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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu analizy zjawisk 
występujących w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym. 

W poradniku zamieszczono:  
− materiał nauczania, 
− pytania sprawdzające, 
− ćwiczenia, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, 
− literaturę. 

Szczególną uwagę zwróć na: 
− cechy charakterystyczne pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego, 
− definicje natężenia pola elektrycznego, potencjału elektrycznego i napięcia oraz 

zależności między tymi wielkościami, 
− cechę charakterystyczną połączenia szeregowego i równoległego kondensatorów, 
− zależności między strumieniem magnetycznym, indukcją magnetyczną i natężeniem pola 

magnetycznego, 
− zjawiska elektrodynamiczne występujące w polu magnetycznym, 
− własności i rodzaje ferromagnetyków, 
− zjawisko indukcji elektromagnetycznej z uwzględnieniem przypadków. 

Korzystając z poradnika nie ucz się pamięciowo, ale staraj się kojarzyć fakty. Analizując 
zjawiska pamiętaj o cechach charakterystycznych pola, w którym te zjawiska występują, 
a okażą się one bardzo oczywiste. Staraj się samodzielnie wyciągać wnioski. 

Z polem elektrycznym i magnetycznym spotykamy się na co dzień. Zjawiska 
występujące w polu magnetycznym, które poznasz w tym module są podstawą działania 
maszyn elektrycznych, dlatego też zrozumienie ich pozwoli Ci analizować pracę, na przykład: 
− silników elektrycznych stosowanych między innymi w sprzęcie gospodarstwa 

domowego, elektronarzędziach, w pojazdach samochodowych, 
− transformatorów znajdujących zastosowanie między innymi w sprzęcie elektronicznym, 

zasilaczach, ładowarkach akumulatorów i energetyce podwyższające napięcie na 
początku linii elektroenergetycznej a na końcu linii dopasowują wartość napięcia do 
wymagań odbiorników, 

− prądnic będących elektromechanicznym źródłem napięcia dostarczającym energię 
elektryczną do systemu elektroenergetycznego, a także w każdym pojeździe 
samochodowym. 
Pojawiający się w tekście i w opisie rysunków zapis [1], [2], itp. wskazuje pozycję 

literatury z wykazu, z której pochodzi fragment tekstu lub rysunek. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− określić warunki przepływu prądu w obwodzie elektrycznym, 
− interpretować prawa Ohma i Kirchhoffa dla obwodów prądu stałego, 
− określić cechę charakterystyczną połączenia szeregowego i równoległego elementów, 
− definiować pojęcie „prąd elektryczny” jako zjawisko fizyczne i jako wielkość fizyczna, 
− wykonywać działania na wielomianach, 
− analizować przebieg funkcji liniowej, 
− rozwiązywać równania pierwszego stopnia, 
− na podstawie przebiegu funkcji opisywać jej właściwości, 
− interpretować budowę materii, 
− analizować budowę atomu, 
− łączyć układy na podstawie schematów i odczytywać wskazania mierników, 
− obsługiwać komputer w podstawowym zakresie, 
− określać wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− objaśnić podstawowe zjawiska występujące w polu elektrycznym i magnetycznym, 
− rozpoznać podstawowe wielkości pola elektrycznego, 
− obliczyć podstawowe parametry kondensatora, 
− obliczyć podstawowe pojemność zastępczą układu kondensatorów połączonych 

szeregowo, równolegle i szeregowo-równolegle, 
− rozpoznać podstawowe wielkości pola magnetycznego, 
− wyjaśnić działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem elektrycznym i wskazać 

przykłady wykorzystania tego zjawiska, 
− określić właściwości magnetyczne różnych materiałów, 
− wskazać zastosowanie materiałów magnetycznie twardych i miękkich, 
− wskazać przykłady wykorzystania zjawiska indukcji elektromagnetycznej, 
− obliczyć napięcie w przewodzie poruszającym się w polu magnetycznym, 
− obliczyć wartość napięcia indukcji własnej i wzajemnej, 
− obliczyć parametry prostego obwodu magnetycznego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Pole elektryczne 

 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Powstawanie i obrazy graficzne pola elektrycznego 

Polem elektrycznym nazywamy obszar, w którym na wprowadzony doń ładunek 
„próbny” q działa siła. Wartość tej siły obliczamy korzystając z prawa Coulomba. Pole 
elektryczne występuje wokół ładunków elektrycznych i ciał naelektryzowanych. Pole 
wytworzone przez nieruchome i niezmienne w czasie ładunki nazywa się polem 
elektrostatycznym. W warunkach naturalnych otaczające nas ciała znajdują się w stanie 
elektrycznym obojętnym. Ciału elektrycznie obojętnemu można udzielić ładunków 
elektrycznych w procesie elektryzacji: 
− przez pocieranie, 
− drogą indukcji elektrostatycznej, 
− przez zetknięcie z ciałem wykazującym nadmiar ładunków dodatnich lub ujemnych. 

W przewodniku znajdującym się w polu elektrycznym pole elektryczne nie istnieje, 
a powierzchnia przewodnika staje się powierzchnią ekwipotencjalną. 

Należy pamiętać, że w układzie odosobnionym spełnione jest prawo zachowania 
ładunku: Suma algebraiczna ładunków w układzie odosobnionym jest stała. 

Obrazem graficznym pola elektrycznego (rys. 1) jest zbiór linii sił pola elektrycznego, 
czyli krzywych wzdłuż których poruszałby się ładunek „próbny” dodatni umieszczony w tym 
polu.  

Rys. 1.  Obrazy graficzne pól elektrycznych: a) pojedynczego ładunku ujemnego, b) pojedynczego ładunku 
dodatniego, c) dwóch ładunków różnoimiennych, d) dwóch płytek równoległych naładowanych 
różnoimiennie.  
 

Prawo Coulomba 
Prawo Coulomba: Dwa punktowe ładunki elektryczne Q1 i Q2 (rys. 2) działają na siebie 

siłą F wprost proporcjonalną do iloczynu wartości ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do 
kwadratu odległości między nimi. Wartość tej siły zależy również od przenikalności 
elektrycznej bezwzględnej środowiska ε. 

2
21

4 r
QQF

⋅⋅⋅
⋅

=
επ

 

gdzie:  F – siła w niutonach: 1[F] = 1N, Q1,Q2 – ładunki elektryczne punktowe w kulombach: 
1[Q] = 1C, ε – przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska w faradach na 
metr: 1[ε]=F⋅m-1,  

rεεε ⋅= 0  
εr –  przenikalność elektryczna względna środowiska, która informuje ile razy przenikalność 

danego środowiska jest większa od przenikalności próżni. 

 
 +Q  -Q 

+ 

d) a) b) c) 

+ Q2 
 

 Q1 
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m
F12

90 10854,8
1094

1 −⋅≈
⋅⋅

=
π

ε   – przenikalność elektryczna bezwzględna próżni 

F – farad (jednostka pojemności elektrycznej), m – metr 

 
Podstawowe wielkości pola elektrycznego 

Natężenie pola elektrycznego E w dowolnym punkcie pola jest wielkością wektorową 
(rys. 3), której wartość mierzymy stosunkiem siły F działającej na umieszczony w danym 
punkcie ładunek „próbny” q do wartości tego ładunku co zapisujemy: 

q
FE =   

Natężenie pola elektrycznego mierzymy w woltach na metr co zapisujemy:
 

[ ]
m
VE 11 =  

Zgodnie z prawem Coulomba 24 r
qQF
⋅⋅⋅

⋅
=

επ
 a 24 r

QE
⋅⋅⋅

=
επ

 

Jeżeli pole elektryczne jest wytwarzane przez kilka ładunków punktowych, np. Q1,Q2, Q3 
to wypadkowe natężenie pola elektrycznego w rozpatrywanym punkcie jest równe sumie 
geometrycznej natężeń pól E1, E2, E3 w tym punkcie pochodzących od poszczególnych 
ładunków, czyli  

 E= E1+E2+E3
  Jeżeli w każdym punkcie pola elektrycznego wektor natężenia pola E ma ten sam zwrot 

i tę samą wartość to takie pole nazywamy polem równomiernym. 
 

Największą wartość natężenia pola elektrycznego Emax, która nie wywołuje jeszcze 
przebicia, nazywamy wytrzymałością elektryczną dielektryka.  

d
UE =max   gdzie: U – napięcie między elektrodami; d – odległość elektrod 

Wytrzymałość elektryczna dielektryka podawana jest w kV/cm. 
 
Potencjałem elektrycznym V (ϕ) w punkcie A pola elektrycznego nazywamy stosunek 

pracy W wykonanej przy przemieszczaniu ładunku „próbnego” dodatniego q z punktu A pola 
do punktu położonego w nieskończoności do wartości tego ładunku. (rys. 4) 

q
WV A

AA
∞→== ϕ  

Jednostką potencjału jest wolt (1 V) – 1[V] = 1 V 

+ 

Q1 
 

+ 

Q2 
 F 

r 

Rys. 2. Rysunek objaśniający prawo Coulomba  

Rys. 3. Rysunek objaśniający pojęcie natężenia pola elektrycznego. 

E 
+ 

Q 
 +q 

 F 

r 
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Potencjał jest dodatni gdy praca WA jest wykonana kosztem sił pola elektrycznego. 

 
Napięciem elektrycznym U między punktami A i B pola elektrycznego (rys. 5.) 

nazywamy stosunek pracy ∆W, którą wykonałyby siły pola elektrycznego przy 
przemieszczeniu ładunku „próbnego” dodatniego q z punktu A do punktu B tego pola do 
wartości ładunku „próbnego”.  

q
WU AB

AB
∆

=  
Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt (1 V) – 1[U] = 1 V (volt). 
Występuje ścisła zależność między napięciem i natężeniem pola elektrycznego: 

lFWAB ∆⋅=∆  lE
q

WU AB
AB ∆⋅=

∆
=

 
Napięcie między punktami A i B pola elektrycznego (obwodu elektrycznego), którym 

odpowiadają potencjały VA i VB (rys. 6.) jest równe różnicy potencjałów w tych punktach. 
 

BAAB VVU −=  ABBA VVU −=  
    
 

 
Pojemność elektryczna. Kondensatory 

Pojemność elektryczna charakteryzuje zdolność przewodników do gromadzenia 
ładunków elektrycznych. 

Pojemność elektryczna C jest to wielkość fizyczna wyrażająca się stosunkiem wartości 
ładunku elektrycznego do wytworzonego przez ten ładunek potencjału. 

V
QC =

 
Jednostką pojemności jest 1 farad – 1[C] = 1F (farad). 

A B UAB 

VA VB 

A B UBA 

VA VB 

+ 

Q 
 +q 

 
+q 
 

A 
∞ 

VA 

Rys. 4. Rysunek objaśniający pojęcie potencjału w punkcie A pola elektrycznego.  

A 

+ 
B 
_ 

UAB 
+ 

Q 
 +q 

 

∆l 

+q 
 

A B 
∞ UAB 

Rys. 5. Rysunek objaśniający pojęcie napięcia między punktami A i B pola elektrycznego 

Rys.6. Rysunek objaśniający pojęcie napięcia jako różnicy potencjałów między punktami A i B pola 
elektrycznego.  
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Element obwodu elektrycznego, którego podstawową cechą jest pojemność to 
kondensator. Kondensator to układ elektrod wykonanych z przewodników przedzielonych 
dielektrykiem. Najprostszym kondensatorem jest kondensator płaski. (rys. 7.a) 

Pojemność kondensatora zależy wprost proporcjonalnie od powierzchni elektrod 
S i przenikalności elektrycznej dielektryka ε a odwrotnie proporcjonalnie od odległości  
d między elektrodami co dla kondensatora płaskiego możemy zapisać:  
 
    
 

Podstawowe parametry kondensatorów: 
− pojemność – C,  
− napięcie znamionowe – UN, 
− napięcie przebicia, 
− rezystancja izolacji lub upływu, 
− temperaturowy współczynnik pojemności – TWC. 

