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Урок № : 17 

Тема уроку: Основні властивості магнітного поля 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні властивості магнітного 

поля 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Під час вивчення електричних явищ ми з’ясували, що електрична взаємодія 

здійснюється за допомогою електричного поля. Магнітна взаємодія так само, 

як і електрична, здійснюється за допомогою магнітного поля. Будь-який 

провідник зі струмом створює навколо себе магнітне поле, і це магнітне поле 

діє на інші провідники зі струмами. 

Магнітне поле, утворюване також постійними магнітами, діє на постійні 

магніти. Нагадаємо, що, відповідно до гіпотези Ампера, магнітні властивості 

постійних магнітів також обумовлені мікроскопічними струмами, що 

циркулюють усередині них. 

Магнітне поле зручно досліджувати за допомогою маленьких магнітів 

(наприклад, магнітних стрілок): у магнітному полі вони в певний спосіб 

повертаються. 

Таким чином, у просторі навколо провідника зі струмом виникають сили, що 

діють на рухомі заряди і на магнітну стрілку. 

Ці сили дістали назву магнітних. Отже, магнітним полем ми будемо називати 

той стан простору, що проявляє себе через дію магнітних сил. 

Визначальні властивості магнітного поля такі: 

·       магнітне поле породжують магніти й струми; 

·       магнітне поле виявляють за дією на магніти й струми. 

2. Магнітна індукція 

Для магнітного поля, так само як і для електричного, можна ввести векторну 

величину, що характеризує це поле в кожній точці. Цю величину називають 

вектором магнітної індукції й позначають . 

Силовою характеристикою магнітного поля може служити сила, що діє в 

цьому полі на провідник зі струмом. 



Дослід показує, що сила, яка діє з боку магнітного поля на прямолінійний 

провідник зі струмом, залежить не тільки від магнітного поля, але й від сили 

струму І в провіднику, довжини провідникаl й кута α між провідником і 

вектором магнітної індукції . 

За заданих сили струму й довжини провідника ця сила максимальна, коли 

провідники розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції. Із 

цієї причини саме таке розташування провідника зі струмом було обрано для 

визначення модуля вектора магнітної індукції. Відповідно до досліду, 

сила F, що діє з боку магнітного поля на провідник, прямо пропорційна 

добутку Il. 

Виходить, відношення F/Il не залежить ні від сили струму в провіднику, ні від 

довжини цього провідника й, отже, характеризує власне магнітне поле. Тому 

модуль вектора магнітної індукції можна визначити в такий спосіб: 

Ø  модуль вектора магнітної індукції дорівнює відношенню сили, що діє на 

провідник зі струмом, розташований перпендикулярно до вектора магнітної 

індукції, до добутку сили струму в провіднику й довжини провідника: 

 

Ø  За одиницю магнітної індукції приймають магнітну індукцію однорідного 

поля, у якому на ділянку провідника довжиною 1 м за сили струму в ньому 1 

А діє з боку поля максимальна сила 1 Н: 

 

3. Ліни магнітної індукції 

Лінії магнітної індукції можна зробити набагато більш наочними, якщо замість 

магнітних стрілок використати ошурки — у магнітному полі вони 

намагнічуються, стаючи малюсінькими магнітиками. 

Лініями магнітної індукції є лінії, проведені так, що дотичні до них у кожній 

точці вказують на напрямок поля в цій точці. 

Відзначимо, що лінії магнітної індукції реально не існують, вони всього лише 

зручний спосіб його опису. 

Напрямок вектора магнітної індукції визначають, використовуючи 

орієнтувальну дію магнітного поля на магнітну стрілку або на рамку зі 

струмом. 



Ø  За напрямок вектора магнітної індукції приймають напрямок, у якому 

вказано північний полюс вільно обертової магнітної стрілки. 

Необхідно звернути увагу нате, що: 

1) лінії магнітної індукції поля, створеного котушкою або магнітом, 

«виходять» з північного полюса і «входять» у південний полюс; 

2) усередині котушки зі струмом лінії магнітної індукції спрямовані від 

південного полюса до північного; 

3) досліди показують, що лінії магнітної індукції завжди замкнуті. 

