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BIO – SAVARO DĖSNIO TYRIMAS 

Darbo tikslas.  

Nustatyti magnetinio lauko indukcijos priklausomybę nuo magnetinį lauką kuriančios 

srovės stiprio bei ištirti magnetinio lauko indukcijos priklausomybę nuo ritės parametrų. 

Teorinė dalis. 

Pagrindinės sąlygos, reikalingos magnetinio lauko atsiradimui yra šios: elektros srovė, 

judantys elektros krūvį turintys kūnai arba magnetai. Magnetais vadiname kūnus, turinčius tam tikrą 

magnetinį momentą. Magnetinis laukas yra betarpiškai susijęs su elektriniu lauku, t.y., kintantis 

elektrinis laukas kuria magnetinį lauką, taip pat kintantis magnetinis laukas savo ruožtu irgi kuria 

elektrinį lauką. Magnetinis laukas, kurį sukuria nejudantys magnetai arba nuolatinė elektros srovė, 

yra pastovus laiko atžvilgiu ir yra vadinamas statiniu magnetiniu lauku. Jei magnetinį lauką kuria 

kintama elektros srovė arba kintamas elektrinis laukas, jis būna nepastovus laiko atžvilgiu ir yra 

vadinamas kintamu magnetiniu lauku.  

Pagrindinė magnetinį lauką nusakanti charakteristika yra magnetinio lauko indukcija B


. Ji 

nusako jėgą, veikiančią judantį krūvį. Magnetinė indukcija yra randama pasitelkus srovės rėmelį, 

t.y. plokščiąjį rėmelį, kuriuo teka žinomo stiprumo I srovė. Srovės 

rėmelio orientacija erdvėje nusakoma teigiamosios normalės ortu 

n


, kuris brėžiamas statmenai rėmelio plokštumai taip, kad, žiūrint 

iš jo galo, srovė I  tekėtų prieš laikrodžio rodyklės judėjimo kryptį 

(dešiniojo sraigto taisyklė). Bandymais buvo įrodyta, kad rėmelis 

magnetiniame lauke yra veikiamas dviejų magnetinių jėgų. Šios 

jėgos pasuka rėmelį į tam tikrą padėtį, o jų sukimo momentas 

priklauso nuo magnetinio lauko bei srovės rėmelio magnetinių 

savybių. Plokščiasis rėmelis pasižymi tam tikromis magnetinėmis savybėmis, kurios yra 

apibūdinamos magnetiniu momentu:  

ISnpm


. (1) 

Čia S  - rėmelio ribojamo paviršiaus plotas. Šio vektoriaus kryptis sutampa su rėmelio normalės n


kryptimi. Rėmelį veikiančių magnetinių jėgų sukimo momentas yra lygus srovės magnetinio 

momento ir magnetinės indukcijos vektorių sandaugai: 

BpM m


. (2) 

 

1 pav. Srovės rėmelis 

 

 

1 pav. Srovės rėmelis 
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Magnetinės jėgos rėmelį suka tol, kol vektorius 
mp


taps lygiagretus B


. Tokiu atveju 

magnetinių jėgų sukimosi momentas bus lygus nuliui. Iš to daroma išvada, kad maksimali sukamojo 

momento vertė yra tuomet, kai srovės magnetinio momento vektorius 
mp


 bus statmenas magnetinei 

indukcijai B


. 

Kadangi pasirinktame lauko taške maksimalus pasukimo momentas 
maxM yra tiesiogiai 

proporcingas dydžiui ISpm
, tai jų santykis )/(max ISMB nuo rėmelio magnetinio momento 

nepriklauso. Magnetinė indukcija B


 apibrėžiama šitaip: vienalyčio magnetinio lauko magnetinė 

indukcija skaitine verte yra lygi srovės rėmelį, kurio magnetinis momentas lygus vienetui, 

veikiančiam didžiausiam sukimosi momentui. Magnetinės indukcijos SI matavimo vienetas yra 