Pojemność C kondensatora jest określona ilością zgromadzonego na okładzinach ładunku 
elektrycznego Q w stosunku do przyłożonego napięcia U. 

U
QC =

 
Kondensatory dzielimy:  

− ze względu na budowę: płaskie, zwijkowe, cylindryczne (rurkowe) i elektrolityczne, 
− ze względu na możliwość zmiany pojemności: kondensatory o stałej i zmiennej 

pojemności, 
− ze względu na rodzaj dielektryka: powietrzne, papierowe, ceramiczne, mikowe, 

polistyrenowe, poliestrowe, poliwęglanowe. 
 
Łączenie kondensatorów 

Połączenie szeregowe – rys. 8. 
W połączeniu szeregowym ten sam prąd ładowania kondensatorów gromadzi na 

okładzinach kondensatorów taki sam ładunek, czyli Q1 = Q2 = Q3 = Q 

d
SC ⋅

=
ε  

C1 C2 C3 

Q Q Q 

U 

U1 U2 U3 

Rys. 8. Połączenie szeregowe kondensatorów.  

Rys. 7.  Rysunek obrazujący a) budowa kondensatora płaskiego, b), c) i d) symbole graficzne 
kondensatorów: b) o stałej pojemności, c) o regulowanej pojemności, d) elektrolityczny.  

ε 

S S 

d 

a) 
C 

b) 
C 

c) 
C 

d) 
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Z definicji pojemności możemy napisać: 

3
3

2
2

1
1 ;;

C
QU

C
QU

C
QU ===

 
Z bilansu napięć otrzymujemy: 

 







++=++=++=

321321
321

111
CCC

Q
C
Q

C
Q

C
QUUUU

 

321

111
CCCQ

U
++=

  ponieważ  zCQ
U 1

=
 

otrzymujemy wzór na pojemność zastępczą układu szeregowego kondensatorów: 

321

1111
CCCC z

++=
 

Ogólnie dla n kondensatorów  pojemność zastępczą wyznaczamy z zależności:   

nz CCCC
1111

21

+⋅⋅⋅++=
 

Dla n kondensatorów o jednakowych pojemnościach C możemy wzór uprościć: 

n
CC z =

 
Dla dwóch kondensatorów połączonych szeregowo o pojemnościach C1 i C2 

21

21

CC
CCCz +

⋅
=

 
Wniosek zapamiętaj: pojemność zastępcza układu szeregowego kondensatorów jest zawsze 
mniejsza od najmniejszej pojemności w układzie. 
 
Połączenie równoległe – rys. 9. 

Na wszystkich kondensatorach połączonych równolegle występuje to samo napięcie, 
ponieważ są podłączone pod tą samą parę zacisków, czyli U1 = U2 = U3 = U. 

Po podłączeniu napięcia kondensatory ładują się do napięcia U, a wartości ładunków 
zgromadzonych na okładzinach zależą od pojemności kondensatorów. 

 
Z definicji pojemności kondensatora możemy napisać: 

Q1 = U C1; Q2 = U C2; Q3 = U C3 
Całkowity ładunek dostarczony ze źródła i zgromadzony na okładzinach kondensatorów 
połączonych równolegle: 

Q=Q1+ Q2+ Q3 = UC1+ UC2 + UC3=U(C1+ C2+ C3) 

Q3 

C1 Q1 

C2 Q2 

C3 

U 

Rys.9. Połączenie równoległe kondensatorów  
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Po podzieleniu stronami przez U otrzymujemy: 

321 CCC
U
Q

++=
 ponieważ  

zC
U
Q

=
 

otrzymujemy wzór na pojemność zastępczą układu równoległego trzech kondensatorów: 
321 CCCC z ++=
 Ogólnie dla n kondensatorów połączonych równolegle: 

Cz = C1 + C2 + ⋅ ⋅ ⋅ + Cn 
Jeżeli równolegle łączymy kondensatory o jednakowych pojemnościach:  

C1=C2=C3= ⋅ ⋅ ⋅ =Cn=C  to    Cz=n⋅C 
Łącząc kondensatory równolegle uzyskujemy zwiększenie pojemności. 
 
Połączenie mieszane – rys. 10a  

W celu wyznaczenia pojemności zastępczej układu należy rozpoznać połączenie 
jednoznaczne (równoległe – C1 i C2 lub szeregowe – C3 i C4) kondensatorów, obliczyć 
pojemność zastępczą, zastąpić połączenie jednym kondensatorem o pojemności równoważnej 
(rys.10b) i proces powtarzać do uzyskania pojemności zastępczej układu. 

 

 
Energia pola elektrycznego kondensatora 
 

Podczas ładowania kondensatora napięcie między okładzinami wzrasta proporcjonalnie 
do ładunku (rys.11). Na jednej okładzinie gromadzi się ładunek dodatni, a na drugiej o takiej 
samej wartości ujemny. Między okładzinami powstaje pole elektryczne. W polu elektrycznym 
kondensatora gromadzi się energia. Jeśli napięcie w danej chwili ma wartość U1 i chcemy 
doprowadzić małą porcję ładunku ∆Q, to potrzebna do tego będzie energia: 

∆W= U1 ∆Q 
(pole zakreskowane na rysunku). Kolejnemu wzrostowi ładunku odpowiada kolejny wzrost 
energii, a potrzebna energia będzie tym większa im większa jest wartość napięcia. 

Rys. 11. Rysunek objaśniający pojęcie energii pola elektrycznego kondensatora. 

Q 
Q 

U 

U1 

U 

∆Q 0 

C1 

C2 

C3 C4 C12 C34 Cz 
c) a) b) 

Rys.10.  Rysunek przedstawiający sposób upraszczania układu połączenia mieszanego kondensatorów: 
a) połączenie mieszane, b) schemat uproszczony: połączenie równoległe C1 i C2 zastąpione 
kondensatorem C12 o równoważnej pojemności, a szeregowe C3 i C4 równoważnym C34, 
c) kondensator o pojemności równoważnej pojemności zastępczej układu z rys. a 
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Całkowita energia zużyta na naładowanie kondensatora do napięcia U jest proporcjonalna 
do pola trójkąta o bokach Q oraz U: 

UQWe ⋅=
2
1

 
a ponieważ Q = CU otrzymujemy: 

2

2
1 UCWe ⋅=

 
lub

  C
QWe 2

2

=
 

 
Kondensator jest elementem obwodu elektrycznego zdolnym do gromadzenia energii 

w polu elektrycznym. Po doprowadzeniu napięcia stałego prąd w obwodzie z kondensatorem 
płynie do momentu naładowania kondensatora do wartości doprowadzonego napięcia. 
Kondensator nie przewodzi prądu stałego natomiast przepływ prądu zmiennego polega na 
cyklicznym ładowaniu i rozładowaniu kondensatora.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób możemy udzielić ciału elektrycznie obojętnemu ładunku elektrycznego? 
2. Na czym polega prawo zachowania ładunku? 
3. Jak brzmi treść prawa Coulomba? 
4. Co to jest przenikalność elektryczna względna środowiska? 
5. Jak brzmi definicja natężenia pola elektrycznego? 
6. Co to jest pole elektryczne równomierne? 
7. Co to jest wytrzymałość elektryczna dielektryka i jakie ma znaczenie praktyczne? 
8. Co to jest potencjał elektryczny pola elektrycznego? 
9. Jak brzmi definicja napięcia elektrycznego? 
10. Jak brzmi definicja potencjału elektrycznego? 
11. Jaki jest związek między napięciem i potencjałem elektrycznym? 
12. Jak definiujemy pojemność elektryczną kondensatora i w jakich jednostkach mierzymy 

pojemność? 
13. Od jakich wielkości zależy pojemność kondensatora? 
14. Dlaczego w połączeniu szeregowym na okładzinach wszystkich kondensatorów 

zgromadzony jest taki sam ładunek? 
15. Jak obliczamy pojemność zastępczą układu szeregowego, a jak równoległego 

kondensatorów?  
16. Gdzie gromadzi się energia elektryczna podczas ładowania kondensatora? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Narysuj obraz graficzny pola elektrycznego:  
a) pojedynczego ładunku dodatniego, 
b) pojedynczego ładunku ujemnego, 
c) dwóch wybranych ładunków. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie definicję linii sił pola elektrycznego, 
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2) narysować ładunek elektryczny punktowy, 
3) narysować krzywe wychodzące z ładunku obrazujące linie sił pola elektrycznego  

(dla pojedynczych ładunków będą to linie proste), 
4) zaznaczyć zwrot linii sił pola elektrycznego pamiętając, jak oddziałują na siebie ładunki 

jednoimienne, a jak różnoimienne. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
− poradnik dla ucznia, inna literatura, 
− pisaki,  
− arkusze papieru format A4. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz siłę wzajemnego oddziaływania chmur znajdujących się w odległości r = 5 km,  
na których zgromadzone są ładunki odpowiednio Q1 = +5 C i Q2 = –10 C przyjmując,  
że przenikalność elektryczna względna powietrza εr = 1. Przenikalność bezwzględna próżni 
ε0 = 8,85.10-12 F/m. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) przyjmując, że ładunki chmur są ładunkami punktowymi narysować obraz graficzny pola 

elektrycznego wytworzonego przez ładunki różnoimienne, 
3) zaznaczyć zwroty sił wzajemnego oddziaływania chmur, 
4) zapisać wzór, z którego można obliczyć siłę wzajemnego oddziaływania ładunków, 
5) podstawić wartości liczbowe, pamiętając o jednostkach głównych, wielokrotności 

zamienić na jednostki główne, 
6) wykonać działania obliczając wartość siły, 
7) wpisać jednostkę i podać odpowiedź. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia lub podręcznik „Podstawy elektrotechniki” R. Kurdziel, 
− kalkulator z podstawowymi działaniami, 
− arkusze papieru format A4, 
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz jakie maksymalne napięcie nie powodujące przebicia można podłączyć do układu 
dwóch płaskich elektrod znajdujących w powietrzu w odległości d = 2 cm. Wytrzymałość 
elektryczna powietrza Emax = 30 kV/cm.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) zapisać wzór na wytrzymałość elektryczną dielektryka, 
3) przekształcić wzór wyznaczając napięcie, 
4) podstawić dane liczbowe i wykonać działania, 
5) podkreślić wynik. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator z podstawowymi działaniami, 
– arkusze papieru format A4, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 4 

Oblicz pojemność kondensatora płaskiego powietrznego o wymiarach elektrod 
a = 20 cm, b = 25 cm i odległości między elektrodami d = 2 mm. Przenikalność bezwzględna 
próżni ε0 = 8,85.10-12 F/m. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) zapisać wzór, z którego można obliczyć pojemność C kondensatora płaskiego, 
3) podstawić wartości liczbowe do obliczenia pojemności C pamiętając o jednostkach 

głównych. Podwielokrotności zamienić na jednostki główne, 
4) obliczyć wartość pojemności C, wpisać jednostkę i podkreślić wynik końcowy. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator z podstawowymi działaniami, 
– arkusze papieru format A4, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 5 

