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25.02.2022 

Група 21 

Фізика і астрономія 

Урок № 47 

Тема уроку: Розв’язування задач по темі: «Сила Ампера. Сила Лоренца» 

Мета уроку:  

навчальна – формувати в учнів уміння застосовувати правило лівої руки для 

визначення напряму дії сили Ампера та сили Лоренца; 

розвивальна – розвивати уяву,  творчі здібності учнів, вдосконалювати 

вміння застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

 

Задача №1 

В напрямку перпендикулярному до ліній індукції, в магнітне поле влітає 

електрон зі швидкістю 10  Мм/с. Знайти індукцію поля, якщо електрон описав в 

полі коло радіусом 1см. 

 
 

Задача №2. Доведіть, що два паралельні провідники, 

в яких течуть струми одного напрямку, притягуються. 

Аналіз фізичної проблеми. 

Навколо будь-якого провідника зі струмом існує магні-

тне поле, отже, кожен із двох провідників перебуває в маг-

нітному полі іншого. На перший провідник діє сила Ампера 
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з боку магнітного поля, створеного струмом у другому провіднику, і навпаки. Ви-

значивши за правилом лівої руки напрямки цих сил, з’ясуємо, як поводитимуться 

провідники. 

Пошук математичної моделі. Розв’язання 

У ході розв’язання виконаємо пояснювальні рисунки: зобразимо провідники 

A і В, покажемо напрямок струму в них та ін. Визначимо напрямок сили Ампера, 

яка діє на провідник A, що перебуває в магнітному полі провідника B. 

 

1) За допомогою правила свердлика визначимо напрямок ліній магнітної ін-

дукції магнітного поля, створеного провідником В (рис. 1, 

а). З’ясовується, що біля провідника A магнітні лінії напря-

млені до нас (позначка «.»).  

2) Скориставшись правилом лівої руки, визначимо на-

прямок сили Ампера, яка діє на провідник А з боку магніт-

ного поля провідника B (рис. 1, б).  

3) Доходимо висновку: провідник А притягується до 

провідника В.  

Тепер знайдемо напрямок сили Ампера, яка діє на про-

відник В, що перебуває в магнітному полі провідника А.  

1) Визначимо напрямок ліній магнітної індукції магніт-

ного поля, створеного провідником A (рис. 2, а). 

З’ясовується, що біля провідника В магнітні лінії напрямлені 

від нас (позначка «×»).  

2) Визначимо напрямок сили Ампера, яка діє на провід-

ник В (рис. 2, б).  

3) Доходимо висновку: провідник В притягується до 

провідника А.  

Відповідь: два паралельні провідники, в яких течуть струми одного напрям-

ку, дійсно притягуються. 

 

Задача №3.    На горизонтальних рейках, що перебувають у вертикальному од-

норідному магнітному полі, лежить сталевий брусок, перпендикулярний до ре-

йок. Довжина бруска а = 15 см, маса m=300 г? коефіцієнт тертя між бруском і 

рейками μ=0,2. Щоб брусок зсунувся з місця, по ньому необхідно пропустити 

струм І = 40 А. Якою є індукція В магнітного поля? 
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Домашнє завдання:  

Написати конспект. Додатково опрацювати параграф №14. Виконати тести: 
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