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I

POVZETEK
V diplomskem delu eksperimentalno in teoretično raziščemo sile med trajnimi
magneti in sile med trajnimi magneti in železnimi kvadri. Teorija napoveduje, da sila
med točkastima trajnima magnetoma pada s četrto potenco razdalje, sila med
točkastim magnetom in majhnim kosom železa pa celo s sedmo potenco razdalje. V
delu eksperimentalno določimo potenco v potenčni modelski funkciji, s katero
opišemo pojemanje sile z razdaljo tako za privlak med dvema trajnima magnetoma
kot za privlak med magnetom in železnim kvadrom. Magnetne sile merimo s posebej
za diplomsko delo izdelano napravo, ki ne vsebuje feromagnetnih delov in zato ne
popači meritev. V napravi razdaljo med telesoma nastavljamo s pomočjo navojne
palice, ki zagotavlja natančno regulacijo razdalje z nedoločenostjo, ki je manj kot
0,1 mm, kar je potrebno za merjenje od razdalje tako močno odvisne sile. Na koncu
predlagamo, kako bi opisane poskuse lahko vključili v pouk fizike v osnovnih ali
srednjih šolah pri obravnavi magnetizma.

Ključne besede:


magnetna sila



magnetno polje



potenčna odvisnost



trajni magnet

II

ABSTRACT
In the diploma thesis a theoretical and empirical analysis of attractive forces between
two permanent magnets as well as between a permanent magnet and a piece of iron
are presented. Theoretical studies of the magnetic dipole-dipole interaction predict
that the force between two small magnets falls off with the fourth power of the
distance between them. Similarly the force between small permanent magnet and a
piece of iron should fall off with the power of seven of the distance between the two
objects. In the thesis the attracting force between different set-ups of magnets and/or
iron objects is measured as a function of the distance between the two objects.
Measurements are fitted with the power law model function and the power with which
the force falls off with the distance between the two objects is determined. In order to
make precise measurements of distance and of the force, a special device is
constructed and build out of non-ferromagnetic materials. The device enables precise
regulation of the distance between the two objects using a threaded rod. The
precision of the distance between the two objects is controlled with the uncertainty,
smaller than 0.1 mm. Such high precision is required because the forces are varying
strongly with distance. The thesis concludes with some possible applications of the
presented experiments during the physics classes in elementary or secondary
school.
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Uvod

1. UVOD
Magnetizem je obsežna tema, ki se ji v osnovnih ter srednjih šolah po učnih načrtih
sicer nameni nekaj ur, a je v praksi iz različnih razlogov, posebej v osnovnih šolah,
število realiziranih ur običajno precej okrnjeno. Temu botrujejo dokaj zahtevna fizika,
dejstvo, da se magnetizem običajno obravnava ob koncu šolskega leta ter včasih tudi
pomanjkanje primerne opreme. Učencem so sile, ki delujejo na daljavo in jih lahko
izkustveno spoznajo, zelo zanimive, zato je smiselno iskati dejavnosti, pri katerih bi
učenci lahko merili nekaj v zvezi z magnetizmom. Na videz enostavna bi bila meritev
sile med dvema magnetoma ali med magnetom in kosom železa, saj te sile hitro
zaznamo, če pridržimo omenjena telesa v rokah. V resnici je zaradi prisotnosti
navorov, ki delujejo na trajne magnete v magnetnem polju, meritev sil vse prej kot
enostavna. Naslednja težava pri merjenju je izrazita krajevna odvisnost magnetne
sile, ki po teoretičnih napovedih pada s četrto ali celo s sedmo potenco razdalje,
kakor pokažemo v nadaljevanju. V diplomskem delu se posvetimo vprašanju, kako
meriti privlačne magnetne sile. Predlagana rešitev je uporabna zaradi meritev samih,
poleg tega lahko s poskusi motiviramo učence in dijake za učenje magnetizma.
Kar se tiče fizikalne plati diplomskega dela, je glavni namen eksperimentalno določiti
potenco

, s katero pada privlačna magnetna sila v odvisnosti od razdalje med

dvema trajnima magnetoma ali trajnim magnetom in kosom železa:
.

Obstajata dva poglavitna vzroka, zakaj raziskujemo privlačne magnetne sile in ne
odbojnih. Po eni strani je odbojne magnetne sile lažje meriti in je ta problem manj
zanimiv. Med meritvijo je potrebno predvsem preprečiti rotacijo magnetov, pri tem
poskrbeti za čim manjše trenje in že lahko z običajno kuhinjsko tehtnico merimo, s
kolikšno silo moramo tiščati dva magneta skupaj, ko sta za določeno razdaljo
razmaknjena med seboj. Po drugi strani se merjenja privlačnih sil lotevamo zato, ker
se med trajnim magnetom in kosom železa pojavlja le privlačna sila. To pomeni, da
lahko v primeru, ko znamo meriti privlačne magnetne sile, merimo tako sile med
dvema trajnima magnetoma, kakor tudi sile med trajnim magnetom in kosom železa.
Odbojne sile se pojavljajo le med magneti. Z didaktičnega vidika je ugodno, da
uporabimo eksperimentalno metodo, pri kateri lahko pokažemo razlike v obnašanju
Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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magnetne sile, kadar gre za silo med dvema magnetoma ali za silo med magnetom
in železom.
Merjenje privlačne magnetne sile je zahtevno, saj je lega, v kateri so sile v
ravnovesju, običajno labilna. Pokažimo to na primeru dveh trajnih magnetov. Recimo,
da en magnet privežemo na silomer, drugega, ki je obrnjen tako, da med magnetoma
deluje privlačna sila, pa trdno vpnemo v držalo. Sprva bi morda pomislili, da bomo
silo lahko izmerili tako, da bomo magnet na silomeru približevali vpetemu magnetu in
odčitavali vrednosti na silomeru v odvisnosti od razdalje med magnetoma. V resnici
se meritve ne da narediti na tak način, saj je krajevna odvisnost magnetne sile
prevelika v primerjavi s silo v vzmeti, ko se ta malo raztegne. Predpostavimo, da smo
pri neki razdalji ujeli ravnovesje sil in je magnetna sila uravnotežena s silo vzmeti.
Zdaj želimo izmeriti silo še ob malo manjši razdalji, zato malenkost premaknemo
silomer z magnetom proti pritrjenemu magnetu. Ker se zaradi majhnega dodatnega
raztezka vzmeti sila v vzmeti po Hookovem zakonu poveča linearno z raztezkom,
medtem ko se magnetna sila zaradi malo zmanjšane razdalje med magnetoma
poveča veliko bolj kot sila v vzmeti, magneta potegne skupaj.
S silomerom ne moremo narediti meritve privlačne magnetne sile na enostaven
način, zato konstruiramo in izdelamo posebno napravo, ki omogoča take meritve. V
merilno napravo lahko enostavno pritrdimo dve majhni telesi – merjenca, med
katerima želimo meriti privlačno silo. V našem primeru sta to kvadra dimenzij
15 x 15 x 3 mm3, vsak kvader je lahko bodisi magnet bodisi kos železa. Z napravo
lahko precizno spreminjamo razdaljo med merjencema ter odčitavamo vrednost
privlačne sile s tehtnico, ki meri na stotinko grama natančno. Iz meritev velikosti
magnetnih sil v odvisnosti od razdalje nato s prilagajanjem modelske funkcije
določimo potenco, s katero magnetna sila pojema z razdaljo.
Preden končamo uvodno poglavje, na kratko poglejmo, kako so ljudje odkrivali
magnetne pojave in kako se je razvijalo znanje o magnetizmu skozi čas.
V antiki so poznali dva ločena pojava. Jantar (fosilizirana smola) je privlačil majhna
lahka telesa, posebni kamen pa železo. Poimenovanje pojavov smo prevzeli od
starih Grkov, ki so jantar imenovali elektron, posebni kamen pa lithos magnetis.
Pojava sta vzbujala zanimanje posebej zato, ker gre za silo, ki deluje na daljavo.
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Odkritje kompasa, ki naj bi segalo že v 10. stoletje, je prispevalo k prvim resnejšim
raziskovanjem z magneti. Kot primitivni kompas so uporabljali podolgovat naravni
magnet na kosu plutovine, ki je plaval na vodi.
Pierre de Maricourt je leta 1296 prvi pisal o svojih poskusih z magneti. Z magnetnico
je ugotavljal sile na površju naravnega magneta, postruženega v obliki krogle.
Spoznal je, da kaže magnetna igla v smereh poldnevnikov, in vpeljal pojma severni
ter južni pol. Ugotovil je:


da se severni in južni pol privlačita, severni in severni pol ter južni in južni pol
pa odbijata,



da se v enakih razmerah dva magneta privlačita z večjo silo kot magnet in kos
železa,



da nastaneta dve magnetnici, če eno magnetnico prepolovimo.