)/( mAN  - niutonas ampermetrui. Sutrumpintai šis dydis vadinamas tesla T . Bandymais nustatyta, 

kad magnetiniams laukams galioja superpozicijos principas, t.y. kelių šaltinių sukurto magnetinio 

lauko magnetinė indukcija B


 yra lygi kiekvieno jų atskirai sukurto magnetinio lauko indukcijų iB


 

geometrinei sumai, t.y.  

iBB


.  (3) 

Grafiškai magnetinis laukas vaizduojamas magnetinės indukcijos linijomis, t.y. kreivėmis, 

kurių liestinės kiekviename taške sutampa su vektoriaus B


 kryptimi. Jeigu nagrinėjame srovės, 

tekančios tiesiu laidu, sukuriamo magnetinio lauko indukciją, tai  B


 kryptis nusakoma dešiniojo 

sraigto taisykle: jei sukamas dešinysis sraigtas slenka srovės kryptimi, tai sukimosi kryptis rodo 

magnetinės indukcijos linijų kryptį (2 pav.) 

 

2 pav. Magnetinės indukcijos nustatymas srovei tekant tiesiu laidu 

Nuolatiniame magnete magnetinės indukcijos linijos magneto išorėje išeina iš šiaurinio 

polio ir sueina į pietinį polių, o jo viduje - atvirkščiai (3 a) pav.).  
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3 pav. Magnetinės indukcijos linijos a) nuolatiniame magnete, b) ritėje 

Ritėje (3 b) pav.) sraigto smigimo kryptis rodo B


 linijų kryptį, o jo galvutės sukimo 

kryptis sutampa su srovės kryptimi.  

Magnetinės indukcijos linijų tankis proporcingas vektoriaus B


 moduliui. Šioms linijoms 

būdinga tai, kad jos, skirtingai nuo elektrinio lauko jėgų linijų, jokiame lauko taške nenutrūksta, 

kitaip tariant, jos yra uždaros. Tokiomis linijomis apibūdinami jėgų laukai vadinami sūkuriniais. 

Visi magnetiniai laukai yra sūkuriniai.  

Bio ir Savaro dėsnis sieja srovės stiprumą I su šios srovės 

kuriamo magnetinio lauko indukcija B


. Tarkime, kad magnetinį 

lauką kuria tam tikros srovės nykstamai mažas elementas  lId


, tai 

laisvai pasirinktame taške C (4 pav.), kuris yra dideliu atstumu r


( r


>> ld


) nutolęs nuo magnetinį lauką kuriančio elemento (ši sąlyga 

turi būti įvykdyta, kad  galėtume laido elementą laikyti taškiniu), 

tuomet elementarioji magnetinė indukcija yra apskaičiuojama pagal 

šią formulę:  

3

0

4 r

rlId
Bd




, (4) 

o magnetinės indukcijos modulis apskaičiuojamas pagal sekančią formulę: 

 
2

0

4

sin

r

Idl
dB

, (5) 

čia μ - terpės santykinė magnetinė skvarba; 
7

0 104 H/m (henris metrui) - magnetinė 

konstanta; α - kampas tarp srovės elemento ir vektoriaus r krypčių. Šios paskutinės dvi lygtys yra 

diferencialinės Bio ir Savaro dėsnio išraiškos. Integralinė dėsnio išraiška gaunama kiekvienu 

konkrečiu atveju suintegravus lygtį: 

 

4 pav. Magnetinė indukcija 

taške C 
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ll
r

rlId
BdB

3

0

4




. (6)

 

Nagrinėjant magnetinius laukus ne vakuume, o medžiagoje būtina įvertinti ir pačios 

įsimagnetinusios medžiagos kuriamą lauką. 

Šiuo atveju patogiau naudotis ne magnetine indukcija, o kitu vektoriniu dydžiu - 

magnetinio lauko stipriu H


. Magnetinio lauko stiprio SI vienetas yra 1 mA/ . Kai terpė yra 

vienalytė ir izotropinė, šis dydis nusakomas santykiu 

0

B
H




. (7) 

Tuomet ir Bio - Savaro dėsnį srovės elemento sukurtam laukui galime užrašyti ir taip:  

34 r

rlId
Hd




. (8) 

Remiantis Bio ir Savaro dėsniu galima apskaičiuoti magnetinę indukciją, kai srovė, 

kurianti magnetinį lauką,  teka a) plonu laidu, b) apskrita vija arba c) 

rite.  