Porównaj jak zmieni się pojemność wypadkowa układu kondensatorów o pojemnościach 
C1 = 3 µF, C2 = 4 µF, C3 = 6 µF połączonych równolegle, gdy zmienimy ich układ połączenia 
na szeregowy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) narysować schemat układu szeregowego i równoległego kondensatorów, 
3) zapisać wzór, z którego można obliczyć pojemność Czr układu równoległego 

kondensatorów, 
4) podstawić wartości liczbowe do obliczenia pojemności Czr pamiętając o jednostkach 

głównych, podwielokrotności zamienić na jednostki główne, 
5) wykonać działania obliczając wartość pojemności zastępczej Czr, 
6) wpisać jednostkę i podkreślić wynik końcowy, 
7) zapisać wzór, z którego można obliczyć pojemność Czs układu szeregowego 

kondensatorów, 
8) do wzoru na pojemność Czs wstawić wartości liczbowe pamiętając o jednostkach 

głównych, 
9) wykonać działania obliczając pojemność Czs, wpisać jednostkę i podkreślić wynik, 
10) porównać wyniki i wyciągnąć wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator z podstawowymi działaniami, 
– arkusze papieru format A4, 
– przybory do pisania. 
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Ćwiczenie 6  
Trzy kondensatory o pojemnościach: C1 = 3 µF, C2 = 2 µF 

i C3 = 1 µF połączono jak na rysunku i dołączono do źródła 
napięcia U = 12 V. Oblicz ładunki zgromadzone w każdym 
z kondensatorów. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) przeanalizować konfiguracje połączeń i rozpoznać 

połączenie równoległe i szeregowe kondensatorów, 
3) narysować schemat uproszczony układu zastępując jednoznaczne połączenie 

kondensatorem o pojemności równoważnej, 
4) zapisać wzór, z którego można obliczyć pojemność Czr układu równoległego 

kondensatorów, 
5) podstawić wartości liczbowe do obliczenia pojemności Czr pamiętając o wielkościach 

głównych, podwielokrotności zamienić na wielkości główne, 
6) wykonać działania obliczając wartość pojemności Czr i wpisać jednostkę, 
7) obliczyć pojemność zastępczą Cz całego układu, 
8) korzystając ze wzoru definiującego pojemność obliczyć całkowity ładunek  

Q zgromadzony na okładzinach kondensatorów, 
9) korzystając z cechy charakterystycznej połączenia szeregowego elementów i zjawiska 

występującego podczas ładowania kondensatorów połączonych szeregowo napisać,  
ile wynosi wartość ładunku Q3, 

10) obliczyć napięcie U3 z wzoru definicyjnego pojemności kondensatora, 
11) z bilansu napięć obliczyć napięcie U1, 
12) mając napięcie na kondensatorze i pojemność kondensatora obliczyć ładunki Q1 i Q2. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator z podstawowymi działaniami, 
– arkusze papieru format A4, 
– przybory do pisania. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) zdefiniować prawo Coulomba i obliczyć siłę wzajemnego oddziaływania 
ładunków? 

 
£ 

 
£ 

2) narysować obraz graficzny pola elektrycznego wytworzony przez 
ładunek elektryczny dodatni i ujemny? 

 
£ 

 
£ 

3) narysować obraz graficzny pola elektrycznego wytworzony przez układy 
ładunków? 

 
£ 

 
£ 

4) rozróżnić i zdefiniować podstawowe wielkości pola elektrycznego? £ £ 
5) obliczyć pojemność kondensatora płaskiego? £ £ 
6) obliczyć ładunek kondensatora korzystając ze wzoru definicyjnego na 

pojemność kondensatora? 
 
£ 

 
£ 

7) obliczyć rozkład napięć na kondensatorach połączonych szeregowo 
mając pojemności kondensatorów i napięcie podłączone do układu? 

 
£ 

 
£ 

C1 

C2 

C3 

U3 

U1 

U 
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8) obliczyć ładunki kondensatorów połączonych równolegle, mając 
napięcie i pojemności kondensatorów? 

 
£ 

 
£ 

9) obliczyć pojemność zastępczą baterii szeregowej kondensatorów? £ £ 
10) obliczyć pojemność zastępczą baterii równoległej kondensatorów? £ £ 
11) obliczyć pojemność zastępczą baterii mieszanej kondensatorów? £ £ 
12) scharakteryzować podstawowe zjawiska zachodzące w polu 

elektrycznym? 
 
£ 

 
£ 

13) obliczyć energię pola elektrycznego kondensatora? £ £ 
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4.2. Pole magnetyczne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Powstawanie i obrazy graficzne 

Źródłami pola magnetycznego są: 
– magnes trwały, 
– poruszające się ładunki elektryczne.  
 Graficznie pole magnetyczne przedstawia się za pomocą linii sił pola magnetycznego, 
czyli krzywych, wzdłuż których ustawiałaby się igła magnetyczna umieszczona w tym polu 
(rys. 12a, b, c, d). Linie sił pola magnetycznego są krzywymi zamkniętymi, tzn., że nie mają 
początku ani końca, a zwrot ich wskazuje biegun N igły magnetycznej (rys. 12b). 

 
Podstawowe wielkości pola magnetycznego 

Zbiór linii sił pola magnetycznego przenikających przez dowolną powierzchnię 
nazywamy strumieniem magnetycznym (strumieniem indukcji magnetycznej) i oznaczamy Φ. 
Jednostką strumienia Φ jest 1 weber – 1[Φ] = 1Wb.  1Wb =1V⋅s (woltosekunda) 

Strumień magnetyczny wytworzony przez cewkę wielozwojną (zezwój) i obejmujący 
wszystkie zwoje nazywamy strumieniem głównym. Ta część strumienia, która obejmuje tylko 
część zwojów cewki (zezwoju) nazywa się strumieniem rozproszenia. 

Zwrot linii sił pola magnetycznego wokół przewodu prostoliniowego możemy 
wyznaczyć stosując regułę śruby prawoskrętnej (rys. 12e): śrubę ustawiamy wzdłuż przewodu 
i obracamy tak, aby ruch postępowy był zgodny ze zwrotem prądu płynącego w przewodzie  
to wówczas ruch obrotowy wskaże zwrot linii sił pola magnetycznego wokół przewodu. 

Rys. 12.  Obrazy graficzne pól magnetycznych: a) magnesu prętowego, b) solenoidu, c) magnesu 
podkowiastego, d) wokół prostoliniowego przewodu z prądem, e) reguła śruby prawoskrętnej, 
f) reguła prawej ręki [1] [d – materiał własny] 

a) b) c) 

d) 

I 

e) f) 
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Zwrot linii sił pola magnetycznego wewnątrz solenoidu wyznaczamy stosując: 
1. regułę prawej ręki(rys. 12f): jeżeli prawą rękę położymy na solenoidzie tak, aby cztery 

palce obejmowały solenoid i były zwrócone zgodnie ze zwrotem prądu, to odchylony 
kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu, 

2. śruby prawoskrętnej (rys. 12f): jeżeli śrubę prawoskrętną ustawiamy równolegle do 
solenoidu i obracamy zgodnie ze zwrotem prądu wówczas ruch postępowy śruby 
wyznacza zwrot linii pola wewnątrz solenoidu. 

 
Wielkość charakteryzującą pobudzenie pola magnetycznego niezależnie od środowiska, 

w jakim pole powstaje nazywamy natężeniem pola magnetycznego i oznaczamy H. Natężenie 
pola magnetycznego jest wielkością wektorową charakteryzującą pole w danym punkcie i jest 
wprost proporcjonalne do natężenia prądu wytwarzającego pole magnetyczne.  
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest 1 amper na metr – 1[H] = 1 A⋅m-1. 
Natężenie pola magnetycznego w środku bardzo długiego (jeżeli l > 20D) solenoidu 
(rys. 13a), równomiernie nawiniętego opisane jest zależnością: 

 
l
NIH ⋅

=   gdzie: I – natężenie prądu płynącego w solenoidzie 

N – liczba zwojów solenoidu 
l – długość solenoidu 
D – średnica solenoidu 

Na końcach solenoidu natężenie H jest o połowę mniejsze.  

W cewce pierścieniowej (toroidalnej) (rys.13b) pole magnetyczne istnieje tylko 
wewnątrz, a wartość natężenia pola wzdłuż drogi średniej: 

lśr=π⋅Dśr 
strumienia wewnątrz cewki możemy obliczyć z zależności: 

śrD
NIH

⋅
⋅

=
π

   gdzie Dśr=0,5(Dz+Dw) 

Wartość natężenia pola magnetycznego w odległości a od prostoliniowego przewodu, 
w którym płynie prąd o natężeniu I (rys.13c) obliczamy z zależności: 

a
IH
⋅

=
π2

 

Wielkością charakteryzującą stan pola magnetycznego w danym miejscu jest indukcja 
magnetyczna B. Indukcją magnetyczną nazywamy stosunek strumienia magnetycznego Φ do 
powierzchni S płaskiej, prostopadłej do linii strumienia, którą strumień przenika. 

Rys. 13.  Rysunek objaśniający wyznaczanie pola magnetycznego: a) w osi solenoidu, b) wzdłuż 
średniej drogi strumienia w cewce toroidalnej, c) w odległości a od przewodu 
prostoliniowego.  

a) b) 

Dw 
Dz 

lśr 

I 

H 
I 

Φ 

l 

D
 

N 
H a 

c) 

I 

H 
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S
B Φ

=  

Jednostką indukcji magnetycznej jest 1 tesla – 1[B] = 1[T]: [ ] [ ]
[ ] 22111

m
sV

m
Wb

S
B ⋅

==
Φ

= =1T . 

Indukcję magnetyczną można obrazować jako gęstość powierzchniową linii sił pola 
magnetycznego. Jeżeli wektor indukcji magnetycznej B w każdym punkcie pola ma ten sam 
zwrot i tę samą miarę to pole nazywamy równomiernym. 

Indukcja magnetyczna B jest wprost proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego H, 
a współczynnikiem proporcjonalności jest przenikalność magnetyczna bezwzględna 
środowiska µ.  

B = µH 
 µ = µrµ0  
gdzie: µr – przenikalność magnetyczna względna środowiska, informująca ile razy 

przenikalność danego środowiska jest większa lub mniejsza od przenikalności próżni, 
µ0 = 4π⋅10-7 H⋅m-1 –przenikalność magnetyczna próżni. 

 
Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem  

Prąd elektryczny to uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych pod wpływem 
zewnętrznego pola elektrycznego. Cechą charakterystyczną pola magnetycznego jest to,  
że oddziałuje siłą na poruszające się w polu ładunki elektryczne. Jeśli w polu magnetycznym 
umieścimy przewód wiodący prąd będziemy mieli do czynienia z elektrodynamicznym 
oddziaływaniem pola magnetycznego na prąd elektryczny i przewód będzie wypychany 
z pola (rys. 14a).  

 Jeżeli przewód o długości l, w którym płynie prąd o natężeniu I umieścimy w polu 
magnetycznym prostopadle do wektora indukcji B to wartość siły elektrodynamicznej F, 
z jaką pole magnetyczne oddziałuje na przewód z prądem wyznaczamy z zależności: 

F=B⋅I⋅l 
gdzie: B – indukcja magnetyczna, I – natężenie prądu płynącego w przewodzie,  

l – długość czynna przewodu.  
 Jeżeli kąt między wektorem indukcji B a przewodem nie jest prosty i wynosi α, to wzór 
przyjmuje postać: 

F=B⋅I⋅l⋅sinα 
Zwrot siły F elektrodynamicznego oddziaływania pola magnetycznego na przewód 

z prądem wyznaczamy z reguły lewej dłoni (rys. 14b): lewą dłoń ustawiamy tak, aby linie 
pola magnetycznego były skierowane do dłoni, cztery wyprostowane palce pokrywały się ze 
zwrotem prądu, a odchylony kciuk wskaże zwrot siły elektrodynamicznej F. 

Zjawisko elektrodynamicznego oddziaływania pola magnetycznego na przewód z prądem 
wykorzystano w zasadzie działania silników elektrycznych i mierników elektrycznych. 