Pozneje je William Gilbert (1545 do 1603) ugotovil, da je Zemlja velik magnet. Prišel
je tudi do spoznanja, da naj bi se Zemljin južni magnetni pol natančno ujemal s
severnim zemljepisnim polom, severni magnetni pol pa z južnim zemljepisnim polom.
Pred 18. stoletjem so električne pojave obravnavali ločeno od magnetnih. Nato so
ugotovili:


da se magnetnica ob blisku odkloni,



da blisk razmagneti magnetnico in



da lahko blisk tudi namagneti kos jekla.

Slika 1: Ob vklopu električnega toka se magnetnica odkloni [1].

Leta 1820 je Hans Christian Østred (1777 do 1851) poročal, da je povezal elektriko
ter magnetizem s poskusom, pri katerem je postavil magnetnico vzporedno z
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odsekom vodnika. Povezavo dokaže magnetnica, ki se ob vklopu toka odkloni
(slika 1).
Kmalu za tem je André Marie Ampére (1775 do 1836) ugotovil, da se vzporedna
ravna vodnika privlačita, če po vodnikih teče tok v isti smeri, in odbijata, če po
vodnikih teče tok v nasprotnih smereh. Ampére je spoznal, da bi lahko magnetnico
pod vodnikom uporabili kot galvanometer za merjene toka in s tem predlagal prvi
merilnik za tok.
Pozneje so k razumevanju magnetizma veliko prispevali še mnogi, med njimi James
Clerk Maxwell (1831 do 1879) in tudi slovenski fizik Jožef Stefan (1835 do 1893)
(Strnad, 2003).
Ob koncu uvoda na kratko povzemimo, kako je razporejena snov v diplomskem delu.
V naslednjem poglavju podamo teoretično ozadje, ki je potrebno za razumevanje
magnetnih sil in razlikovanje med posameznimi snovmi glede na odziv v magnetnem
polju. V tretjem poglavju podrobno opišemo merilno napravo, ki smo jo konstruirali za
izvedbo vseh meritev. V četrtem poglavju predstavimo meritve in rezultate meritev ter
pojasnimo obliko magnetnega polja okoli ploščatega trajnega magneta s smerjo
magnetizacije pravokotno na največjo ploskev. Nato v petem poglavju predlagamo,
kaj od opisanega bi učenci ali dijaki lahko opravili med poukom fizike. Delo sklenemo
z zaključkom, v katerem povzamemo najpomembnejše ugotovitve.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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2. TEORETIČNI DEL
2.1.

Magneti

Trajni magnet je sestavljen iz kovine, ki je namagnetena in v svoji okolici ustvarja
magnetno polje, to pa deluje s silo ali navorom na druge trajne magnete ali vodnike s
tokom. Snovi, ki jih lahko namagnetimo, so železo, nikelj in kobalt ter nekatere
njihove zlitine in jih imenujemo feromagnetne snovi. Od teles, ki niso trajni magneti,
magnet najbolj privlači telesa, ki so sestavljena iz feromagnetnih snovi.
Trajni magnet nastane tako, da feromagnetno snov za nekaj časa postavimo v
močno magnetno polje. Šibke trajne magnete razmagnetimo, če jih postavimo v
dovolj močno spreminjajoče se magnetno polje. Vse magnete, tudi zelo močne, pa
popolnoma razmagnetimo tako, da jih segrejemo nad dovolj visoko temperaturo, ki jo
imenujemo Curiejeva temperatura (za železo je

).

Trajni paličasti magnet najmočneje privlači železne opilke na svojih krajiščih, ki ju
imenujemo pola (slika 2). Če bi bil tak magnet vrtljiv okoli prečne osi, bi se postavil v
smeri sever–jug. Dogovor je, da pol, ki kaže proti (zemljepisnemu) severu,
imenujemo severni pol (ang.: north) in pol, ki kaže proti jugu, južni pol (ang.: south).
Magneti imajo vedno sodo mnogo polov, saj magnetni monopoli ne obstajajo. Vsak
magnet ima vedno južni in severni magnetni pol.

Slika 2: Razporeditev železnih opilkov blizu magneta [2].

Magnet, s katerim se lahko orientiramo, imenujemo kompas. Kompas se ob
vsakodnevni uporabi nahaja v magnetnem polju, ki izvira iz Zemlje, saj naš planet
deluje kot velik magnet.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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Slika 3: Zemljini zemljepisni in magnetni poli ter smeri kompasov na različnih lokacijah [3].

Zemljin severni zemljepisni pol se v grobem ujema z južnim magnetnim polom in
obratno (slika 3). Kompasova igla (obarvana rdeče) kaže proti severnemu
zemljepisnemu polu, torej proti južnemu magnetnemu polu.
Zanimivo je opazovati medsebojno delovanje dveh trajnih magnetov. Opazimo, da se
istoimenska pola odbijata, različnoimenska pola pa privlačita (slika 4).

Slika 4: Privlačne in odbojne sile med magnetoma. Zgornja dva primera ponazarjata odboj med
istoimenskimi poli, spodnja dva pa privlak med različnoimenskimi poli [4].

Trajni magnet lahko razpolovimo na dva različna načina. Lahko ga razpolovimo
pravokotno na zveznico magnetnih polov ali vzporedno z zveznico. Pri razpolavljanju
magneta ne dobimo dveh ločenih monopolov, ampak dva manjša magneta z dvema
magnetnima poloma. Najprej si poglejmo delitev magneta pravokotno na zveznico
magnetnih polov (slika 5).

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)

6

Teoretični del

Slika 5: Razpolovitev magneta pravokotno na zveznico magnetnih polov. Novonastala magneta se pri isti
postavitvi privlačita.

Po razpolovitvi se novonastala magneta privlačita v smeri, ki je prikazana na sliki 5,
tako da je ob združitvi obeh magnetov stanje enako začetnemu. Drugače je pri delitvi
magneta vzporedno z zveznico magnetnih polov (slika 6).

Slika 6: Razpolovitev magneta vzporedno z zveznico magnetnih polov. Novonastala magneta se pri isti
postavitvi odbijata.

Po takšni delitvi se novonastala magneta na starih položajih odbijata, saj se
istoimenski magnetni poli odbijajo, zato začetnega stanja ni moč ponovno vzpostaviti.
Novonastala magneta lahko zbližamo samo na silo ali pa tako, da enega obrnemo na
način, da sta si nasproti različna pola magnetov (slika 6, desno). Ker se
različnoimenski magnetni poli privlačijo, se bosta novonastala magneta privlačila in
bosta, če ju spustimo iz rok, trčila skupaj in ostala en ob drugem.
Poleg trajnih magnetov poznamo še elektromagnete, ki ustvarijo magnetno polje s
pomočjo električnega toka. Elektromagnet ustvarja magnetno polje in s tem na primer
privlači železne kose na avtoodpadu, dokler po žicah elektromagneta teče električni
tok. Ko tok preneha teči, preneha obstajati magnetno polje in preneha delovati
privlačna sila. Primeri, kjer srečamo elektromagnete, so zvočnik, sistem za star šolski
zvonec in elektromotor (Oxlade in sod., 1994; Strnad, 2003).

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)

7

Teoretični del

2.2.

Magnetno polje

Poglavje o splošnih lastnostih magnetnega polja je povzeto po Strnadu (1978),
marsikaj se najde tudi v kakem drugem univerzitetnem ali srednješolskem učbeniku
fizike, ki obravnava magnetizem oziroma magnetostatiko.
Magnetno polje nastane v okolici magneta ali vodnika, po katerem teče električni tok
(slika 7). Gostoto magnetnega polja označimo z

, enota za

se imenuje tesla,

1 T = 1 N/Am = 1 Vs/m2.

Slika 7: Magnetno polje okoli vodnika, po katerem teče električni tok, ima po dogovoru smer desnega
vijaka [5].

Magnetno polje deluje s silo ali navorom na druge trajne magnete ali vodnike s
tokom. Magnetno polje je vektorska količina, zato ga opišemo z velikostjo in s smerjo.
Smer magnetnega polja v določeni točki polja definiramo s smerjo magnetnice v
ravnovesni legi. Magnetnica je majhen trajni paličasti magnet, vrtljiv v vseh smereh.
Zunanje magnetno polje ima tisto smer, v katero kaže severni pol magnetnice. Za
lažjo predstavo magnetnega polja z magnetnico raziščemo prostor. Najprej izberemo
začetno točko, v katero postavimo magnetnico in označimo njeno smer. Nato
magnetnico premaknemo v smeri, določeni v prejšnjem koraku. Na novi točki zopet
označimo novo smer magnetnega polja in tako nadaljujemo. Nastanejo lomljene črte,
ki jih povežemo v krivulje. Te krivulje imenujemo magnetne silnice in izvirajo iz
severnega magnetnega pola ter se stekajo v južni magnetni pol. To je videti v
nasprotju z izjavo, da so magnetne silnice vedno sklenjene, kakor vidimo na sliki 7.
Kadar imamo opravka s trajnimi magneti, si predstavljamo, da gredo silnice skozi
magnet in so zato dejansko sklenjene. V vsaki točki polja ima tangenta na silnico
smer magnetnega polja. Velikost magnetnega polja ponazorimo z gostoto magnetnih
silnic – več kot je magnetnih silnic, močnejše je magnetno polje.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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Slika 8: Magnetno polje v bližini trajnega magneta. Ob magnetnih polih je magnetno polje največje, jasno
je označena tudi smer magnetnega polja [6].

