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Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. Магнітне поле та його характеристики 
 

Магнітне поле – це особливий вид матерії, який оточує рухомі електричні заряди і 

нерозривно зв’язаний з ними. 

 Магніти бувають:  

- природні і штучні; 

- постійні магніти і електромагніти. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

   Магнітне поле існує реально, умовно його представляють 

магнітними лініями (лініями магнітної індукції), які 

починаються на північному N і закінчуються на південному S 

полюсі.  

Магнітні полюси існують в парі, тому магнітні лінії завжди 

замкнені. 

 

Рисунок 1 – Постійні магніти та електромагніти 

Рисунок 2 – Магнітне поле постійного магніту 
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   Датський фізик Г.Х.Ерстед в 1820 г. помітив, що магнітна стрілка змінює 

орієнтацію поблизу провідника зі струмом. Ерстед встановив, що навколо 

провідника з струмом існує магнітне поле. Тобто, ел.струм породжує магнітне 

поле. 
 

Магнітне поле, яке є однією з складових електромагнітного поля, має свої 

особливості: 

1) магнітне поле спостерігається завжди, коли є заряджені частинки або тіла, 

що рухаються; 

2) магнітне поле діє тільки на заряджені тіла або частинки, що рухаються. 

   Напрям магнітного поля навколо провідника з струмом визначається за правилом 

буравчика: 

Якщо поступальний рух вістря буравчика збігається з напрямом струму в 

провіднику, тоді обертальний рух ручки буравчика вкаже напрям магнітних 

ліній. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На провідник зі струмом у магнітнім полі діє сила, напрям якої визначається за 

правилом лівої руки: 

 

Якщо ліву руку розмістити так, щоб магнітні лінії 

входили в долоню, а чотири витягнуті пальці 

вказували напрям струму в провіднику, тоді 

відставлений великий палець вкаже напрям дії 

виштовхувальної сили F.  

 

Провідник з струмом рухається в магнітному полі. Цю 

силу називають електромагнітною силою, або силою 

Ампера. Ампер на основі проведених дослідів і 

математичних розрахунків показав, що на елемент 

провідника, по якому тече струм, з боку магнітного 

поля діє електромагнітна сила F, величина якої   

                                                      визначається за законом Ампера: 

Напрям струму в провіднику 

- від нас 

 

- до нас  
 

Рисунок 3 – Правило буравчика 

а б в г 

Рисунок 4 – Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом 

Рисунок 5 – Правило лівої руки 
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F=B·I·l·sinα 

де   F – сила, [Н]  

      I – сила струму, [А]  

      l – довжина провідника, [м]  

     α – кут між віссю провідника і напрямом магнітних ліній  
 

На прямолінійний провідник довжиною l зі струмом I, що перебуває в однорідному 

магнітнім полі й розташований перпендикулярно напрямку ліній магнітної індукції, 

діє електромагнітна сила  

F=B·I·l 
Дія сили Ампера лежить в основі роботи електричних двигунів.  

      B – магнітна індукція – це величина, що характеризує інтенсивність 

магнітного поля 

B = 
𝐹

𝐼𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼
  [Тл] 

 

     Одиниця виміру магнітної індукції –Тесла, [Тл] (на честь сербського вченого 

Ніколи Тесли).  

     Магнітна індукція B є силовою характеристикою магнітного поля, це векторна 

величина, що має напрямок. 
 

    Для характеристики інтенсивності магнітного поля також застосовують 

напруженість магнітного поля Н, яка не залежить від властивостей середовища й 

визначається тільки струмами в провідниках, що створюють магнітне поле. Магнітна 

індукція B пов'язана з напруженістю H співвідношенням 

B=H·μr·μ0 
 

H= B/(μr·μ0), [А/м] 
де - μr - відносна магнітна проникність;  

      μ0- магнітна стала, μ0 = 4π·10-7 Гн/м 
 

     Відносна магнітна проникність характеризує вплив речовини на магнітне поле. 

Відносна магнітна проникність μr є безрозмірна величина, характеризує у скільки 

разів магнітне поле в речовині сильніше, ніж у вакуумі. 
 

     В залежності від величини μr речовини поділяють на:  

при μr <1 речовини послабляють магнітне поле, вони називаються діамагнетиками 

(мідь, цинк, срібло, ртуть, вісмут, галій, сурма).  

при μr > 1 речовини підсилюють магнітне поле, називаються парамагнетиками (солі 

заліза, кобальту, нікелю й рідкісноземельні елементи, лужні метали, алюміній, 

платина). 

     Більшість речовин належать до діамагнетиків і парамагнетикам, будучи 

слабомагнітними речовинами (μr мало відрізняється від 1).  
 

