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Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 

 
 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ 

δηαθξίλνληαη ζε παξακαγλεηηθά ζηδεξνκαγλεηηθά, αληηζηδεξνκαγλεηηθά, 

ζηδεξηκαγλεηηθά, δηακαγλεηηθά θαη ππεξαγώγηκα. Σηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ζα 

αζρνιεζνύκε κε ζεδηξνκαγλεηηθά πιηθά. Ο ζηδεξνκαγλεηηζκόο είλαη ε ηζρπξόηεξε 

κνξθή καγλεηηζκνύ θαη επζύλεηαη γηα ηα θαηλόκελα καγλεηηζκνύ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Τα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ κε κεδεληθή 

καγλήηηζε αλεμάξηεηα από ηελ παξνπζία εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Σε 

ζεξκνθξαζία απνιύηνπ κεδελόο θαη ζε κεδεληθό εμσηεξηθό πεδίν νη καγλεηηθέο 

ξνπέο ζε έλα ηέηνην πιηθό δηαηάζζνληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο, ελώ θαζώο ε 

ζεξκνθξαζία απμάλεη, ην κέγεζνο ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ κεηώλεηαη θαη ε καγλήηηζε 

κεδελίδεηαη απόηνκα ζηελ θξίζηκε ζεξκνθξαζία γλσζηή ζαλ ζεξκνθξαζία Curie. Σε 

πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, έλα ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό κεηαβαίλεη ζηελ 

παξακαγλεηηθή θαηάζηαζε, όπνπ νη καγλεηηθέο ξνπέο έρνπλ ηπραίν πξνζαλαηνιηζκό 

γηα εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν. 

 Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα ζηδεξηκαγλεηηθά πιηθά, ζηα 

νπνία νη αηνκηθέο καγλεηηθέο ξνπέο δηαθνξεηηθώλ ππνπιεγκάησλ είλαη αληίζεηεο, 

ρσξίο όκσο λα έρνπλ ίζα κέηξα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ καγλήηηζε. Υπάξρεη επίζεο 

ε θαηεγνξία ησλ ζηδεξηκαγλεηηθώλ πιηθώλ ζηα νπνία νη καγλεηηθέο ξνπέο έρνπλ ίζα 

κέηξα αιιά δελ είλαη αληηπαξάιιειεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πάιη κε κεδεληθή 

καγλήηηζε. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα ππνπιέγκαηα απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά 

πιηθά ή ηόληα (όπσο Fe
2+

 θαη Fe
3+

). Τα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζηαθή ζπκπεξηθνξά κε ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, δειαδή έρνπλ κε 

κεδεληθή καγλήηηζε θάησ από ηε ζεξκνθξαζία Curie θαη εκθαλίδνπλ 

παξακαγλεηηθέο ηδηόηεηεο ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.  

  

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
  

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ: 

  Σηελ άζθεζε απηή γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο ξνπήο ζαλ ζπλάξηεζε 

ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δύν ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ, κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ησλ 

θπζηθώλ πνζνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο: ηελ 

παξακέλνπζα καγλήηεζε, ην ζπλεθηηθό πεδίν θαη ην γηλόκελν ελέξγεηαο.  

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε θαζκαηόκεηξν ηαιαληεπόκελνπ δείγκαηνο. Βαζηθή 

αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο απηήο είλαη ν λόκνο ηεο επαγσγήο ηνπ Faraday, ν 

νπνίνο ιέεη όηη έλα κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό πεδίν ζα παξάγεη έλα ειεθηξηθό πεδίν. 

