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I.МАГНИТНО ПОЛЕ
1.Постоянен магнит. Човешкия опит и наблюдение установява, че някой вещества

като, никел, желязо и кобалт имат странното свойство да привличат други мета-
ли. Тези вещества са наречени постоянни магнити. Все-
ки постоянен магнит има ПОЛЮСИ – северен (N) и южен
(S). Магнитните полюси съществуват по двойки. Дори и
да разрежем постоянния магнит на произволен брой час
ти ще се получават нови магнити с по два полюса. Опи-
та установява че едноименните полюси се отблъскват а
разноименните се привличат.

2. Земно магнитно поле; Земята може да се разглежда
като постоянен магнит. Близо до северния географски
полюс се намира южния магнитн полюс и обратно в бли
зост то южния географски пояс се намира северния маг-
.нитен. Магнитното поля на земята е много важно за жи-
вота на Замята не допуска заредени високоенергетични
частици да навлизат в атмосферата. Магнитното поле
се дължи на желязната сърцевина на Земята.

3. Магнитна стрелка: Това е постоянен магнит изработен
в специална форма който е поставен на вертикална ос.
Взаимодействайки си с магнитното поле на Земята тя се
ориенитра по направления географски “север-юг”. Рево-
люционно откритие на човечеството подобряващо нави-
гацията без да е ясно на какъв физичен принцип дейст-
ва магнитната стрелка.



2.Опит на Оерщед 1820г.

Систематичното изучаване на магнитните свойства на материята започва през

1820година когато Оерщед установява:

1/ че ако се приближи магнитна стрелка към прав проводник по който тече

постоянен ток то тя се отклонява от обичайното си направление “север-юг” и се

завърта докато застане перпендикулярно на проводника.

2/Ако токовата верига се прекъсне то стрелката отново се ориентира в

обичайната си посока.

3/ако се обърне посоката на тока в проводника то стрелката се завърта на 1800.

а/ИЗВОДИ ОТ ОПИТА НА ОЕРЩЕД:

1/когато по проводника тече ток т.е имаме движение на електрични заряди то

пространството около проводника се променя. Олоко проводника възниква ма-



териален но веществен обект който ще наречем МАГНИТНО ПОЛЕ. За това поле ние

нямаме орган на възприятие а установяваме неговото съществуване по

влиянието му което оказва на магнитната стрелка. Върху нея действат двойка

сили които са отговорни за нейното завъртане. По аналогия с

електростатичните полета ние ще предполагаме че съществува силова

характеристика на полето което ще бележим с B и ще наричаме магнитна

индукция.

2/магнитната ингукция е векторна величина защато при смяна посоката на тока

стрелката се завърта на 1800.

3/Магнитното поле се създава от свижещи се заряди

3.Опити на Ампер: 1820година Ампер изследва взаимодействието на два прави

успоредни проводника по който тече ток.

1/ако по проводниците тече ток в една посока то те се причличат като двата

проводника застават в една равнина.



2/Ако по проводниците тече ток в различни посоки те взаимно се отблъскват

като отново застават в една равнина.

3/Ако по единия проводник не тече електричен ток то взаимодействие между

проводници не се наблюдава.

ИЗВОДИ ОТ ОТИТА НА АМПЕР:

1/ магнитните полета действат върху подвижни заряди.

2/ силата с която магнитните полета действат на подвижните заряди е

перпендикулярна на посоката на движение на зарядите.

3/ Силата с която си взаимодействат проводниците зависи правопропорционал-

но от произведението на токовете и обратнопропорционално на разстоянието

между тях.

Където μ0=4π.10-7[H/m]- наричаме диамагнитна проницаемост на вакуума.

За да обясни явлението постоянен магнит Ампер прави една знаменита хипотеза.

Той смята че в постоянните магнити текат незатихващи кръгови токове които за

причината за която на магнитните свойства на веществата. Сега тази хипотеза е

издържала проверката на времето защото такива незатихващи токове са

електроните които обикалят около ядрото по точно определени стационарни

орбити и там могат да обикалят безкрайно дълго време. По времето на Ампер

строежа на атома е бил неизвестен. Ампер цели 100години предрича

структурата на атома като единствена възможна за обяснение на магнитните

свойства на веществата.
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4. Определение за токов елемент: Магнитната сила, която действа във всяка точка
на магнитното поле върху поставен там проводник с ток, може да се изследва
с помощта на токов елемент.