Iz slike 8 je razvidno, da je magnetno polje trajnega magneta največje ob magnetnih
polih. Gostota magnetnih silnic je največja ob magnetnih polih (Strnad, 1978).

2.3.

Snovi v magnetnem polju

Gostota magnetnega polja

snovi, ki se nahaja v zunanjem magnetnem polju

, je

lahko večja ali manjša od gostote zunanjega magnetnega polja (slika 9). Razmerje
velikosti polja v snovi in zunanjega polja

imenujemo permeabilnost. Glede

na velikost permeabilnosti se snovi delijo na:


diamagnetne



paramagnetne



feromagnetne

,
in

Slika 9: Velikost magnetnega polja v telesu, ki ga postavimo v zunanje magnetno polje
majhna polja sorazmerna zunanjemu polju
.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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2.3.1. Diamagnetne snovi
Razmislek zgradimo na vodikovem atomu v plinastem vodiku, vendar pa približno
velja tudi za druge pline, kapljevine in trdnine. Vodikov atom ima en elektron, ki kroži
okoli pozitivnega jedra s konstantno hitrostjo. To lahko primerjamo z makroskopsko
sliko ovoja, po katerem teče električni krog. Elektron ima potemtakem magnetni
moment

, ki je pravokoten na ravnino kroženja elektrona. Ocena za magnetni

moment elektrona je

Am2. Posledica kroženja elektrona v magnetnem

polju je, da se komponenta magnetnega momenta snovi poveča v nasprotni smeri
zunanjega polja, zato je gostota magnetnega polja v snovi manjša kot gostota
zunanjega polja. Permeabilnost diamagnetnih snovi je manjša kot 1

, torej je

manjša od gostote magnetnega polja

gostota magnetnega polja v snovi

zunaj snovi. Primeri diamagnetnih snovi so H2O, baker in živo srebro. Pripomniti
velja, da je permeabilnost diamagnetnih snovi le malo manjša od 1 (

),

torej je razlika med magnetnim poljem v snovi in zunaj snovi majhna (Strnad, 1978).

2.3.2. Paramagnetne snovi
Če bi bili magnetni momenti atomov in molekul samo posledica gibanja elektronov, bi
bile vse snovi diamagnetne. Obstoj paramagnetnih snovi je dokaz, da je magnetni
moment atomov in molekul lahko posledica tudi nečesa drugega. Atomi in molekule
imajo magnetni moment, ki izvira iz lastnega magnetnega momenta elektrona. Že
elektron sam deluje kot izredno majhna magnetnica z nekim magnetnim momentom.
V paramagnetnih snoveh torej prevladuje lastni magnetni moment elektrona nad
magnetnim momentom krožečega elektrona. Magnetni momenti pozitivno nabitih
delcev so v primerjavi z negativno nabitimi delci mnogo manjši, zato jih ni potrebno
upoštevati. Atome in molekule si predstavljajmo kot drobne magnetnice. Preden je
paramagnetna snov položena v zunanje magnetno polje, kažejo te magnetnice v vse
smeri, zato se njihov prispevek k magnetnemu polju v povprečju izniči. Ko pa je snov
v magnetnem polju, magnetni navor zunanjega polja sili magnetnice, da se delno
uredijo, zato jih v povprečju kaže več v smeri magnetnega polja kot v nasprotni
smeri. Permeabilnost paramagnetnih snovi je večja kot 1
polje v snovi večje kot zunaj nje

, torej je magnetno

. Primeri paramagnetnih snovi so aluminij,

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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cink in platina. Tudi za paramagnetne snovi je permeabilnost zelo blizu vrednosti 1
), torej je magnetno polje v snovi le malo večje od zunanjega polja

(
(Strnad, 1978).

2.3.3. Feromagnetne snovi
Tudi atomi v feromagnetnih snoveh imajo lasten magnetni moment. Medsebojni vplivi
teh magnetnih momentov sosednjih atomov so zelo močni. To je razlog, da so lastni
magnetni momenti v določenem območju spontano urejeni. Takšnemu območju, ki
vsebuje približno

atomov, pravimo domena. Notranja magnetna polja domen v

nemagnetni feromagnetni snovi kažejo v vse mogoče strani in se v povprečju izničijo.
V zunanjem magnetnem polju pa se nekatere domene poravnajo tako, da imajo isto
smer magnetnega polja kot zunanje polje. Pravimo, da se v feromagnetni snovi
pojavi velika magnetizacija. Gostota magnetnega polja v snovi je sestavljena iz
gostote zunanjega polja in iz prispevkov domen ter je zato mnogo večja od gostote v
praznem prostoru. Posledično je permeabilnost feromagnetnih snovi veliko večja kot
1

. Primeri feromagnetnih snovi so železo, nikelj in kobalt. S segrevanjem do

visokih temperatur dosežemo, da se zaradi termičnega gibanja domene zopet uredijo
v vse poljubne smeri in s tem izničimo magnetno polje oziroma magnetizacijo v snovi
(Strnad, 1978).

2.3.4. Magnetilna in histerezna krivulja
Za permeabilnost

diamagnetnih in paramagnetnih snovi velja zveza

Permeabilnost meri razmerje med gostoto magnetnega polja v snovi
gostoto v vakuumu

,

je jakost magnetnega polja in

in ustrezno

indukcijska konstanta. Pri

feromagnetnih snoveh gostota magnetnega polja in jakost magnetnega polja v
splošnem nista sorazmerni, zato je potrebno vpeljati diferencialno permeabilnost

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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kjer sta

in

permeabilnost
gostote

majhni spremembi pripadajočih fizikalnih količin. Diferencialna
je odvisna od jakosti magnetnega polja. Z merjenjem jakosti

in

magnetnega polja po majhnih korakih pridemo do magnetilne in histerezne

krivulje. Magnetilna krivulja je na sliki 10 narisana s črtkano črto in jo dobimo, če
uporabimo feromagnetno snov, ki še ni bila v magnetnem polju. Pri dovolj veliki
jakosti magnetnega polja se feromagnetne snovi popolnoma namagnetijo in
magnetilne krivulje vseh feromagnetnih snovi postanejo položne. Temu območju
pravimo območje nasičenja. Ko jakost magnetnega polja

, v katerem je

feromagnetna snov popolnoma namagnetena, spreminjamo proti vrednosti
10, ima histerezna krivulja
magnetnega polja spremenimo od

na sliki

drugačne vrednosti kot v primeru, da jakost
do

. Gostota magnetnega polja

potemtakem ni enolično določena. Krivulji na sliki 10 pravimo histerezna krivulja
(Strnad, 1978).

Slika 10: Magnetilna (prekinjena črta) in histerezna (polna črta) krivulja
(transformatorsko pločevino). [7]

za mehko železo

V diplomskem delu obravnavamo primer, kjer je kos železa, ki ga približamo
močnemu trajnemu magnetu, v premajhnem zunanjem magnetnem polju, da bi se kaj
dosti odmaknili od magnetilne krivulje, ki je na sliki 10 označena s prekinjeno črto.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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Zato lahko v delu privzamemo, da je magnetno polje oziroma magnetizacija v železu
sorazmerna zunanjemu magnetnemu polju, čeprav je železo feromagnetna snov.

2.4.

Magnetne sile

Sila je fizikalna količina, s katero opišemo delovanje enega telesa na obliko in/ali
gibanje drugega telesa. Sila je vektorska količina, zato jo opišemo z velikostjo in
smerjo. Njena oznaka je , enota pa newton (N).
Poznamo sile, ki delujejo na daljavo ali na dotik. Sile na dotik so tiste, ki delujejo pri
neposrednem dotiku, na primer sila rok na voziček, ki ga potiskamo, ali sila noge na
nogometno žogo, ki jo brcnemo. Med sile, ki delujejo na daljavo, spadajo, na primer,
gravitacijska, električna in magnetna sila (Oxlade in sod., 1994). Planet Zemlja nas
vedno privlači, na primer tudi med skokom v zrak, ko se Zemlje ne dotikamo. Primer
delovanja električne sile iz vsakdanjega življenja opazimo, ko se češemo. Ko glavnik
približamo lasem, jih električna sila potegne h glavniku. Za magnete je značilno, da
se med sabo bodisi odbijajo bodisi privlačijo, tudi če se ne dotikajo. Z magnetno
privlačno silo delujejo magneti na daljavo tudi na železo, nikelj in kobalt.
Na magnetni dipol v magnetnem polju lahko delujejo magnetne sile in navor. Pri
magnetnem dipolu v homogenem magnetnem polju je vsota vseh magnetnih sil, ki
delujejo nanj, enaka nič. Vsota navorov, ki delujejo na dipol, pa je različna od nič, če
zveznica magnetnih polov magnetnega dipola ni vzporedna z zunanjim homogenim
magnetnim poljem, sicer je vsota navorov enaka nič. Pri magnetnem dipolu v
nehomogenem magnetnem polju, na primer polje, ki ga ustvarja drug magnetni dipol,
je navor lahko enak ali različen od nič, medtem ko je vsota vseh sil, ki delujejo na
magnetni dipol, vedno različna od nič. Če magnetna dipola nista vpeta, ju
potemtakem potegne skupaj. Magnetno silo, katere vzrok je dipol trajnega magneta,
zapišemo kot (Kuščer in Kodre, 2006)

pri čemer je

magnetni moment,

operator nabla,

pa je gostota magnetnega

polja. Dobljeni izraz pove, da je sila sorazmerna s tem, za koliko se spremeni vektor
v smeri vektorja

