. Електромагнітна індукція

До Землі з космосу надходить потужний потік швидких за
ряджених частинок, які у випадку попадання на живий орга
нізм можуть негативно вплинути на нього. Проте в магнітно
му полі Землі на них діє сила Лоренца, яка захищає поверх
ню Землі від їх  згубної сили (мал. 2.25).

1. Які влааивості феромагнетиків використовують в електромаг- ■ 
нітах?

2. Для чого «омагнічують» воду?

§ 33. Електромагнітна індукція
Найбільша заслуга у вивченні явиш;а електромаг

нітної індукції належить відомому англійському фізику М. Фа
радею -  неперевершеному майстру проведення фізичного 
експерименту.

Фарадей Майкл (1791-1867) -  видатний англійський 
фізик, основоположник учення про електромагнітне 
поле, один із засновників електрохімГі, дослідник 
взаємодії речовини і магнітного поля.
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і
Відкриття у 1820 р. данським фізиком X . Ерстедом зв’язку 

магнітного поля з електричним струмом спонукало багатьох 
учених розширити дослідження явищ, пов’язаних з магніт
ним полем. Маючи широту мислення, визначний фізик і до
слідник М. Фарадей передбачив можливий зворотний зв’ язок 
магнітного поля і електричного струму, коли поява магнітно
го поля спричинює виникнення електричного струму. Після 
тривалих наукових пошуків він у 1831 р. отримав перші по
зитивні результати: домігся того, що в замкнутих провідни
ках, які знаходилися в змінному магнітному полі, виникав 
електричний струм. Явище отримало назву електромагніт
ної індукції, а струм, який виникає у провідниках, назвали ін
дукційним струмом.

Явище виникнення електричного струму в замкнутому про- 
віднику, який знаходиться в змінному магнітному полі, нази- \У^Ш ) 
ваеться електромагнітною індукцією. »

Опишемо найважливіші досліди М. Фарадея, які можна 
виконати на шкільному лабораторному обладнанні.


