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Úvod 
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci „Řešené úlohy z elektřiny 

a magnetismu – magnetické pole“, kterou jsem zpracovala pod vedením RNDr. Zdeňky 

Koupilové Ph.D. na KDF MFF UK v roce 2008. Obě práce jsou součástí většího projek-

tu tvorby Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky, která vniká na KDF a je veřejnosti 

přístupná na webové adrese: www.fyzikalniulohy.cz. 

V pokračování vytváření úloh do Elektronické sbírky i v rámci diplomové prá-

ce jsem se rozhodla ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo, že při psaní podrobných 

komentářů k řešením úloh, jsem si opět chtěla vyzkoušet a jako budoucí učitelka pro-

cvičit, jak nesnadné je danou látku podrobně rozebrat a  krok po kroku vysvětlit tak, aby 

ji žáci či čtenáři co nejlépe pochopili. Dalším důvodem byl fakt, že jsem již znala admi-

nistrátorské prostředí sbírky a grafický program CorelDraw, takže jsem se mohla zcela 

věnovat propracovanosti úloh a zdokonalování jejich grafické úpravy  

Cílem diplomové práce bylo vytvořit strukturované úlohy, které by co nejlépe 

doplnily stávající úlohy v uvedené elektronické sbírce v kapitolách Stacionární magne-

tické pole a Nestacionární magnetické pole z tématu Elektřina a magnetismus tak, aby 

tato část obsahovala typové úlohy z tématického celku Magnetické pole odpovídající 

úrovni střední a vysoké školy, případně vytvořit i několik úloh netypických. Kromě 

vlastní tvorby úloh je v rámci diplomové práce provedena pojmová analýza této téma-

tické oblasti a na jejím základě navrženo, jak vytvořené úlohy vhodně zasadit do výuky. 

Text diplomové práce je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole je uveden struč-

ný popis Elektronické sbírky, struktura úloh, technické řešení sbírky a novinky, které se 

ve sbírce od doby, kdy jsem do ní vypracovala úlohy v rámci bakalářské práce, objevily. 

V další kapitole uvádím přehled vytvořených úloh s jejich krátkým popisem. Ve třetí 

kapitole se zabývám pojmovou analýzou tématického celku Magnetické pole. Uvádím 

zde pojmy, se kterými se seznamují žáci na základní škole, gymnáziích a v základním 

kurzu fyziky na vysoké škole. Na základě této pojmové analýzy jsem vytvořené úlohy 

zasadila do struktury uvedené tématické oblasti a navrhla jejich vhodné využití v rámci 

výuky.  

Příloha práce obsahuje 5 vybraných úloh. Všechny vytvořené úlohy jsou jednak 

přístupné na internetu, jednak jsou uloženy na přiloženém CD. 
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Kapitola 1 

Základní charakteristika elektronické sbírky 
řešených úloh z fyziky 

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky vznikla v roce 2006 na Katedře di-

daktiky fyziky MFF UK. Reagovala tak na nové technické možnosti, které přinesl inter-

net. Sbírky úloh v tištěné podobě, které na katedře vznikaly v předchozích letech, se jen 

obtížně dostávaly mezi potencionální zájemce, nebo pokud byly sbírky v podobě elek-

tronické, tak jejich podoba byla již zastaralá a neodpovídala současným požadavkům. 

Sbírka řešených úloh, jejíž součástí jsou i úlohy vytvořené v rámci této diplomové prá-

ce, vznikla v elektronické podobě s využitím současných webových technologií a všem 

zájemcům je dostupná na adrese: www.fyzikalniulohy.cz. 

Úlohy ve sbírce jsou vytvářeny jak v rámci bakalářských a diplomových prací 

studentů učitelství fyziky, tak v rámci studentských projektů. Sbírka je proto stále rozši-

řována o nové kapitoly a doplňována o nové úlohy. V současné době je rozdělena 

do 3 témat – Mechanika, Elektřina a magnetismus a Termodynamika a molekulová fy-

zika. Každé z témat je rozděleno na několik kapitol, z nichž některé se podle potřeby 

a počtu úloh ještě dále dělí na podkapitoly. Téma Elektřina a magnetismus, do jehož 

kapitol jsem vytvářela úlohy, je nově rozděleno na následující kapitoly:  