Rys. 14.  Rysunek objaśniający: a) siłę działającą na przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym,  
b) regułę lewej dłoni. [1] 

a) b) 
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Wzajemne oddziaływanie na siebie przewodników z prądem 
W każdym punkcie odległym o taki sam odcinek a od przewodu prostoliniowego, bardzo 

długiego, w którym płynie prąd o natężeniu I indukcja magnetyczna B ma taką samą wartość  
a wektor indukcji jest styczny do okręgu o promieniu a (rys. 15a). 

Dwa przewody równoległe, w których płyną prądy o natężeniach I1 i I2 oddziałują na 
siebie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu natężeń, a odwrotnie proporcjonalną do 
odległości a między przewodami. Siła ta zależy również od przenikalności magnetycznej 
środowiska µ, w którym znajdują się przewody oraz długości czynnej l przewodów.  

l
a
IIFF ⋅

⋅⋅
⋅⋅

==
π

µ
2

21
2112  

 W przypadku zgodnych zwrotów prądów przewody się przyciągają (rys. 15b), 
a w przypadku prądów o zwrotach przeciwnych następuje odpychanie przewodów. 

 
Właściwości magnetyczne różnych materiałów 

Własności magnetyczne materii zależą od ruchów elektronów w atomach. Oprócz ruchu 
orbitalnego dokoła jądra każdy elektron wykonuje jeszcze ruch obrotowy dokoła własnej osi, 
tzw. spin elektronu. Elektron w ruchu spinowym zachowuje się jak mikroskopijny magnes.  
Ze względu na wirowanie w przeciwne strony część elektronów w atomie ma spiny dodatnie,  
a część ujemne tak, że mikromagnesy wewnątrzatomowe kompensują się w przeważającej 
liczbie albo całkowicie. Zewnętrzne pole magnetyczne powoduje dodatkową orientację 
magnesów elementarnych i wewnątrz ciała znajdującego się pod wpływem zewnętrznego 
pola magnetycznego wytwarza się wypadkowe pole magnetyczne. 
1. Diamagnetyzm objawia się nieznacznym osłabieniem zewnętrznego pola magnetycznego 

przez ruchy orbitalne elektronów przy całkowitym skompensowaniu mikromagnesów 
wewnątrzatomowych. Ciała o takich właściwościach nazywamy diamagnetykami, 
a należą do nich m.in. miedź i bizmut. 
Dla diamagnetyków: µr < 1 czyli B = µH < µ0H 

2. Paramagnetyzm objawia się nieznacznym wzmocnieniem pola magnetycznego 
zewnętrznego w ciałach, w których każdy atom ma jeden lub więcej nieskompesowanych 
mikromagnesów wewnątrzatomowych. Ciała o takich właściwościach nazywamy 
paramagnetykami, a należą do nich m.in. platyna i aluminium. 
Dla paramagnetyków: µr >1 czyli B = µH > µ0H 

3. Ferromagnetyzm objawia się znacznym wzmocnieniem pola magnetycznego 
zewnętrznego w ciałach, w których nieskompesowane mikromagnesy wewnątrzatomowe, 
dzięki odpowiedniej odległości między sąsiednimi atomami, układają się równolegle do 
siebie w dużych grupach liczących ok. 104 atomów zwanych domenami. W zewnętrznym 
polu magnetycznym występuje zjawisko polaryzacji ciała ferromagnetycznego na skutek 

B 

a 

B 

a 

I 

B1 

I1 I2 

B2 

F21 F12 

Rys. 15.  Rysunek objaśniający a) zwrot wektora indukcji B w odległości a od przewodu prostoliniowego, 
b) zwroty sił oddziaływania elektrodynamicznego przewodów z prądem przy jednakowym zwrocie 
prądów w przewodach.  

b) a) 
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ustawiania się domen w kierunku zgodnym ze zwrotem natężenia zewnętrznego pola 
magnetycznego. Ferromagnetykami są: żelazo, nikiel i kobalt.  

 Dla ferromagnetyków: µr >>1 czyli B = µH >> µ0H. 
 

Magnesowanie materiałów, histereza magnetyczna 
 
1. Charakterystyka magnesowania 

Charakterystyka magnesowania przedstawia zależność indukcji magnetycznej B 
od natężenia pola magnetycznego H co zapisujemy ogólnie: B = f(H). Dla diamagnetyków 
i paramagnetyków jest to charakterystyka liniowa (rys. 16a) ponieważ µ ma stałą wartość, 
natomiast dla ferromagnetyków (rys. 16b) jest charakterystyką nieliniową, gdyż µ jest zależne 
od wartości natężenia pola magnetycznego. 

2. Histereza magnetyczna 
Charakterystyka magnesowania ferromagnetyka jest charakterystyką niejednoznaczną 

(rys. 17a), tzn., że indukcja magnetyczna przyjmuje inne wartości przy zwiększaniu wartości 
natężenia pola magnetycznego a inne przy zmniejszaniu. Związane to jest z energią niezbędną 
do zmiany orientacji mikromagnesów wewnątrzatomowych. Obrazem magnesowania 
i przemagnesowania ferromagnetyka jest krzywa zamknięta nazywana pętlą histerezy 
magnetycznej. Proces magnesowania ferromagnetyków jest procesem nieodwracalnym. 

 Pole powierzchni pętli histerezy jest miarą strat energii występującej podczas 
przemagnesowania ferromagnetyka. Materiały o wąskiej pętli histerezy, w których powstają 
małe straty mocy podczas przemagnesowania, nazywamy materiałami magnetycznie 
miękkimi, natomiast materiały o szerokiej pętli histerezy magnetycznej, w których powstają 
duże straty mocy podczas przemagnesowania, magnetycznie twardymi. (rys. 17b) 

 

Rys.16.  Charakterystyka magnesowania B = f(H): a) 1 dla próżni, 2 dla diamagnetyka, 3 dla paramagnetyka,  
b) charakterystyka magnesowania pierwotnego dla ferromagnetyka.  

B 

H 

2 
1 

3 B 

H 

b) a) 

b) 
a) 

Rys. 17.  a) pętla histerezy magnetycznej z zaznaczeniem indukcji remanencji Br i natężenia koercji Hc, 
b) pętle histerezy 1 – materiału magnetycznie miękkiego, 2 – materiału magnetycznie twardego. [1] 
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Indukcyjność własna i wzajemna cewek 
Podczas przepływu prądu przez uzwojenie cewki w jej otoczeniu powstaje strumień 

magnetyczny. Każdy ze zwojów wytwarza strumień, który obejmuje pozostałe zwoje. Sumę 
strumieni Φ wytworzonych przez poszczególne zwoje i obejmujących pozostałe zwoje cewki 
nazywamy strumieniem skojarzonym z cewkąΨ, a ponieważ każdy zwój wytwarza taki sam 
strumień to przy N zwojach strumień skojarzony wynosi: 

Ψ = N⋅Φ 
Przy określonej wartości prądu wartość strumienia zależy od rozmiarów cewki, liczby 

zwojów oraz środowiska, w jakim się zamyka.  
Stosunek strumienia skojarzonego z cewką Ψ do prądu I płynącego przez nią nazywamy 

indukcyjnością własną cewki. Indukcyjność własną oznaczamy przez L  

I
L Ψ

=  

Jednostką indukcyjności jest 1 henr – 1[L] = 1H . [ ]
A

sV
A

WbL ⋅
== 111 =1H 

Indukcyjność cewki możemy traktować jako jej własność określającą zdolność do 
wytwarzania strumienia magnetycznego skojarzonego. 

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której w pobliżu siebie znajdują się 
elementy wytwarzające strumień magnetyczny. Jeżeli elementy usytuowane są względem 
siebie w taki sposób, że strumień magnetyczny wytworzony przez prąd płynący w jednym 
elemencie, choć częściowo przenika drugi element, to elementy takie nazywamy elementami 
sprzężonymi magnetycznie.  
Stosunek strumienia magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący w jednej cewce  
(I1 lub I2) skojarzonego z drugą cewką Ψ12 (Ψ21) do prądu, który ten strumień wytworzył 
nazywamy indukcyjnością wzajemną cewek. 

Indukcyjność wzajemna cewki pierwszej z cewką drugą: 
1

12
12 I

M Ψ
=  oraz cewki drugiej 

z cewką pierwszą: 
2

21
21 I

M Ψ
=  i można udowodnić, że M12 = M21 = M. 

Jednostką indukcyjności wzajemnej jest 1 henr (1H). 
 
Energia pola magnetycznego cewki. Elektromagnesy  

Po załączeniu napięcia do cewki prąd płynący w cewce narasta i rośnie również strumień 
magnetyczny skojarzony z cewką (rys. 18). W wyniku pracy, jaką wykonuje prąd elektryczny 
przy wzroście strumienia w polu magnetycznym cewki gromadzi się energia.  

Przyrost prądu o wartość ∆I przy założeniu, że strumień skojarzony Ψ=Ψ1 powoduje 
przyrost energii  

∆W = ∆I⋅Ψ1  

I 
I 

Ψ 

Ψ1 

Ψ 

∆I 

Rys. 18. Rysunek objaśniający pojęcie energii pola magnetycznego cewki. 
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przedstawiony na rys. 18 jako obszar zakreskowany. 
Kolejnemu zwiększeniu natężenia prądu odpowiada kolejny przyrost energii. Przy 

zmianie prądu od 0 do I, strumień skojarzony z cewką wzrośnie od 0 do Ψ i w polu 
magnetycznym zostanie zgromadzona energia 

Wm = 0,5Ψ⋅I 
Wyznaczając Ψ = L⋅I ze wzoru definicyjnego indukcyjności własnej, otrzymujemy: 

Wm = 0,5L⋅I2 
Jednostka energii pola magnetycznego 1 dżul – 1[W] = 1J. 

Często korzysta się z pojęcia gęstości energii, czyli ilości energii pola magnetycznego 
przypadający na jednostkę objętości środowiska, w którym zamyka się strumień 
magnetyczny. 

V
IL

V
Ww m

m 2

2⋅
==  po przekształceniach 

0

22

222 µ
µ BBHHwm =

⋅
==  

 
Elektromagnesy 

Elektromagnes zbudowany jest z rdzenia wykonanego z materiału ferromagnetycznego, 
na którym nawinięte jest uzwojenie. (rys.22) Strumień magnetyczny wytworzony przez prąd 
płynący w uzwojeniu zamyka się przez zworę, a odległość zwory od bieguna wynosi δ. 
Indukcja magnetyczna w każdej ze szczelin jest w przybliżeniu równa indukcji w rdzeniu.  

 

 
Objętość jednej szczeliny powietrznej: 

V=S1 δ 
Gęstość energii pola magnetycznego szczeliny powietrznej: 

0

2

22 µ
BBHwm =

⋅
=  

Energia zgromadzona w jednej szczelinie: 

δ
µ

⋅=∆⋅=∆ 1
0

2

2
SBVwW m  

l1 
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a) b) c) 
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Rys. 22.  Elektromagnes: a) i b) dwukolumnowy, c) trójkolumnowy. 1 – rdzeń, 2 – zwora, 3 – uzwojenie.[1] 
[a – materiał własny] 
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Kosztem tej energii, przy przemieszczaniu zwory, zostanie wykonana praca  
∆W=F’⋅ δ. 