     Однак є речовини, які дуже сильно взаємодіють із магнітним полем, підсилюючи 

його в сотні тисяч раз, тобто у них μr набагато більше 1.   Їх називають 

феромагнетиками: залізо, нікель, кобальт і їх сплави, сплави хрому й марганцю. 

Чисте залізо після відпалу в атмосфері водню має магнітну проникність μr =340000.  
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     Експериментально підтверджено, що напруженість 

магнітного поля Н прямого провідника зі струмом прямо 

пропорційна силі струму в провіднику І й обернено 

пропорційна відстані від його осі r: 
 

H = 
𝐼

2𝜋𝑟
  [А/м] 

 

 

 
Магнітний потік Ф - потік магнітної індукції.  

Він характеризує кількість ліній магнітної індукції В,  

що перепинають дану площину S  
 

Φ=В· S· cosβ [Вб] 
 

Одиниця вимірювання магнітного потоку Вебер [Вб]  

При розташуванні площини горизонтально, формула спрощується 

Φ=В· S 

 

2. Закон електромагнітної індукції 
 

Відкриття явища електромагнітної індукції належить до тих, які відіграли важливу 

роль для прогресу людства. Так само, як Ерстед, видатний англійський фізик Майкл 

Фарадей вірив, що між силами природи повинен існувати зв'язок. Знаючи про досліди 

Ампера, який показав, що електричні явища породжують магнітні, Фарадей прийшов до 

висновку, що повинно існувати й обернене явище. У 1821 році вчений залишає в своєму 

щоденнику запис: «Перетворити магнетизм в електрику». 10 років потрібно було 

вченому для того, щоб досягти успіху. Фарадей експериментально довів, що в 

нерухомому провіднику, розташованому в магнітному полі, виникає електричний струм, 

коли магнітне поле змінюється. 

Явище електромагнітної індукції полягає у виникненні електричного струму в 

замкнутому електропровідному контурі при зміні магнітного потоку, що пронизує  цей 

контур.  

Досліди показали, що чим швидше 

змінюється магнітний потік, тим більша 

сила струму виникає у контурі. 

Електричний струм у контурі виникає при 

зміні магнітного потоку через поверхню 

контуру.ΔЗакон електромагнітної 

індукції: ЕРС електромагнітної індукції в 

замкнутому контурі дорівнює швидкості 

зміни магнітного потоку через поверхню, 

обмежену контуром. 

 

ЕРС позначається літерою Е та вимірюється у вольтах.   E =−
𝛥Ф
𝛥𝑡

  [В] 

Рисунок 8 – Явище електромагнітної індукції 

Рисунок 6  

Рисунок 7  
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Знак «-» в формулі говорить про те, що ЕРС електромагнітної  індукції завжди 

має такий напрямок, що створюваний нею струм своїм магнітним полем протидіє 

основному магнітному полю, що викликав явище індукції (правило Ленца). 

Правило Ленца має великий фізичний зміст. Протидією зовнішньому магнітному 

полю своїм магнітним полем індукційний струм змушує необхідність долати певну 

силу, роблячи роботу й витрачаючи енергію. 
 

     При переміщенні провідника в магнітному полі в ньому виникає ЕРС 

електромагнітної індукції 

 

Е=B·v·l·sinα 

де   E – ЕРС електромагнітної індукції, [В]  

      В – магнітна індукція, [Тл]  

      v – швидкість руху провідника, [м/с]  

      l – довжина провідника, [м]  

     α – кут між віссю провідника і напрямом магнітних ліній  

 

При α=900  sinα= 1            Е=B·v·l 
 

Напрямок ЕРС визначається за правилом правої руки:  

Якщо праву руку розташувати так, щоб магнітні 

лінії входили в долоню, а відігнутий великий палець 

вказував напрям руху провідника,  тоді витягнуті 

чотири пальці покажуть напрямок ЕРС.  

 

 

 

 

3. Самоіндукція. Індуктивність соленоїда 
 

     Якщо через котушку проходить змінний струм, то її витки перетинаються змінним 

магнітним полем, викликуваним цим струмом, і на затискачах котушки виникає ЭДС 

індукції.  

Явище виникнення ЭРС у котушці внаслідок зміни струму в цій котушці називають 

самоіндукцією.  
Самоіндукція є окремим випадком електромагнітної індукції. 

Відповідно до правила Ленца ЕРС самоіндукції 

протидіє зміні сили струму. Отже, самоіндукція 

завжди послабляє збільшення сили струму. 

