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Магнітне поле в котушці 
 

Коли електричний струм тече через дріт, то навколо дроту виникає магнітне поле. 

Величина і напрям поля залежать від форми дроту та напрямку й величини струму, що 

проходить через дріт. Якщо дріт згортається в петлю, то поле в центрі петлі 

перпендикулярне площині петлі. Коли дріт декілька разів згортається у формі петлі для 

формування котушки, то магнітне поле в центрі збільшується. 
У ході даної лабораторної роботи ми перевіримо, яким чином магнітне поле пов'язується з 
кількістю витків у котушці і струмом, що проходить через котушку. Датчик магнітного 
поля буде використовуватися для виявлення поля в центрі котушки. Ускладнення, яке 
необхідно враховувати, полягає в тому, що датчик виявлятиме поле Землі і будь-яких 
місцевих полів за рахунок електричних струмів або деяких металів поруч із датчиком. 

Для визначення струму, що проходить через котушку, ви будете вимірювати напругу на 
резисторі 1  послідовно з котушкою. Використовуючи закон Ома, I = V/R, ми знаходимо, 
наприклад, що напруга 2 В на резисторі відповідає силі струму 2 А, що проходить через 
резистор. 

 

Рисунок 1 
 

ЦІЛІ 

 Скористайтеся датчиком магнітного поля для вимірювання поля у центрі котушки. 

 Визначте зв'язок між магнітним полем і кількістю витків у котушці. 

 Визначте зв'язок між магнітним полем та струмом у котушці. 

 Дослідіть магнітне поле Землі у вашій кімнаті. 
 

МАТЕРІАЛИ 

LabQuest вимикач із самоповерненням 
LabQuest Додаток магнітний компас 
датчик магнітного поля Vernier квадратна або кругла рамка 
амперметр 
регульований блок живлення 

довга котушка з ізольованого дроту 
(принаймні 12 м) 
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ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ 

1. Використовуючи довгу петлю з дроту, обкрутіть дріт десять разів навколо рамки або 
коробки, створюючи котушку з десяти витків. 

2. Підключіть котушку, увімкніть електропостачання, як показано на рис. 1.  

3. Налаштуйте перемикач на датчик магнітного поля до 0,3 мТ (високе підсилення). 
Підключіть датчик магнітного поля до LabQuest. Оберіть «New» (Новий) з меню «File» 
(Файл). Якщо ви маєте старі датчики, у яких відсутня автоматична ідентифікація, то 
налаштуйте датчики вручну. 

ПОПЕРЕДНІ ПИТАННЯ ТА ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ 

1.   Зараз залишайте джерело живлення вимкненим. Спостерігайте за магнітним полем, що 
відображається на LabQuest. 

2. Тримайте пластиковий стержень, що містить датчик магнітного поля, вертикально і 
повністю перемістіть його подалі від котушки. Ви можете в будь-який час прочитати 
показання датчиків на екрані. Повільно обертайте стержень навколо вертикальної осі. 
Подивіться на показання. Що ви спостерігаєте? Що викликає зміну показання поля? 

3. Визначте орієнтацію датчика, коли магнітне поле знаходиться на максимумі, та 
порівняйте напрямок, який вказує точка на датчику із напрямком, який вказує стрілка 
магнітного компасу. Що ви дізналися? Яким чином зміниться показання за один 
оберт? 

4. Контролюйте струм за допомогою 
амперметра.  Замкніть перемикач і 
налаштуйте блок живлення таким чином, 
щоб струм дорівнював 3А. Розташуйте 
датчик у вертикальному положенні по 
центру котушки за допомогою білої точки, 
яка розашована на осі котушки, як 
показано тут. Зачекайте 2 або 3 секунди, а 
потім розімкніть перемикач. Що ви 
спостерігаєте?  Попередження: Дана 
лабораторна робота потребує досить 
високого струму, що тече по дротах. Не 
залишайте перемикач не вимкненим, 
окрім випадків проведення вимірювань.  
Дріт та, можливо, кабель постачання 
електроенергії можуть нагріватися, якщо 
ви залишаєте струм беперервно текти.  

Side View of Coil – боковий вигляд котушки 

Plane of loop – площина петлі  

White sensor dot aligned with coil center – біла точка сенсору, 

суміщена з центром котушки 

Sensor – сенсор  

Coil - котушка 

 

5. Повторіть крок 4, але у цей час обертайте датчик магнітного поля, поки ви тримаєте 
перемикач замкненим. Визначте, коли датчик дає максимальне показання. Яким чином 
змінюється показання за один оберт датчика? 
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ПРОЦЕДУРА 

Частина I  Яким чином магнітне поле в котушці пов’язане зі струмом? 