Siła  

1
0

2

2
' SBWF

µδ
=

∆
=  

W przypadku dwóch szczelin powietrznych S = 2S1 i otrzymujemy wzór na siłę udźwigu 
elektromagnesu: 

SBF
0

2

2µ
=  

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Gdzie występuje pole magnetyczne? 
2. Co to są linie sił pola magnetycznego? 
3. Jaki jest obraz graficzny pola magnetycznego: magnesu trwałego, solenoidu i wokół 

przewodu prostoliniowego? 
4. Jaka jest cecha charakterystyczna pola magnetycznego, wyróżniająca je spośród innych 

rodzajów pól? 
5. Jak wyznaczamy zwrot linii sił pola magnetycznego? 
6. Jak jest sformułowana reguła śruby prawoskrętnej? 
7. Jak jest sformułowana reguła prawej ręki? 
8. Jakie wielkości charakteryzują pole magnetyczne i jak są zdefiniowane? 
9. Jaka jest zależność między natężeniem pola magnetycznego i indukcją magnetyczną? 
10. Co to jest przenikalność magnetyczna względna? 
11. Jak wyznaczamy zwrot siły elektrodynamicznego oddziaływania pola magnetycznego  

na przewód z prądem? 
12. Od jakich wielkości zależy wartość siły elektrodynamicznej? 
13. Dlaczego przewody z prądem oddziałują na siebie siłą i od czego zależy wartość tej siły? 
14. Co to jest strumień magnetyczny skojarzony? 
15. Na jakie trzy grupy dzielimy materiały z punktu widzenia ich własności magnetycznych? 
16. Jaki przebieg ma charakterystyka magnesowania dia- i paramagnetyków, a jaki 

materiałów ferromagnetycznych? 
17. Co to jest histereza magnetyczna i jakie charakterystyczne punkty możemy w niej 

zdefiniować? 
18. Podaj definicję indukcyjności własnej? 
19. Podaj definicję indukcyjności wzajemnej? 
20. Od jakich wielkości zależy wartość energii pola magnetycznego cewki? 
21. W jakich jednostkach mierzymy indukcję magnetyczną, strumień magnetyczny, 

indukcyjność własną i wzajemną, energię pola magnetycznego cewki? 
22. Co to jest elektromagnes? 
23. Od jakich wielkości zależy siła udźwigu elektromagnesu? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Wyznacz zwrot linii sił pola magnetycznego wokół przewodu prostoliniowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie treść reguły śruby prawoskrętnej i zasady oznaczania zwrotu prądu  
na przekroju poprzecznym przewodu, 

2) narysować przekroje przewodów i zaznaczyć zwroty prądów – w jednym prąd płynie 
w naszym kierunku a w drugim w przeciwnym, 

3) narysować okręgi obrazujące linie sił pola wokół przewodu prostoliniowego, 
4) stosując regułę śruby prawoskrętnej zaznaczyć zwroty linii sił pola magnetycznego  

dla obu kierunków prądu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusze papieru, 
– przybory do pisania – mazaki. 
 
Ćwiczenie 2  

Wyznacz zwrot linii sił pola magnetycznego wewnątrz cewki. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć treść reguły śruby prawoskrętnej i prawej ręki, 
2) narysować dwie cewki różniące się kierunkiem nawinięcia i zaznaczyć zwroty prądów, 
3) narysować krzywe charakterystyczne dla linii sił pola magnetycznego solenoidu, 
4) zastosować regułę śruby prawoskrętnej i wyznaczyć zwroty linii sił pola magnetycznego 

dla obu kierunków nawinięcia, 
5) sprawdzić poprawność zwrotu pola magnetycznego stosując regułę prawej ręki, 
6) uzasadnić, która z reguł, jego zdaniem, jest praktyczniejsza w zastosowaniu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusze papieru, 
− przybory do pisania – mazaki. 
 
Ćwiczenie 3 

Sprawdź słuszność reguły lewej dłoni. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie treść reguły lewej dłoni, 
2) wymienić materiały i urządzenia niezbędnie do wykonania ćwiczenia, 
3) wyznaczyć zwrot siły elektrodynamicznej dla założonego zwrotu prądu w przewodzie, 
4) załączyć napięcie do układu i ustawić wartość prądu tak, aby było widoczne 

elektrodynamiczne oddziaływania pola na przewód z prądem, 
5) odłączyć napięcie, 
6) zmienić biegunowość napięcia i powtórzyć czynność 4. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− magnes trwały podkowiasty, 
− przewód umieszczony w stojaku, 
− źródło napięcia stałego, miernik uniwersalny, 
− rezystor suwakowy. 
 
Ćwiczenie 4 

W polu magnetycznym o indukcji B = 0,5 T umieszczono przewód prostoliniowy. Oblicz 
siłę elektrodynamiczną, jeżeli długość czynna przewodu l = 0,2 m i przewód znajdują  
się w płaszczyźnie prostopadłej do wektora indukcji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę elektrodynamiczną F, 
3) podstawić wartości liczbowe i wykonać obliczenia, 
4) wpisać jednostkę i podkreślić wynik. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru A4, 
− przybory do pisania. 

 
Ćwiczenie 5 

Na rdzeniu elektromagnesu wykonanym z blach transformatorowych o wymiarach: 
S1 = 4 cm2, l1 = 40 cm umieszczono uzwojenie o liczbie zwojów N = 1000. Zwora 
o wymiarach S2 = 4 cm2, l2 = 10 cm wykonana jest ze staliwa. Długość 
szczeliny powietrznej δ = 1mm. Oblicz maksymalną siłę udźwigu 
elektromagnesu jeśli strumień w rdzeniu Φ = 2,4⋅10-4 Wb.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę udźwigu elektromagnesu, 
3) obliczyć wartość indukcji w szczelinie powietrznej, 
4) podstawić wartości liczbowe do wzoru na siłę udźwigu elektromagnesu pamiętając, że 

S = 2S1, 
5) wykonać poprawnie obliczenia, 
6) wpisać jednostkę i zapisać odpowiedź. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru A4, 
− przybory do pisania. 
 

l1 

S2 

I 

δ 

F 

l2 

S1 
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Ćwiczenie 6 
Oblicz, energię pola magnetycznego cewki o indukcyjności L = 0,8H przy przepływie 

prądu o natężeniu I = 5A. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę elektrodynamiczną F, 
3) podstawić wartości liczbowe i wykonać obliczenia, 
4) wpisać jednostkę i podkreślić wynik. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kalkulator, 
− arkusze papieru A4, 
− przybory do pisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) rozróżnić i zdefiniować podstawowe wielkości pola magnetycznego? £ £ 
2) narysować obraz graficzny pola magnetycznego magnesu 

podkowiastego, solenoidu i wokół przewodu prostoliniowego? 
 
£ 

 
£ 

3) scharakteryzować działanie pola magnetycznego na przewód 
z prądem? 

 
£ 

 
£ 

4) wskazać przykłady zastosowania zjawiska oddziaływania pola 
magnetycznego na przewód z prądem? 

 
£ 

 
£ 

5) scharakteryzować własności magnetyczne materiałów? £ £ 
6) porównać materiały magnetycznie miękkie i twarde? £ £ 
7) określić zastosowanie materiałów magnetycznie twardych i miękkich? £ £ 
8) obliczyć siłę elektrodynamicznego oddziaływania pola magnetycznego 

na przewód z prądem?  
 
£ 

 
£ 

9) obliczyć energię pola magnetycznego cewki? £ £ 
10) obliczyć indukcję magnetyczną znając natężenie pola? £ £ 
11) obliczyć indukcję w rdzeniu znając strumień i przekrój rdzenia? £ £ 
12) określić od jakich wielkości zależy siła udźwigu elektromagnesu? £ £ 
13) obliczyć siłę udźwigu elektromagnesu? £ £ 
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4.3. Obwody magnetyczne 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje i konstrukcja obwodów magnetycznych 

Obwodem magnetycznym nazywamy zespół elementów służących do wytworzenia 
strumienia magnetycznego Φ i skierowania go wzdłuż żądanej drogi l. Zespół elementów 
wzdłuż, których strumień zamyka się nazywamy magnetowodem lub rdzeniem obwodu 
magnetycznego. Przykładowe obwody magnetyczne przedstawia rys. 19. 
 
Rodzaje obwodów magnetycznych 

Rozróżniamy obwody magnetyczne: 
− bezrdzeniowe – rdzeń wykonany z materiału niemagnetycznego, najczęściej powietrzny, 
− rdzeniowe – rdzeń wykonany z ferromagnetyka, 
− nierozgałęzione – strumień cały zamyka się wzdłuż jednej drogi, 
− rozgałęzione – strumień rozgałęzia się i zamyka się wzdłuż różnych dróg, 
− jednorodne – wzdłuż całej drogi strumienia magnetowód wykonany jest z tego samego 

materiału, o takich samych własnościach magnetycznych, 
− niejednorodne – magnetowód wykonany jest z materiałów o różnych własnościach 

magnetycznych. 
 
Konstrukcje obwodów magnetycznych 

Magnetowody obwodów magnetycznych najczęściej wykonuje się z materiałów 
ferromagnetycznych, które mają zdolność skupiania strumienia magnetycznego. Dzięki temu 
występuje mały strumień rozproszenia. Aby zmniejszyć strumień rozproszenia można 
zastosować równomierne nawinięcie uzwojenia na całej długości magnetowodu. 

Ze względu na ograniczenie strat wiroprądowych (patrz „prądy wirowe”) rdzenie 
obwodów magnetycznych wykonuje się najczęściej z blach i wówczas przy obliczaniu 
przekroju czynnego rdzenia stosuje się mnożnik k ≈ 0,9 tzw. współczynnik wypełnienia 
przekroju. 

 

Rys. 19.  Przykłady obwodów magnetycznych: a) obwód magnetyczny przekształtnika, b) obwód 
magnetyczny maszyny elektrycznej, c) obwód magnetyczny przyrządu pomiarowego, 
magnetoelektrycznego, [1] d) transformatora  

d) a) b) c) 
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Podstawowe prawa obwodów magnetycznych 
Przepływem Θ przez powierzchnię S nazywamy sumę algebraiczną prądów 

przepływających przez tę powierzchnię czyli: 
Θ = ΣIk 

np. dla przykładu na rys.20  Θ=I1–I2+I3–I4 – I5+I6. 
Znak „+” piszemy, gdy zwrot prądu I jest podporządkowany kierunkowi obiegu krzywej 
brzegowej powierzchni S zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. 
W cewce w każdym zwoju płynie ten sam prąd I, dlatego też dla cewki o N zwojach możemy 
napisać: 

Θ = I⋅N 
Jednym z podstawowych praw obwodów magnetycznych jest prawo przepływu 

określające związek między przepływem Θ i natężeniem pola magnetycznego H, które brzmi: 
Suma iloczynów natężeń pola magnetycznego Hk i odcinków linii pola lk, wzdłuż których 
natężenie pola nie ulega zmianie branych po drodze zamkniętej l równa się przepływowi 
prądu obejmowanemu przez tą drogę zamkniętą co możemy zapisać: 

∑
=

Θ=⋅
n

k
kk lH

1
 

gdzie:  lk – odcinek drogi strumienia magnetycznego, wzdłuż którego występuje natężenie 
pola Hk, a cała droga zamknięta  l = l1+l2+l3+ ⋅ ⋅ ⋅ +ln 

Dla obwodów jednorodnych, gdzie natężenie pola nie zmienia się wzdłuż całej drogi l 

∑
=

⋅=⋅
n

k
kk lHlH

1
 i prawo przepływu możemy zapisać: H⋅l = Θ 

Dla cewki toroidalnej o N zwojach l = 2π⋅r i przy przepływie prądu I możemy napisać: 
 H⋅2π⋅r = I⋅N 

W obwodach magnetycznych stosuje się podobne określania wielkości, jak w obwodach 
elektrycznych i tak, na przykład: 
Hk⋅lk = Uµ – napięcie magnetyczne, 
ΣHk 

.lk = Θ = Fµ – siła magnetomotoryczna. 
 