Напрямок ліній магнітної індукції поля, створеного провідником зі струмом, 

пов’язаний із напрямком струму в провіднику правилом, що називають 

правилом буравчика. 

Ø  Напрямок ліній магнітної індукції поля, створюваного прямолінійним 

провідником зі струмом, збігається з напрямком обертання ручки буравчика 

(гвинта із правою нарізкою), коли напрямок поступального руху власне 

буравчика збігається з напрямком струму в провіднику. 

Напрямок ліній магнітної індукції поля, створеного дротяним витком або 

котушкою зі струмом, пов’язаний із напрямком струму у витку або котушці 

також правилом буравчика. 

Ø  Напрямок ліній магнітної індукції поля, створюваного струмом у 

дротяному витку або котушці, збігається з напрямком поступального руху 

буравчика (гвинта із правою нарізкою), коли напрямок обертання ручки 

буравчика збігається з напрямком струму. 

Необхідно звернути увагу: 

Ø  правила буравчика для прямолінійного провідника й для витка (котушки) зі 

струмом відрізняються тим, що в них «міняються місцями» напрямок силових 

ліній магнітного поля й напрямок струму. 

Застосування вивчених знань: 

1. За допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія? 

2. Опишіть досліди, за допомогою яких можна виявити магнітне поле. 

3. Магнітне поле діє на стрілку компаса. А чи створює стрілка компаса 

магнітне поле навколо себе? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 



Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 18 

Тема уроку: Графічне зображення магнітного поля 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  графічне зображення магнітного 

поля 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 ми говорили про те, що магнітне поле породжується електричним струмом. 

Подібно до інших фізичних полів, магнітне поле не діє на наші органи чуття. 

Але реальність його існування виявляється, наприклад, в тому, що між 

провідниками з струмом виникають сили взаємодії, які прийнято називати 

магнітними силами. 

Те, що між електрикою і магнетизмом існує зв'язок, можна показати за 

допомогою досвіду, проведеного в тисяча вісімсот двадцятому році датським 

фізиком Хансом Крістіаном Ерстед. Установка складається з магнітної 

стрілки, укріпленої на вістрі, і провідника, з'єднаного з джерелом струму. До 

включення струму стрілка розташовується в магнітному полі Землі, 

орієнтуючись з півночі на південь. Провідник розташовують над магнітною 

стрілкою, паралельно їй. Замкнув ланцюг, ми побачимо, як магнітна стрілка 

почне повертатися, поки не встановиться перпендикулярно провіднику зі 

струмом. Разомкнём ланцюг - стрілка повертається в своє початкове 

положення. 

Якщо змінити напрямок струму в провіднику на протилежне, то стрілка 

також повертається і встановлюється перпендикулярно до провідника, але 

вже в протилежному напрямку. 

Таким чином, можна говорити про те, що магнітна стрілка взаємодіє з 

провідником зі струмом. Отже, навколо провідника зі струмом існує магнітне 

поле, яке і здійснює роботу по повороту магнітної стрілки. 
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На підставі подібних численних дослідів було встановлено, що у всіх 

випадках при русі заряджених частинок обов'язково з'являється магнітне 

поле, незалежно від роду провідника або середовища, в якій ці частинки 

рухаються. 

 

А тепер давайте згадаємо, як пояснюється наявність магнітного поля у 

постійних магнітів. Отже, відповідно до гіпотези великого французького 

фізика Андре Марі Ампера, всередині кожної молекули речовини, подібного 

залозу або його сплавів, циркулюють кільцеві електричні струми. 

 

І якщо ці елементарні струми орієнтовані однаково, то навколо них існують 

магнітні поля, які також будуть мати однаковий напрямок. В результаті ці 

поля підсилюють один одного, створюючи поле всередині і навколо магніту. 

Гіпотеза Ампера була дуже прогресивна для початку дев'ятнадцятого 

століття, оскільки ще не було відомо ні про будову атома, ні про рух 

заряджених частинок - електронів навколо ядра. 

Існування магнітного поля навколо магніту можна виявити безліччю 

способів. На практиці зручніше використовувати дрібні залізні ошурки, 

насипані на картонний або пластиковий екран. 