Тому будь-яка зміна сили струму в котушці 

призводить до виникнення в цій же котушці ЕРС, її 

називають ЕРС самоіндукції  ЕL 
 

EL =−𝐿
𝛥𝐼
𝛥𝑡

  [В] 

 

 

 

Рисунок 9 – Правило правої руки 

Рисунок 10 – Явище і е.р.с. самоіндукції 
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     За правилом Ленца ЕРС самоіндукції завжди напрялена так, що протидіє змінам 

сили струму, який викликає самоіндукцію. Іншими словами, якщо струм у провіднику 

наростає, то ЕРС самоіндукції протидіє цьому наростанню; якщо ж струм спадає, то 

ЕРС самоіндукції збігається з напрямом основного струму і протидіє його спаданню. 

Самоіндукція протидіє змінам струму в провідниках. 

     Для кількісної характеристики цього процесу введемо поняття потокозчеплення й 

індуктивності котушки. 
 

Сумарний магнітний потік всіх витків котушки називається потокозчепленням Ψ:  

                                 Ψ=w·Ф [Вб] 

де w –кількість витків котушки 

Між потокозчепленням Ψ, що створює струм I та самим струмом, існує лінійна 

залежність 

Ψ=L·I [Вб] 

З останнього виразу випливає коефіцієнт пропорційності, який називається 

індуктивністю котушки L 

L= 
𝛹

𝐼
  [Гн] 

Одиницею вимірювання індуктивності є генрі (Гн). Ця одиниця названа на честь 

американського фізика Джозефа Генрі, що спостерігав уперше явище самоіндукції 

1832 року, наступного року після відкриття явища електромагнітної індукції. 

На практиці, як правило, користуються більш дрібними одиницями:  

мілігенрі (1 мГн=10-3 Гн) і мікрогенрі (1 мкГн=10-6 Гн).  
 

     Індуктивність L не залежить ні від потокозчеплення котушки, ні від сили струму в 

ній, вона залежить від форми і розмірів котушки, а також від магнітних властивостей 

навколишнього середовища 

L= 
𝜇𝑟𝜇0𝑆𝑤2

𝑙
      [Гн] 

де  L –індуктивність котушки, Гн 

     μr - відносна магнітна проникність;  

     μ0- магнітна стала, Гн/м 
      S – площа поперечного перерізу котушки, м2 

     w – кількість витків котушки 
      l – довжина котушки,м 
 

 

4. Взаємоіндукція 
 

Явище, при якому ЕРС в одній котушці виникає при зміні сили струму в іншій, якщо 

ці котушки магнітозв’язані, називається явищем взаємоіндукції, а ЕРС, що 

виникає при цьому називається ЕРС взаємоіндукції ЕМ. 

EМ =−М
𝛥𝐼
𝛥𝑡

  [В] 

де  М- взаємоіндуктивність, вона характеризує конструктивну систему двох 

котушок, Гн 
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М= 𝑘√𝐿1𝐿2  [Гн] 

де k – коефіцієнт зв’язку, k≤1 

     Принцип дії трансформаторів оснований на явищі взаємоіндукції, так як ЕРС 

взаємоіндукції виникає тільки при зміні струму в первинній обмотці, тому 

трансформатори бувають тільки змінного струму. 
 

5. Енергія магнітного поля 
 

     Провідник, по якому протікає електричний струм, завжди оточений магнітним 

полем, причому магнітне поле появляється і зникає разом з появою і зникненням 

струму. Отже, частина енергії струму йде на створення магнітного поля. 

     Енергія магнітного поля WL, створюваного струмом у замкнутому контурі з 

індуктивністю L, визначається формулою 

WL =
𝐿𝐼2

2
  [Дж] 

Це та енергія, яку було затрачено джерелом струму на утворення в котушці 

магнітного поля. 
 

6. Вихрові струми 
     В електриці є цілий ряд явищ, які потрібно знати фахівцям. Хоч і не вся інформація 

може стати в нагоді в повсякденній практиці, але іноді допоможе зрозуміти причину 

будь-якої проблеми. Вихрові струми послужили причиною становлення деяких 

технологічних хитрувань при виготовленні електричних машин і навіть стали 

основою для принципу роботи деяких винаходів. Давайте розберемося, що таке 

вихрові струми і як вони виникають. 

Вихрові струми – це струми, які виникають в суцільних металевих масах під впливом  

змінного зовнішнього магнітного поля.  

Не обов’язково поле повинно змінюватися, може і тіло 

рухатися в магнітному полі, все одно в ньому почне текти 

струм. 

 

Не можна знайти реальну траєкторію руху струмів для їх обліку, струм протікає там, 

де знаходить шлях з найменшим опором. Вихрові струми завжди протікають по 

замкнутому контуру. Основні умови для його виникнення – знаходження предмета у 

змінному магнітному полі або його переміщення щодо поля. 

Чому друга назва вихрових струмів – це струми Фуко? Тому що фізик Фуко докладно дослідив 

явище вихрових струмів. В ході своїх досліджень він зробив велике відкриття. Воно полягало в 

тому, що тіла під впливом вихрових струмів нагріваються.  