Для першої частини експерименту ви будете визначати зв'язок між магнітним полем у 
центрі котушки і струмом, що проходить через котушку. Використовуйте петлю з 
десятьма обертами протягом усієї Частини I. Як і раніше, під час вимірювання 
вимкніть струм. 

1. Налаштуйте блок живлення таким чином, щоб струм дорівнював 3А, коли перемикач 
замикається. Спостерігайте за струмом. Коли ви закінчите, розімкніть перемикач. 

2. Розташуйте датчик магнітного поля у вертикальному положенні так, щоб плаский 
кінець знаходився у центрі котушки. За допомогою замикання перемикача обертайте 
датчик навколо вертикальної осі і спостерігайте за значеннями магнітного поля. 
Знайдіть положення, яке демонструє максимальне позитивне магнітне поле. Плаский 
кінець датчика повинен знаходитися у площині котушки. Тримайте датчик в 
аналогічному положенні до кінця експерименту. Розімкніть перемикач. 

3.    Спершу ми обнулимо датчик магнітного поля, коли струм відсутній; тобто, ми 
усунемо вплив магнітного поля Землі та будь-якого місцевого магнетизму. Коли 
показання на екрані стабілізуються, оберіть «Нуль» (Zero) у меню «Датчики» 
(Sensors). Коли процес завершується, показання датчика магнітного поля повинні бути 
близькими до нуля. 

4.    Тепер ви готові зібрати дані магнітного поля як функцію струму. 

a. Почніть збір даних. 

b. Зачекайте одну секунду і замкніть перемикач. 

c. Коли збір даних закінчено, розімкніть перемикач. 
 
5.    Під час того як струм увімкнено, визначте середнє магнітне поле.  

a.  Натисніть і перетягніть різець у зону, де замикався перемикач, для вибору цих 
точок даних.  

b. У меню «Analyze» (Аналіз) Оберіть «Statistics» (Статистичні дані). 

c. Запишіть значення середнього магнітного поля в таблицю даних.  
 
6.  Необхідно зменшити струм на 0,5А та повторити кроки 4-5. 

7.  Повторіть крок 6 до мінімального значення 0,5 A. 

8.  Перед продовженням Частини ІІ дайте відповіді на запитання, що стосуються аналізу 
для Частини І. 

Частина II Яким чином магнітне поле в котушці пов’язане з кількістю витків?  

Для другої частини експерименту ви будете визначати зв'язок між магнітним полем у 
центрі котушки та кількістю витків у котушці. Датчик магнітного поля слід 
орієнтувати так, як і раніше. Використайте струм 3,0 A для всієї Частини II. Залиште 
струм вимкненим, окрім випадків, коли проводите вимірювання. 

 9. Повторно підключіть датчик магнітного поля до LabQuest та оберіть «New» (Новий) з 
меню «File» (Файл). 

 10. Налаштуйте електропостачання таким чином, щоб струм дорівнював 3 A, коли 
перемикач замикається. Розімкніть перемикач, коли налаштування завершено. 

 11. За допомогою розімкнутого перемикача, обнуліть датчик. 
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 12. Зараз ви готові до збору даних про магнітне поле як функції кількості витків. 

a. Розпочніть збір даних. 

b. Зачекайте одну секунду та замкніть перемикач. 

c. Коли збір даних закінчено, розімкніть перемикач 
 

 13. Визначте значення середнього магнітного поля під час увімкнення струму.  

a. Натисніть і перетягніть різець у зону, де замикався перемикач, для вибору цих точок 
даних. 

b. У меню «Analyze» (Аналіз) оберіть «Statistics» (Статистичні дані). 

c. Запишіть значення середнього магнітного поля в таблицю даних.  

 14. Зніміть одну петлю дроту з рамки для зменшення кількості витків на один, але не 
скорочуйте загальної довжини дроту, підключеного до джерела живлення. Якщо ви 
рухаєте рамку або датчик, переконайтеся, що ви повернули його назад у таке саме 
положення, що і для попереднього вимірювання. 

 15. Повторіть кроки 11–13, поки у вас не залишиться жодного витка дроту на рамці.  

 16. Надайте відповіді на питання що стосуються аналізу для Частини ІІ. 

