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Hip – łączka => do Spisu treści
Magnetyzm jest naturalnym zjawiskiem ponieważ w naturze istnieją substancje o tych
własnościach zwane po prostu magnetykami. Są to rudy żelaza Fe lub kobaltu Co.
Z chemicznego punktu widzenia to tlenki lub sole tych metali. Współcześnie magnesy
wytwarzane sztucznie mają bardzo szerokie zastosowanie techniczne: od ogromnych
elektromagnesów dźwigających złom w hutach żelaza do mikromagnesów zapamiętujących
bit informacji na płytach kilkuset Gigabajtowego dysku twardego komputerów.

Magnetyzm naturalny ma swoją przyczynę w niewyjaśnionych jak dotąd własnościach
ferromagnetyków, w których atomy ich sieci krystalicznej posiadają tendencję do
synchronizacji obiegów elektronowych w atomach ich sieci krystalicznych na obszarach
rzędu μm3 zw. domenami ferromagnetycznymi lub po prostu mikromagnesami. Te
zsynchronizowane mikroprądy atomowe w poszczególnych domenach mają różną orientację
czaso – przestrzenną, zaś tworzenie tzw. magnesów trwałych to wzajemna synchronizacja
domen, która może być wykonana silnym zewnętrznym polem magnetycznym lub prądem
stałym o dużym natężeniu.
=> do Spisu treści
Rozmiary poziomów elektronowych w atomach są rzędu 10-11 m, natomiast odległości
poszczególnych węzłów atomowych w kryształach co najmniej o rząd wielkości większe
czyli rzędu 10-10 m. Przy domenach o rozmiarach przestrzennych (10-6)3 m3 , to przypada
około 1012 zsynchronizowanych obiegów elektronowych w domenie. Każdy n – elektronowy
q n  e

atom to prąd o wartości: I 
, gdzie T jest średnim okresem obiegu. Przyjmując
t
T
dla żelaza n=26, średni promień r=10-11 m, średni okres T=10-16 s, oraz z wyprzedzeniem
indukcję pola magnetycznego dla kołowego przewodnika n – elektronowego z prądem
 I
 ne
B1  0
 0
 1029T można oszacować wartość indukcji całej domeny:
2   r 2   r T
B  1012  B1  1017T (T to tesla jednostka indukcji magnetycznej) lub z rozmiaru przestrzennego magnesu
ilość domen i jego całkowitą teoretyczną indukcję. Praktycznie tylko część elektronów
w atomie jest zsynchronizowana, jak również tylko częściowa synchronizacja domen
pomiędzy sobą. Dlatego rzeczywista wyznaczona empirycznie (doświadczalnie) indukcja
utworzonego magnesu na pewno będzie mniejsza.

Fragmenty
ferromagnetyka z
nieuporządkowaną
strukturą domen

Fragmenty
ferromagnetyka z
uporządkowaną
strukturą domen

N

S

Magnes trwały jako struktura
ferromagnetyka odpowiednio
ukształtowanego z domenami
uporządkowanymi w całym
obszarze

=> do Spisu treści
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Ziemia to magnes trwały, w którym synchronizacja domenowej struktury jej jądra
dokonała się grawitacyjnie siłami odśrodkowymi bezwładności zarówno ruchu orbitalnego
z liniową prędkością około 30 km/s i wirowego z równikową prędkością nieco mniejszą od
0,5 km/s.
siła odśrodkowa ruchu obiegowego Ziemi (T=1rok)

PL (520 North)

siła odśrodkowa ruchu wirowego Ziemi (T=1doba)

Wypadkowa tych oddziaływań jest jednak zmienna ponieważ każda z nich zależna jest od
wpływy innych obiektów grawitacyjnych tj. orbitalna od wpływu planet a wirowa od wpływu
Księżyca. Poza tym oś wirowanie (w przybliżeniu stała) jest nachylona do osi prostopadłej do
płaszczyzny orbity pod kątem około 230. W konsekwencji magnetyczny biegun jest trwale
przesunięty względem geograficznego i wykonuje względem niego nieregularny obieg. Pole
magnetyczne Ziemi za wyjątkiem okolic okołobiegunowych, gdzie jest ono szybkozmienne
co do kierunku i wartości w pozostałej jej części jest w dość dobrym przybliżeniu stałe co do
wartości i równoległe do powierzchni o kierunku południkowym i zwrocie przyjętym
umownie jako kategoria niefizyczna z północy (north N) na południe (south S). Pomimo tych
niedoskonałości dla wielu ptaków wędrownych i w komunikacji powietrznej magnetyzm
ziemski jest najlepszym drogowskazem.
=> do Spisu treści