Należy pamiętać, że obwód magnetyczny z rdzeniem z materiałów ferromagnetycznych 
jest obwodem nieliniowym. Przenikalność magnetyczna materiałów ferromagnetycznych nie 
jest wielkością stałą i zależy od stopnia nasycenia rdzenia. 

Dla obwodu z rys. 21a) możemy zapisać II prawo Kirchhoffa wynikające z prawa 
przepływu, a dotyczące bilansu napięć magnetycznych: 

HFe ⋅l + Hδ ⋅δ = Θ czyli UµFe + Uµδ = Fµ 
Dla obwodu z rys. 21b) możemy zapisać: 
I prawo Kirchhoffa dla obwodów magnetycznych, które dotyczy bilansu strumieni 
magnetycznych w węźle obwodu magnetycznego: 

Φ3 = Φ1 + Φ2 lub Φ3 – Φ1 – Φ2 = 0 

Rys. 20. Rysunek objaśniający pojęcie przepływu prądu 

I1 I2 

I4 I3 

I6 I5 

S 

l 
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II prawo Kirchhoffa dla obwodów magnetycznych, które dotyczy bilansu napięć 
magnetycznych w oczku obwodu magnetycznego: 

Dla oczka I: Uµ1 + Uµ3 = Fµ2 – Fµ1 lub H1 ⋅l1 + H3 ⋅l3 = Θ2 – Θ1 
Dla oczka II: –Uµ2 – Uµ3 = Fµ1 – Fµ2 lub –H2 ⋅l2 – H3 ⋅l3 = Θ1 – Θ2 

 
Uogólniając możemy zapisać bilans: 

− strumieni magnetycznych w węźle obwodu magnetycznego:  0
1

=Φ∑
=

n

k
k  

− napięć magnetycznych:   ∑∑
==

=
n

k
k

n

k
k FU

11
µµ  lub ∑∑

==

Θ=⋅
n

k
k

n

k
kk lH

11
 

 
Obliczanie prostych obwodów magnetycznych 

Przedstawię propozycje rozwiązywania obwodów magnetycznych dotyczące typu zadań 
najczęściej spotykanych w praktyce, w których mamy zadany strumień magnetyczny, 
a poszukiwany jest przepływ oraz przykładowego obwodu jednorodnego, w którym 
poszukiwany jest strumień. Przy obliczaniu obwodów niejednorodnych, w których 
poszukiwany jest strumień magnetyczny przy zadanym przepływie stosowana jest metoda 
prób lub metoda graficzna – charakterystyki zastępczej [1]. 
 

Obwód magnetyczny jednorodny nierozgałęziony 
1. Dla cewki pierścieniowej, powietrznej, nawiniętej równomiernie o średnicy zewnętrznej  

Dz i wewnętrznej Dw oraz przekroju prostokątnym rdzenia S=a×b wyznaczyć przepływ  
Θ przy założonym strumieniu Φ. 
Rozwiązanie: 

− Obliczamy pole przekroju poprzecznego rdzenia: S = a×b 
− Obliczamy długość drogi średniej strumienia w rdzeniu: lśr = πDśr = 0,5π(Dz + Dw) 

− Obliczamy wartość indukcji w rdzeniu: 
S

B Φ
=  

− Obliczamy natężenie pola magnetycznego w rdzeniu: 
µ
BH =  

− Korzystając z prawa przepływu wyznaczamy przepływ: Θ = H⋅lśr 
− Wyznaczamy: 

1o natężenie prądu I niezbędne do wytworzenia strumienia zakładając liczbę zwojów N  
2o liczbę zwojów N zakładając wartość prądu I. 

Rys.21. Obwód magnetyczny: a) nierozgałęziony ze szczeliną powietrzną, b) rozgałęziony. 

S1 S2 l2 l1 l3 

I1 
Θ1 

I2 
Θ2 N2 

N1 

S3 

Φ3 

Φ1 Φ2 

I II δ 

Φ 

l 

Θ1 N 

I 

a) b) 
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2. Dla cewki pierścieniowej z rdzeniem z żeliwa, nawiniętej równomiernie o średnicy 
zewnętrznej Dz i wewnętrznej Dw oraz przekroju prostokątnym rdzenia S=a×b wyznaczyć 
przepływ Θ przy założonym strumieniu Φ. 
Rozwiązanie: 

− Obliczamy pole przekroju poprzecznego rdzenia: S = a⋅b 
− Obliczamy długość drogi średniej strumienia w rdzeniu: lśr = πDśr = 0,5π (Dz +Dw) 

− Obliczamy wartość indukcji w rdzeniu: 
S

B Φ
=  

− Dla obliczonej wartości indukcji B wyznaczamy natężenie pola magnetycznego 
w rdzeniu korzystając z charakterystyki magnesowania dla materiału z jakiego wykonany 
jest rdzeń: 

 B → charakterystyka magnesowania →HFe = . . . . . . A/m 
− Korzystając z prawa przepływu wyznaczamy przepływ: Θ = H⋅lśr 
− Zakładając: 

1o liczbę zwojów N obliczamy natężenie prądu I niezbędne do wytworzenia strumienia Φ 
2o wartość prądu I obliczamy liczbę zwojów N. 

 
3. Na rdzeniu ze stali krzemowej (4% Si) przedstawionym na 

rysunku o wymiarach: a, c1, c2, d1, d2, nawinięto N zwojów. 
Wyznaczyć strumieniu Φ i indukcję magnetyczną B w rdzeniu 
przy przepływie prądu I. 
Rozwiązanie: 

− Obliczamy pole przekroju poprzecznego rdzenia:  
 S = 0,5(c2 – c1)a 
− Obliczamy długość drogi średniej strumienia w rdzeniu:  
 lśr = c1+c2+d1+d2 
− Korzystając z prawa przepływu Θ = H⋅lśr wyznaczamy natężenie pola magnetycznego: 

śrl
H Θ

=  

− Dla obliczonej wartości natężenia pola magnetycznego wyznaczamy indukcję B 
w rdzeniu korzystając z charakterystyki magnesowania dla materiału z jakiego wykonany 
jest rdzeń: 

 HFe → charakterystyka magnesowania → B = . . . . . . T 
− Obliczamy wartość strumienia w rdzeniu: SB ⋅=Φ  
 

Obwód magnetyczny nierozgałęziony ze szczeliną powietrzną (niejednorodny) 
4. Wyznaczyć przepływ Θ niezbędny do wytworzenia strumienia Φ w rdzeniu obwodu 

magnetycznego przedstawionego na rysunku 21a). Długość drogi średniej strumienia 
w rdzeniu wynosi l, długość szczeliny δ, szerokość rdzenia o przekroju prostokątnym 
wynosi a i grubość b. Rdzeń wykonany z blach transformatorowych, k = 0,9. 
Rozwiązanie: 

− Obliczamy czynny przekrój rdzenia: SFe = k⋅a⋅b 

− Obliczamy wartość indukcji w rdzeniu: 
Fe

Fe S
B Φ

=  

− Dla obliczonej wartości indukcji B wyznaczamy natężenie pola magnetycznego w 
rdzeniu korzystając z charakterystyki magnesowania dla materiału, z jakiego wykonany 
jest rdzeń: 

B → charakterystyka magnesowania →HFe =. . . . . . A/m 

Φ 

Θ N 

I 

c1 
c2 

d 2
 

d 1
 

a 
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− Obliczamy wartość indukcji w szczelinie: 
δ

δ S
B Φ

=  

− Jeżeli δ < 2a to Sδ = a⋅b natomiast dla δ > 2a Sδ = (a + δ)(b + δ) 

− Obliczamy natężenie pola magnetycznego w szczelinie powietrznej: 
0µ
δ

δ

BH =  

− Korzystając z prawa przepływu wyznaczamy przepływ: Θ =HFe ⋅lśr + Hδ ⋅δ 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  
1. Co to jest obwód magnetyczny? 
2. Jak skonstruowany jest obwód magnetyczny? 
3. Jak klasyfikujemy obwody magnetyczne? 
4. Co to jest przepływ prądu? 
5. Jak brzmi definicja prawa przepływu? 
6. Jak definiuje się I prawo Kirchhoffa dla obwodu magnetycznego? 
7. Jak definiuje się II prawo Kirchhoffa dla obwodu magnetycznego? 
8. Jaki jest tok postępowania przy obliczaniu obwodu jednorodnego nierozgałęzionego 

bezrdzeniowego? 
9. Jaki jest tok postępowania przy obliczaniu obwodu jednorodnego nierozgałęzionego 

z rdzeniem? 
10. Jaki jest tok postępowania przy obliczaniu obwodu jednorodnego nierozgałęzionego  

ze szczeliną powietrzną? 
 

4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1  
Oblicz, jaka powinna być wartość natężenia prądu w uzwojeniu dławika o liczbie zwojów 

N = 1850, pokazanego na rysunku, aby uzyskać w szczelinie indukcję B = 1 T. Rdzeń 
o przekroju poprzecznym S = 0,15×0,25 m wykonany jest z blach 
elektrotechnicznych (4% Si), współczynnik wykorzystania 
przekroju k = 0,9. Średnia długość drogi w rdzeniu l = 0,25 m 
a długość szczeliny powietrznej δ = 1 mm. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) obliczyć czynny przekrój rdzenia, 
3) obliczyć strumień magnetyczny w szczelinie powietrznej, 
4) obliczyć wartość indukcji w rdzeniu, 
5) rozpoznać charakterystykę magnesowania dla stali 4% Si i korzystając z niej, wyznaczyć 

natężenie pola magnetycznego w rdzeniu, 
6) obliczyć natężenie pola magnetycznego w szczelinie powietrznej, 
7) zapisać prawo przepływu dla obwodu ze szczeliną powietrzną, 
8) wyznaczyć wartość przepływu, 
9) wyznaczyć wartość natężenia prądu. 

δ 

Φ 

lśr 

Θ N 

I 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4, 
− charakterystyki magnesowania ferromagnetyków. 
 
Ćwiczenie 2 

Na rdzeniu ze stali krzemowej (4% Si) przedstawionym na 
rysunku o wymiarach: a = 4 cm, c1 = 12 cm, c2 = 18 cm, 
d1 = 16 cm, d2 = 22 cm, nawinięto N = 1000 zwojów. 
Wyznaczyć strumieniu Φ i indukcję magnetyczną B w rdzeniu 
przy przepływie prądu I = 0,2 A. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) obliczyć pole przekroju poprzecznego rdzenia,  
3) obliczyć długość drogi średniej strumienia w rdzeniu, 
4) wyznaczyć natężenie pola magnetycznego korzystając z prawa przepływu, 
5) rozpoznać charakterystykę magnesowania dla stali 4% Si i wyznaczyć, korzystając z niej, 

indukcję w rdzeniu, 
6) obliczyć wartość strumienia magnetycznego w rdzeniu. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4, 
− charakterystyki magnesowania ferromagnetyków. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) sklasyfikować obwody magnetyczne? £ £ 
2) rozróżnić obwody magnetyczne? £ £ 
3) rozróżnić podstawowe pojęcia obwodów magnetycznych? £ £ 
4) rozróżnić i zdefiniować podstawowe wielkości obwodów 

magnetycznych? 
 
£ 

 
£ 

5) zastosować prawo przepływu do obwodu niejednorodnego? £ £ 
6) zastosować I prawo Kirchhoffa do zapisania bilansu strumieni w węźle? £ £ 
7) zastosować II prawo Kirchhoffa do zapisania bilansu napięć 

magnetycznych w oczku? 
 