ТАБЛИЦЯ ДАНИХ 

Частина I 

Струм у котушці Магнітне поле 

(A) (мТ) 

3,0  

2,5  

2,0  

1,5  

1,0  

0,5  

 

 

 

 

Частина II 

Кількість витків Магнітне поле Кількість витків Магнітне поле 

 (мТ)  (мТ) 

10  5  

9  4  

8  3  

7  2  

6  1  

Магнітне поле і налаштовані параметри 
струму 

A (нахил)  

B (точка перетину)  
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Магнітне поле і налаштовані параметри 
витків  

A (нахил)  

B (точка перетину)  

 
АНАЛІЗ 

Частина I 

1. Побудуйте графік магнітного поля і струму. 

a. Відключіть датчик магнітного поля від LabQuest. 

b. Оберіть «New» (Новий) з меню «File» (Файл). 

c. Натисніть на «Таблицю» для відображення таблиці даних. 

d. Натисніть на заголовок стовпчика X та введіть назву («Сurrent») (Струм) та «Units» 
Блок (A). Оберіть «OK». 

e. Натисніть на заголовок стовпчика X та введіть назву («Mag Field» (Магнітного поля) 
і «Units» Блоків (мТ). Оберіть «OK». 

f. Оберіть першу клітинку стовпчика «Current» (Струм) та введіть перше значення. 

g. Перейдіть до  першої клітинки у стовпчику «Mag Field» (Магнітне поле) і введіть 
перше значення. 

h. Продовжуйте даний процес, вводячи пари даних, поки не введете всі пари даних. 

i. Натисніть «Graph» (Графік) для того, щоб переглянути графік магнітного поля і 
струму. 

2. Перевірте ваш графік магнітного поля і струму. Який зв'язок існує між струмом у 
котушці і результуючим магнітним полем в центрі котушки? 

3. Якщо точки на графіку магнітного поля і струм, що проходить через котушку, 
слідують в основному лінійним шляхом, побудуйте пряму, що проходить через дані 
точки. 

a. Оберіть «Curve Fit» (Побудувати криву) з меню «Analyze» (Аналіз).  

b. Оберіть «Linear» (Лінійне) як «Fit Equation» (Побудувати рівняння). Відображаються 
лінійно-регресійні дані.  

c. Відображається лінійно-регресійна статистика. Оберіть «OK» і надрукуйте або 
намалюйте ваш графік.  

 
4. Перевірте рівняння найбільш відповідної лінії через точки даних. Поясніть значення 

констант у вашому рівнянні. Якими є одиниці виміру констант? Чи має побудована 
лінія проходити через початок координат? Чому?  

Частина II 

5. Побудуйте графік магнітного поля і кількості обертів.  

a. Відключіть датчик магнітного поля від LabQuest. 

b. Оберіть «New» (Новий) з меню «File» (Файл). 

c. Натисніть на «Table» (Таблицю) для відображення таблиці даних. 

d. Натисніть на заголовок стовпчика X та введіть «Name» (Назву) (Номер) та «Units» 
(Одиниці виміру). Оберіть «OK». 

e. Натисніть на заголовок стовпчика Y та введіть «Name» (Назву)  («Mag Field» 
(Магнітного поля) і «Units» (Одиниці виміру) (мТ). Оберіть «OK». 
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f. Оберіть першу клітинку у стовпчику «Number» (Номер) та введіть перше значення. 

g. Перейдіть до першої клітинки у стовпчику «Mag Field» (Магнітне поле) і введіть 
перше значення. 

h. Продовжуйте процес, вводячи пари даних, поки ви не введете всі пари даних.  

i. Натисніть на «Graph» (Графік) для перегляду графіка магнітного поля і кількості 
витків.   

 
6.   Перевірте ваш графік магнітного поля і кількості витків. Який зв'язок існує між 

струмом у котушці і результуючим магнітним полем у центрі котушки? 

7. Якщо точки на вашому графіку магнітного поля і кількості витків слідують в 
основному загальним лінійним шляхом, побудуйте пряму лінію для даних точок.  

a. Оберіть «Curve Fit» (Побудувати криву) з меню «Analyze»  (Аналіз). 

b. Оберіть «Linear» (Лінійне) як «Fit Equation» (Побудувати рівняння). 
Відображаються лінійно-регресійні дані.  

c. Запишіть дані про нахил та точку перетину y регресійної лінії у таблиці даних, 
поряд з їх одиницями виміру.  

d. Оберіть «ОК» та надрукуйте або накресліть ваш графік. 
 
8. Яким чином магнітне поле стосується кількості витків? Поясніть значення констант у 

вашому рівнянні. Якими є одиниці виміру констант? Чи має побудована лінія 
проходити через початок координат? Чому? 

ДОДАТОК  

1. Яким чином діаметр петлі котушки впливає на магнітне поле? Розробіть та проведіть 
експеримент для того, щоб дати відповіді на це питання.  

2. Зніміть котушку та утримуйте датчик магнітного поля у горизонтальному положенні. 
Зберіть дані під час його рівномірного обертання навколо горизонтальної осі. Поясніть 
де максимальні та мінімальні показання, а також де показання, які дорівнюють нулю 
або близькі до нуля.  Порівняйте ваші схеми з даними, які ви зібрали під час обертання 
навколо вертикальної осі.  

 

 