Ładunek elektryczny to integralna właściwość meterii podobnie jak masa, która razem
z ładunkiem może być w całości zmieniona w energię w procesie anihilacji w myśl
einsteinowskiego E  mc 2 . Masa może posiadać zbilansowane ładunki elektryczne i wtedy
jest ona po prostu elektrycznie obojętna ale to nie znaczy, że nie ma ładunków. Ładunek
natomiast nigdy nie może mieć wyizolowanej masy i dlatego nietrafione z nazwą pojęcie
antymateria istnieje tylko w sensie ładunkowym czyli antyładunek np. elektrony jeden
o ładunku umownie przypisanym jako ujemny i nazywany negatonem natomiast
antymateryjny czyli antyładunkowy pozyton ma ładunek przeciwny czyli umownie dodatni.
Najczęściej upraszcza się pojęcia elektronu uznając za niego tylko negaton a ujemny
antyproton po prostu najczęściej się ignoruje. Z każdym ruchomym ładunkiem związane jest
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pole magnetyczne, które wywołuje on jako prąd elektryczny i to własne jego pole
magnetyczne oddziałuje z polem zewnętrznym, czego konsekwencją jest magnetyczna siła
Lorentza, która jest inicjatorem zmian kierunku ruchu co jednak nie zmienia faktu, że postać
tego ruchu warunkowana jest prawami mechaniki zależnymi od masy tego ładunku.
=> do Spisu treści
Jeżeli niezbilansowana ładunkowo masa m z ładunkiem q+ porusza się z prędkością v
w polu magnetycznym o tzw. indukcji magnetycznej B to doznaje w wyniku oddziaływania
z tym polem działania siły zwanej magnetyczną siłą Lorentza Fl , której wartość, kierunek
 df
 

 
i zwrot określa (zgodnie z doświadczeniem) iloczyn wektorowy: Fl  q   vq  B  !!! .


Szczegóły iloczynu wektorowego podane są w Dodatkach w pliku Działania na
wektorach.doc , dla nas najistotniejszą jego cechą jest nieprzmienność, czego konsekwencją
także zgodną z doświadczeniem jest przeciwny zwrot siły dla ładunku ujemnego lub
przeciwnej prędkości i ładunku dodatniego. Wektor siły Lorentza podstawowej w działaniu
wszystkich urządzeń elektromechanicznych określa się następująco:
wartość:

df

Fl  q  vq  B  sin   !!! , gdzie     vq




, B


to kąt wypukły pomiędzy

wektorami prędkości ładunku dodatniego vq i indukcji pola magnetycznego B.
kierunek prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez w/w wektory co można
symbolicznie zapisać jako: kier Fl  pł  vq , B  .








zwrot zgodny z przesuwem śruby lub nakrętki prawoskrętnej (normalnej) przy jej obrocie
od wektora v do wektora B .
Zilustrować to można następująco:

N

S

+
+

+

N

S

-

+

kierunek i zwrot za kartkę

Siła Lorentza jest opisywana trudno mierzalnymi parametrami mikroświata ładunku tj. jego
wartością q i jego prędkością vq . Jest to fizyczna podstawa np. takich urządzeń
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elektromechanicznych jak silnik elektryczny, klasyczny (wskazówkowy) miernik
magnetoelektryczny lub elektromagnetyczny, serwomechanizmy elektromagnetyczne itp.
=> do Spisu treści
Oddziaływania ładunków w ruchu z polem magnetycznym wykorzystuje się do definicji
podstawowej wielkości opisującej pole magnetyczne tj. indukcji magnetycznej pola B:
df

B

Fl MAX
q  vq

!!!

. Maksymalną siłę oddziaływanie uzyskuje się dla prostopadłego ruchu

ładunku względem pola ( sin α = 1 ), natomiast dla ruchu wzdłuż pola oddziaływanie
magnetyczne nie występuje ( sin α = 0 ). Jednostką indukcji magnetycznej jest:
1N . W dalszej kolejności omówiona będzie inna wielkość wektorowa
1T tesla  
1C 1

m
s

charakteryzująca pole magnetyczne tj. natężenie pola H powiązane z indukcją poprzez rodzaj
ośrodka w którym pole ulega propagacji.
=> do Spisu treści
Bardziej realistyczny opis oddziaływań magnetycznych w oparciu o łatwo mierzalne
wielkości makroskopowe daje siła elektrodynamiczna Fed jako pochodna i kompatybilna
z pierwotną i elementarną siłą Lorentza. W formalno – matematycznej definicji choć
oczywiście zgodnej z doświadczeniem jej wartość także określona jest iloczynem
 df
  
