
  



Temat: Pole magnetyczne



Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują 
siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, 
przewodniki z prądem i poruszające się ładunki.
Źródłem pola magnetycznego są magnesy.

Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od 
trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel.



Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym 
punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej 
w danym punkcie.

Bieguny magnetyczne 
występują zawsze 
parami w postaci dipoli 
magnetycznych.



Oddziaływanie pomiędzy magnesami.



Temat: Indukcja magnetyczna.



Indukcja magnetyczna B jest wektorem, którego 
wartość jest równa wartości siły F działającej na 
dodatni ładunek elektryczny q wpadający do pola 
magnetycznego prostopadle do linii tego pola z 
prędkością v.



Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla – T. W polu 
magnetycznym o indukcji 1T na ładunek 1C 
poruszający się prostopadle do linii pola z szybkością 
1 m/s działa siła o wartości 1N.



Temat: Indukcja elektromagnetyczna.



Indukcja elektromagnetyczna jest zjawiskiem 
polegającym na powstawaniu w danym obwodzie 
elektrycznym siły elektromotorycznej indukcji (SEM) 
poprzez zmianę wartości strumienia pola 
magnetycznego. SEM jest równa ilorazowi wartości 
pracy (W), wykonanej w celu wytworzenia prądu 
elektrycznego do wartości ładunku (q)



Jednostką SEM jest wolt, który jest równy dżulowi 
podzielonemu przez kulomba 



1. Prawo Faradaya
Prawo indukcji Faradaya głosi, że siła elektromotoryczna 
indukcji (SEM – ε) jest wprost proporcjonalna do szybkości 
zmian strumienia magnetycznego (Φ) przechodzącego przez 
dany obwód zamknięty:

Im szybsza jest zmiana strumienia tym SEM osiąga większą 
wartość, co z kolei skutkuje pojawieniem się prądu o 
większym natężeniu.



2. Reguła Lenza.
Reguła Lenza służy do określania kierunku przepływu prądu elektrycznego, 
który powstał w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Głosi ona, że 
kierunek przepływu indukowanego prądu musi być taki, żeby wytworzony 
przez niego własny strumień indukcji pola magnetycznego, przeciwstawiał się 
zmianie strumienia magnetycznego, która ten prąd wywołała.
Reguła Lenza jest konsekwencją zasady zachowania energii, bowiem 
wytworzona w wyniku indukcji elektromagnetycznej energia elektryczna nie 
może powstać z niczego – konieczne jest wykonanie pracy mechanicznej 
przeciwko odpychającej sile pomiędzy polami magnetycznymi.
W zjawisku indukcji elektromagnetycznej następuje więc przemiana energii 
mechanicznej w energię elektryczną, co stanowi podstawę konstrukcji 
prądnicy.
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