Шкода від вихрових струмівю Якщо ви розглядали 

конструкцію трансформатора, реле напевно звернули увагу, що їх 

осердя набране з тонких листів, хоча може здатися що простіше було 

зробити цілісну литу конструкцію.  

 

Рисунок 11 – Вихрові струми 

Рисунок 12 – Осердя трансформатора 
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     Справа в тому, що так борються з вихровими струмами. Так як робота 

трансформатора заснована на принципах взаємодії змінних магнітних полів, то 

вихрові струми неминучі. 

     Будь-який нагрів тел – це виділення енергії у вигляді тепла. В такому випадку 

будуть виникати втрати в осерді. Чим це небезпечно? У електроустановки сильне 

нагрівання призводить до руйнування ізоляції обмоток і виходу з ладу машини. 

Вихрові струми залежать від магнітних властивостей осердя.  

     Які наслідки від впливу цього явища? Магнітне поле, що виникає через протікання 

вихрових струмів послаблює поле, через яке вони виникли. Тобто вихрові струми 

зменшують силу електромагнітів. Те ж саме стосується і конструкції деталей 

електродвигунів і генератора: ротора і статора. 

     Як знизити втрати? Втрати енергії не приносять користі, тоді як з ними боротися? 

Щоб знизити їх величину осердя набирають з тонких пластин електротехнічної сталі 

– це своєрідні заходи профілактики для зниження паразитних струмів.  

Чим менше перетин провідника, тим більше його опір, а чим більше його опір, тим 

менше струм. Пластини ізолюють один від одного окалиною або шаром лаку. Осердя 

великих трансформаторів стягуються ізольованою шпилькою. Так знижують втратив 

осерді, тобто це і є основні способи зменшення вихрових струмів. 

     Застосування на практиці. Тепер про корисні сфери застосування вихрових 

струмів. Величезний внесок був внесений в металургію винаходом індукційних 

сталеплавильних печей. Вони влаштовані таким чином, що масу металу поміщають в 

змінне магнітне поле котушки, через яку протікає струм високої частоти. Його 

магнітне поле наводить великі вихрові струми усередині металу до його повного 

плавлення. 

У побуті ви можете зустріти кухонні індукційні плити, на яких готують їжу, завдяки 

саме застосування даного явища. Як бачите, вихрові струми мають свої плюси і 

мінуси. 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Що називається магнітним полем 

- Чим представляють магнітне поле 

- Що встановив Ерстед 

- Правило буравчика і для чого воно застосовується 

- Зарисувати рисунки 4 а, б, г 

- Правило лівої руки 

- Формулу закону Ампера 

- Характеристикам магнітного поля, формули, одиниці вимірювань 

 Магнітна індукція 

 Напруженість магнітного поля 

 Магнітна проникність 

 Магнітний потік  

- Які матеріали називають діамагнетиками, парамагнетиками, феромагнетиками? 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Явище електромагнітної індукції 

- Формули ЕРС  електромагнітної індукції 

- Правило правої руки 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Явище самоіндукції 

- ЕРС самоіндукції 
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- Формули і одиниці вимірювання потокозчеплення і індуктивності 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Явище взаємоіндукції 

- Формули ЕРС взаємоіндукції і взаємоіндуктивності 

5. По п’ятому питанню записати у конспект: 

- Формулу енергії магнітного поля 

6. По шостому питанню записати у конспект: 

- Що називається вихровими струмами 

- Шкода від дії вихрових струмів 

- Як знизити втрати від дії вихрових струмів 

- Застосування вихрових струмів 
 

ЗАВДАННЯ  

Вкажіть, в яких випадках правильно вказаний напрям дії виштовхувальної сили F, 

зарисуйте в конспект правильні відповіді 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Як себе проявляє магнітне поле?  

2. Якими величинами характеризується магнітне поле?  

3. Як графічно зображується магнітне поле?  

4. Сформулюйте правило буравчика. 

5. Сформулюйте «правило лівої руки» 

6. Запишіть закон Ампера. 

7. Які матеріали називають діамагнетиками, парамагнетиками, феромагнетиками?  

8. Що таке магнітна проникність?  

9. Запишіть формули і одиниці вимірювання величин, що є характеристиками магнітного поля. 

10.У чому полягає явище електромагнітної індукції. 

11. Сформулюйте «правило правої руки» 

12. У чому полягає явище самоіндукції?  

13. По якій формулі можна обчислити ЕРС самоіндукції?  

14. У яких одиницях виміряється індуктивність? 

15. У чому полягає явище взаємоіндукції? 

16.Що таке вихрові струми, де вони виникають, в чому проявляється їх шкідлива дія? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 

 
 


