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POLI MAGHlE1'YCZNE WOKÓł. PRZEWODNIKA, PRZEZ KTÓRY 
PUNIE PRĄD. INDUKCJA ElEKTROMAGNETYCZNA. 
Krzysztof Tabaszewski 

Baterie.l:qczenie baterii. 
Baterie sprawdzamy przy pomocy amperomierza mierząc ich prąd zwarcia. (rys. 1). 

Rys. 1 

Prąd zwarcia kilku baterii połączonych równolegle jest kilkakrotnie większy. 

Drut miedziany 00,2 mm można łatwo rozżarzyć (rys. 2). 

Rys. 2 

Doświadczenie Oerslada 
Użyjemy busoli z tłumieniem ruchów igły woleju, to pozwoli zwierać baterię 
bardzo krótko 3-4 S., przewód rozciągamy wzdłuż igły. W kuwecie z wodą 
w łupinie orzecha lub w pudelku z tworzywa pływa magnesik wyjęty z zamka 

98 



ruJpaau 

magnetycznego szafki. Przewód 
magnesem. 3)" 

Kilka magnesów f""""+",,,,,,,+, z magnetycznego zarnka szafki lub m.agnes z 
stawiamy na stole. wieszamy z 1i"J:J. w 
mm. Baterię włączamy na baterię 

obserwujemy ruch membrany. 

Oddzialywanie Orle1Iiodni!u)w 

Przewód Cu 00,5 mm, 1=1 m silnie WV'CIE\l2:runv 

~rodku kładziemy płytkę, którą naciskruny 
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Rys. 5 

DlĄTie takie huśtawki przypinamy pineskami do zamocowanych w statywach 
listewek drewnianych. Poziome części drutów zanurzamy w wodzie dla stłumienia 
drgań. Do każdego z obwodów włączamy baterię płaską na 2-3 S., przewody 
oddalają się na odległość ok. 1 cm (lub zbliżą z takiej odległości). Przy użyciu baterii 
połączonych równolegle odległości są znacznie 'Inększe np. 4-5 cm. 

pole magllelyczne wokół przewodnika, przez który p~nie prqd 

Rys. 6 

Na końcach drewnianych st6ł6w ustawiamy dokładnie wzdłuż południka siLn.e 
magnesy kompensujące pole ziemskie. W środku między magnesami pole nie 
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powinno odchylać 
tak przesuwać magnesy południka) 
ustawić w dowolnym położeniu. 
pionowy długi przew6d, do którego bę:!zie!!',y 
połączonych równolegle na 6-10 s .. 
przesuwamy busolę z tłumieniem ~l,.'n.·,_"~ 

Jak zależy natężenie pola od odległości od przewodnikc, przez 

Rys. 7 

l1!ipad!l uCttelu fyziky 

Magnesy kompensujące pole ziemskie nieco dalej od siebie niż 
w doświadczeniu poprzednim, tak by pole ziemskie nieco działało i igła powracała 
do polożenia równowag,i. Sprawdzamy to igłą bez tłumienia obserwując jak 
po,viększa się jej okres wahali. Igłę bez tłumienia ZH'iU;TJUlleI1lV busolą z tł'Jlnieniem, 
nad którą rozciągamy poziomo przewód. Prąd o A do 
przewodu na 7-10 s .. W tym czasie rozciągnięty nn,,'u,ór:l 
igły do wysokości około 1 m (rys. 7). 

Czuły miernik 
Magnesy kompensujące pole i busolę z tłumieniem US!C2'\",iall1V 

obok busoli ustawiamy zwojnicę o 100-130 
zwoje były równolegle do igły. 

Lepiej nawinąć zwojnicę o nieco większej busola 
zmieściła się w niej. Zwoje związujemy nicią lub drutem 
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tak I4b 

Rys. 8 

Szkolną termoparę (z dwu r6ZnYch drut6w) podłączamy do ZWOjrucy 
umieszczamy w gorącej wodzie. Wychylenie igły busoli może być rzędu 50-70 

zaleŻI'.gci od precyzji ustawienia magnesów. Bez magnesów kompensujących 
takie wychylenie igły uzyskamy ogrzewając złącze termopary w płomieniu 

IndukcjaeleklromagllelyCZI1!l 
Magnez fenytowy z zamka magnetycznego szafki wieszamy na cienkiej nici, którą 
mocujemy na drewnianym statywie lub długim 0,4 m pręcie drewnianym 
zamocowanym w zwykłym statywie (rys. 9). Możemy do magnesu przymocować 
lekką wskaz6wkę. 

b. ka 

lub tak 

Rys. 9 
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klejącą lub drutem 
samą ZW'ojnicę, łączymy ją przewcldl=rtI 
ferrytowy, obserwujemy 

Rys. 10 

magnetycznych 10), 

Zamiast wis2~ac:e~,o magnesu mozlla weVvl\ąh'z 

11 
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tłumienia. nie będą tak pewEe i dobre ze 'względu na złą jakość tych igieł. 
Zawieszamy dwa magnesiki na niciach, okres wahań jednego z nich, 
okres wahań drugiego korygujemy plasteliną byly zbliżone. 

Dwie ustawiamy i łączymy jak poprzednio. Magnesiki przybliżamy do 
jeden z nich wprawiamy w drgania, po pewnym czasie zaczyna silnie 

magnes (rys. 11). 

uzyskamy używając czterech zwojnic połączonych szeregowo po 
magnesy były wewnątrz nich, a na zewnątrz widoczna była 

12). 

tak Lub tak 
Rys. 12 

Obok jednej ze zwoJruc wieszamy magnesik, ohok drugiej oddalonej o 1m od 
pieI'l"1szej ustawiamy trzecią zwojrdcę z wiązką grubych śrub, gwoździ. Do zwojnicy 
przyłączamy na 1-2 s. baterie. Dabrze by prąd był znaczny. 

Do zwojnicy, obok kt6rej wisi magnesik dołączamy głośnik. Dohrze aby był to 
głośnik niskotonowy o malej cewki i o większej mocy. Poruszamy 
membraną- magnesik daje się w silne waharda. 

Dwa takie same głośniki łączymy tak, przy naciskaniu jednej 
membrany, druga się unosiła. Na jedną sypiemy kilka ziaren grochu, w drugą lekko 
oh,,,",,,,,,, (np. ołówkiem). Groszki podskakują (rys. 13). 

Rys. 13 
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Rys, 
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