. Produkt

pomeni
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Gostota magnetnega polja okoli trajnega magneta pada podobno kot polje
točkastega dipola, torej s tretjo potenco oddaljenosti
,

pri čemer je

razdalja od točkastega dipola. Pri interakciji dveh magnetnih dipolov

deluje med njima privlačna ali odbojna magnetna sila, ta pa pada s četrto potenco
oddaljenosti
,

saj je magnetni moment trajnega magneta konstanten in odvajanje zmanjša potenco,
s katero se z razdaljo spreminja magnetno polje, za ena, kar lahko simbolično
zapišemo kot (Kraftmakher, 2007)
.

Pri interakciji dipola (en trajni magnet) in kosa železa je potrebno upoštevati, da
magnetni moment kosa železa ni konstanten, ampak se z oddaljenostjo spreminja.
Železo je feromagnetna snov, zato je v magnetnem polju namagneteno.
Magnetizacija kosa železa v šibkem zunanjem magnetnem polju je linearno
sorazmerna z zunanjim magnetnim poljem (na sliki 10 se nahajamo v bližini točke 0),
saj smo dovolj oddaljeni od območja nasičenja. Z oddaljenostjo od trajnega magneta
magnetizacija kosa železa pada s tretjo potenco, saj je, kot rečeno, sorazmerna z
zunanjim magnetnim poljem. Gostota magnetnega polja v sredini kosa železa torej
pada s tretjo potenco oddaljenosti,

pa s četrto. Magnetna sila potemtakem

pada s sedmo potenco razdalje
.

Teoretično ozadje predpostavlja, da imamo opravka s točkastimi trajnimi magneti,
vendar to ni res. Pri poskusu so uporabljeni trajni magneti z dimenzijami 15 x 15 x
3 mm3, zato odvisnosti od razdalje niso več tako očitno potenčne. Kljub temu
krajevno odvisnost sile od razdalje med magnetoma ali med magnetom in kosom

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)

14

Teoretični del
železa modeliramo s potenčno funkcijo, a ne pričakujemo, da bo vrednost potence
natančno 4 in 7. Trajni magnet je razsežno telo, zato pričakujemo hitrejše padanje
privlačne magnetne sile z razdaljo, kar pomeni, da so potence padanja sile z razdaljo
verjetno večje od 4 in 7 (Lukefahr, 1992).

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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3. OPIS MERILNE NAPRAVE IN MERITEV
Nekaj člankov in drugega gradiva o odbojnih silah med magneti se lahko najde, saj je
merjenje magnetnih odbojnih sil razmeroma preprosto. Precej bolj zapleteno je
merjenje privlačnih magnetnih sil in izdelava merilne naprave (slika 11), s katero smo
jih merili.

Slika 11: Merilna naprava. Med meritvami smo uporabljali drugo tehtnico. Na sliki je tehtnica dodana le
simbolično, da se vidi, kako poteka meritev.

3.1.

Sestava merilne naprave

Celotna merilna naprava (slika 11) je narejena iz neferomagnetnih materialov, saj bi
sicer lahko vplivala na meritve. Naprava je sestavljena iz ohišja, vijačnega sistema,
kletke in podnožja.
Ohišje je sestavljeno iz aluminijastih nosilcev (na njih so le črni plastični pokrovčki), ki
so pritrjeni z aluminijastimi vijaki in maticami.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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Vijačni sistem je pretežno iz medenine, ki je zlitina cinka in bakra. Glavni del
mehanizma je medeninasta navojna palica, katere naloga je natančno spreminjanje
razdalje kletke od podnožja, v katerih se nahajajo magneti ali železo. Poleg navojne
sta na kletko pritrjeni še dve medeninasti palici, ki gladko drsita skozi zgornji nosilec
in skrbita za premo gibanje kletke (slika 12). V spodnjem delu je navojna palica
vrtljivo vpeta, tako da se lahko prosto vrti.

Slika 12: Vodilo naprave je sestavljeno iz leve in desne medeninaste palice, ki gladko drsita skozi zgornji
aluminijasti nosilec, medtem ko se navojna palica privija ali odvija v zgornji aluminijasti nosilec.

Blizu vrha vijačnega sistema je štirinožna matica, ki je na medeninasto navojno
palico nepremično fiksirana s krilato matico.

Slika 13: Štirinožna matica omogoča precizno določanje zasukov.

Štirinožna matica omogoča precizno določanje zasukov, katerih posledica je dviganje
ali spuščanje kletke (slika 13). Čisto na vrhu je krilata matica, ki služi hitrejšemu
odvijanju in privijanju navojne palice. Obe krilati matici sta iz jekla, vendar sta dovolj
odmaknjeni od merjencev, tako da na njiju ne vplivata.
Kletka, ki je pritrjena na spodnji del vijačnega sistema, je iz aluminija (slika 14). Njena
spodnja ploskev je iz pertinaksa, ki se navadno uporablja kot osnova pri sestavljanju
elektronskih vezij in je neprevoden ter nefoeromagneten. Zunanji medeninasti palici
vijačnega sistema sta nepremično pritrjeni na kletko, medtem ko se navojna palica
prosto vrti.
Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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Slika 14: Nosilna kletka zgornjega merjenca.

Pod kletko se nahaja podnožje, ki je popolnoma ločeno od ostalih delov merilne
naprave. Sestavljeno je iz aluminija, plastike in pertinaksa (slika 15).

Slika 15: Podnožje, ki skrbi za mirovanje spodnjega merjenca.

S pomočjo vijakov in pertinaks ploščice poskrbimo, da se magnet ne more premakniti
s podnožja. Naloga plastičnih kvadrov je, da magnet dobro pritrdijo v podnožje
oziroma da je vedno v stiku s pertinaks ploščico. Vodoravno gibanje magneta
preprečuje papirček, vstavljen v podnožje, tako da je magnet vedno na določenem
mestu. Podnožje je položeno še na plastično škatlico, ta pa na tehtnico. Plastično
škatlico uporabimo zato, da zmanjšamo morebitne privlačne sile med magnetom in
kovinsko merilno ploščo tehtnice.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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3.2.

Način merjenja

Merilna naprava se deli na zgornji in spodnji del. Zgornji del je sestavljen iz ohišja,
vijačnega sistema ter kletke, spodnji pa iz podnožja, plastične škatlice ter tehtnice.
Ker merimo privlačne sile med dvema telesoma, rabimo dva merjenca (en merjenec
je lahko sestavljen tudi iz dveh magnetov ali kosa železa). Enega postavimo v kletko,
drugega pa v podnožje (slike 11, 14 in 15). Pred začetkom merjenja zgornji in spodnji
del poravnamo tako, da sta bodoči mesti merjencev navpično eno nad drugim. Zatem
v podnožje in v kletko vstavimo po en merjenec. Zaradi enostavnejše in bolj natančne
izvedbe meritev spodnji merjenec nepremično fiksiramo, zgornjega pa zgolj položimo
na pravo mesto v kletki. Skrb, da bi se zgornji merjenec premaknil, je odveč, saj med
merjencema delujejo samo privlačne sile. Nato v želji po čim večjem številu meritev
kar najbolj približamo kletko k podnožju. V primeru premajhne razdalje med kletko in
podnožjem postane sila med merjencema večja od sile teže celotnega podnožja in
podnožje skoči navzgor ter se prilepi na kletko. Začetna velikost razmika med
podnožjem in kletko je torej za spoznanje večja od te mejne razdalje.
Po določitvi leg merjencev in razmika odstranimo zgornji merjenec, tako da ni
prisotnih nobenih privlačnih sil. Tehtnico, obremenjeno le s plastično škatlico,
podnožjem ter spodnjim merjencem, v tem trenutku postavimo na ničlo, tako da
tehtnica kaže 0,00 g. S tem si zagotovimo lažjo interpretacijo podatkov, saj tehtnica
kaže silo privlaka med merjencema, izraženo kot maso v gramih. Potem postavimo
zgornji merjenec v kletko, na že znano mesto. S tehtnice odčitavamo podatek o masi,
ki ga preračunamo v privlačno silo med merjencema (slika 16).

Slika 16: Primer izpisa na tehtnici.