Вивчимо магнітне поле прямого провідника зі струмом. Для цього крізь лист 

картону пропустимо провідник, з'єднаний з джерелом струму. Насиплемо на 

картон тонкий шар залізної тирси. При включенні струму залізні ошурки під 

дією магнітного поля переорієнтуються, показуючи картину ліній магнітного 

поля. 

 

Трохи змінимо досвід: замість металевих тирси поставимо на лист картону 

магнітні стрілки. При замиканні електричного кола стрілки розташуються 

уздовж ліній магнітного поля. Якщо ж змінити напрямок струму в 

провіднику, то все стрілки повернуться на 180 о. 

 

Наш досвід дозволяє наочно показати так звані силові лінії магнітного 

поля   (Або просто магнітні лінії). У восьмому класі ми говорили про те, 

що магнітні лінії   - це уявні лінії, уздовж яких розташувалися б магнітні 

стрілки, поміщені в магнітне поле. 

Виходячи з результатів досвіду, ми можемо стверджувати, що лінії 

магнітного поля мають певний напрям, яке пов'язане з напрямком струму в 

провіднику. В даний час прийнято вважати, що напрямок ліній магнітного 

поля в кожній точці збігаються з напрямом, яке вказує північний полюс 

магнітної стрілки, поміщений в цю точку поля. 



 

Магнітну лінію можна провести через будь-яку точку простору, в якій існує 

магнітне поле. При цьому треба пам'ятати, що вона проводиться так, щоб в 

будь-якій точці цієї лінії дотична до неї збіглася з віссю магнітної стрілки, 

вміщеній в цю точку. 

Тепер давайте згадаємо, як виглядають лінії магнітного поля постійного 

смугового магніту. Для цього розташуємо маленькі магнітні стрілки навколо 

магніту. Вони миттєво почнуть рухатися і розташуються в строго певному 

порядку. 

 

З курсу фізики восьмого класу ви вже знаєте, що магнітні лінії смугового 

магніту виходять з його північного полюса і входять в південний. При цьому 

вони не мають ні початку ні кінця: вони або замкнуті, або йдуть на 

нескінченність, в чому легко переконатися за допомогою залізної тирси. 

 

Не важко помітити, що тирса розташовуються у вигляді ланцюжків, причому 

з різною щільністю навколо магніту. Це говорить про те, що дії, які робить 



магніт на тирсу, в різних точках поля різні. Найбільш сильно ця дія 

виявляється біля полюсів магніту. А чим далі від полюсів, тим слабкіше 

подібну дію, отже, тим слабкіше магнітне поле. 

Таке магнітне поле у фізиці називають неоднорідним.Його магнітні лінії 

викривлені, а густота змінюється від точки до точки. 

Прикладом неоднорідного магнітного поля служить і поле прямого 

провідника зі струмом. 

На малюнку ви бачите схематичні зображення двох ділянок таких 

провідників. 

 

Давайте згадаємо, що кружечок в центрі позначає перетин провідника, 

хрестик - що струм направлений від нас за креслення, а точка - що струм 

направлений навпаки, через креслення до нас. Ці позначення називають 

правилом стріли. Точка позначає вістря, що летить в нашу сторону стріли, а 

хрестик її хвостове оперення, яке можна було б побачити, якби стріла 

полетіла від нас. 

Зверніть увагу на те, що магнітні лінії прямого струму представляють собою 

концентричні кола, центром яких є сам провідник зі струмом. У тих областях 

простору, де магнітне поле сильніше, магнітні лінії зображуються ближче 

один до одного (тобто гущі), і навпаки. 

Таким чином, по картині магнітних ліній можна судити не тільки про 

направлення магнітного поля, а й про його величиною. 



Що стосується однорідного магнітного поля, то його є сенс розглядати тільки 

в деякому наближенні. Справа в тому, що однорідне магнітне поле - це поле, 

в кожній точці якого сила дії на магнітну стрілку однакова по модулю і 

напрямку. 

Оскільки лінії магнітного поля завжди викривлені, то про однорідність поля і 

говорять тільки приблизно. Прикладом однорідного магнітного поля може 

служити поле всередині смугового магніту поблизу його середини. 

Ще одним прикладом практично однорідного поля є поле, що виникає 

всередині соленоїда, якщо довжина соленоїда набагато більше його діаметра. 