Elektrostatika  

Stejnosměrný elektrický proud  

Stacionární magnetické pole  

Nestacionární magnetické pole  

Obvody se střídavými proudy  

Elektromagnetické pole  

Každá z úloh uvedených ve sbírce je opatřena výstižným názvem, který by měl 

úlohu co nejlépe charakterizovat. Dále je každá úloha zařazena do jedné kategorie podle 

náročnosti, které jsou označeny zkratkami ZŠ, SŠ, SŠ+ a VŠ a zlepšují tak orientaci ve 

sbírce. Je-li úloha zvládnutelná žáky základních škol, je zařazena do kategorie ZŠ. Je-li 
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určena studentům středních škol, patří do kategorie SŠ. Jedná-li se o těžší středoškol-

skou úlohu nebo úlohu z fyzikální olympiády označujeme ji zkratkou SŠ+. A nakonec 

vysokoškolské úlohy, využívající složitější derivace a integrály či poznatky, které nepat-

ří ani mezi rozšiřující učivo středních škol, jsou zařazeny v kategorii VŠ. Pokud se úlo-

ha řeší neobvyklým způsobem, může být zařazena do jedné ze speciálních kategorií – 

úloha řešená graficky, úvahová úloha, komplexní úloha, úloha řešená neobvyklým tri-

kem a úloha s vysvětlením teorie  

Pro lepší orientaci v řešení úlohy je celé řešení každé z úloh v Elektronické 

sbírce rozděleno do několika oddílů, z nichž některé jsou povinné a vyskytují se u všech 

úloh, některé zadavatel zařazuje podle typu úlohy. Pořadí oddílů není pevně dáno 

a některé typy oddílů se mohou v úloze vyskytovat vícekrát. 

Následuje stručný popis jednotlivých součástí úlohy a typů oddílů. 

Název úlohy 

Název obsahuje každá úloha, a i když je stručný, měl by ji co nejvíce charakteri-

zovat, popřípadě by měl k výpočtu zájemce nalákat. 

Zadání úlohy  

Většinou se jedná o upravené zadání úlohy ze současných sbírek. Text zadání by 

měl být co nejsrozumitelnější, aby čtenář přesně věděl, co je jeho úkolem při řešení da-

né úlohy.  

Nápověda  

V nápovědě je většinou uvedeno, podle jakých fyzikálních zákonů se úloha řeší, 

čím lze v úloze začít, nebo co je v zadání úlohy to podstatné.  

Řešení nápovědy  

V řešení nápovědy se podrobně rozebírá, co bylo v nápovědě řečeno. Případně 

může být uvedený začátek řešení úlohy tak, aby čtenář mohl samostatně pokračovat. 

Rozbor  

V oddíle rozbor je slovně popsáno řešení úlohy, vysvětlen myšlenkový postup 

řešení a fyzikální podstata úlohy. Rozbor by měl čtenáři pomoci úlohu pochopit 

a fyzikálně nad ní přemýšlet. 
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Řešení  

Řešení bývá většinou nejdelší částí úlohy a často je rozděleno do několika samo-

statných oddílů. Vlastní matematické řešení úlohy je podrobně komentováno. Tvůrci 

úloh se snaží, aby úloha byla vysvětlena krok po kroku a také každá složitější operace 

při úpravě matematických výrazů byla okomentována. 

Zápis a číselné vyjádření  

Ve skutečnosti jde o část řešení, ve které se vypíší hodnoty ze zadání a dosadí se 

do obecného vztahu odvozeného v řešení.  

Odpověď  

Jako poslední část úlohy bývá odpověď, ve které je slovně shrnutý výsledek úlo-

hy. Nachází se zde odpověď na otázky ze zadání. Tento oddíl by měl sloužit k rychlé 

kontrole těm čtenářům, kteří se pustili do samostatného řešení. 

Komentář  

Tento nepovinný oddíl se vyskytuje převážně u úloh, kde zadavatel chce uvést 

nějakou zajímavost, jiný způsob řešení, popřípadě odvodit nějaký složitější použitý 

vztah. 

Odkaz  

V tomto oddílu čtenář nalezne odkazy na podobné úlohy ve sbírce. Jednotlivé 

úlohy jsou tak provázány.  