Prvih nekaj deset meritev, ko je razdalja med merjencema še majhna, spreminjamo
razdaljo med merjencema po četrt obrata navojne palice, saj se sila v tem intervalu
močno spreminja z razdaljo med merjencema. Dvigovanje ali spuščanje kletke lahko
pri večjih razdaljah povečamo na dve četrtini zasuka ali več, pri čemer smo pozorni
Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)
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na to, da se od ene do druge meritve sila spremeni malo, a vseeno dovolj, da je
sprememba dobro merljiva. Pri nekaterih meritvah na koncu razmik povečujemo tudi
po štiri obrate. Število obratov navojne palice med posameznima meritvama je
odvisno od merljivosti spremembe velikosti privlačne sile med merjencema.
Meritve so se torej začele, ko sta bila merjenca kar se da blizu. Nadaljevale so se
tako, da smo zgornji merjenec oddaljevali in ga dvignili za smiselno razdaljo (dokler
ni postala privlačna sila med merjencema neznatno majhna). Zatem smo zgornji
merjenec preko enakih vmesnih razdalj približevali k spodnjemu merjencu, do
začetne lege, in še enkrat merili silo med merjencema pri vsaki vmesni razdalji.
Tekom meritev smo merili število vrtljajev navojne palice in negativno maso na
tehtnici. Število vrtljajev nam določa spremembo višine kletke oziroma razdalje med
merjencema, negativna masa pa privlačno silo med merjencema.

3.3.

Računsko ozadje meritev

Razdaljo med merjencema spreminjamo z navojno palico, ker lahko na ta način
natančno kontroliramo oziroma določamo razdaljo med merjencema. Za izračun
dejanske spremembe razdalje pri enem obratu navojne palice moramo izmeriti hod
navoja na navojni palici. Da povečamo natančnost meritve, izmerimo spremembo
višine po določenem številu zasukov navojne palice. Navojno palico zavrtimo 75-krat.
Na vsakih 25 vrtljajev izmerimo višino spodnjega krajišča navojne palice. Dvig
navojne palice po 25 vrtljajih označimo z
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Tabela 1: Določanje hoda navojne palice. V prvem stolpcu je število polnih obratov matice, v drugem
stolpcu višina nosilne kletke glede na izbrano referenčno lego in v tretjem višinska razlika med dvema
zaporednima višinama kletke.

obrati - M [/]

h [mm]

0

57,45

h [mm]
31

25

88,45
31

50

119,45
31

75

150,45

Iz tabele 1 izračunamo hod navojne palice po enačbi
mm

mm,

iz katere lahko razberemo, da se navojna palica v enem obratu dvigne za
mm, v eni četrtini obrata pa za

1,24

0,31 mm.

V tabeli 2 je v prvem stolpcu vnesen

, ki nam pove, kolikokrat smo zavrteli

štirinožno matico za četrt obrata. Prvo meritev označimo z
število zasukov po četrt obrata

1, torej je
.

V drugem stolpcu najdemo višino , ki nam pove, za koliko se je povečala višinska
razlika med merjencema.
Poglejmo si vse delujoče sile na podnožje. Nanj delujejo gravitacijska sila
tehtnice

in sila spodnjega merjenca, ki je v podnožju,

, sila

. Gravitacijska sila je

usmerjena proti središču Zemlje, torej vleče podnožje proti tlom in s tem pritiska na
tehtnico. To silo bi lahko preprosto izračunali kot produkt mase podnožja (vključno z
merjencem) in gravitacijskega pospeška. Temu se lahko ognemo tako, da pred
začetkom meritev, ko je podnožje že na tehtnici, postavimo tehtnico na nič (funkcija
»tara«). Nasprotno smer kot gravitacijska sila ima sila tehtnice, ki deluje na podnožje.
Na podnožje deluje tudi sila spodnjega merjenca, ki je usmerjena navzgor, v smeri
nasproti središča Zemlje. To pa je tista sila, ki nas zanima – magnetna sila med
dvema merjencema. Ker podnožje miruje, je vsota vseh sil nanj enaka 0
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∑

.

Zato velja
.

Ko postavimo tehtnico na ničlo, na desni strani enačbe

odštejemo

. Dobimo

preprosto enačbo:
.

Iz tega sledi, da iz neposrednega odčitavanja mase, ki jo pokaže tehtnica in jo
odčitamo v gramih, dobimo velikost magnetne sile med dvema merjencema s
preprostim preračunom mase v težo.
Silo, s katero delujemo na tehtnico, tehtnica pretvori v maso, zato pri uporabi tehtnice
za merjenje sile uporabimo obratni postopek. Dobljeno negativno maso pretvorimo v
9,8062 m/s2.

. Gravitacijski pospešek v Ljubljani je

silo tehtnice

Podatki o sili med oddaljevanjem merjenca so zapisani v tretjem in četrtem stolpcu
tabele 2, v petem in šestem stolpcu so podatki o sili med približevanjem merjenca. V
zadnja dva stolpca tabele 2 zapišemo povprečje odčitanih mas oziroma preračunanih
sil.
Tabela 2: Izmerjene sile med oddaljevanjem in približevanjem enega merjenca drugemu. Ker so razlike
med izmerjenimi vrednostmi pri enakih razdaljah majhne, uporabimo kot vrednost povprečje obeh
meritev (približevanje in oddaljevanje). V prvem stolpcu je zaporedna številka ¼ obrata navojne palice, v
drugem ustrezni premik od najmanjše vrednosti, ki ji pripišemo razdaljo nič, v tretjem in petem stolpcu je
odčitana negativna masa na tehtnici, v četrtem in šestem je masa preračunana v silo teže, v sedmem in
osmem pa sta povprečni vrednosti odčitane mase in preračunane sile za vsako lego kletke z merjencem.

oddaljevanje

približevanje

N x [mm] privlak1 [g] F1 [N] privlak2 [g] F2 [N] povpr. privlaka [g] povprečje F [N]
1
0,00
68,59
0,673
68,28
0,670
68,4
0,671
2
0,31
65,87
0,646
65,54
0,643
65,7
0,644
3
0,62
63,01
0,618
62,71
0,615
62,9
0,616
4

0,93

60,15

0,590

59,81

0,587

60,0

0,588

5

1,24

57,63

0,565

57,33

0,562

57,5

0,564

Zaradi večje preglednosti sta sestavljeni dve tabeli. V tabeli 4 so zapisane vrednosti
eksperimentalno izmerjene sile

in modelske funkcije

, s katero opišemo

odvisnosti privlačne magnetne sile od razdalje
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22

Opis merilne naprave in meritev

Pri tem je

konstanta, ki je odvisna od oblike in magnetizacije obeh merjencev,

začetna razdalja med središčema obeh merjencev,

je

je dodatna razdalja (višina)

med merjencema, ki jo spreminjamo z navojno palico. Potenca, s katero velikost
, je označena z

magnetne sile pada z razdaljo

,

je konstanta, ki jo v

splošnem izrazu vpeljemo za kompenzacijo v primeru napačne postavitve tehtnice na
nič (funkcija »tara«) pred začetkom merjenja. Pri modeliranju funkcije

se je

izkazalo, da je bila tehtnica pred meritvami pravilno postavljena na nič, zato dejansko
. Iz meritev, odčitanih s tehtnice, dobimo

ni bilo potrebe po vpeljavi konstante
velikost magnetne sile

, ki deluje med merjencema. Ob pravi izbiri konstant

smo z enačbo

sposobni generirati modelsko funkcijo

, ki se

tesno prilega eksperimentalno izmerjenim vrednostim magnetne privlačne sile
Obema funkcijama prištejemo
in

.

in ju logaritmiramo. Tako dobimo novi funkciji

. V programu Microsoft Excel z orodjem Reševalnik poiščemo

najustreznejše konstante

, ki dajo najmanjšo vsoto kvadratov razlik med

obema logaritmiranima funkcijama
izmerjenih vrednosti magnetne sile

in

modelske funkcije

in

.

