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Урок № : 19 

Тема уроку: Характеристики магнітного поля 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про характеристики магнітного поля 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Магнітна індукція B - це векторна величина визначає силу діючу на 

заряджену частинку з боку магнітного поля. Вимірюється в теслах Тл. 

 

           Формула магнітної індукції 

 

B = Ф / S 

 

                           
Магнітна постійна магнітна постійна. 

 

μ - відносна магнітна проникність - таблична величина (для вакууму = 1) 

 

Магнітний потік Ф - скалярна фізична величина чисельно дорівнює добутку 

магнітної індукції на площу поверхні обмеженої замкнутим контуром. 

Вимірюється в веберах Вб. 

  
магнітний потік 

 

 

  



Магнітний потік через контур максимальний, якщо площину контуру 

перпендикулярна магнітному полю. 

 

Тоді магнітний потік розраховується за формулою: 

 

Φmax = B · S 

 

Магнітний потік через контур дорівнює нулю, якщо контур розташовується 

паралельно магнітному полю. 

 

Напруженість H - це векторна величина незалежна від магнітних 

властивостей середовища. Вимірюється в ампер на метр А / М.Формула 

напруженості магнітного поля 

 
 

  

Магнітна проникність. Магнітна індукція залежить не тільки від сили струму, 

що проходить по провіднику або котушці, а й від властивостей середовища, в 

якій створюється магнітне поле. Величиною, що характеризує магнітні 

властивості середовища, служить магнітна проникність. 

 

 

Застосування вивчених знань: 

1. За допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія? 

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

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 20 

Тема уроку: Закон повного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  закон повного струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


Формування нових знань. 

 Повним струмом називається алгебраїчна сума струмів, які перерізають 

поверхню, обмежену замкненим контуром (або зчеплених із контуром). Для 

пояснення розглянемо рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5 – Пояснення до закону повного струму 

На рисунку зображений контур, проведений у магнітному полі, 

поверхня якого пронизана двома струмами I1  та I2. Струм, що пронизує контур, 

є позитивним, якщо його напрямок співпадає з поступовим рухом буравчика, 

рукоятка якого обертається у позитивному напрямку обходу контуру. На рис. 

2.5 повний струм 

 

.                                (2.12) 

 

Закон повного струму встановлює зв’язок між силою струму та 

магнітним полем, що створюється цим струмом.  

Закон повного струму: МРС (намагнічувальна сила) вздовж контуру 

дорівнює силі повного струму, який проходить крізь поверхню, обмежену цим 

контуром. Математично закон повного струму записується наступним чином: 

 

 або .                                (2.13) 

 

Якщо припустити, що контур сумісний із магнітною лінією, то  і, 

відповідно:  
 

.                                        (2.14) 

 

Якщо напруженість поля в усіх точках контуру однакова, то можна 

записати:  
 

.                                (2.15) 



. 

Тоді математично закон повного струму буде мати вид:   
 

.                                        (2.16) 

. 

Закон повного струму дає можливість легко визначити напруженість 

магнітного поля навколо провідників зі струмом.  

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом. Визначимо 

напруженість магнітного поля у певній точці А на відстані r>a (a – радіус 

провідника) від прямолінійного провідника зі струмом (рис. 2.6).  
 

 

Рис. 2.6 – Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом 

 

Проводимо замкнений контур радіусом r>a перпендикулярно осі 

провідника. Маємо:  

, . 
 

Застосовуємо закон повного струму , звідки отримуємо 

значення напруженості магнітного поля:  
 

.                                 (2.17) 

 

Враховуючи формули (2.3) та (2.4), отримуємо з (2.17): 

 

                                    (2.18) 

 



де  – магнітний опір, [Ом]. 

Вираз (2.18) є законом Ома для магнітного кола – прямолінійного 

провідника зі струмом (магнітне коло здійснює опір магнітному потоку 

подібно тому, як провідник здійснює опір електричному струму). 

Магнітне поле кільцевої котушки зі струмом. Визначимо 

напруженість поля усередині кільцевої котушки з  вітками, намотаної на 

кільцеве осердя (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 – Магнітне поле кільцевої котушки зі струмом 

Проведемо замкнений контур радіусом r. Контур пронизує  провідників зі 

струмами одного напрямку. За законом повного струму:  
 

.                                                            (2.19) 

 

Позначаючи довжину середньої лінії кільця через , отримуємо: 
 

.                                                      (2.20) 

 

Звідки  напруженість магнітного поля: 

 

.                                                         (2.21) 

 

Таким чином, напруженість поля котушки пропорційна добутку числа 

ампер на число витків або числу ампер-витків.  Добуток ( ) 

є намагнічувальною силою (або МРС), яка позначається F. Враховуючи 

формули (2.3) та (2.4), отримуємо з (2.21): 

 

.                   (2.22) 

 

Вираз (2.22) є законом Ома для магнітного кола у вигляді кільцевої 

котушки зі струмом. 

 



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 