£ 

 
£ 

8) obliczyć prosty obwód magnetyczny jednorodny? £ £ 
9) obliczyć prosty obwód magnetyczny ze szczeliną powietrzną? £ £ 
 

Φ 

Θ N 

I 

c1 
c2 

d 2
 

d 1
 

a 
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4.4. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 

W 1831 r. Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i sformułował 
prawo indukcji elektromagnetycznej, które pozwoliło między innymi na zbudowanie prądnic 
i transformatorów. 

Prawo to można sformułować następująco: „Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 
polega na powstawaniu napięcia indukowanego lub inaczej siły elektromotorycznej 
w uzwojeniu przy jakiejkolwiek zmianie strumienia magnetycznego skojarzonego 
z uzwojeniem” i zapisać matematycznie: 

t
N

t
e

∆
∆Φ

−=
∆

∆Ψ
−=  

Znak minus w równaniach wynika z reguły akcji i reakcji Lenza zwanej regułą 
„przekory”, która brzmi: „W obwodzie zamkniętym zwrot siły elektromotorycznej 
indukowanej e oraz prądu indukowanego i jest taki, że wielkości te przeciwdziałają zmianom 
strumienia magnetycznego będącego ich źródłem, a więc zmniejszają strumień, gdy jest on 
w stanie narastania, a powiększają strumień, gdy jest on w stanie zanikania”. 
 

Możemy wyodrębnić 3 przypadki szczególne zjawiska indukcji elektromagnetycznej: 
− indukowanie siły elektromotorycznej w przewodzie poruszającym się w polu 

magnetycznym – siła elektromotoryczna rotacji, 
− indukowanie siły elektromotorycznej w cewce (przewodzie) na skutek zmian prądu 

w niej płynącego nazywane zjawiskiem indukcji własnej lub samoindukcji – siła 
elektromotoryczna indukcji własnej, samoindukcji, 

− indukowanie siły elektromotorycznej w cewce na skutek zmian prądu w innej cewce 
sprzężonej magnetycznie z cewką rozpatrywaną nazywane zjawiskiem indukcji 
wzajemnej – siła elektromotoryczna indukcji wzajemnej lub transformacji. 

 
Napięcie indukowane w przewodzie poruszającym się w polu magnetycznym 

Przesuwając przewód w polu magnetycznym z prędkością υ powodujemy, jednocześnie 
ruch elektronów swobodnych. Na elektrony poruszające się wraz z przewodem w polu 
magnetycznym pole oddziałuje siłą przemieszczając je w przewodzie w kierunku zgodnym 
z regułą lewej dłoni i w efekcie w jednym końcu przewodu mamy nadmiar elektronów 
(potencjał ujemny „–”) a w drugim końcu niedobór (potencjał dodatni „+”). Między końcami 
przewodu powstała różnica potencjałów zwana siłą elektromotoryczną rotacji. Zjawisko to 
wykorzystano w zasadzie działania prądnic. 

Jeśli przewód porusza się w płaszczyźnie prostopadłej (rys. 23b) do kierunku linii sił pola 
magnetycznego, to wartość siły elektromotorycznej rotacji wyznaczamy z zależności: 

e=B⋅l⋅υ 
Jeżeli kierunek wektora prędkości υ i wektora indukcji B tworzą kąt α (rys. 23c),  

to wartość siły elektromotorycznej rotacji wyznaczamy ze wzoru: 
e=B⋅l⋅υ⋅sinα 

Zwrot indukowanej siły elektromotorycznej wyznaczamy za pomocą reguły prawej dłoni 
(rys. 23a): Jeżeli wyprostowaną prawą dłoń ustawimy tak, że linie pola magnetycznego będą 
wchodziły w dłoń, a odchylony kciuk będzie wskazywał kierunek ruchu przewodu to cztery 
wyprostowane palce wskażą zwrot indukowanej siły elektromotorycznej. 
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Należy pamiętać, że o indukowaniu się siły elektromotorycznej rotacji decyduje 
względna zmiana strumienia magnetycznego i ten sam rezultat otrzymamy, gdy przewód 
będzie nieruchomy, a z prędkością υ poruszać będzie się pole magnetyczne na skutek ruchu 
biegunów magnetycznych. 

Napięcie indukcji własnej 

Zgodnie z prawem Faraday’a  
t

e
∆
∆Ψ

−=  a ponieważ ∆Ψ = L⋅∆i, po podstawieniu 

otrzymujemy wzór na siłę elektromotoryczną indukcji własnej: 

t
iLeL ∆

∆
−=  

Zjawisko indukowania się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmian prądu 
płynącego przez tą cewkę nazywa się zjawiskiem indukcji własnej – indukcją własną albo 
samoindukcją. 

Napięcie na cewce uL = –eL (rys.24b i c) i po podstawieniu otrzymujemy: 
t
iLuL ∆

∆
=  

Napięcie indukcji wzajemnej 
Jeżeli w pobliżu cewki, w której prąd zmienia się znajduje się druga cewka, sprzężona 

z nią magnetycznie (rys.25) to zmienny strumień magnetyczny cewki rozpatrywanej indukuje 
w drugiej cewce siłę elektromotoryczną o wartości zależnej od szybkości zmian strumienia 
skojarzonego w czasie. 
Zmienny w czasie prąd cewki 1 indukuje w cewce 2 siłę elektromotoryczną indukcji 
wzajemnej e21 

t
iMe

∆
∆

−= 1
21 , 

a zmienny w czasie prąd cewki 2 indukuje w cewce 1 siłę elektromotoryczną indukcji 
wzajemnej e12. 

Rys. 23.  Przewodnik poruszający się w polu magnetycznym: a) rysunek objaśniający zwrot napięcia 
indukowanego w przewodzie – reguła prawej dłoni [2], b) i c) objaśniający kąt α.  

e υ 

B 

e 
υ 

B 
l 

e 

υ 
B 

α 

e 
υ 

B 

l 

c) a) b) 

Rys.24.  Rysunek objaśniający zależność między zwrotem siły elektromotorycznej i napięcia indukcji 
własnej cewki: a) symbol graficzny cewki bezrdzeniowej, b) zwrot siły elektromotorycznej, 
c) zwrot napięcia.  

c) a) b) 

L i 
 uL 

 

L i 
 eL 

 

L 
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t
iMe

∆
∆

−= 2
12  

Zjawisko indukowania się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmian prądu 
w innej cewce sprzężonej z nią magnetycznie nazywamy zjawiskiem indukcji wzajemnej lub 
krótko indukcją wzajemną.  

Uogólniając pojęcie indukcji wzajemnej możemy zapisać: 

t
i

MeM ∆

∆
−=  

Zjawisko indukcji wzajemnej wykorzystano w budowie transformatorów i zasadzie 
działania silników indukcyjnych. 
 
Prądy wirowe 

Siła elektromotoryczna indukuje się we 
wszystkich materiałach przewodzących 
obejmowanych przez zmienny w czasie strumień 
magnetyczny. W przewodniku masowym pod 
wpływem indukowanej siły elektromotorycznej 
w płaszczyźnie prostopadłej do strumienia powstają 
prądy, które ze względu na kołowy kształt ich drogi 
nazywane są prądami wirowymi.  

Prąd zmienny płynący w uzwojeniu (rys. 26) 
wytwarza w bloku metalowym zmienny w czasie 
strumień magnetyczny, który indukuje w prądy 
wirowe w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola 
magnetycznego. Zwrot prądów wirowych wynika 
z reguły Lenza.  

Prądy wirowe powodują nagrzewanie rdzenia 
i w celu zmniejszenia prądów wirowych rdzenie 
maszyn elektrycznych, transformatorów i innych 
urządzeń zasilanych ze źródła napięcia przemiennego 
wykonuje się z blach.  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej? 
2. Jaki jest zapis matematyczny I prawa Faraday’a? 

Rys.25.  Rysunek objaśniający zjawisko indukcji wzajemnej dwóch cewek sprzężonych magnetycznie: a) prąd 
płynący w cewce 1 indukuje siłę elektromotoryczną w cewce 2 – e21, b) prąd płynący w cewce 2 indukuje 
siłę elektromotoryczną w cewce 1 – e12 [2] 

Rys.26.  Ilustracja prądu wirowego 
powstającego w przewodniku 
masowym [1] 
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3. Jakie trzy przypadki zjawiska indukcji elektromagnetycznej można wyodrębnić? 
4. Jakie warunki konieczne muszą być spełnione, aby indukowała się siła 

elektromotoryczna rotacji? 
5. Na czym polega zjawisko indukcji własnej? 
6. Jak matematycznie zapisujemy zjawisko indukcji własnej? 
7. Na czym polega zjawisko indukcji wzajemnej? 
8. Jak matematycznie zapisujemy zjawisko indukcji wzajemnej? 
9. Co to są prądy wirowe? 
10. Jak można ograniczyć straty powodowane przepływem prądów wirowych? 

 
4.4.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1  

Zaobserwuj zjawisko indukcji elektromagnetycznej i sformułuj wnioski. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować na stanowisku: cewkę z rdzeniem, wskaźnik napięcia z zerem po środku 
skali, magnes trwały, 

2) podłączyć miernik do cewki, 
3) obserwować zachowanie się wskaźnika zbliżając i oddalając magnes od cewki, 
4) obserwować wpływ szybkości zmian strumienia na wartość wychylenia wskaźnika 

zmieniając szybkość przesuwania magnesu, 
5) sformułować wnioski wynikające z obserwacji, 
6) podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi uczniami. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw elementów do sprawdzenia zjawiska indukcji elektromagnetycznej: czuły 

wskaźnik napięcia z zerem po środku skali, cewka z rdzeniem o liczbie zwojów około 
500, magnes trwały. 
 

Ćwiczenie 2 
Zaobserwuj zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować na stanowisku: dwie cewki z rdzeniem, wskaźnik napięcia z zerem  
po środku skali, zasilacz, amperomierz, 

2) podłączyć miernik do jednej cewki 2, 
3) połączyć układ cewki 1 według schematu, 
4) zgłosić układ nauczycielowi do sprawdzenia, 
5) ustawić wskazaną na schemacie wartość natężenia prądu, 
6) otwierając i zamykając łącznik obserwować zachowanie wskazówki wskaźnika napięcia, 
7) sformułować wnioski wynikające z obserwacji, 
8) podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi uczniami. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw elementów do sprawdzenia zjawiska indukcji elektromagnetycznej: 
− czuły wskaźnik napięcia z zerem po środku skali, 
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− dwie cewki o liczbie zwojów około 500 na wspólnym rdzeniu, 
− magnes trwały, 
− zasilacz napięcia stałego, 
− łącznik, 
− amperomierz, 
− schemat układu zasilania cewki 1 z podaną dopuszczalną wartością prądu w obwodzie. 
 
Ćwiczenie 3 

Przez cewkę o 100 zwojach przenika strumień 
magnetyczny zmieniający się według zależności pokazanej 
na rysunku. Oblicz wartość siły elektromotorycznej 
indukowanej w cewce.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć I prawo Faraday’a, 
2) zapisać matematyczną postać prawa, 
3) odczytać z wykresu przyrost strumienia magnetycznego ∆Φ, 
4) odczytać z wykresu przyrost czasu ∆t dla wybranego przyrostu strumienia, 
5) podstawić odczytane wartości do wzoru i obliczyć wartość siły elektromotorycznej 

indukowanej w cewce, 
6) wpisać jednostkę i podkreślić wynik będący odpowiedzią. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4. 
 
Ćwiczenie 4 

W polu magnetycznym jednorodnym o indukcji B = 0,2 T porusza się, prostopadle do 
linii sił pola magnetycznego, z prędkością υ = 10 m/s przewód prostoliniowy o długości 
czynnej l = 0,3 m. Oblicz wartość siły elektromotorycznej indukowanej w przewodzie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę elektromotoryczną indukowaną w przewodzie poruszającym  

się w polu magnetycznym, 
3) podstawić dane liczbowe, 
4) wykonać obliczenia, wpisać jednostkę i podkreślić wynik. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4. 
 