Tabela 3: Primer rešitve, ki jo da Reševalnik. V prvem stolpcu je razdalja med središčema obeh
merjencev, v drugem stolpcu je konstanta, ki jo vpeljemo za kompenzacijo v primeru napačne postavitve
tehtnice na nič (funkcija »tara«) pred začetkom merjenja. V tretjem stolpcu se nahaja logaritem konstante,
ki je odvisna od oblike in magnetizacije obeh merjencev, v zadnjem stolpcu pa je potenca, s katero pada
velikost magnetne sile z razdaljo.

x0
[mm]

F0
[mN]

ln(K)
[/]

n
[/]

14,55

0,068

19,92

7,19

V tabelo 4 za lažjo predstavo vnesemo vmesne korake do generiranja modelske
funkcije

. Sedmi stolpec vsebuje kvadrate šestega stolpca, zadnji stolpec pa je

vsota vseh kvadratov iz sedmega stolpca. V predzadnjem stolpcu se nahaja računski
približek oziroma vrednosti modelske funkcije
vrednostim magnetne sile

, ki se čim bolj prilega izmerjenim

iz zadnjega stolpca v tabeli 2. V četrtem stolpcu

logaritmiramo drugi stolpec kar v milimetrih. To dejanje naklona premice ne
spremeni, le premico premakne v levo za
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Tabela 4: Vmesni koraki do generiranja modelske funkcije
. Ta se mora čim bolj prilegati izmerjenim
vrednostim privlačne magnetne sile
. V prvem stolpcu je velikost premika od najmanjše vrednosti, ki
ji pripišemo razdaljo nič, v drugem je vsota prvega stolpca ter , kar je razdalja med središčema obeh
merjencev. Tretji vsebuje vsoto eksperimentalno izmerjene sile ter , ki je konstanta, ki jo vpeljemo za
kompenzacijo v primeru napačne postavitve tehtnice na nič (funkcija »tara«) pred začetkom merjenja.
Vrednosti v četrtem in petem stolpcu dobimo, če logaritmiramo drugega in tretjega, v šestem pa se
nahaja razlika vrednosti v četrtem in petem. Funkcijo logaritma smo uporabili zato, ker nam kot rešitev v
grafu poda premico, iz katere lahko odčitamo potenco , s katero pada velikost magnetne sile z razdaljo.
Sedmi so zgolj kvadrirane vrednosti šestega, zadnji pa je vsota vseh vrednosti šestega. V predzadnjem
stolpcu so vrednosti modelske funkcije , generirane z enačbo (16), ki bi morale biti čim bližje vrednostim
v tretjem stolpcu.

x
[mm]

x+x0
[mm]

F+F0
[N]

ln(x+x0)
[/]

ln(F+F0) ln(y+ F0)-ln(F+F0) kvadrat
[/]
[/]
[/]

0,00
0,31
0,62
0,93

30,55
30,86
31,17
31,48

0,672
0,645
0,618
0,589

3,42
3,43
3,44
3,45

-0,40
-0,44
-0,48
-0,53

0,006
0,002
0,002
0,005

0,00003
0
0
0,00002

0,675 0,00074
0,645
0,618
0,591

1,24

31,79

0,565

3,46

-0,57

0,004

0,00002

0,566

Pravilnost izračunov, predvsem potence

y
[N]

vsota
[/]

lahko preverimo grafično (na primer graf

3 ali graf 4).

Naklon premice na grafu
potence

v odvisnosti od

ima vrednost iskane

(na primer graf 3 ali graf 4).
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3.4.

Izvor napak pri merjenju

Napake meritev so posledica nekaterih konkretnih pojavov, ki se zgodijo med
meritvijo. Spodaj naštevamo tiste, ki smo jih zaznali med izvajanjem meritev.


Upogib aluminijastega nosilca:

Prečni aluminijasti nosilec, preko katerega poteka vijačni sistem, se ob obremenitvi
rahlo upogne, s čimer se posledično zmanjša razdalja med merjencema in poveča
sila med njima. Ob največji obremenitvi 360 g se nosilec upogne za 0,3 mm.
Potrebno se je zavedati, da se nosilec ne upogne kar naenkrat, ampak se njegova
upognjenost med dvema meritvama le rahlo spremeni.


Upogib pertinaks plošče na dnu kletke:

Podobno kot aluminijasti nosilec se je lahko upogibala tudi spodnja pertinaks plošča
na kletki. Plošča se je ob obremenitvi ukrivila in zmanjšala razdaljo med merjencema
ter s tem rahlo povečala silo med njima.


Napaka pri vrtenju navojne palice:

Pri vrtenju navojne palice s štirinožno matico obstaja verjetnost, da štirinožna matica
v posamezni meritvi ni bila popolnoma poravnana s smerjo aluminijastega nosilca, ki
je služil za orientacijo pri zasukih za četrtino obrata. Vendar pa se te napake niso
seštevale, ampak so se lahko pojavile le pri vsaki posamezni meritvi.


Rahel odklon kletke od premega gibanja:

Kljub načrtovanemu idealnemu drsenju medeninastih palic skozi aluminijasti nosilec
in posledično premega gibanja kletke se je v praksi izkazalo, da je potrebno navojno
palico zelo skrbno vrteti, da zagotovimo želeno premo gibanje. Po drugi strani so že
same privlačne sile med merjencema poskrbele, da sta si bila čim bližje. Opaznejše
napake bi se lahko pojavile pri večjih oddaljenostih, kjer so sile precej šibke.
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4. MERITVE IN REZULTATI
Merimo privlačne magnetne sile

med dvema merjencema v odvisnosti od razdalje

. Merjenec je sestavljen iz enega ali dveh trajnih magnetov ali pa iz kosa
železa. Opravimo več različnih meritev.

4.1.

Merjenje magnetnega polja trajnega magneta

Trajni magnet št. 1 nepremično pritrdimo, nato pa s Hallovo sondo izmerimo gostoto
magnetnega polja v odvisnosti od razdalje. Hallova sonda je sestavljena tudi iz tankih
feromagnetnih trakcev, ki rahlo vplivajo na velikost magnetnega polja. Prisotnost
feromagnetnih snovi dokazuje dejstvo, da pri majhnih razdaljah potegne magnet k
Hallovi sondi in se nanjo prilepi. Vpliv Hallove sonde je očiten samo pri zelo majhnih
razdaljah. Na grafu 1 je to vidno v prvem delu, ki je zelo položen in kjer je magnetno
polje videti skoraj konstantno. Vzrok za to so ravno feromagnetni materiali v sondi.
Kljub temu se moramo z meritvami zadovoljiti, saj brez sonde meritev pač ne
moremo izvesti.
Graf 1: Gostota magnetnega polja trajnega magneta št. 1. Merili smo gostoto magnetnega polja v
odvisnosti od razdalje. V prvem delu je graf položen, čeprav magnetno polje tam ni konstantno. To je
posledica merjenja s Hallovo sondo, ki je zgrajena tudi iz feromagnetnih materialov. V zadnjem delu grafa
je gostota magnetnega polja skoraj nič in merimo dejansko velikost magnetnega polja ozadja.

B(r)
7
6

ln(U)

5
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1
0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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Eksperimentalne meritve nam nekoliko popačijo realno sliko magnetnega polja tik ob
magnetu, saj že sama Hallova sonda vpliva na meritve. Oglejmo si magnetno polje
razsežnega magneta še s teoretičnega vidika. Pri meritvah gostote magnetnega polja
smo uporabili magnet št. 1, zato vzemimo za dimenzije magneta kar 15 x 15 x 3 mm3
(slika 17).

Slika 17: Skica uporabljenega magneta. Na skici je magnet št. 1, ki ima ilustriran južni (modra barva) in
severni magnetni pol (rdeča barva).

Vrednost vertikalne komponente magnetnega polja

nad trajnim

magnetom dobimo z integriranjem prispevka točkastih dipolov, ki sestavljajo trajni
magnet, in jo v diplomskem delu predstavljamo le grafično na slikah 18, 19 in 20, saj
so izrazi zelo nepregledni in nimajo neposredne uporabne vrednosti pri analizi
magnetne sile, ki jo obravnavamo v delu. Integrale po magnetu izračunamo s
programom Mathematica, tako da koordinatni sistem postavimo v sredino magneta in
izberemo standardni kartezični koordinatni sistem

, da so koordinatne osi

vzporedne z robovi magneta v obliki kvadra. Širino magneta označimo z , debelino
oziroma višino magneta označimo z . Koordinata

nam pove, na kolikšni višini nad

središčem magneta opazujemo magnetno polje magneta. Na slikah 18, 19 in 20
predstavlja višina rdeče ploskve velikost magnetnega polja na določeni višini nad
magnetom. Mislimo si lahko, da je magnet položen v sredino spodnje ravnine in bi
segal od -7,5 mm do 7,5 mm vzdolž obeh vodoravnih koordinatnih osi. En milimeter
nad magnetom ima magnetno polje takšno velikostno porazdelitev, da je magnetno
polje nad robovi magneta malenkost večje kot nad središčem magneta (slika 18).
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Slika 18: Velikost magnetnega polja 0,1 mm nad uporabljenim magnetom. Višina rdeče ploskve
3
predstavlja velikost magnetnega polja 1,6 mm nad središčem magneta z dimenzijami 15 x 15 x 3 mm .
Mislimo si lahko, da je magnet položen v sredino spodnje ravnine. Magnet bi torej segal od -7,5 mm do 7,5
mm na obeh vodoravnih oseh. Velikost magnetnega polja je nad robovi večja kot nad središčem magneta.

Z oddaljevanjem od magneta postaja magnetno polje bolj gladko. Pri razdalji 3 mm
od ravnine

magnetno polje nad središčem magneta še vedno ni maksimalno,

ampak je maksimalna vrednost polja premaknjena proti robovom magneta (slika 19).
Na primer, razdalja med središčema dveh dotikajočih se magnetov debeline 3 mm je
enaka

3 mm.