1.1 Novinky ve sbírce 

Sbírka byla od roku 2008, kdy jsem do ní vypracovala úlohy v rámci bakalářské 

práce, obohacena o několik novinek. Některé změny postřehne sám uživatel, jiné jsou 

patrné pouze pro zadavatele úloh.  

Jednou z novinek, která má pomoci čtenáři v lepší orientaci v řešení úlohy, je 

tzv. skrytý oddíl. Jedná se o část řešení, která se zobrazí až po zobrazení příslušného 

nadřazeného oddílu. Ve skrytém oddílu bývají většinou podrobně popsány některé ma-

tematické výpočty, které mohou být některým řešitelům již jasné nebo jsou v nich uve-

deny řešení nápověd. S tím souvisí i novinka určená pro zadavatele úloh, který může 
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podle potřeby zvolit, zda daný oddíl v úloze bude v normální podobě, bude skrytý, nebo 

se zobrazí ve formátu pdf. Poslední zmíněný formát v úlohách týkajících se magnetic-

kého pole nevyužívám.  

Jednou z dalších novinek jsou hypertextové odkazy na jiné úlohy, které jsou 

umístněny přímo v jednotlivých oddílech řešení. Tyto odkazy jsou využívány, pokud je 

například nějaký matematický vztah v úloze uveden bez odvození a jiná úloha se jeho 

odvozením zabývá, nebo pokud se podobný problém, který je v úloze řešen, vyskytuje 

i v jiné úloze. 

Další novinkou, kterou využijí řešitelé fyzikálních úloh, je filtrování úloh. Stu-

dent si tak může nastavit, které úlohy, podle obtížnosti nebo podle neobvyklého způso-

bu řešení, se mu ve výběru zobrazí.  

Protože se sbírka neustále rozrůstá o nové úlohy a je více používána širší veřej-

ností, přibyla i její anglická verze. Ta není zatím tak obsáhlá, ale postupně v ní přibývají 

úlohy překládané z češtiny.  

Nově bude sbírka také propojena s multimediální encyklopedií fyziky, kterou 

čtenář nalezna na adrese http://fyzika.jreichl.com. Ve sbírce se tak budou vy-

skytovat odkazy na tuto internetovou encyklopedii, kde je problematika, na kterou se 

úloha zaměřuje, podrobně vysvětlena. 

V administrátorském rozhraní je největší změnou překlad rozhraní do anglické-

ho jazyka, aby mohlo být rozhraní použito i pro zadavatele z jiných zemí.  

Dále je v uživatelské i administrátorské části přidána možnost vyhledat úlohu 

pomocí jejího kódu. Toto vyhledávání je při zvětšujícím se množství úloh ve sbírce ve-

lice praktické. 

2.2 Technické řešení sbírky 

Vlastní realizace technického řešení sbírky nebyla součástí této diplomové prá-

ce, ale pro úplnost zde stručně uvádím její základní parametry. 

Webové rozhraní sbírky úloh je naprogramováno v PHP5 a je rozděleno na dvě 

části: 
   1) administrátorské, které je neveřejné a slouží k zadávání úloh do databáze sbírky, 

   2) uživatelské, které slouží k práci se sbírkou. 
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Texty úloh jsou psány v jazyce, který vychází z XHTML a je obohacen 

o několik speciálních tagů, například pro vkládání vzorců ve formátu LaTeX. Obrázky 

jsou kresleny v programu CorelDraw nebo jiném vhodném vektorovém grafickém edi-

toru a vkládají se pomocí administrátorského rozhraní na server (mimo databázi). Vlo-

ženy jsou vždy dva typy souborů, zdrojový soubor ve vektorovém formátu, který slouží 

pro pozdější úpravy, a obrázek ve formátu PNG, který webový prohlížeč dokáže zobra-

zit. Součástí administrátorského rozhraní sbírky je i stručný návod, jak zadávat úlohy do 

databáze. 
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Kapitola 2 

Úlohy ve sbírce 

V současné době je ve sbírce v kapitolách zabývajících se magnetickým polem 

zveřejněno 43 úloh, z nichž 18 bylo vytvořeno v rámci bakalářské práce [1] 

a 25 v rámci této diplomové práce. Při výběru úloh do elektronické sbírky v rámci baka-

lářské práce jsem se snažila, aby byl počet úloh v kategoriích SŠ, SŠ+ a VŠ stejný. 