Безкрайно малка част от проводник с дължина dl  0, по която тече ток с
големина І, се нарича токов елемент. Токовият елемент е вектор с посока,
определяща се от посоката на тока в него и големина Іdl. Поставяйки го в
различни точки на магнитното поле, можем да изследваме магнитната сила F
която му действа.

5. Определяне посоката на магнитната индукция в произволна точка от
магнитното поле: Като внесем токовия елемент в магнитното поле му действа

магнитна сила която зависи от: ОТ ОРИЕНТАЦИЯТА НА
ТОКОВИЯ ЕЛЕМЕНТ И ОТ ГОЛЕНИНАТА НА ТОКА. Вър-
тейки намираме такава позиция на на токовия елемент
при която му действа максимална сила. Стойността на
магнитната индукция се определя от отношението на

максималната стойност на силата към големината на
токовия елемент:

Магнитната индукция се измерва в единиците ТЕСЛА
1Т=(1N/1A.1m)

Idl

dF
B max



Магнитната индукция B е векторна величина. Нейната посока е винаги перпен-

дикулярна на равнината на векторите dFmax и Idl и се определя по правилото на

винта – въртим вектора dFmax до съвпадане с посоката на вектора Idl.

6.Принцип на суперпозицията: Ако в пространството имаме различни източници на

магнитно поле то в пространството се установява някакво резултантно

магнитно поле. Магнитната индукция на това поле се явява векторна сума от

магнитните индукции които биха създали източниците ако те се намират сами в

пространството.

7.Магнитни силови линии: Ако магнитното поле е стационарно то през всяка точка

от пространството може да се прекара линия такава че вектора на магнитната

индукция да е допирателен към нея във всяка нейна точка. Такава линия

наричаме магнитна силова линия.

а/Свойства на магнитните силови линии:

1/ те са непрекъснати линии и могат да

се прекарат през всяка точка от пространството

2/ те не се пресичат

3/те са затворени линии нямат начало и край. Това означава че магнитните полета

са вихрови и те не допускат скаларен потенциал т.е магнитните сили са

неконсервативни сили. Това означава че няма магнитни заряди.

4/изобразяването им се прави така че там където магнитната индукция поголяма

тяхната плътност да е по голяма.

5/За разлика от електричните силови линии магнитните не показват посолата на

дейсващата сила
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7.Примери за изобразяване на магнитни полета:

а/ са дадени магнитните линии на полето, създавано от безкраен, прав проводник с

ток. Те са концентрични окръжности с център в проводника, перпендикулярни на

него. Посоката им се определя по правилото на дясната ръка – хващаме

проводника с дясната ръка, така че палецът да сочи посоката на тока, тогава

свитите пръсти показват посоката на магнитните линии

б/ са показани магнитните линии на полето, създавано от кръгов проводник с ток. Те

са затворени овали, перпендикулярни на проводника. Тяхната посока може да се

определи за всяка част на проводника с правилото на дясната ръка.

в/ са показани магнитните линии на полето, създавано от соленоид (намотка,

бобина) с ток. Вътре, по оста на соленоида, полето е хомогенно (B = const) и

магнитните линии са успоредни, прави линии.



II.ЗАКОН НА БИО-САВАР
1.Закона на Био-Савар е опитно установен закон и дава възможност да се определи

магнитната индукция на полето създадено от електри-

чен ток. Нека имаме проводник по който тече ток с го-

лемина I. Нека разделим проводника на безкрайно мно-

го безкрайно малки токови елементи Idl. Индукцията dB

която създава токов елемент на разстояние r от токовия

елемент е:

1/по големина:

2/ като вектор:

Посоката на вектора dB се определя по правилото на

винта като dB като вектор е перпендикулярен на равни-

ната определена от r и Idl
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Ако искаме да определим магнитната индукция което се създава в определена

точка от пространството около проводника по който тече постоенен ток то ще

получим:

2. Магнитна индукция на полето около безкрайно дълъг прав проводник с ток.

Искаме да установим каква е магнитната индукция в точ-

ка А която се намира на разстояние R от проводника а

точката О е пресечната точка на перпендикуляра издиг-

нат от А до проводника. Нека на произволно разстояние

l от точката О да си изберем токов елемент с дължина dl.