Slika 19: Velikost magnetnega polja 1,5 mm nad uporabljenim magnetom. Višina rdeče ploskve
3
predstavlja velikost magnetnega polja 3 mm nad središčem magneta z dimenzijami 15 x 15 x 3 mm .
Mislimo si lahko, da je magnet položen v sredino spodnje ravnine. Magnet bi torej segal od -7,5 mm do 7,5
mm na obeh vodoravnih oseh. Velikost magnetnega polja je nad robovi večja kot nad središčem magneta.

V primeru, da smo od središča magneta oddaljeni za približno 4 mm ali več, dobi
magnetno polje samo en maksimum (slika 20), in sicer nad središčem magneta, na
premici

. Merilna naprava, uporabljena pri meritvah, omogoča merjenje

magnetnih sil od razdalje 6 mm naprej, kar pomeni, da je pri vseh meritvah magnetno
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polje magneta v podnožju na mestu merjenca v kletki največje nad središčem
magneta in pojema v vodoravnih smereh stran od premice

.

Slika 20: Velikost magnetnega polja 4,5 mm nad uporabljenim magnetom. Višina rdeče ploskve
3
predstavlja velikost magnetnega polja 6 mm nad središčem magneta z dimenzijami 15 x 15 x 3 mm .
Mislimo si lahko, da je magnet položen v sredino spodnje ravnine. Magnet bi torej segal od -7,5 mm
do 7,5 mm na obeh vodoravnih oseh. Velikost magnetnega polja ima maksimum nad središčem
magneta. Z oddaljevanjem od magneta postaja osrednji maksimum vedno bolj izrazit.

Ozebek R.: Privlačne magnetne sile (2013)

29

Meritve in rezultati

4.2.


Merjenje privlačnih magnetnih sil med dvema magnetoma

Prva meritev:

Pri prvi meritvi je bil spodnji merjenec v podnožju trajni magnet št. 1, zgornji merjenec
v kletki pa trajni magnet št. 2 (slika 21). Izmerjeni podatki so za izpis številčno
preobsežni (primeri so tabele 2, 3 in 4), zato so meritve in izračuni prikazani z grafi.

Slika 21: Lega merjencev pri 1. meritvi. Spodnji merjenec, ki se nahaja v podnožju, je trajni magnet št. 1,
zgornji merjenec v kletki pa je trajni magnet št. 2.

Odvisnost pojemanja magnetne sile z razdaljo

za prvo meritev je prikazana na

grafu 2.
Graf 2: Primer prileganja modelske funkcije
funkciji
. Modelska funkcija (rdeče barve) se tesno
prilega izmerjenim vrednostim magnetne sile (modra barva). Merili smo velikost magnetnih privlačnih sil
med dvema trajnima magnetoma v odvisnosti od razdalje.
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y - računski približek
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Z računskim orodjem Reševalnik smo iz modelske funkcije
tesno prilega meritvam magnetne sile

(enačba 15), ki se

, določili potenco ,
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Računsko določeno potenco
narišemo graf

preverimo grafično, zato vse funkcije logaritmiramo in

v odvisnosti od

(graf 3). Naklon premice v grafu je

enak iskani potenci .
Graf 3: Grafično določanje potence pri 1. meritvi. V graf so vnesene logaritmirane vrednosti izmerjene
magnetne sile v odvisnosti od logaritma razdalje med središčema obeh merjencev. Iz naklona premice je
razvidna potenca, s katero magnetna privlačna sila pada v odvisnosti od razdalje. Pri 1. meritvi je potenca
= 4,41.
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Druga meritev:

Pri drugi meritvi je bil spodnji merjenec v podnožju trajni magnet št. 1, zgornji
merjenec v kletki pa trajni magnet št. 3 (slika 22).

Slika 22: Lega merjencev pri 2. meritvi. Spodnji merjenec, ki se nahaja v podnožju, je trajni magnet št. 1,
zgornji merjenec v kletki pa je trajni magnet št. 3.

Z računskim orodjem Reševalnik smo iz modelske funkcije
, določili potenco ,

tesno prilega meritvam magnetne sile

Računsko določeno potenco

(enačba 15), ki se

lahko preverimo tudi grafično (graf 4).

Graf 4: Grafično določanje potence pri 2. meritvi. V graf so vnesene logaritmirane vrednosti izmerjene
magnetne sile v odvisnosti od logaritma razdalje med središčema obeh merjencev. Iz naklona premice je
razvidna potenca, s katero magnetna privlačna sila pada v odvisnosti od razdalje. Pri 2. meritvi je potenca
= 4,42.
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4.3.

Merjenje privlačnih magnetnih sil med magnetom in

železnim kvadrom


Tretja meritev:

Pri tretji meritvi je bil spodnji merjenec v podnožju trajni magnet št. 1, zgornji
merjenec v kletki pa kvader iz železa št. 1 (slika 23).

Slika 23: Lega merjencev pri 3. meritvi. Spodnji merjenec, ki se nahaja v podnožju, je trajni magnet št. 1,
zgornji merjenec v kletki pa je kvader iz železa št. 1.

Z računskim orodjem Reševalnik smo iz modelske funkcije
, določili potenco ,

tesno prilega meritvam magnetne sile

Računsko določeno potenco

(enačba 15), ki se

lahko preverimo tudi grafično (graf 5).

Graf 5: Grafično določanje potence pri 3. meritvi. V graf so vnesene logaritmirane vrednosti izmerjene
magnetne sile v odvisnosti od logaritma razdalje med središčema obeh merjencev. Iz naklona premice je
razvidna potenca, s katero magnetna privlačna sila pada v odvisnosti od razdalje. Pri 3. meritvi je potenca
= 7,19.
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Četrta meritev:

Pri četrti meritvi je bil spodnji merjenec v podnožju trajni magnet št. 1, zgornji
merjenec v kletki pa kvader iz železa št. 2 (slika 24).

Slika 24: Lega merjencev pri 4. meritvi. Spodnji merjenec, ki se nahaja v podnožju, je trajni magnet št. 1,
zgornji merjenec v kletki pa je kvader iz železa št. 2.

Z računskim orodjem Reševalnik smo iz modelske funkcije
, določili potenco ,

tesno prilega meritvam magnetne sile

Računsko določeno potenco

(enačba 15), ki se

lahko preverimo tudi grafično (graf 6).

Graf 6: Grafično določanje potence pri 4. meritvi. V graf so vnesene logaritmirane vrednosti izmerjene
magnetne sile v odvisnosti od logaritma razdalje med središčema obeh merjencev. Iz naklona premice je
razvidna potenca, s katero magnetna privlačna sila pada v odvisnosti od razdalje. Pri 4. meritvi je potenca
= 7,15.
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4.4.

Merjenje privlačnih magnetnih sil med dvema merjencema,

pri čemer je vsak sestavljen iz dveh magnetov


Peta meritev:

Pri peti meritvi je bil spodnji merjenec v podnožju sestavljen iz dveh trajnih magnetov
št. 1 in št. 2, zgornji merjenec v kletki pa tudi iz dveh trajnih magnetov št. 3 in št. 4.
Ker se različnoimenski poli privlačijo, smo bili primorani magnete postaviti tako, da je
smer magnetnih polj tistih dveh magnetov, ki sta skupaj, nasprotna (sliki 6 in 25).

Slika 25: Lega merjencev pri 5. meritvi. Spodnji merjenec, ki se nahaja v podnožju, je sestavljen iz dveh
trajnih magnetov št. 1 in št. 2, zgornji merjenec v kletki pa je sestavljen iz dveh trajnih magnetov št. 3 in
št. 4. Modra in rdeča barva predstavljata različna magnetna pola, zato je iz slike razvidna medsebojna lega
trajnih magnetov.

Razporeditev magnetnih silnic je pri tej meritvi relativno zapletena in zato drugačna
kot pri prejšnjih. Silnice ne prehajajo preprosto iz zgornjega merjenca v spodnjega
(če predpostavimo, da modra barva označuje južni magnetni pol trajnega magneta),
ampak na levi strani prehajajo navzdol, na desni pa navzgor. Točno na sredini med
vsemi magneti je gostota magnetnega polja enaka nič, to pa je lahko vzrok, da
iskana potenca ne bo več enaka tisti, ki jo napovemo v poglavju 2.4. in bo zato
različna od potenc, dobljenih v poglavju 4.2.2.
Z računskim orodjem Reševalnik smo iz modelske funkcije
tesno prilega meritvam magnetne sile