V diplomové práci jsem se ale především zaměřila na úlohy, které svou obtížností od-

povídají kategoriím SŠ+ a VŠ. Činila jsem tak proto, že strukturovaná řešení u úloh 

s obtížností SŠ+, mohou sloužit nejenom nadaným studentům středních škol 

a studentům vysokých škol technického směru, ale i vyučujícím na středních školách, 

jako příprava na fyzikální seminář nebo zajímavou hodinu fyziky. Cílem některých úloh 

určených pro vysokoškoláky je odvození matematických vztahů, na které se dále odka-

zují jiné úlohy, kde se dané vztahy vyskytují. Tím je dosaženo provázání úloh mezi se-

bou, což slouží ke komplexnějšímu pochopení problému. 

Úlohy z tématického celku Magnetické pole jsou ve sbírce rozděleny do dvou 

hlavních kapitol, a to kapitoly Stacionární magnetické pole a kapitoly Nestacionární 

magnetické pole. Tyto kapitoly se dále dělí na podkapitoly podle problému, který úloha 

řeší. Některé úlohy, obsahující otázky z více oblastí tématického celku Magnetické pole, 

jsou zařazeny v několika podkapitolách.  

Přehled jednotlivých podkapitol: 

Kapitola Stacionární magnetické pole 

1. Silové působení magnetického pole na vodič s proudem 

2. Magnetické pole vodičů s proudem 

3. Ampérův zákon 

4. Biotův-Savartův zákon 

5. Částice s nábojem v magnetickém poli  

6. Moment síly působící na cívku s proudem 
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Kapitola Nestacionární magnetické pole 

1. Elektromagnetická indukce  

2. Energie magnetického pole  

3. Vzájemná a vlastní indukce 

Rozdělení obou kapitol do těchto podkapitol jsem provedla na základě podobné-

ho členění v učebnicích a sbírkách z fyziky [2 – 4]. 

Dále je uveden přehled všech úloh a jejich začlenění do jednotlivých podkapitol. 

V závorce za názvem úlohy je uvedeno její zařazení do kategorie podle obtížnosti a kód, 

pod kterým je úloha vedena v databázi a pomocí kterého je možné úlohu rychle vyhle-

dat. Úlohy, které vznikly již v rámci bakalářské práce, jsou označené kurzívou.  

I. Kapitola Stacionární magnetické pole 

I.1 Silové působení magnetického pole na vodič s proudem 

Vodič v magnetickém poli (SŠ, 41)  

Vznášející se vodič v magnetickém poli Země (SŠ, 478) 
Vodivé kolejnice (SŠ+, 410) 

Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem (SŠ, 479) 

Tři rovnoběžné vodiče s proudem (SŠ, 52)  

Válec na nakloněné rovině (SŠ+, 480) 

Galvanometr (SŠ+, 311) 

I.2 Magnetické pole vodičů s proudem 

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472) 

Nulová magnetická indukce mezi přímými vodiči s proudem (SŠ, 471) 

Dva rovnoběžné vodiče s proudem (SŠ, 53)  

Magnetická indukce v bodech na rovině souměrnosti dvou přímých vodičů 
(SŠ+, 470) 

Střelka kompasu (SŠ+, 323) 

Vodivá smyčka v magnetickém poli od dlouhého přímého vodiče (SŠ+, 375) 

Magnetická indukce na ose kruhového závitu (VŠ, 395) 

Bohrův model atomu vodíku (VŠ, 324)  

Magnetická indukce uvnitř solenoidu (VŠ, 451)  

Magnetická indukce uvnitř toroidu (VŠ, 442) 

Magnetické pole solenoidu s vodičem (SŠ+, 59) 
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Magnetické pole vodičů s proudem (SŠ+, 51) 

Biotův-Savartův zákon (VŠ, 45)  

Dutý válcový vodič (VŠ, 54)  

I.3 Ampérův zákon 

Dutý válcový vodič (VŠ, 54)  

Ampérova křivka (VŠ, 168) 

Magnetická indukce uvnitř solenoidu (VŠ, 451) 

Magnetická indukce uvnitř toroidu (VŠ, 442) 

I.4 Biotův-Savartův zákon 

Biotův-Savartův zákon (VŠ, 45)  