От правоъгълния триъгълник можем да изведем след-

ните връзки:
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Замествайки в Закона на Био-Савар имаме:

Интегрирайки в интервала от 0 до π имаме:

Виждаме че магнитната индукция зависи от разстоянието спрямо проводника в

който определяме магнитната индукция и тя е перпендикулярна на равнината

опредена от проводника и разстоянието до точката в която определяме

магнитната индукция. Т.е за всички точки на разстояние R магнитната индукция

ще има една и съща стойност т.е имаме осева симетрия и магнитните силови

линии ще са концентрични окръжности които ще лежат в равнина

перпендикулярна на проводника. Окръжностите няма да са разположени

еквидистантно а с увеличаване на разстоянието до проводника те ще отстоят

на все по големи разстояния една от друга.
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3. Магнитно поле на движещ се заряд:

Без да се впускаме в подробности за магнитна-

та индукция създадена от заряд с големина q

които се движи с постоянна скорост v има вида:

а/за големина:

б/за вектора:

При своето движение заредената частица освен постоянно магнитно поле създава

променливо електрично поле, ако се движи с променлива скорост магнитн0то и

електричното полета които се създават ще са променливи. Това означава че при

заряди не може в чист вид да се наблюдава и анализира магнитното поле.

Когато имаме проводник по който тече ток той остава електронеутрален и около

него не възниква променливо електрично поле т.е в чист вид ние можем да

създадем магнитно поле и да наблюдаваме неговите проявления и свойства.





sin

v

4
2

r

q
B

q


3

rv

4
B

r

q
q

 








III.МАГНИТНА СИЛА. ЗАКОН НА АМПЕР

1.Основен принос в количествената характеристика на магнитната сила която

действа върху проводник(токов елемент) по който тече ток има Ампер. Той на

базата на експерименти доказва следното:

1/за магнитната сила може да се запише след-

ния извод:

2/ за големината на силата имаме:

Основни изводи:

а/магнитната сила е перпендикулярна на токовия елемент и вектора на

магнитната индукция и разбира се в перпендикулярна на равнината

образуване от тях.

б/ Големината на силата зависи от взаимното разположение на токовия

елемент и вектора на магнитната индукция. Силата има максимална стойност

при ако векторите сключват ъгъл α=900 и нула при α=00; 1800.

в/ Големината зависи от големината на тока, дължината на проводника по

който тече ток и големината на магнитната индукция.
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2.Магнитна сила действаща върху проводник по който протича ток с произволна

форма и дължина. Нека разделим проводника на без-

крайно малки , безкрайно много токови елементи Idl. На

всеки елемент ще действа магнитна сила dF. Ако се из-

върши интегриране по дълината на проводника ще има-

ме:

Трябва да отбележим, че в общия случай действието на

магнитното поле върху проводника не може да се пред-

стави само с една резултантна сила F. Когато полето е

хомогенно: B=cons’t и I = const, а проводникът е прав,

ориентацията на токовите елементи спрямо B е една и

съща и силите dF имат еднакви посоки. Тогава:

с големина: F=BLsinα , където L е дължината на проводника, а  е ъгъла между

него и B. Максимална сила ще действа, ако проводникът е перпендикулярен на

магнитната индукция. Посоката на силата е перпендикулярна на равнината на

L и B и се определя по правилото на винта.
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3.Сила на взаимодействие на две прави успоредни проводници които се намират

на разстояние b. Нека определим силата с която магнитното поле създадено

птоводника по който тече ток I2 действа на токов елемент от I1dl:

Аналогично за F21

Като се използва правилото на десния винт че

като вектори двете сили с за такива че прово-

дниците се привличат като
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4. Правоъгълна рамка по която тече ток с големина I в хомогенно магнитно

поле с магнитна индукция B. В този случай по срещуположните стени на

рамката “b” действат двойка сили който

ще започнат да въртят докато плоскостта

на рамката не застане перпендикулярно на

посоката на магнитнта индукция. Ако тока

тече в обратна посока рамката ще се за-

върти в обратна посока

Ако тока се мени по синусов закон това

ще доведе до постоянно въртене на

рамката с постоянна честота. Така в

електродвигателите електричната енер-

гия се превръща в механична енергия на

въртеливото движение.

Така се определя големината на въртящия

момент.
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5. Движения на заряд със скорост v в хомогенно магнитно поле: Нека заредена

частица имаща заряд q влита със скорост v хомогенно магнитно с магнитна

индукция B. Нека вектора на скоростта и магнитната индукция сключват ъгъл α.

