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6.12 FEROMAGNETIKŲ HISTEREZĖS KREIVĖS 

TYRIMAS  

 
Darbo tikslas 

 

Oscilografu ištirti feromagnetikų magnetinės indukcijos priklausomybę nuo įmagnetinančiojo 

magnetinio lauko stiprio. 

 

Darbo užduotys 

 

 Užrašyti ir ištirti dviejų feromagnetinių bandinių histerezės kreives.  

 Nubrėžti jų grafikus B ir H koordinačių sistemoje. 

 

Teorinės temos 

 

 Elektros srovės magnetinis laukas, jo magnetinės indukcijos vektorius, magnetinės indukcijos 

jėgų linijos. 

 Bio ir Savaro dėsnis; magnetinės indukcijos superpozicijos principas. 

 Magnetinė indukcija solenoido viduje. 

 Magnetinė indukcija medžiagoje; įmagnetėjimo vektorius; medžiagos magnetinis jautris ir 

magnetinė skvarba. 

 Magnetinio lauko stipris; magnetinės indukcijos ir magnetinio lauko stiprio vektorių sąryšis. 

 Magnetikų tipai, jų įmagnetinimo mechanizmai. 

 Feromagnetikų magnetinė histerezė. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Oscilografas, feromagnetiniai bandiniai, maketas feromagnetikų įmagnetėjimo histerezės kreivėms 

tirti. 

 

Darbo metodika 

 

Feromagnetikai - tai magnetiškai tvarkingos medžiagos. Šiai grupei priklauso geležis, nikelis, 

kobaltas ir daugelis šių metalų tarpusavio lydinių. Feromagnetinėmis savybėmis gali pasižymėti 

lydiniai tokių elementų, kurie patys vieni nėra feromagnetikai, taip pat nemetalinių medžiagų 

lydiniai, pavyzdžiui, feritai. 

Feromagnetikų magnetizmą sąlygoja magnetinių momentų 

orientavimas lauke. Todėl jų magnetinis jautris (kaip ir 

paramagnetikų) yra teigiamas dydis, tačiau jo skaitinė vertė 

(skirtingai nuo paramagnetikų) yra didelė: χ ~~106, o tai reiškia, 

kad tiek pat kartų bus didesnė jų magnetinė indukcija 

magnetiniame lauke. Feromagnetikai priskiriami stiprių 

magnetikų klasei ir jų m = 1 + χ  χ. Svarbus feromagnetikų 

ypatumas tas, kad jų įmagnetėjimo kreivė ( J


 priklausomybė  

nuo H


) yra netiesinė (6.12.1 pav.); esant tam tikrai magnetinio 

lauko vertei, J pasiekia sotį. Netiesinė J


 ir H


 priklausomybė 

reiškia, kad feromagnetikų χ yra nepastovus ir priklauso nuo 

 
6.12.1 pav. Feromagnetikų 

įmagnetėjimo histerezės kreivė 
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magnetinio lauko (6.12.2 pav.). 
Be to, feromagnetikų įmagnetėjimas dar priklauso 

nuo prieš tai buvusio medžiagos įmagnetinimo būvio. 

Pavyzdžiui, jeigu bandinys buvo visiškai išmagnetintas, 

tada jo įmagnetinimą vaizduos 6.12.1 pav. 0 - l kreivė. 

Tačiau, išmagnetinant medžiagą, t. y. pradedant mažinti 

magnetinio lauko stiprį, magnetinimas neįgyja tų pačių 

verčių, kurios buvo įmagnetinant (1 - 2 kreivė). 

Įmagnetėjimas atsilieka nuo lauko ir turi didesnes vertes 

negu esant toms pačioms lauko vertėms įmagnetinant. 

Taip einant įmagnetėjimo kreive, net visiškai panaikinus 

magnetinį lauką (H = 0), feromagnetiko įmagnetėjimas 

neišnyksta, o išlieka liekamasis įmagnetėjimas rJ


. Norint 

jį panaikinti, feromagnetiką reikia įdėti į priešingos krypties tam tikro stiprio magnetinį lauką Hc, 

kurio vertė rodo koercityviąją (sulaikančią) jėgą. Dar didinant šio priešingos krypties magnetinio 

lauko stiprį, atsiranda priešingo ženklo įmagnetėjimas, kol pagaliau pasiekiama sotis (3 - 4 kreivė). 

Toliau keičiant magnetinį lauką, išmagnetinimas ir įmagnetinimas vėl atsiliks ir vyks pagal apatinę 

4-5-1 kreivę. Tačiau, periodiškai keičiant magnetinio lauko stiprį, įmagnetinimas vyksta pagal 

išorinę uždarą kilpos pavidalo kreivę. Tai, kad feromagnetikų įmagnetėjimas priklauso ne tik nuo 

magnetinio lauko, bet ir nuo to, kokiame magnetinimo būvyje jis buvo prieš tai, vadinama 

įmagnetėjimo histereze, o 6.12.1 paveiksle pavaizduota kreivė histerezės kreive (kilpa). Šios kreivės 

plotis yra tiesiog proporcingas energijai reikalingai feromagnetiko permagnetinimo ciklui atlikti. 