Magnetická indukce na ose kruhového závitu (VŠ, 395) 

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472) 

I.5 Částice s nábojem v magnetickém poli 

Elektron v urychlovači (SŠ+, 58) 

Proton a částice v homogenním magnetickém poli (SŠ+, 55) 

Pohyb částice po kružnici v homogenním magnetickém poli (SŠ+, 57)  

Urychlená částice (SŠ+, 56)  

Cyklotron (SŠ+, 310) 

Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli (VŠ, 265) 

I.6 Moment síly působící na cívku s proudem 

Válec na nakloněné rovině (SŠ+, 480) 

Výpočet silového momentu působícího na cívku vzhledem k její ose otáčení 
(VŠ, 69) 

Galvanometr (SŠ+, 311) 

II. Kapitola Nestacionární magnetické pole 

II.1 Elektromagnetická indukce 

Měnící se magnetický tok solenoidem (SŠ+, 477) 

Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli (SŠ+,476) 

Magnetický tok čtvercem (VŠ, 67) 

Vlastní indukce solenoidu (SŠ+, 63) 
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Indukované napětí při otáčení kruhové smyčky (SŠ+, 62) 

Rotující cívka v magnetickém poli Země (VŠ, 420) 

Smyčka vzdalující se od vodiče (SŠ+, 61)  

Pohybující se vodič v magnetickém poli (SŠ, 60) 

Vodivé kolejnice (SŠ+, 410)  

Vodivá smyčka v magnetickém poli od dlouhého přímého vodiče (SŠ+, 375) 

Vodivá smyčka v proměnném magnetickém poli (VŠ, 357) 

II.2 Energie magnetického pole  

Energie a výkon  magnetického pole cívky (VŠ, 65) 

Energie magnetického pole solenoidu (VŠ, 66) 

Kotva (VŠ, 209) 

II.3 Vzájemná a vlastní indukce 

Indukčnost cívky (SŠ, 64)  

Vlastní indukce solenoidu (SŠ+, 63)   

Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli (SŠ+,476) 

Vzájemná indukčnost cívek (VŠ, 68) 

2.1 Stručná charakteristika úloh vypracovaných 
v rámci diplomové práce 

Při výběru úloh do Elektronické sbírky jsem se snažila, aby úlohy co nejlépe do-

plnily stávající úlohy ve sbírce a pokryly tak co nejobsáhleji téma Magnetické pole. 

Soustředila jsem se převážně na sbírky, z nichž jsem se neinspirovala při výběru úloh 

v rámci bakalářské práce. Úlohy jsem nejčastěji vybírala z těchto sbírek a skript [2-8]. 

Jedná se především o literaturu doporučenou studentům vysokých škol. Při výběru úloh 

jsem se ale zaměřila na jednodušší úlohy či jsem úlohy pozměnila tak, aby je mohli řešit 

i nadanější studenti středních škol.  

Dále uvádím popisy jednotlivých úloh. V závorce za názvem úlohy je uvedeno 

její zařazení do kategorie podle obtížnosti, kód úlohy, pod kterým je vedena v databázi, 

a publikace, ze které byla úloha přejata nebo ve které je uvedena úloha, jíž jsem se ne-

chala inspirovat.  
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Vznášející se vodič v magnetickém poli Země (SŠ, 478, [4]) – Základní úloha 

na použití vztahu pro velikost a směr magnetické síly. V první části úlohy je úkolem 

určit velikost a směr síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli Země. Zají-

mavější je druhá část úlohy, v níž je úkolem určit velikost proudu, který musí téci vodi-

čem, aby se vznášel v tíhovém poli Země. Úloha je doplněna dvěma komentáři. 

V prvním komentáři je rozebráno, zdali by byl vodič nadnášen magnetickou silou, po-

kud by jím procházel proud v opačném směru a dále jak se změní velikost magnetické 

síly, když se poloha vodiče změní tak, že nebude kolmý k magnetickým indukčním ča-

rám. V druhém komentáři je odvozen vztah a vyjádřena konkrétní hodnota pro Joulovo 

teplo, které se uvolní při průchodu proudu o vyjádřené velikosti vodičem. Z hodnoty 

Joulova tepla se pak usuzuje, zdali je hodnota proudu, který musí procházet vodičem, 

aby byl nadnášen v tíhovém poli Země, reálná. 