Jei norime įvertinti magnetinę indukciją srovei tekant tiesiu 

laidu bet kokiame taške, pvz. P, išvedame iš to taško statmenį į laidą ir 

pažymime jį R (5 pav.) Magnetinės indukcijos vektorius taške P yra 

nukreiptas į skaitytoją. Laide išskirkime srovės elementą  lId


, kurio 

sukurto magnetinio lauko indukcija būtų apskaičiuojama pagal (6) – 

ąją formulę: 

2

0 sin

4 r

Idl
dBB . (9) 

Belieka pasitelkus 5 pav. išsireikšti dydžius r bei dl per 

atstumą R ir kampą  (tai kampas tarp srovės krypties ir krypties iš 

laidininko į tiriamą tašką P): atstumas nuo laide išskirto srovės elemento lId


iki taško P, kuriame 

nagrinėjama magnetinė indukcija, 
sin

R
r , 

2sinsin

Rdrd
dl  

Susikėlus šias reikšmes į (9)-ąją lygtį bei išsikėlus pastovius  dydžius (srovę I ir atstumą R 

) prieš integralo ženklą  gauname: 

d
R

I
B cos

4

0   (10) 

 

5 pav. Magnetinė indukcija 

tiesiame laide 
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Jei integruotume nuo kampo 
1
iki 

2
: 

)cos(cos
4

sin
4

21

00
2

1
R

I
d

R

I
B  (11) 

Baigtinio ilgio tiesinio laidininko srovės magnetinio lauko indukcija tam tikrame taške yra 

tiesiogiai proporcinga srovės stipriui ir atvirkščiai proporcinga nagrinėjamo taško atstumui iki 

laidininko bei priklauso nuo tiriamojo taško padėties laidininko galų atžvilgiu. 

Jei laidas su srove yra begalinis, tokiu atveju   01
,  1802

, o 
R

I
B

2

0 .  

Srovei I tekant R spindulio vija, kuriamo magnetinio lauko indukcija taške C, esančiame 

statmenyje, iškeltame iš vijos plokštumos centro ir nutolusiame nuo jo atstumu h , pateikta 6 pav. 

Srovės elementas lId


viršutiniame vijos taške yra nukreiptas į skaitytoją. Magnetinės indukcijos 

vektorius iBd


 taške C yra statmenas vektoriui r


, jungiančiam srovės elementą vijoje su 

nagrinėjamu tašku C. Jei norime suskaičiuoti visų srovės elementų kuriamą magnetinio lauko 

indukciją, reikia sudėti visas srovės elementų kuriamas magnetines indukcijas, t.y. 
i

iBdB


. 

Vektorių iBd


 visuma sudarytų kūgį. Kad apskaičiuoti magnetinės indukcijos modulį reikia sudėti 

vektorių iBd


 projekcijas į vijos ašį. Kiekvienos projekcijos ilgis sindBdBn ; Iš brėžinio 

matome (6 pav.), kad 
r

R
sin , o 

2

0

4

90sin

r

Idl
dB , o 22 hRr .  

 

6 pav. Magnetinė indukcija tekant srovei apskrita vija 

Įstačius r vertę magnetinės indukcijos projekcija į vijos ašį įgauna sekančią išraišką: 

2/322

0

)(4 hR

IRdl
dBn  

Suintegravus per visą vijos ilgį L, gauname srovės I  kuriamo magnetinio lauko  indukciją 

taške C: 
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2/322

2

0

)(2 hR

IR
dBB

L

n
 (12) 

Magnetinė indukcija vijos centre 0: 

R

I
B

2

0  (13) 

