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Ćwiczenie nr 4 
 

FERROMAGNETYKI 
 

I. Literatura 

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

2. Herman M.A., Kalestyński A., Widomski L. Podstawy fizyki dla kandydatów na 

wyższe uczelnie i studentów, Wyd. PWN 

3. Kittel Ch., Wstęp do fizyki ciała stałego 

4. Kohlrausch F., Fizyka laboratoryjna, t. II 

5. Kaczmarek F.(red.), II pracownia fizyczna 

6. Purcell E.M., Elektryczność i magnetyzm 

7. Rewaj T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki 

 

II.  Wymagania do kolokwium 

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

Namagnesowanie, wektor natężenia pola magnetycznego, wektor indukcji 

magnetycznej, podatność magnetyczna, przenikalność magnetyczna.  

2. Diamagnetyki, paramagnetyki. Zależności namagnesowania diamagnetyków 

i paramagnetyków od indukcji pola magnetycznego i temperatury. Prawo Curie. 

3. Materiały magnetycznie uporządkowane (ferromagnetyki, antyferromagnetyki, 

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

4. Zależność namagnesowania materiałów magnetycznie uporządkowanych od 

temperatury. Prawo Curie- Weissa. Temperatura Curie. Temperatura Néela. 

5. Zależność namagnesowania materiałów magnetycznie uporządkowanych od indukcji 

pola magnetycznego. Pętla histerezy. Pole koercji. Namagnesowanie spontaniczne 

(remanencja). 

6. Metoda i aparatura dla pomiaru zależność namagnesowania materiałów magnetycznie 

uporządkowanych od temperatury. 

 

III.  Cel ćwiczenia 

 
Celem ćwiczenia jest badanie zależności namagnesowania ferromagnetyków od 

temperatury i rejestracja przejścia fazowego ferromagnetyk – paramagnetyk.  
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IV.  Opis aparatury i badanej substancji 

 
Namagnesowanie materiałów magnetycznie uporządkowanych zależy od temperatury. 

Dla każdego takiego materiału istnieje temperatura zwana temperaturą Curie Tc, powyżej 

której materiał staje się paramagnetykiem.  

Dla badań zależności namagnesowania materiałów magnetycznie uporządkowanych 

od temperatury służy układ, którego schemat jest przedstawiony na rysunku.  

Próbka badanego materiału ma kształt pierścienia (z prostokątnym przekrojem), na 

którego obwodzie nawinięte są równomiernie uzwojenia. Indukcyjność L uzwojenia jest 

proporcjonalna do przenikalności magnetycznej próbki. 

Przenikalność magnetyczna  uzwojenia może być zapisana w postaci: 
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gdzie a i b są wewnętrznym i zewnętrznym promieniem pierścienia, 

S = (b – a) h – pole przekroju pierścienia, 

h – grubość pierścienia, 

N – liczba zwojów, 

0 – przenikalność magnetyczna próżni. 

 

Badane substancje to ferryty manganowo-cynkowe i ferryt La0.78Sr0.22 MnO3. 

Próbka 1:  a = 10 mm, b = 20 mm, h = 5 mm, N = 30. 

Próbka 2:  a = 12 mm, b = 20 mm, h = 6 mm, N = 30. 

Próbka 3:  a = 5 mm, b = 10 mm, h = 4 mm, N = 42. 
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V.  Przebieg ćwiczenia 
 

1. Połączyć układ pomiarowy według schematu. 

2. Wykonać pomiary indukcyjności trzech próbek w zależności od temperatury 

w zakresie od temperatury pokojowej( Tp) do Tc + Tp  

 

VI. Opracowanie wyników pomiarów 

 

1. Przenikalność magnetyczną  policzyć wg podanego wzoru. 

2. Wykreślić przenikalność magnetyczną każdej próbki w funkcji temperatury 

 = (T) 

3. Z otrzymanych wykresów wyznaczyć temperaturę Curie każdej próbki. 

4. Wykreślić zależności 1/ od T dla każdej próbki. 

5. Z otrzymanych wykresów również wyznaczyć temperaturę Curie oraz obliczyć 

stalą Curie – Weissa, korzystając z prawa Curie – Weissa. 

 

VII.  Sprawozdanie musi zawierać 

 
1. Krótki teoretyczny opis podstawowych pojęć 

2. Opis metody pomiarowej oraz aparatury 

3. Tabela i wykres wyników pomiarowych 

4. Wnioski 

5. Spis wykorzystanej literatury 
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Charakterystyka termometryczna termoelementu żelazo-konstantan (Fe-Konst.) wg PN-59/M-53854

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 0 0,52 1,05 1,58 2,11 2,65 3,19 3,73 4,27 4,82

100 5,37 5,92 6,47 7,03 7,59 8,15 8,71 9,27 9,83 10,39

200 10,95 11,51 12,07 12,63 13,19 13,75 14,31 14,87 15,43 15,99

Temperatura 

°C 

Siła termoelektryczna (E
0
) w miliwoltach