  
wektorowym jako: Fed  I   l  B  !!! gdzie     l , B  to kąt wypukły pomiędzy




wektorami elementu długości Δl i indukcji B. Wektor długości dość dobrze kompatybilny
z klasycznym matematycznym ujęciem wektora jako odcinka skierowanego określony jako:
df

wartość: Fed  I  l  B  sin   !!!
kierunek prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez w/w wektory co można


symbolicznie zapisać jako: kier Fl  pł  l , B  .




zwrot zgodny z przesuwem śruby lub nakrętki prawoskrętnej (normalnej) przy jej obrocie
od wektora Δl do wektora B .
Za obieg dodatni przyjmuje się przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Do wyznaczenia
wartości siły elektrodynamicznej koniecznym jest pomiar natężenia prądu w przewodniku
w polu magnetycznym, efektywnej długości przewodnika w polu tzn. le  l  sin  , gdzie
najbardziej efektywna jest długość w kierunku prostopadłym do pola ( sin α = 1 ) i indukcji
pola magnetycznego. Najczęściej stosuje się takie rozwiązanie konstrukcyjne aby zachować
warunek prostopadłości przewodnika do pola pomimo ruchu (najczęściej obrotu)
wykonawczej części silnika. Ilustrację można przedstawić następująco:
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długość przewodnika:
natężenie prądu:

N

S

Można wykazać, że obydwie siły elektrodynamiczna i Lorenza to tylko różne przedstawienie
tej samej własności materii:
df
ne
Fed  I  l  B  sin   
 ve  t  B  sin    n  e  ve  B  sin    n  Fl !!!, czyli makrosiła
t
elektrodynamiczna Fed to suma wszystkich n mikrosił Lorentza Fl działających na
poszczególne nośniki prądu (najczęściej elektrony).
=> do Spisu treści
Każdy przewodnik z prądem elektrycznym wytwarza wokół siebie koncentryczne z nim
wirowe pole magnetyczne, którego kierunek i zwrot można wyznaczyć jako obrót śruby przy
jej przesuwie zgodnym z kierunkiem płynącego prądu. Przyczyną jest przypuszczalnie
zjawisko indukcji elektromagnetycznej, które łącznie z opisującym je prawem Faradaya
będzie omówione w następnym rozdziale. Otoczone polem elektrycznym poruszające się
ładunki wykonują ciągłe ruchy zmienne przyspieszając pod wpływem pola elektrycznego
w przewodniku a następnie hamują zderzeniowo na węzłach sieci krystalicznej. Ciągłe
przyspieszania i hamowania zaburzają otaczające je pole elektryczne, które co prawda
z ogromną ale nie nieskończoną prędkością światła musi „nadążać” za tą zmiennością ruchu.
Z kolei zmienne pole elektryczne indukuje pole magnetyczne, która jako wypadkowe
wszystkich indukowanych pól otacza cały przewodnik z prądem. Podobnie zwojnica daje
wypadkowe pole ze wszystkich tworzących ją przewodników. Kształt pola magnetycznego
przewodnika i zwojnicy można przedstawić doświadczalnie wykorzystując żelazne opiłki –
mikromagnesy do detekcji pola. Wydłużony kształt opiłków sprawia, że jako igiełki
magnetyczne ustawiają się one w kierunku pola przedstawiając jego kształt wizualny, który
często nazywa się liniami pola. Jest to tylko wizualizacja kształtu pola, które jest kontinuum
czso – przestrzennym i nie posiada tworu o nazwie linie pola czy jeszcze gorzej linie sił pola,
gdyż siły magnetyczne działają ciągle w obszarze pola a nie tylko wzdłuż jakiś linii. Ilustrację
graficzną tych pól zgodną z doświadczaniem można przedstawić następująco:
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Przewodnik z prądem o natężeniu I
wytwarza wokół siebie pole magnetyczne,
którego wartość natężenia H w odległości r
od przewodnika wynosi:

Zwojnica (cewka lub solenoid) z prądem
o natężeniu I wytwarza w swoim wnętrzu
stałe pole magnetyczne, którego wartość
N

natężenia H wynosi:

S

gdzie
N = n / l jest to gęstość upakowania zwojnicy
jednowarstwowej n – znojnej na długości l
całej zwojnicy.

