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1 II PRACOWNIA FIZYCZNA: Wykreślanie wstępnej krzywej magnesowania oraz 

krzywej histerezy ferromagnetycznej. 
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ferromagnetycznej. 
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I. Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest Wykreślanie wstępnej krzywej magnesowania oraz krzywej 

histerezy ferromagnetycznej przy użyciu zestawu ćwiczeniowego firmy Leybold. 

 

 

II. Wymagania do kolokwium: 

1. Właściwości magnetyczne materii. Moment magnetyczny elektronowy i atomowy. 

Namagnesowanie, wektor natężenia pola magnetycznego, wektor indukcji magnetycznej, 

podatność magnetyczna, przenikalność magnetyczna.  

2. Diamagnetyki, paramagnetyki. Zależności namagnesowania diamagnetyków i paramagnetyków 

od indukcji pola magnetycznego i temperatury. Prawo Curie. 

3. Materiały magnetycznie uporządkowane (ferromagnetyki, antyferromagnetyki, ferrimagnetyki). 

Pole wymiany (pole molekularne lub pole Weissa). Domeny. 

4. Zależność namagnesowania materiałów magnetycznie uporządkowanych od temperatury. Prawo 

Curie- Weissa. Temperatura Curie. Temperatura Néela. 

5. Zależność namagnesowania materiałów magnetycznie uporządkowanych od indukcji pola 

magnetycznego. Pętla histerezy. Pole koercji. Namagnesowanie spontaniczne (remanencja). 

 

 

 

III. Literatura zalecana: 

[1] Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, cz. III i V. 

[2] Kittel Ch., Wstęp do fizyki ciała stałego. 

[3] Kohlrausch F., Fizyka laboratoryjna, t. II. 

[4] Kaczmarek F.(red.), II pracownia fizyczna. 

[5] Purcell E.M., Elektryczność i magnetyzm. 

[6] Rewaj T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.  
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IV. Wstęp teoretyczny: 

W ferromagnetyku, indukcja magnetyczna osiąga wartość nasycenia Bs wraz ze wzrostem 

natężenia pola magnetycznego H. Przenikalność elektryczna względna μr ferromagnetyka 

zależy od natężenia pola magnetycznego H oraz także od uprzedniego zastosowania 

magnetycznego ferromagnetyka. 

 

B=r o H 

 

𝜇𝑜  =  4𝜋 ∙
𝑉𝑠

𝐴𝑚
      przenikalność magnetyczna próżni 

 

 

Zatem, powszechnie przedstawia się indukcję magnetyczną B w formie krzywej histerezy 

jako funkcję narastającego i opadającego natężenia pola magnetycznego H - rys 1. 

Krzywa histerezy różny się od krzywej magnesowania, która zaczyna się w punkcie 

początkowym układu współrzędnych i może być zmierzona tylko dla całkowicie 

rozmagnesowanego materiału.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pętla histerezy magnetycznej ferromagnetyka oraz krzywa namagnesowania 

pierwotnego 

 

W doświadczeniu rys. 2, prąd I1 w cewce pierwotnej transformatora, który wzrasta 

 (lub maleje) liniowo w czasie, generuje natężenie pola magnetycznego 

 

𝐻 =
𝑁1

𝐿
∙ 𝐼1 

 

L: długość obliczeniowa rdzenia żelaznego 
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N1: liczba zwojów cewki pierwotnej 

Odpowiadająca wartość indukcji magnetycznej B jest otrzymywana przez całkowanie 

napięcia U2 indukowanego w cewce wtórnej transformatora:  

 

 

     

𝐵 =
1

𝑁2 ∙ 𝐴
∫ 𝑈2 ∙ 𝑑𝑡 

 

 

A:   przekrój rdzenia żelaznego 

N2 : liczba zwojów cewki wtórnej 

System akwizycji danych CASSY rys 2. jest wykorzystany do sterowania prądem i rejestracji 

oraz analizy zmierzonych wartości. Celem doświadczenia jest wyznaczenie przenikalności 

elektrycznej względnej μr na krzywej magnesowania i krzywej histerezy w funkcji natężenia 

pola magnetycznego H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek. 2.  Schemat połączeń wykorzystanych do wyznaczania pętli histerezy magnetycznej 
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V. Wykonanie ćwiczenia: 

Włączyć komputer i uruchomić program  

 Przeprowadzić wstępna demagnetyzację rdzenia przez kilkakrotne uderzanie 

w powierzchnie czołowe rdzenia U. 

 Rozpocząć pomiar klikając na  

 Zatrzymać pomiar klikając w  po jednym okresie histerezy lub dla =0 

 jeżeli krzywa histerezy leży w drugiej i czwartej ćwiartce odwróć połączenia na 

jednej z cewek. 

 jeśli wskaźnik wyświetlania Ub jest przesterowany podczas pomiaru 

(wyświetlacz miga)  poszerzyć zakres pomiarów Settings UB 

 Wyznaczyć wartość indukcji magnetycznej B 

 

Va. Opracowanie wyników: 

Sprawozdanie musi zawierać: 

1. Krótki teoretyczny opis podstawowych pojęć. 

2. Opis metody pomiarowej oraz aparatury. 

3. Tabela i wykres wyników pomiarowych. 

4. Wnioski 

5. Spis wykorzystanej literatury 