Šiame laboratoriniame darbe bus skaičiuojama magnetinė indukcija viduje cilindrinės ritės 

dar vadinamos solenoidu. Tokia ritė susideda iš didelio skaičiaus izoliuotos vielos vijų, tolygiai 

užvyniotų ant bendro karkaso. Bandymais nustatyta, kad solenoido viduje magnetinis laukas 

praktiškai vienalytis, o jo jėgų linijos lygiagrečios solenoido ašiai. Solenoido išorėje laukas 

nevienalytis ir labai silpnas, praktiškai lygus nuliui. Magnetinio lauko indukcija bet kuriame ritės 

taške yra skaičiuojama  pasitelkus superpozicijos principą, t.y. sudėjus visų vijų šiame taške 

kuriamų magnetinių indukcijų vektorius: 

)cos(cos
2

21

0 nIB ,  (14) 

Čia n – ritės vijų tankis, I – rite tekančios srovės stipris, 
1
 ir 2  - kampai tarp ritės ašies bei 

vektorių 
1r


 ir 2r


, jungiančių tiriamą tašką su ritės galais (7 pav).  

 

Jei ritė laikoma labai ilga lyginant su jos spinduliu, tai jos centre magnetinė indukcija yra 

apskaičiuojama pagal šią formulę:  

nIB 0  (15) 

Iš čia darome išvadą, kad ritėje magnetinio lauko indukcija priklauso tik nuo tą lauką 

kuriančios srovės ir tos ritės ilgio vienetui tenkančių vijų skaičiaus.  

  

 

7 pav. Magnetinė indukcija srovei tekant rite 
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Aparatūra ir darbo metodas. 

 

8 pav. Laboratorinio darbo priemonės [3] 

Šiame laboratoriniame darbe naudojama įranga yra pateikta 8 pav. 1 – skaitmeninis 

teslametras, kurio magnetinio lauko indukcijos matavimo diapazonas nuo 0,01 mT iki 1 T; 2 – Holo 

jutiklis, suderintas su teslametru; 3 – universalus maitinimo šaltinis. Šio šaltinio nuolatinės 

reguliuojamos įtampos ribos yra nuo 0 iki 18 V, srovės reguliavimo ribos nuo 0 iki 5 A; 

kintamosios įtampos reguliavimo ribos (2 – 15) V; maksimali srovė ne mažiau 5 A. 4 – 4 skirtingų 

parametrų ritės; 5 – laboratorinis keltuvas; 6 – multimetras, kuriuo matuojama srovė arba įtampa; 7 

– stovas su strypu, skirtas Holo jutiklio tvirtinimui prie laboratorinio stalo; 8 – liniuotė. 

Darbo eiga. 

Pastaba!!! Teslametro zondas yra labai trapus, tad jį reikia saugoti nuo sudaužymo, todėl 

patartina jo neliesti.  

1. Magnetinio lauko indukcijos priklausomybės nuo srovės tyrimas 

1.1. Įjungiamas teslametras jungikliu prietaiso užpakalinėje pusėje. Teslametro matavimo riba 

rankenėle 1.a.  nustatoma ant 20 mT. Neįjungus srovės šaltinio, t.y. nesant magnetiniam laukui 

aplinkoje teslametras turi rodyti 0 magnetinę indukciją, jei jis rodo kažkokius parodymus 

prietaisą reikia sukalibruoti, t.y. pasukti rankenėlę 1.b, kad prietaisas rodytų 0.  

1.2. Analogiškai kaip ir teslametras įjungiamas srovės šaltinis 3. Įtampos reguliavimo rankenėlė 3.a. 

pastatoma 9 V, po to nustatoma dėstytojo nurodyta srovė sukant srovės šaltinio rankenėlę 3.b., 

konkrečią srovės vertę rodo multimetras 6. Srovę patartina imti iki 3 A – prie didesnių srovių 

stipriai užkaista ritė ir gali kilti nusideginimo pavojus. 

1.3. Zondas 2 yra įtvirtintas specialiame stove 7, o viena iš ričių 4 yra padėta ant laboratorinio 

keltuvo 5. Jų aukščiai jau yra suderinti. Liniuote išsimatuojamas nagrinėjamos ritės vielos ilgis. 