За магнитната сила която ще действа на заряда

имаме:

Обаче за токовия елемент Idl можем да получим

следното:

Замествайки в израза за силата имаме:

Тогава силата която действа на една зареде-

на частица което се движи в магнитно поле е:

Във векторен вид силата е:
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

1/Магнитната сила която действа на един движещ се заряд в магнитно поле е

перпендикулярна на векторите на скоростта и магнитната индукция.

2/Магнитната сила е перпендикулярна на преместването на частицата т.е тя не

върши работа и не променя скоростта по големина на частицата. Действието на

тази сила води до закривяване треакторията на частицата.

3/Силата зависи от синуса на α. Тя е максимална ако скоростта на частицата и

вектора на магнитната индукция са взаимно перпендикулярни и нула ако са

успоредни.

4/ Ако v и B ca перпендикулярни то частицата под действието на магнитната сила

започва да се движи по окръжност т.е движението е финитно.

5/Ако имаме съставеща на скоростта по направление на полето т.е 00<α<900 и

900<α<1800 заредената частица се движи по винтова линия.



III. ПОТОК НА МАГНИТНАТА ИНДУКЦИЯ

1.Определение: Нека имаме хомогенно магнитно поле и нека вземем една

произволно малка повърхност с площ dS.

Величината dФ което е скаларното произведение на аксиалния вектор dS и

вектора на магнитната индукция B наричаме елементарен поток на вектора на

магнитната индукция.

Потока е скаларна величина и dФ>0 ако 00<α<900 т.е магнитните силови линии

пробождат елементарната повърхност от опаката към лицевата страна

(изтичане) и dФ<0 ако 900<α<1800 т.е магнитните силови линии пробождат

елементарната повърхност от лицевата към опаката страна (втичане).

Ако искаме на пресметнем потока през произволна повърхност последната ще

раздекил на безкрайно много безкрайно малки елементарни повърхности и ще

имаме:

cos. BdSSdBd 
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2.Теорема на потока на магнитната индукция: Искаме да пресметнем потока на

магнитната индукция през една затворена повърхност.

Доколкото магнитните силови линии за затворени това

означава че всяка от тях ще пресича винаги четен брой

пъти повърхността Броя на силовите линии които ще

се втичат в повърхността ще са равни на броя на сило-

вите линии които изтичат т.е потока ще е нула. Без огра-

ничение на общността можем да запишем:

ПОТОКА НА ВЕКТОРА НА МАГНИТНАТА ИНДУКЦИЯ ПРЕЗ ПРОИЗВОЛНА

ЗАТВОРЕНА ПОВЪРХНОСТ Е НУЛА.

Ако използваме теоремата на Остроградски-Гаус имаме:

Физическия смисъл на диференциалната форма на теоремата на потока е че

магнитни заряди не съществуват
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IV.ЦИРКУЛАЦИЯ НА МАГНИТНАТА ИНДУКЦИЯ

1.Теорема за циркулацията на вектора на интензитета на електричното поле:

Нека пресметнем циркулацията на вектора на интензи-

тета на магнитното поле създадено от прав проводник

по който тече ток по окръжност която е перпендикуляр-

на на проводника и нейния център съвпада с проводни-

ка.

Циркулацията не е нула т.е полето е вихрово като маг-

нитните силови линии са затворени криви.

До същия извод се стига ако пресмятаме циркулацията

по произволна затворена крива която обикаля провод-

ника.

Ако произволната крива обикаля к-брой число прово-

дници по които тече ток ако се възползваме от

принципа на суперпозицията имаме:
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Ако проводника не се обикаля от контура имаме:

Нека разгледаме скаларното произведение

Тогава имаме:

Това е така защото при обикаляне на по контура в началото въртенето става

от (1-2), а после в обратна посока т.е от (2-1) при което
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Това означава че принос в циркулацията дават само онези токови които се

обикалят от затворения контур.

ЦИРКУЛАЦИЯТА НА ВЕКТОРА НА ИНТЕНЗИТЕТА НА МАГНИТНАТА ИНДУКЦИЯ

Е ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ТОКОВЕТЕ КОИТО СЕ ОБИКАЛЯТ ОТ КОНТУРА.

Като се използва теоремата за Гаус и определението за ток посредством

неговата плътност имаме:

За циркулацията имаме:

Или след елементарни преобразования имаме:

Физическия смисъл на теоремата е че магнитното поле не е потенциално и

магнитната сила не е консервативна сила.
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