Однак поза котушки з струмом, поле неоднорідне і його магнітні лінії 

розташовуються приблизно так само, як і у смугового магніту. 

 

Також видно, що магнітні лінії однорідного магнітного поля паралельні 

один одному і розташовані з однаковою густотою. 

Розглянемо ще один досвід. Розташуємо магнітні стрілки навколо провідника 

зі струмом, що має форму витка. Замкнув ланцюг побачимо, що стрілки в 

магнітному полі розташувалися уздовж ліній магнітного поля, але 

орієнтовані вони по-різному. Пояснюється це тим, що в лівій частині 

установки ток «виходить» з листа, а в правій - «входить» в нього. 

 



Виходячи з результату цього досвіду, говорити про те, що лінії магнітного 

поля мають певний напрям, яке пов'язане з напрямком струму в провіднику. 

Цей зв'язок може бути виражена за допомогою правила свердлика (або 

правила правого гвинта). Він полягає в наступному: якщо обертати ручку 

свердлика так, щоб його вістря рухалося у напрямку струму в провіднику, то 

напрям обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля 

струму. 

 

Напрямок ліній магнітного поля можна визначити й інакше, наприклад, за 

допомогою правила правої руки: якщо обхопити провідник із струмом 

долонею правої руки так, щоб відставлений великий палець був 

сонаправлени з струмом, то зігнуті чотири пальці вкажуть напрямок ліній 

магнітного поля. 

 

Схоже правило можна застосувати і для визначення напрямку магнітного 

поля всередині соленоїда: якщо обхопити соленоїд долонею правої руки так, 

щоб зігнуті чотири пальці вказували напрямок струму в витках, то 

відставлений на дев'яносто градусів великий палець, вкаже напрямок ліній 

магнітного поля всередині соленоїда. 

 



І останнє, на що хотілося б звернути вашу увагу. Для зображення 

однорідного магнітного поля, перпендикулярного площині креслення, 

користуються таким прийомом. Якщо лінії магнітного поля направлені від 

нас за креслення, то їх зображують хрестиками. 

А якщо через креслення до нас - то точками. Як і у випадку з струмом, 

хрестик - це як би видиме нами оперення стріли, що від нас, а точка - це 

вістря стріли, що до нас. 

 

   Постійні магніти - тіла, що зберігають тривалий час намагніченість. Полюс 

- місце магніту, де виявляється найбільш сильна дія N - північний полюс 

магніту S - південний полюс магніту S N S Дугоподібний магніт Смуговий 

магніт N 2 

У чому ж причини намагнічування? Гіпотеза Ампера + S Згідно гіпотези 

Ампера (1775 - 1836 г.) в атомах і молекулах в результаті руху електронів 

виникають кільцеві струми. У 1897 р гіпотезу підтвердив англійський учений 

Томсон, а в 1910 р виміряв струми американський учений Міллікен. - е N 

При внесенні шматка заліза в зовнішнє магнітне поле все елементарні 

магнітні поля в цьому залозі орієнтуються однаково у зовнішньому 

магнітному полі, утворюючи власне магнітне поле. Так шматок заліза стає 

магнітом. 3 



   Рух електронів являє собою круговий 

струм, а навколо провідника з електричним струмом існує магнітне поле. 4 4 

   Штучні і природні магніти. Штучні магніти -одержання намагнічуванням 

заліза при внесенні його в магнітне поле. Природні магніти - магнітний 

залізняк. Природні магніти, т. Е. Шматочки магнітного залізняку магнетиту 5 

   Властивості магнітів: 1. Найбільш сильне магнітне дію виявляють полюса 

магнітів; 2. Добре притягуються магнітом чавун, сталь, залізо і деякі сплави; 

3. Залізо, сталь, нікель в присутності магнітного залізняку набувають 

магнітні властивості; 4. Різнойменні магнітні полюси притягуються, 

однойменні відштовхуються. 6 6 

   Взаємодія магнітів пояснюється тим, 

що будь-який магніт має магнітне поле, і ці магнітні поля взаємодіють між 

собою. 7   Магнітне поле постійних магнітів Подання про вигляді магнітного 

поля можна отримати за допомогою залізної тирси. Варто лише покласти на 

магніт лист паперу і посипати його зверху залізними тирсою. Магнітне поле - 

складова електромагнітного поля, що з'являється при наявності змінюється в 

часі електричного поля. Крім того, магнітне поле може створюватися 

струмом заряджених частинок. 8 

   Магнітні поля зображуються за допомогою магнітних ліній. Це уявні лінії, 

уздовж яких розташовуються магнітні стрілки, поміщені в магнітне поле. 