Parametrai Jr, Hc ir max yra pagrindiniai dydžiai, apibūdinantys feromagnetiką. 

Feromagnetikai, kurių Jr ir Hc vertės didelės, vadinami kietaisiais. Jų histerezės kreivė plati ir 

didelis liekamasis įmagnetėjimas, todėl naudojami pastoviems magnetams gaminti. Transformatorių 

šerdims geriau tinka minkštieji feromagnetikai, kurių Jr ir Hc vertės mažos, o histerezės kreivė 

siaura, todėl nedideli šerdies permagnetinimo energijos nuostoliai. 
Feromagnetikų įmagnetėjimas priklauso nuo temperatūros. Pasiekus temperatūrai Tc vertę, 

vadinamą Kiuri tašku, arba ją viršijus, bandinys staigiai praranda feromagnetmes savybes ir tampa 

paramagnetiku. Tc priklauso nuo medžiagos prigimties ir įvairiems feromagnetikams kiek skirtinga 

(pavyzdžiui, geležies Tc = 1043oK). Atvėsintas iki žemesnės negu Tc temperatūros bandinys vėl 

tampa feromagnetiku. 
Eksperimentiškai tiriant feromagnetikus, užrašoma histerezės kreivė, išreiškianti magnetinės 

indukcijos priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprio. Ši kreivė yra ekvivalenti anksčiau 

išnagrinėtai histerezės kreivei, nes J


 ~ B


, o eksperimentiškai patogiau matuoti magnetinę 

indukciją. 

Feromagnetikų histerezės kreivei tirti grandinės schema pavaizduota 6.12.3 paveiksle. 

Tiriamasis bandinys F patalpinamas į periodiškai kintamą magnetinį lauką, kuris sukuriamas ritėje 

G, tekant jos apvijomis kintamajai elektros srovei. 

Norint oscilografo ekrane užrašyti histerezės 

kreivę, reikia prie horizontalaus kreipimo 

stiprintuvo prijungti elektrinį signalą, t.y. suteikę 

oscilografo horizontalaus atlenkimo plokštelėms 

įtampą Ux, proporcingą magnetinio lauko stipriui 

H bandinyje, o prie vertikalaus kreipimo 

stiprintuvo - signalą, t.y. įtampą Uy, proporcingą 

magnetinei indukcijai B. Pirmasis signalas yra 

įtampos kritimas aktyviojoje varžoje r, kuri yra 

nuosekliai įjungta į ritėje magnetinį lauką 

 
  

 max 

 0 
H 

 
6.12.2 pav. Feromagnetikų magnetinio 

jautrio priklauomybė nuo magnetinio lauko 

stiprio 

 
 

6.12.3 pav. Grandinės feromagnetikų įmagnetėjimo 

histerezės kreivei tirti schema 
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kuriančios srovės grandinę. Todėl įtampos kritimas šioje varžoje yra tiesiog proporcingas tekančios 

įmagnetinimo ritės apvijomis srovės stipriui ir kartu tiesiog proporcingas jos viduje sukuriamo 

magnetinio lauko stipriui. 

Prie oscilografo vertikalaus kreipimo plokštelių prijungiama įtampa, kuri indukuojama ant ritės 

G užvertoje ritelėje L. Ši įtampa yra proporcinga magnetinės indukcijos išvestinei laiko atžvilgiu — 

dB/dt (Faradėjaus dėsnis), o ne magnetinei indukcijai B. Todėl prieš tai ši įtampa integruoruojama 

naudojant iš aktyviosios varžos R ir talpos C kondensatoriaus sudarytą integruojančią grandinę. Kai 

grandinės RC yra daug didesnis už tiriamo vyksmo periodą, grandinė integruoja prijungtą prie jos 

įtampą. Kai R ir C dideli, įtampos kritimas kondensatoriuje yra mažas, palyginti su įtampos kritimu 

varžoje R. Tada tekančios grandine srovės stipris 

 

R

U
I  ; (6.12.1) 

 

čia U yra indukcijos ritėje indukuojama įtampa. Įtampa kondensatoriuje 

 




 Udt
RCC

Idt

C

q
U c

1
 (6.12.2) 

 

Iš (6.12.2) matyti, kad įtampa kondensatoriuje Uc yra proporcinga prijungtos prie integruojančios 

grandinės įtampos Uy integralui, o kartu ji yra proporcinga magnetinei indukcijai bandinyje. Todėl 

kondensatoriaus įtampa yra prijungiama prie oscilografo vertikalaus kreipimo plokštelių. 

