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Тема уроку: Намагнічування феромагнетиків. Явище гістерезису 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про намагнічування феромагнетиків. 

Явище гістерезису 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Магніт́ний гістере́зис — неоднозначна залежність магнітної індукції 

(намагніченості) магнітного матеріалу від напруженості зовнішнього 

магнітного поля, що періодично змінює знак[1]. 

Однією з основних особливостей сильномагнітних мінералів є залежність 

їхньої магнітної індукції або намагніченості від напруженості поля. Як 

показано на рис. , первинне намагнічування сильномагнітної речовини 

відбувається по кривій OAD. При циклічному перемагніченні, що 

відбувається у напрямку вказаному стрілками, крива намагнічення переході у 

криву гістерезису. 

Крива гістерезису, отримана для умов магнітного насичення, називається 

граничною петлею. Основні характеристики петлі гістерезису при 

дослідженнях зразка сильномагнітної речовини в замкненому магнітному 

колі: залишкова індукція Br і коерцитивна сила Hc. Залишкова 

індукція Br свідчить про те, що елементарні струми у феромагнітному тілі 

при зникненні зовнішнього поля зберегли упорядковану 

орієнтацію. Коерцитивна сила Hc характеризує величину напруженості поля 

зворотного напрямку, яку необхідно створити, щоб залишкова індукція 

зникла і стала рівною нулю. 

Якщо по осі ординат замість індукції відкласти значення намагніченості Jr, 

отримуємо петлю гістерезису намагніченості. За цією петлею можна 

визначити остаточну намагніченість Jr і коерцитивну силу Hc гістерезисної 

петлі намагнічення. 

 
 

Застосування вивчених знань: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


1. З якого дослідного факту випливає, що магнітне поле має діяти певною 

силою на вміщений в нього провідник зі струмом? 

2. Перелічіть, від чого залежить напрям сили, що діє на провідник зі струмом. 

3. Який пристрій автоматично змінює напрям струму в обмотці рамки, що 

обертається між полюсами магніту? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 24 

Тема уроку: Постійні магніти 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про постійні магніти 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Крім заліза магніт добре притягує до себе чавун, сталь, нікель, кобальт, 

манган. Деякі  рідини й гази також можуть відчувати на собі магнітну дію 

(чистий кисень взаємодіє з  магнітом). 
Магнітний залізняк — крихкий чорний мінерал, який від природи має 

магнітні властивості й у присутності якого залізо, сталь, нікель, кобальт також 

набувають магнітних властивостей. Різні частини магніту притягують до себе 

залізні предмети по-різному. 
Демонстрація 1. У металеві ошурки занурюємо магніт, спостерігаємо, 

як ошурки прилипають до його полюсів. 

 
Запис у зошит. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна 

дія, називають  полюсами. 
Кожний магніт має два полюси — північний (N) і південний (S). Однак 

можна намагнітити матеріал і так, що він матиме 2, 4, 6 і більше полюсів. 

Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Якщо його розділити на 

частини, то кожна із частин магніту   матиме два полюси (правда, слабкіші, 

ніж у вихідного магніту). Магнітна взаємодія — це не завжди притягування! 

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


 
Демонстрація 2. Підносячи магнітні стрілки одну до одної, спостерігаємо, 

що однойменні  полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. 
 Магніти взаємодіють між собою на відстані, оскільки навколо будь-

якого  магніту   існує магнітне поле. 
Запис у зошит. Магнітне поле — особливий вид матерії, який 

відрізняється від речовини та       існує навколо намагнічених тіл. 

 
Демонстрація 3. Дугоподібний магніт підносимо до картонки (скляної 

пластинки або  посудини від калориметра), спостерігаємо відсутність дії. Під 

картонку    кладемо дрібні цвяхи й знову підносимо магніт. 
 Картонка притягується до магніту. 
Висновок: магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речовини, які 

послабляють дію           магнітного поля, й речовини, що підсилюють її. Магніт 

у вигляді стрілки використовують у компасі. Компас — один із 

найдавніших  приладів, відомих людству,— був винайдений у Китаю. 
Демонстрація 4. Демонструємо сучасний компас, пояснюючи принцип 

його дії.  Звідки магнітна стрілка «знає», де перебуває Північний полюс 

Землі?  Земна куля теж магніт, а отже, в нашої планети є своє власне магнітне 

поле, яке й впливає   на магнітну стрілку, змушуючи її орієнтуватися певним 

чином. Чому   ж тоді північний кінець магнітної стрілки вказує на північ? Чи 

немає тут  протиріччя? (Говоримо про невідповідність  географічних і 

магнітних полюсів,     для більшої наочності демонструємо глобус.) 
Демонстрація 5. На північному географічному полюсі глобуса 

прикріплюємо червоний    прапорець, який символізує південний магнітний 

полюс Землі, на    географічному півдні — синій прапорець, який позначає 

північний   магнітний полюс Землі. Звертаємо увагу учнів на те, що відстань 

між  точками   географічної півночі й магнітного півдня дорівнює приблизно 

1600 км! 
Магнітне поле мають не всі планети Сонячної системи. Так, Меркурій має 

надзвичайно слабке магнітне поле, а на Місяці компас і зовсім не знадобиться. 

(Далі говоримо про магнітні  аномалії на Землі.) Людина не може побачити 

магнітне поле, проте може виявити його існування в просторі за його дією. 



Демонстрація 6.На стіл кладемо штабовий магніт, накриваємо його 

аркушем паперу й,   обережно струшуючи його, посипаємо ошурками. Ошурки 

під дією  магніту  намагнічуються й розташовуються вздовж вигнутих ліній 

—  силових ліній  магнітного поля.  
Лініями магнітного поля є лінії, проведені так, що дотичні до них у кожній 

точці вказують на напрямок поля в цій точці. Лінії магнітного поля або 

замкнені, або починаються і закінчуються на нескінченності. 
Застосування вивчених знань: 

1.Які речовини притягуються до магніту? 
2.     Що являють собою природні магніти? 
3.     Порівняйте речовини, які притягуються до магніту, з речовинами, які 

притягуються до   наелектризованих тіл. 
 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