Jednostką natężenia pola magnetycznego jest A / m.
Jeżeli wokół przewodnika z prądem lub wewnątrz zwojnicy znajduje się jakiś ośrodek
materialny, to prawie nigdy nie jest to ośrodek neutralny. Jego wpływ może być
konstruktywny lub destruktywny na pole magnetyczne tzn. może je wzmacniać lub osłabiać.
Te własności wyznacza się empirycznie (doświadczalnie) i opisuje przy pomocy
współczynnika przenikalności magnetycznej 0  4   107 T  m  dla próżni jako ośrodka
 A 

i bezwymiarowej względnej przenikalności magnetycznej innych ośrodków μr. Pomiędzy
wektorami natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B istnieje związek




właśnie poprzez te współczynniki: B  0  r  H , czyli wektor natężenia jest niezależny
a wektor indukcji zależny od rodzaju ośrodka.
W zależności od wartości względnej przenikalności magnetycznej μr materiały pod
względem magnetycznym dzielimy na 3 kategorie:
ferromagnetyki μr >> 1 ale z reguły μr < 10 , które wzmacniają wytworzone pole
magnetyczne i których własna struktura domenowa wspomaga działanie tego pola
paramagnetyki dla których μr tylko nieznacznie > 1 , można powiedzieć, że są to nieomal
neutralne magnetycznie substancje
diamagnetyki μr < 1 , które osłabiają wytworzone pole magnetyczne i których własna
struktura domenowa przeciwdziała temu polu
Najbardziej powszechne zastosowanie we wszelkiego typu urządzeniach
elektromagnetycznych mają ferromagnetyki. Większość tkanek i tworzących je komórek jest
paramagnetykami, jednak ich własności magnetyczne zmieniają się w stanach chorobowych
i dlatego metody rezonansu paramagnetycznego pozwalają wykryć i zdiagnozować te stany.
=> do Spisu treści
Dość często zamiast kosztownych w produkcji a zwłaszcza nieodpornych na uderzenia
magnesów trwałych stosuje się elektromagnesy (zwojnice z rdzeniem ferromagnetycznym)
wykorzystujące oddziaływanie wielu przewodników z prądem. Istotę oddziaływania dwóch
przewodników z prądem można przedstawić następująco:
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B2(I2)
I1
d

Dla przewodników o zgodnych zwrotach prądów (rysunek górny) i dla przewodników
o przeciwnych zwrotach (rysunek dolny). Każdy z przewodników znajduje się w polu
drugiego i w tym polu działa na niego siła elektrodynamiczna jako pochodząca od jego
własnego prądu np. I1 i pola magnetycznego od prądu drugiego przewodnika tj B2(I2).
Reasumując mamy:

F12 ed  I1  l  B2  I1  l  0  H 2  I1  l 

0  I 2 0  I1  I 2  l

 F21 ed
2   d
2   d

i jest to

siła działająca na każdy element długości Δl przewodników odległych od siebie o d.
Przewodniki o zgodnych orientacjach prądów przyciągają się, przy przeciwnych odpychają.
Jeżeli nachylone są względem siebie pod kątem α to wartość wypisanej wcześniej sił
F12ed = F21ed jest mnożona przez sinus kąta α.
=> do Spisu treści

Oddziaływanie dwóch przewodników z prądem wykorzystuje się do definicji jednej
z pięciu podstawowych wielkości układu SI tj. natężenia prądu elektrycznego i jego jednostki
ampera. Z przekształcenia siły elektrodynamicznej dla dwóch równych prądów

 0  I 2  l
Fed 
, przyjmując element długości przewodnika Δl = 1[m] odległych od siebie
2   d
o d=1[m] w próżni

μ0 i wyznaczając I2 otrzymamy: I 2  2    d  Fed , zaś przyjmując
0  l

 T  m  dla próżni z uwzględnieniem jednostkowych d i Δl dla I2=12[A2]
 A 

0  4    10 7 

otrzymamy Fed = 0,5*10-7[N]. Słownie warunek ten można przedstawić:
Jeżeli w dwóch równoległych znajdujących się w próżni przewodnikach odległych od
siebie o 1[m] płyną prądy o wartościach 1[A] to każdy 1[m] ich długości oddziałuje
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z drugim siłą o wartości 0,5*10-7[N], przyciągając go przy zgodnych prądach lub
odpychając przy przeciwnych.
Siła elektrodynamiczna to podstawa działania wszystkich silników prądu stałego (rys
poniżej), zaś jego animacja może być uruchomiona tutaj.
stojan (magnes trwały
lub elektromagnes)
wirnik
(k –elektromagnesów
o n - zwojach )