Toliau keičiant įmagnetinimo rite tekančios srovės stiprį bei oscilografo vertikalaus ir 

horizontalaus kreipimo stiprintuvų rankenėlių padėtis, užrašoma histerezės kreivė, kuri užimtų apie 

pusę oscilografo ekrano. Matoma ekrane histerezės kreivė (6.12.4 pav., ištisinė kreivė) 

nukopijuojama ant popieriaus ar atspausdinama, nurodomos koordinačių ašys. 

Norint ją nubrėžti B ir H koordinatėse, reikia atlikti vertikalaus ir horizontalaus kreipimo 

kalibravimą. Histerezės kreivės vertikalios ašies kalibravimas atliekamas taip. Horizontalaus 

kreipimo intervalas taškais padalijamas, pavyzdžiui, į 14/16 vienodo ilgio atkarpų. Kadangi 

oscilografas kalibruotas įtampai matuoti, tai ordinatė, nubrėžta per bet kurį horizontalioje ašyje 

esantį tašką iki histerezės kreivės, išreiškia integravimo grandinės kondensatoriaus įtampą, kuri 

sukuriama, kai bandinys yra abscisių ašyje nagrinėjamą tašką atitinkančiame magnetiniame lauke. 

Kiekviena oscilografu išmatuota įtampos Uc vertė, atitinkanti magnetinės indukcijos vertę, 

nustatoma naudojantis (6.12.2) sąryšiu. Atsižvelgus į prie integruojančios grandinės prijungtą 

įtampą: 

  
F

C
A

B

H0

G

K

D

 
 

Histerezės kilpa  

 
6.12.4 pav. Histerezės kreivės oscilograma 
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dt

dB
nS

dt

d
U 00


  (6.12.3)  

 

(čia  - magnetinės indukcijos srautas, n0 - indukcijos ritės vijų skaičius ir S0 – bandinio 

skerspjūvio plotas), įtampa ant kondensatoriaus plokščių iš (6.12.2) bus tokia: 

 

BnS
RCdt

dB
nS

RC
U c 0000

11
  . (6.12.4)  

 

Pasinaudojus (6.12.4), visiems horizontalaus kreipimo taškams apskaičiuojamos histerezės kreivės 

ordinatės vertės, išreikštos magnetinės indukcijos vienetais. 

Histerezės kreivės horizontaliam kreipimui kalibruoti tiriamą bandinį išimame iš įmagnetinimo 

ritės. Magnetinimo kreivė tampa tiese, einančia per koordinačių pradžią (6.12.4 pav., punktyrinė 

tiesė). Matavimams tinkamai tiesei gauti reikia padidinti oscilografo vertikalaus kreipimo 

stiprintuvo stiprinimą, nes, išėmus iš ritės feromagnetiką,  kartų sumažėja matuojamos įtampos 

vertė. Tačiau visa tai atliekama nekeičiant horizontalaus kreipimo stiprintuvo rankenėlių padėties. 

Tuomet iš (6.12.4) visiems horizontalaus kreipimo taškams analogiškai skaičiuojamos magnetinės 

indukcijos vertės ritėje be feromagnetiko. Padalijus jas iš 0 (žr. HB


0 , magnetinio lauko 

stiprio vektorius H


 yra tokios pat krypties kaip B


, tik pastarojo modulis 0 kartų didesnis už H


, 

orui  = l), visiems horizontalaus kreipimo taškams apskaičiuojamos magnetinio lauko stiprio 

vertės. 

 

Darbo eiga 

 

1. Sujungiama 6.12.5 paveiksle pavaizduota elektros grandinė feromagnetikų histerezės kreivei 

užrašyti ir tirti. 

2. Tiriamasis bandinys 1 įdedamas į periodiškai 

kintamą magnetinį lauką, kuris sukuriamas 

ritėje 2, jos apvijomis tekant kintamajai 

elektros srovei. 

3. Keičiant įmagnetinimo rite tekančios srovės 

stiprį jungikliu 3 (6.12.5 pav.) bei 

oscilografo vertikalaus ir horizontalaus 

kreipimo stiprintuvų rankenėlių padėtis, 

gauname histerezės kreivę, kuri užimtų 

didesnę oscilografo ekrano dalį. 

4. Tiriamojo signalo oscilograma (ekrane matomas vaizdas) perbraižoma ant popieriaus arba 

atspausdinama. 

5. Atsižvelgus į horizontalaus ir vertikalaus kreipimų kalibravimo duomenis ir žinant, kad UyB, o 

UxH, nubraižomos tirtų feromagnetikų histerezės kreivės B ir H koordinatėse. 

 

 

 

 
6.12.5 pav. Feromagnetikų įmagnetėjimo 

histerezės tyrimo grandinės schema 
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