Απηό ην ειεθηξηθό πεδίν κπνξεί λα κεηξάηαη θαη λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό πεδίν. Τν καγλεηόκεηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κειέηε ηεο καγλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καγλεηηθώλ πιηθώλ. Αξρηθά ην πξνο 

κειέηε δείγκα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. Τν πεδίν απηό ζα 

καγλεηίζεη ην δείγκα (ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό είλαη καγλεηηθό) επζπγξακκίδνληαο 
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ηα καγλεηηθά ηνπ δίπνια κε ην πεδίν. Η θίλεζε ησλ καγλεηηθώλ δηπόισλ ηνπ 

δείγκαηνο ζα δεκηνπξγήζεη έλα καγλεηηθό πεδίν γύξσ από ην δείγκα, ην νπνίν ζα 

κεηαβάιιεηαη ρξνληθά θαζώο ην δείγκα ηαιαληώλεηαη πάλσ-θάησ. Τν κεηαβαιιόκελν 

απηό πεδίν αληρλεύεηαη από ηα πελία ηεο ζπζθεπήο, ζύκθσλα κε ην λόκν ηνπ 

Faraday. Τν ξεύκα ζηα πελία είλαη αλάινγν ηεο καγλήηηζεο ηνπ δείγκαηνο.  

Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, από ηνλ 

νπνίν κπνξνύκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε καγλήηηζε ηνπ δείγκαηνο θαη 

γηα ην πώο απηή επεξεάδεηαη από ην εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν.  
 

 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ: 

 Σηελ άζθεζε απηή κεηξήζεθε ε καγλεηηθή ξνπή ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ γηα έλα άγλσζην ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό ην νπνίν ηειηθά ζα 

ηαπηνπνηεζεί.  

 Τα δεδνκέλα πνπ έδσζε ε κέηξεζε δίλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 

Σην δηάγξακκα 1 δίλεηαη ε καγλήηηζε κ0Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ θαη ζην δηάγξακκα 2 ε καγλεηηθή επαγσγή Β=κνΜ+κνΗ, ζπλαξηήζεη ηνπ 

εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ (κν=4π10
-7

 Η/m είλαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ 

θελνύ). 

Σην δηάγξακκα 3 θαίλεηαη ην δεύηεξν ηεηαξηεκόξην ηνπ βξόρνπ πζηέξεζεο 

(κεγέζπλζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 2) από ηα ζεκεία ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε θακπύιε 

ελεξγεηαθνύ γηλόκελνπ ΒΗ πνπ δίλεηαη ζην δηάγξακκα 4 ζαλ ζπλάξηεζε ηεο 

καγλεηηθήο επαγσγήο Β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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Σηε ζπλέρεηα από ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζα κειεηεζνύλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ 

ηα ραξαθηεξίδνπλ ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ πνπ κειεηήζεθε: 

  

Τν ζπλεθηηθό πεδίν Ηc ηζνύηαη κε ην εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν γηα ην νπνίν ε 

καγλήηηζε κεδελίδεηαη. Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1: Ηc=-256.28kA/m 

 

Η παξακέλνπζα καγλήηηζε Mr ηζνύηαη κε ηε καγλήηηζε πνπ απνθηά ην πιηθό όηαλ 

κεδεληζηεί ην εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν θαη όηαλ έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ε 

καγλήηηζε λα παξακέλεη ζηαζεξή κε ηε κεηαβνιή ηνπ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

(καγλήηηζε θόξνπ). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα είλαη Mr=0.2626 T 

 

Η απώιεηα ελέξγεηαο αλά όγθν γηα έλα πιήξε βξόρν ηζνύηαη κε ην εκβαδόλ πνπ 

πεξηθιείεηαη ζην βξόρν πζηέξεζεο θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί πξνζεγγηζηηθά από ην 

δηάγξακκα: 286.75kJ/m
3 

Δπνκέλσο, ε απώιεηα ελέξγεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό πνπ έρεη όγθν  

V= 25.552×10
-9

m
3
 είλαη: 

Δ=286.75×25.552×10
-9

kJ=7.318κJ 

 

Ταπηνπνίεζε ηνπ αγλώζηνπ δείγκαηνο: 

Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πιηθνύ πνπ κειεηήζεθε είλαη πνιύ θνληά ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηελ έλσζε SrFe12O19. 