Stovas su jutikliu 7 yra pastumiamas prie nagrinėjamos ritės krašto. Ties stovo 7 centru 

liniuotėje 8 nusirašykite  n koordinatę  bei teslametro 1 parodymą į pirmąją lentelę. x – tai ritės 



8 
 

padėtys, kurias skaitome taip – ritės ilgį padaliname iš 2. Nuo kairiojo krašto iki ritės centro 

laikome neigiamomis x koordinatėmis, o nuo centro iki dešiniojo krašto teigiamomis x 

koordinatėmis. 

1.4. Po to duotu dėstytojo žingsniu (0,5 cm; 1 cm), zondas kišamas į ritės vidų. Primename, kad 

zondą reikia labai saugoti ir stengtis jo nesudaužyti, taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis ritės 

viduje eitų per vidurį, t.y. nesiliestų su rite. Todėl priklausomai nuo aplinkybių gali tekti šiek 

tiek ranka palygiuoti ritės stovėjimo padėtį. Kiekviename žingsnyje matuojama magnetinė 

indukcija tol, kol zondas išeina iš ritės. 

1.5. Vėliau eksperimentas yra kartojamas su kitomis dėstytojo nurodytomis srovėmis.  

1.6. Vienoje koordinačių sistemoje nubrėžiame visų trijų srovių magnetinės indukcijos 

priklausomybes nuo x, t.y. įvertiname, kaip kito magnetinė indukcija ritės viduje: )(xfB
xI

. 

1 lentelė 

n, cm x, cm A 11I  

B, mT 

A 21I  

B, mT 

A 31I  

B, mT 

     

     

 

2. Magnetinio lauko indukcijos priklausomybės nuo ritės parametrų tyrimas 

2.1. Darbe naudosime 4 skirtingų parametrų rites, kurių vijų skaičius N, ilgis l bei spindulys R yra 

pateikti 2 lentelėje. Darbo tikslas jau žinomu būdu išsimatuoti visų šių ričių magnetinę 

indukciją prie tam tikros pastovios srovės (tarkime, AIx 5,1 ) ričių centre, t.y. nustatyti 

maksimalią tos srovės kuriamą magnetinę indukciją. Ritės keičiamos perjungiant laidus L1 ir 

L2. L1 jungia ritę su srovės šaltiniu, o L2 – su multimetru. Pastaba!!!! Kiekvieną kartą 

keičiant rites, visi prietaisai turi būti išjungti. Keičiant rites rekomenduojama stovą su 

zondu 7 patraukti per liniuotę į kairinį stalo kraštą, kad keitimo metu nesudaužytumėte 

zondo. Gauti teslametro parodymai surašomi į 2 lentelę.  

2.2.  Remiantis Bio-Savaro dėsniu apskaičiuojama magnetinė indukcija ritės centre pagal (15) f - lę, 

imant ;1  
mA

sV
 104 7

0 . xn - kiekvienos ritės vijų skaičius ilgio vienete, t.y., 

x

x
x

l

N
n . Rezultatai surašomi į 2 lentelę. 

2.3. Nubrėžiama eksperimentinė ir teorinė magnetinės indukcijų priklausomybės nuo n - ričių 

linijinio tankio. 
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2 lentelė 

xN  xl , mm R, mm Beksper, mT Ix, A 
xn , 1/m Bteorin, mT 

300 160 13      

100 53 20    

200 105 20    

300 160 20    
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Klausimai 

1. Paaiškinkite magnetinės indukcijos B


fizikinę prasmę remiantis srovės rėmeliu. 

2. Paaiškinkite kaip yra pavaizduojamas magnetinis laukas srovei tekant tiesiai laidu, nuolatiniame 

magnete bei ritėje. 

3. Paaiškinkite Bio ir Savaro dėsnį, užrašykite jo diferencialinę bei integralinę išraiškas. 

4. Apibūdinkite sąvoką "magnetinio lauko stiprumas". 

5. Nuo ko priklauso magnetinė indukcija srovei tekant tiesiu laidininku?  

6. Kokia bus indukcijos vertė be galo ilgame laide? 

7. Nuo ko priklauso magnetinė indukcija srovei tekant apskrita vija?  

8. Kokia bus indukcijos vertė vijos centre? 

9. Nuo ko priklauso magnetinė indukcija srovei tekant rite?  

10. Kokia bus indukcijos vertė ritės centre? 