N

S

komutator (2k półpierścieniowych
wycinków do
przyłączy wirnika)

tzw. szczotki (grafit z fosforem) do
doprowadzenia prądu do ruchomego
komutatora i przełączająca go do
poszczególnych k – sekcji
w odpowiednim czasie

Ruch wirnika następuje pod wpływem wypadkowej n – sił elektrodynamicznych prądów k –
tego sektora wirnika i pola magnetycznego stojana. W chwili przełączania prądu przez
komutator ruch podtrzymywany jest bezwładnością wirnika. W tym czasie następuje przeskok
iskry w komutatorze co znacznie zwiększa jego zużycie, dlatego powinien on być zwarty
kondensatorem pochłaniającym część energii zasilania. Kierunek obrotów zmieniany jest
zwrotem prądu w wirniku lub stojanie jeżeli jest on elektromagnesem, wartością prądu można
regulować moc w pewnym zakresie, zaś większa ilość sektorów warunkuje równomierność
obrotów i odporność na przeciążenia. Szczotki komutatora to elementy wymienialne,
natomiast domieszka fosforu do grafitu spełnia rolę smarowania.
=> do Spisu treści

Bardzo wiele urządzeń wykorzystuje zjawiska oddziaływań magnetycznych lub
elektromagnetycznych. Jest to widoczne nie tylko we wspomnianych wcześniej silnikach ale
także np. czujniki i włączniki elektromagnetyczne w serwomechanizmach, głośniki
i słuchawki w elektroakustyce, głowice zapisu, odczytu i kasowania w dyskach twardych
komputerów i magnetofonów (wcześniej magnetowidów), także wielkie i silne
elektromagnesy do transportu złomu w hutnictwie czy sterowanie strumieniem cząstek
w akceleratorach (przyspieszaczach).
=> do Spisu treści
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Jest to zestaw tematów do samodzielnego opracowania lub studiowania, podane są
tylko pewne wskazówki metodyczne i merytoryczne dotyczące działania i zastosowania.
W każdym z tych urządzeń znajduje się elektromagnes, który przyciąga określony
element w elektromagnesie. W głośnikach i słuchawkach zmienny w takt amplitudy dźwięku
prąd elektryczny zasilający elektromagnes oddziałuje ze stałym polem magnetycznym
w którym się znajduje. To oddziaływanie jest identyczne ze zmiennością samego dźwięku
i steruje membraną głośnika lub słuchawki, której drgania powtórnie odtwarzają dźwięk.
=> do Spisu treści
Efekt Halla polega na powstawaniu w przewodniku lub półprzewodniku pod wpływem
siły Lorentza poprzecznej do kierunku przepływu prądu różnicy potencjałów (napięcia
elektrycznego). Wykorzystywane to bywa w czujnikach i detektorach pomiarowych pola
magnetycznego.
=> do Spisu treści
Tym mianem określa się dużą grupę wysoce specjalistycznych urządzeń do
przyspieszania (akceleracji) cząstek ładunkowych (najczęściej cząstek α, cząstek β czyli
wysokoenergetycznych elektronów (negatonów lub pozytonów) czy protonów). W praktyce
to wzrost energii kinetycznej tych cząstek, która następnie jest wykorzystywana do inicjacji
różnych reakcji (najczęściej jądrowych) z ich udziałem. Niemal w każdym z nich
wykorzystuje się oddziaływania cząstek z polem zewnętrznym zarówno do ich sterowania jak
również w samym procesie zwiększania energii kinetycznej.
=> do Spisu treści

Spis treści rozdziału:
1. Magnetyzm naturalny i ziemski.
1.1. Budowa ferromagnetyków a magnesy trwałe.
1.2. Ziemia jako magnes.

2. Ładunki w ruchu a efekty magnetyczne.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Siła Lorentza.
Indukcja pola magnetycznego.
Siła elektrodynamiczna.
Pole magnetyczne przewodnika z prądem i zwojnicy.
Oddziaływanie dwóch przewodników z prądem.
Definicja jednostki natężenia prądu i zasada działania silników elektrycznych.

3. Magnetyzm w urządzeniach.
3.1. Elektromagnesy, głowice magnetyczne, głośnik i słuchawka.
3.2. Efekt Halla i halotrony.
3.3. Akceleratory.