Vodivé kolejnice (SŠ+, 410, [4]) – V první části úlohy je úkolem určit velikosti 

indukovaného napětí ve vodivé tyči, která se pohybuje po vodivých kolejnicích 

v magnetickém poli kolmém k jejímu pohybu, dále je cílem úlohy určit hodnotu a směr 

indukovaného elektrického proudu v uzavřené části obvodu. Dalším úkolem je určit 

tažnou mechanickou sílu potřebnou k udržení dané rychlosti tyče a mechanický výkon 

této tažné síly. Řešení úlohy je opět podrobně vysvětleno a doplněno názornými obráz-

ky. 

Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem (SŠ, 479, [2]) – Typická 

úloha na určení magnetické síly, kterou na sebe navzájem působí dva rovnoběžné vodi-

če s proudy. Úkolem je stanovit velikost i směr působících sil na vodiče, kterými pro-

chází proudy v souhlasných i nesouhlasných směrech. Řešení úlohy je podrobně roze-

bráno a doplněno obrázky, které slouží řešiteli k lepší orientaci v daném problému. Sou-

částí úlohy je komentář upozorňující na souvislost vzájemného silového působení dvou 

vodičů s proudy s definicí ampéru. 

Válec na nakloněné rovině (SŠ+, 480, [3]) – Úloha, jejíž cílem je určit mini-

mální proud, který musí protékat cívkou navinutou na válci, aby zabránil válci, který se 

nachází v magnetickém poli, ve valivém pohybu po nakloněné rovině směrem dolů. 

Úloha je řešena pomocí momentů sil působících na válec s cívkou. Součástí úlohy je 

nápověda a její řešení, kde jsou podrobně vysvětleny silové momenty působící 

na smyčku s proudem nacházející se v magnetickém poli.  
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Galvanometr (SŠ+, 311, [4]) – Úloha je rozdělena na tři části. V první části je 

úkolem nakreslit vektory magnetických sil působících na strany cívky v galvanometru, 

když cívkou prochází stejnosměrný elektrický proud. Směry těchto sil jsou určeny po-

mocí Flemingova pravidla levé ruky, k jehož vysvětlení pomáhají přidané obrázky. 

V další části úlohy je úkolem určit výchylku galvanometru, jestliže závity prochází stej-

nosměrný proud o zadané velikosti. Poslední úkol této úlohy tvoří diskuse o tom, co se 

stane, pokud proud procházející cívkou v galvanometru změní svůj směr. V úloze je 

uveden popis funkce galvanometru a vysvětlení pojmu torzní konstanta, která se objevu-

je v zadání úlohy. 

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472, [8]) – Cílem 

úlohy je odvodit vztah pro velikost magnetické indukce v okolí přímého vodiče konečné 

délky, kterým prochází konstantní proud. Tento vztah je odvozen pomocí Biotova-

Savartova zákona. Součástí úlohy jsou dvě nápovědy a jejich řešení, které by měly po-

moci s orientací v úloze a se sestavením integrálu v Biotově-Savartově zákoně. Úloha 

dále obsahuje dvě různá řešení, která plynou z Biotova-Savartova zákona, a liší se inte-

grační proměnou, přes kterou výraz integrujeme. V prvním řešení je odvozen vztah pro 

velikost magnetické indukce od vodiče konečné délky a jako speciální případ i vztah 

pro velikost magnetické indukce od nekonečného vodiče s proudem. V druhém řešení je 

pro jednoduchost uveden pouze výraz pro velikost magnetické indukce od nekonečně 

dlouhého přímého vodiče s proudem. K úloze je připojen komentář, který podrobně 

vysvětluje integraci jednoho z výrazů. 

Nulová magnetická indukce mezi přímými vodiči s proudem (SŠ, 471, [7]) – 

Úloha je zaměřená na určení místa v okolí dvou rovnoběžných vodičů s proudem, kde je 

výsledná magnetická indukce nulová. Elektrické proudy, které prochází vodiči, mají 

různou velikost, ale stejný směr. Při řešení úlohy se využívá vztahu pro velikost magne-

tické indukce od dlouhého přímého vodiče s proudem, odvozeného v úloze „Magnetické 

pole dlouhého přímého vodiče s proudem“. V úloze je okomentováno řešení úlohy 

v případě, že směry proudů jsou opačné. 