Магнітні лінії можна провести через будь-яку точку магнітного поля, вони 

мають напрямок і завжди замкнуті. Поза магніту магнітні лінії виходять з 

північного полюса магніту і входять в південний, замикаючись усередині 

магніту.  

   За картині магнітних ліній можна судити не тільки про направлення, але й 

про величину магнітного поля. У тих областях простору, де магнітне поле 

сильніше, магнітні лінії зображують ближче один у одного, гущі, ніж в тих 

місцях, де поле слабкіше.  

 

Неоднорідному магнітному полі Сила, з якою діє поле магніту може бути 

різною як по модулю, так і за напрямком. Таке поле називають 

неоднорідним. Характеристики неоднорідного магнітного поля: магнітні лінії 

викривлені; густота магнітних ліній різна; сила, з якою магнітне поле діє на 

магнітну стрілку, різна в різних точках цього поля за величиною і напрямком.  

   Де існує неоднорідне магнітне поле? Навколо прямого провідника зі 

струмом. На малюнку зображений ділянку такого провідника, розташований 

перпендикулярно площині креслення. Струм направлений від нас. Видно, що 

магнітні лінії являють собою концентричні кола, відстань між якими 

збільшується в міру віддалення від провідника  

 

   Однорідному магнітному полі Характеристики однорідного магнітного 

поля: магнітні лінії паралельні прямі; густота магнітних ліній всюди 

однакова; сила, з якою магнітне поле діє на магнітну стрілку, однакова в усіх 

точках цього поля за величиною і напрямком.  

   Де існує однорідне магнітне поле? Усередині смугового магніту і всередині 

соленоїда, якщо його довжина багато більше, ніж діаметр  

   Це цікаво Магнітні полюси Землі багато разів мінялися місцями (інверсії). 

За останній мільйон років це траплялося 7 разів. 570 років тому магнітні 

полюси Землі були розташовані в районі екватора  



   Це цікаво Якщо на Сонце відбувається потужний спалах, то посилюється 

сонячний вітер. Це викликає обурення земного магнітного поля і призводить 

до магнітної бурі. Пролітають повз Землю частинки сонячного вітру 

створюють додаткові магнітні поля. Магнітні бурі завдають серйозної шкоди: 

вони роблять сильний вплив на радіозв'язок, на лінії електрозв'язку, багато 

вимірювальні прилади показують невірні результати.  

   Це цікаво Земне магнітне поле надійно захищає поверхню Землі від 

космічного випромінювання, дія якого на живі організми руйнівно. До 

складу космічного випромінювання, крім електронів, протонів, входять і інші 

частинки, які рухаються в просторі з величезними швидкостями.  

Це цікаво Результатом взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі є 

полярне сяйво. Вторгаючись в земну атмосферу, частинки сонячного вітру (в 

основному електрони і протони) направляються магнітним полем і певним 

чином фокусуються. Стикаючись з атомами і молекулами атмосферного 

повітря, вони іонізують і збуджують їх, в результаті чого виникає світіння, 

яке називають полярним сяйвом.    Це цікаво Вивченням впливу різних 

чинників погодних умов на організм здорової і хворої людини займається 

спеціальна дисципліна - біометрологія. Магнітні бурі вносять розлад у 

роботу серцево-судинної, дихальної та нервової системи, а також змінюють 

в'язкість крові; у хворих на атеросклероз і тромбофлебітом вона стає 

густішим і швидше згортається, а у здорових людей, навпаки, підвищується.  

Застосування вивчених знань: 

1.Як можна визначити напрямок ліній магнітної індукції поля, створюваного 

прямим проводом зі струмом? 

2. Як можна визначити напрямок ліній магнітної індукції поля, створюваного 

котушкою зі струмом? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