[s] 
t 

Φ 

0,1 

0,2 

[Wb] 

0 
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Ćwiczenie 5 
Oblicz wartość siły elektromotorycznej indukcji własnej powstającej w cewce 

o indukcyjność L = 0,1 H, przy zmianie natężenia prądu z szybkością 10 A/s. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę elektromotoryczną indukowaną w przewodzie poruszającym  

się w polu magnetycznym, 
3) podstawić dane liczbowe, 
4) wykonać obliczenia, wpisać jednostkę i podkreślić wynik. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4. 
 
Ćwiczenie 6 

Na wspólnym rdzeniu nawinięto dwie cewki o indukcyjnościach własnych odpowiednio 
L1 = 0,3 H i L2 = 0,4 H. Współczynnik sprzężenia magnetycznego k = 0,8. Oblicz wartość siły 
elektromotorycznej indukcji własnej i wzajemnej, jeżeli w cewce 1 prąd narasta z prędkością 
10 A/s. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane i szukane, 
2) zapisać wzór na siłę elektromotoryczną samoindukcji, 
3) podstawić dane liczbowe, wykonać obliczenia i wpisać jednostkę, 
4) zapisać wzór na indukcyjność wzajemną, podstawić wartości liczbowe, wykonać 

obliczenia i wpisać jednostkę, 
5) zapisać wzór na siłę elektromotoryczną indukcji wzajemnej, 
6) podstawić wartości liczbowe i obliczyć wartość siły elektromotorycznej, 
7) zapisać odpowiedź. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusze papieru format A4. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) zdefiniować i zapisać I prawo Faraday’a? £ £ 
2) rozróżnić przypadki zjawiska indukcji elektromagnetycznej? £ £ 
3) rozróżnić i zdefiniować zjawisko indukcji własnej? £ £ 
4) rozróżnić i zdefiniować zjawisko indukcji wzajemnej? £ £ 
5) wymienić warunki niezbędne do indukowania się siły 

elektromotorycznej rotacji? 
 
£ 

 
£ 
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6) zastosować regułę prawej dłoni do wyznaczenia zwrotu siły 
elektromotorycznej indukowanej w przewodzie poruszającym  
się w polu magnetycznym? 

 
 
£ 

 
 
£ 

7) obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukowanej w przewodzie 
poruszającym się w polu magnetycznym? 

 
£ 

 
£ 

8) obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukcji własnej? £ £ 
9) obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukcji wzajemnej? £ £ 
10) obliczyć wartość napięcia indukowanego w cewce przez zmienny  

w czasie strumień magnetyczny? 
 
£ 

 
£ 

11) wskazać przykłady wykorzystania zjawiska w praktyce? £ £ 
12) scharakteryzować zjawisko indukcji elektromagnetycznej? £ £ 

 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 42

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję – masz na tą czynność 5 minut, jeżeli są wątpliwości 

zapytaj nauczyciela. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Przeczytaj uważnie każde polecenie zestawu zadań testowych starając się dobrze 

zrozumieć jego treść.  
4. Twoje zadanie polega na poprawnym rozwiązaniu 20 zadań o różnym stopniu trudności: 

bez oznaczenia – poziom podstawowy, oznaczone * – poziom ponadpodstawowy. 
Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

5. Rozwiązuj najpierw zadania z poziomu podstawowego, potem z poziomu 
ponadpodstawowego. 

6. Za poprawne rozwiązanie 12 zadań z poziomu podstawowego (bez oznaczenia) 
otrzymasz ocenę dostateczną. Aby otrzymać ocenę dopuszczającą powinieneś rozwiązać 
przynajmniej 8 zadań z poziomu podstawowego. 

7. Za prawidłowe rozwiązanie 19 zadań otrzymasz ocenę bardzo dobrą. 
8. Odpowiedzi udzielaj na karcie odpowiedzi. Zaczernij prostokąt z poprawną odpowiedzią. 

Jeśli uznasz, że pierwsza odpowiedź jest błędna zakreśl kółkiem i zaznacz prawidłową. 
9. Po zakończeniu testu podnieś rękę i zaczekaj aż nauczyciel odbierze od Ciebie pracę. 

 
  

 Powodzenia! 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Obraz graficzny pola elektrycznego wytworzonego przez pojedynczy, dodatni ładunek 

punktowy przedstawia rysunek             

 
2. Wielkość wektorową, której wartość mierzymy stosunkiem siły F działającej  

na umieszczony w dowolnym punkcie pola elektrycznego ładunek „próbny”  
q do wartości tego ładunku nazywamy            
a) potencjałem elektrycznym w tym punkcie pola elektrycznego. 
b) napięciem elektrycznym U między punktami A i B pola elektrycznego. 
c) natężeniem pola elektrycznego E w tym punkcie pola elektrycznego. 
d) wytrzymałością elektryczną dielektryka w tym punkcie pola elektrycznego. 
 

3. Podstawowa wielkość charakteryzująca pole elektryczne to  
a) potencjał elektryczny. 
b) natężenie pola magnetycznego. 
c) natężenie prądu elektrycznego. 
d) indukcja magnetyczna. 

    

a) b) c) d) 
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4. Oblicz, jaka może być minimalna odległość między okładzinami kondensatora płaskiego 
powietrznego, aby po załączeniu napięcia 220 V wytrzymałość elektryczna dielektryka 
wynosiła 11 kV/cm          
a) d = 20 cm. 
b) d = 0,02 cm. 
c) d = 0,2 cm. 
d) d = 2 cm. 
 

5. Oblicz ładunki zgromadzone w każdym 
z kondensatorów układu przedstawionego na 
rysunku po podłączeniu napięcia U = 20 V. Dane 
układu: C1 = 1 µF, C2 = 2 µF i C3 = 3 µF. 
a) Q1 = 1 µC, Q2 =2 µC, Q3 = 3 µC. 
b) Q1 = 20 µC, Q2 =40 µC, Q3 = 60 µC. 
c) Q1 = Q2 = Q3 = 20 µC. 
d) Q1 = 20 µC, Q2 = 10 µC, Q3 = 6,67 µC. 
 

6. Pojemność zastępczą układu kondensatorów przedstawionego na rysunku wyznaczysz 
z zależności 
a) .321 CCCC ++=  

b) .1111
321 CCCC

++=  

c) .
d

SC ⋅= ε  

d) .111
321 CCCC

+
+

=   

 
7. Źródłem pola magnetycznego jest:             

a) oddziaływanie siłą na umieszczone w polu ładunki elektryczne. 
b) magnes trwały oraz poruszające się ładunki elektryczne. 
c) różnica potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego. 
d) nieruchome ładunki elektryczne. 
 

8. Jeśli przetniemy magnes w połowie, jak zaznaczono na rysunku otrzymamy   
 
 

a) dwa oddzielne bieguny, jeden N a drugi S. 
b) dwa magnesy – jeden o biegunie N drugi o biegunie S. 
c) dwa kawałki ferromagnetyka, które utraciły własności magnetyczne. 
d) dwa mniejsze magnesy posiadające biegun N i S. 
 

9. Wzór B = µ⋅H przedstawia zależność pomiędzy           
a) strumieniem magnetycznym i indukcją magnetyczną. 
b) indukcyjnością własną i natężeniem pola elektrycznego. 
c) strumieniem magnetycznym i natężeniem pola magnetycznego. 
d) indukcją magnetyczną i natężeniem pola magnetycznego. 

Q3 

C1 Q1 

C2 Q2 

C3 

U 

C3 

C1 

C2 

N  S 
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10. Dokończ definicję: Ciała, w których pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego 
następuje znaczny wzrost indukcji nazywamy 
a) diamagnetykami. 
b) przewodnikami. 
c) paramagnetykami. 
d) ferromagnetykami. 
 

11. Rdzeń transformatora i wirnika maszyn elektrycznych wykonuje się z      
a) materiałów magnetycznie twardych. 
b) miedzi elektrotechnicznej miękkiej. 
c) materiałów magnetycznie miękkich. 
d) materiałów elektroizolacyjnych.  
 

12. Wartość siły elektrodynamicznej, z jaką pole magnetyczne oddziałuje na przewód 
z prądem obliczamy z zależności 
a) F = BS. 
b) F = Blυ. 
c) F = Bil. 

d) F =
a

I
π2

. 

 
13. Uzupełnij definicję:  

Powstawaniu napięcia indukowanego lub inaczej siły elektromotorycznej w uzwojeniu 
przy jakiejkolwiek zmianie strumienia magnetycznego skojarzonego z uzwojeniem 
nazywamy 
a) zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. 
b) napięciem elektrycznym. 
c) zjawiskiem elektrodynamicznym. 
d) zjawiskiem indukcji wzajemnej. 
 

14. Oblicz siłę elektromotoryczną powstającą w przewodzie prostoliniowym o długości 
l = 0,1 m przesuwającym się z prędkością υ = 5 m/s w równomiernym polu 
magnetycznym o indukcji B = 1,2 T prostopadle do wektora indukcji magnetycznej.  
a) E = 6V. 
b) E = 0,5V. 
c) E = 0,6V. 
d) E = 1,2V. 
 

15. Oblicz indukcyjność własną cewki w której przy zmianie natężenia prądu z szybkością 
10A/s indukuje się siła elektromotoryczna o wartości e = 1 V. 
a) L = 10 H. 
b) L = 0,1 H. 
c) L = 1 H. 
d) L = 10 V. 
 

16. Jeżeli załączamy napięcie do cewki 1, a następnie 
wyłączymy, to w cewce 2 napięcie 

a) nie powstaje. 
b) powstaje przy załączaniu napięcia. 
c) powstaje przy odłączaniu napięcia. 
d) powstaje przy włączaniu i wyłączaniu napięcia. 

2 
L2 

1 
L1 
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17. Zespół elementów służących do wytwarzania strumienia magnetycznego i skierowania go 
wzdłuż żądanej drogi nazywamy 
a) obwodem elektrycznym. 
b) magnetowodem. 
c) polem magnetycznym. 
d) obwodem magnetycznym. 
 

18. Rysunek przedstawia obwód magnetyczny   
a) jednorodny nierozgałęziony. 
b) jednorodny rozgałęziony. 
c) niejednorodny nierozgałęziony. 
d) niejednorodny rozgałęziony. 

 
 
19. Uzupełnij treść prawa przepływu:  

„Suma iloczynów natężeń pola elektrycznego Hk i odcinków linii pola lk, wzdłuż których 
natężenie pola nie ulega zmianie branych po drodze zamkniętej l równa 
się.............................................................obejmowanemu przez tą drogę zamkniętą”. 
a) polu magnetycznemu 
b) przepływowi prądu 
c) natężeniu pól elektrycznych 
d) sumie natężeń pola magnetycznego 
 

20. Dobierz powierzchnię biegunów elektromagnesu (dwa bieguny o jednakowych 
powierzchniach) tak, aby przy indukcji B = 1 T siła udźwigu elektromagnesu wynosiła 
F = 800 kN.                  
a) 2 m2. 
b) 1 m2. 
c) 10 cm2. 
d) 10 m2. 

δ 

Φ 

l 

Θ1 N 

I 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………… 
 
 
Rozpoznawanie zjawisk występujących w polu elektrycznym, magnetycznym 
i elektromagnetycznym  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 47

6. LITERATURA 
 
1. Bolkowski S.: Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 2005 
2. Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. WSiP, Warszawa 2000 
3. Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. WSiP, Warszawa 2000 
4. Praca zbiorowa: Praktyczna elektrotechnika ogólna. REA 2003 

 
 
 
 
 

 