Računsko določeno potenco

(enačba 15), ki se

, določili potenco ,

lahko preverimo tudi grafično (graf 7).
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Graf 7: Grafično določanje potence pri 5. meritvi. V graf so vnesene logaritmirane vrednosti izmerjene
magnetne sile v odvisnosti od logaritma razdalje med središčema obeh merjencev. Iz naklona premice je
razvidna potenca, s katero magnetna privlačna sila pada v odvisnosti od razdalje. Pri 5. meritvi je potenca
= 5,05.
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5. MERJENJE PRIVLAČNIH MAGNETNIH SIL V ŠOLI
V osnovnih in srednjih šolah trajnim magnetom in njihovemu razumevanju ne
posvečajo veliko časa, kar je posledica dokaj zahtevnega fizikalnega ozadja ter
pomanjkljive opreme. Magnetne sile so zanimive zaradi podobnosti in razlik z
gravitacijskimi silami, saj oboje delujejo na daljavo. Gravitacijske sile so zgolj
privlačne, magnetne pa so lahko privlačne ali odbojne. Za razliko od gravitacijskih sil
lahko pri pouku z magnetnimi silami neko maso določenih materialov tudi dvignemo.
Učenci preko igre spoznajo kar nekaj fizikalnih lastnosti magnetov. Ugotovijo, da se
namagneteno telo ali kos železa ne premika kar sam od sebe, temveč da vzrok tiči v
drugem namagnetenem telesu. Usvojijo tudi znanje, da so med magneti privlačne in
odbojne sile, med magneti in železom pa samo privlačne. Prav zaradi naštetega se
učenci radi igrajo z magneti in jih raziskujejo. V primeru ustrezne opreme, na primer
pri dodatnem pouku v osnovni šoli ali pri rednem pouku v srednji šoli, bi lahko
nazorno pokazali, da velikost magnetnih sil med dvema merjencema zvezno pada in
se na grafu

nikjer ne pojavi koleno, kot se lahko napačno naučimo iz izkušenj

pri rokovanju z magneti. Nekateri mogoče mislijo, da magnetna sila do neke
oddaljenosti deluje in je močna, nato pa izgine, kot nam narekujejo čutila, saj
magnetna sila pri večjih oddaljenostih hitro postane zanemarljivo majhna.


Spoznavanje magnetnih sil v osnovni šoli.

Učenci pri pouku najprej izvedejo klasično meritev odbojnih magnetnih sil s pomočjo
zračne drče. En magnet je pritrjen na dnu nagnjene zračne drče, drug magnet pa na
jahaču, tako da se odbijata. Magnetno silo dobimo z izračunom gravitacijske sile na
voziček na klancu
Učencem

, kjer je

kot med vodoravnico in zračno drčo.

predstavimo kot neko konstanto, ki velja za določen naklon klanca.

Izvedba meritev je enostavna, saj je potrebno meriti le razdaljo med magnetoma pri
različnih obremenitvah jahača. Učenci pri tem poskusu spoznajo, da odvisnost
magnetne sile od razdalje ni linearna, temveč precej bolj zapletena. Na tem mestu
učencem zastavimo nalogo, naj na zračni drči poskusijo izvesti vsaj eno meritev
privlačnih sil. Kot

je pri tem poskusu meritev negativen, magneta pa sta

postavljena tako, da se privlačita. Ko učenci ugotovijo, da tega ni moč izmeriti zaradi
labilne lege jahača, jim predstavimo merilno napravo za merjenje privlačnih
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magnetnih sil. Z merilno napravo naj bi učenci izvedli deset meritev privlačnih sil med
magnetoma in deset meritev privlačnih sil med magnetom in železom v enakomernih
intervalih. Učenci nam posredujejo meritve, iz katerih s pomočjo računalniškega
programa narišemo graf padanja magnetne privlačne sile v odvisnosti od razdalje, iz
katerega je očitno vidno, da krivulji nista skladni. Učencem predstavimo, da se sila
med dvema magnetoma v odvisnosti od razdalje ne obnaša enako kot sila med
magnetom in železom v odvisnosti od razdalje.


Spoznavanje magnetnih sil v srednji šoli.

Učenci pri pouku najprej izvedejo klasično meritev odbojnih magnetnih sil s pomočjo
zračne drče. En magnet je pritrjen na dnu nagnjene zračne drče, drug magnet pa na
jahaču, tako da se odbijata. Magnetno silo dobimo z izračunom gravitacijske sile na
voziček na klancu

, kjer je

kot med vodoravnico in zračno drčo.

Izvedba meritev je enostavna, saj je potrebno meriti le razdaljo med magnetoma pri
različnih obremenitvah jahača ali različnih naklonih klanca. Pri tem poskusu učenci
spoznajo, da odvisnost magnetne sile od razdalje ni linearna, temveč potenčna. Na
tem mestu učencem zastavimo nalogo, naj na zračni drči poskusijo izvesti vsaj eno
meritev privlačnih sil. Kot

je pri tem poskusu meritev negativen, magneta pa sta

postavljena tako, da se privlačita. Ko učenci ugotovijo, da tega ni moč izmeriti zaradi
labilne lege jahača, se jim predstavi vprašanje odprtega tipa; na kakšen način in/ali s
kakšno napravo bi lahko merili privlačne magnetne sile. Po koncu razgovora o
ustreznih in napačnih rešitvah in napravah jim predstavimo že izdelano merilno
napravo za merjene privlačnih magnetnih sil. Z merilno napravo morajo učenci izvesti
deset meritev privlačnih sil med magnetoma in deset meritev privlačnih sil med
magnetom in železom v vedno večjih intervalih. Učenci morajo narisati graf, na
katerem bo prikazano padanje magnetne privlačne sile z razdaljo med dvema
magnetoma in med magnetom ter kosom železa. Iz grafa je razvidno, da krivulji
nimata enake oblike, kar pomeni, da sila z razdaljo med magnetoma pojema z
drugačno potenco kot sila med magnetom in železom.
Uspešnejši učenci ali učenci pri dodatnem pouku fizike v srednji šoli bi lahko narisali
še dodaten graf odvisnosti

od

, prav tako za dva magneta ter za magnet in

kos železa. Iz tega grafa naj bi učenci iz naklona določili potenco padanja sile z
razdaljo.
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Največ, kar lahko naredimo glede znanja o magnetnih silah med magneti ali magneti
in železom v srednji šoli in morda celo v osnovni šoli, so poskusi ter mogoče tudi
kvantitativno merjenje sil. Podrobno razumevanje magnetnih sil in predvsem
nastanka magnetnega polja je v osnovni šoli prezahtevno za kognitivno razvojno
stopnjo otrok.
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6. ZAKLJUČKI
V diplomskem delu smo eksperimentalno in teoretično raziskali sile med trajnimi
magneti in sile med trajnimi magneti in železnimi kvadri. Začeli smo s teoretičnim
delom, v katerem smo predstavili fizikalne lastnosti trajnih magnetov, magnetnega
polja in snovi v magnetnem polju ter magnetnih sil. V podpoglavju magnetnih sil smo
teoretično napovedali odvisnost magnetne sile od razdalje med dvema točkastima
trajnima magnetoma in med točkastim trajnim magnetom in kosom železa. Opozorili
smo na to, da so v diplomskem delu uporabljeni razsežni trajni magneti, kar povzroči
majhno odstopanje od teoretične napovedi za točkasti trajni magnet. Za potrebe
eksperimentalnega raziskovanja smo sestavili merilno napravo iz neferomagnetnih
materialov. Naprava nam omogoča natančno regulacijo razdalje z nedoločenostjo, ki
je manj kot 0,1 mm, kar je ključnega pomena pri tako močno odvisni krajevni funkciji
sile.
Napovedane potence, s katerimi pada privlačna magnetna sila z razdaljo med dvema
trajnima magnetoma in med trajnim magnetom in železnim kvadrom, so v skladu z
našimi napovedmi in so malenkost večje po absolutni vrednosti, kot napoveduje
teorija za točkasta trajna magneta in za točkasti trajni magnet v interakciji z železnim
kvadrom. Teorija napove velikost potence 4, s katero z razdaljo pada magnetna sila
med dvema točkastima dipoloma in velikost potence 7 med točkastim dipolom in
majhnim kvadrom železa. Iz meritev smo dobili za padanje magnetne sile z razdaljo
med dvema razsežnima trajnima magnetoma velikost potence 4,4 in za padanje
magnetne sile z razdaljo med razsežnim trajnim magnetom in kvadrom železa
velikost potence 7,2. Pri kombinaciji štirih trajnih magnetov, kjer imata tista dva
magneta, ki sta skupaj, nasprotno usmerjeno magnetizacijo, smo dobili malo večjo
potenco od 5,0, kar je skladno s pričakovanji, saj imamo v tem primeru opravka z
dvema kvadrupoloma in se potenca v pojemanju polja in sile poveča za ena v
primerjavi z interakcijo med dipoloma.
V petem poglavju smo predstavili primer merjenja privlačnih magnetnih sil v osnovni
ter srednji šoli. Merilno napravo, ki smo jo uporabili v diplomskem delu, lahko
uporabimo tudi v razredu, saj rokovanje z njo za učence ne bo pretežko. V učnem
sklopu učenci raziskujejo magnetne sile, tako odbojne kot privlačne. Ko spoznajo, da
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na zračni drči zaradi labilne lege ni moč meriti privlačnih magnetnih sil, učencem
predstavimo našo merilno napravo, ki je lahko tudi učni pripomoček in s katero
zmoremo meriti celo privlačne sile med trajnim magnetom in kosom železa.
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