Magnetická indukce v bodech na rovině souměrnosti dvou přímých vodičů 

(SŠ+, 470, [7]) – Úkolem řešitele úlohy je určit velikost výsledné magnetické indukce 

v bodech na rovině souměrnosti dvou rovnoběžných vodičů, kterými prochází stejně 

velké proudy v opačných směrech. Při určování výsledné magnetické indukce se využí-
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vá vztahu pro velikost magnetické indukce od dlouhého přímého vodiče s proudem, 

odvozeném v úloze „Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem“. 

Střelka kompasu (SŠ+, 323, [4]) – Cílem úlohy je určit velikost výsledné mag-

netické indukce v místě střelky kompasu, která se nachází v blízkosti vodiče, když tímto 

vodičem začne procházet elektrický proudu a střelka se tak vychýlí ze své původní po-

lohy. Dále je úkolem určit velikost a směr elektrického proudu ve vodiči. Úloha je dopl-

něna názornými obrázky, které rozebírají celou situaci a pomohou při orientaci 

v obtížném prostorovém uspořádání úlohy. Součástí úlohy je také krátký komentář 

o magnetickém poli Země. 

Magnetická indukce na ose kruhového závitu (VŠ, 395, [8]) – Cílem úlohy je 

určit vztah pro velikost magnetické indukce v libovolném bodě ležícím na ose kruhové-

ho závitu, kterým prochází konstantní elektrický proud. Vztah pro velikost magnetické 

indukce je odvozen pomocí Biotova-Savartova zákona. Celé odvození vztahu pro veli-

kost magnetické indukce na ose kruhového závitu je podrobně komentováno a doplněno 

názornými obrázky. Jako speciální případ je zde uveden vztah pro velikost magnetické 

indukce ve středu kruhového závitu, na který se odkazuje úloha „Bohrův model atomu 

vodíku“, ve které se vztah pro velikost magnetické indukce ve středu závitu vyskytuje, 

a odvození tohoto vztahu by úlohu činilo příliš obsáhlou. 

Bohrův model atomu vodíku (VŠ, 324, [4]) – Celá úloha vychází z Bohrova 

modelu atomu vodíku, tj. z představy, že elektron obíhá kolem jádra po kružnici s pevně 

daným poloměrem. V úloze je zadaný pouze tento poloměr trajektorie elektronu. Úko-

lem je pak určit proud, který představuje obíhající elektron, magnetický moment, který 

je spojen s pohybem elektronu po této kružnici a velikost magnetické indukce pole bu-

zeného pohybem elektronu ve středu atomu. Při řešení velikosti magnetické indukce se 

využívá vztahu odvozeného z Biotova-Savartova zákona v úloze „Magnetická indukce 

na ose závitu“. 

Magnetická indukce uvnitř solenoidu (VŠ, 451, [8]) – Cílem úlohy je odvodit 

vztah pro velikost magnetické indukce magnetického pole solenoidu. Tento vztah je 

odvozen pomocí Ampérova zákona, který je v úloze také vysvětlen. Částí úlohy je ná-

pověda, která popisuje, jak je charakterizován solenoid, a komentář o tom, jak by se 

změnila velikost magnetického pole, kdybychom uvažovali reálný solenoid. Jednotlivé 
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oddíly úlohy (Nápověda, Rozbor a Řešení) jsou podrobně zpracovány a doplněny ná-

zornými obrázky, aby tato úloha sloužila jako návod pro odvození vztahu pro velikost 

magnetické indukce magnetického pole solenoidu a v dalších úlohách by stačilo se na ni 

odkázat (např. v úloze „Magnetická indukce uvnitř toroidu“). 

Magnetická indukce uvnitř toroidu (VŠ, 442, [8]) – Úloha je zaměřena na od-

vození vztahu pro velikost magnetické indukce uvnitř cívky ve tvaru toroidu. Stejně 

jako v úloze „Magnetická indukce uvnitř solenoidu“, je vztah pro velikost magnetické 

indukce odvozen z Ampérova zákona. V úloze čtenář nalezne i vysvětlení, co je to toro-

id, a porovnání magnetického pole toroidu a solenoidu. Úloha opět slouží jako návod 

pro odvození vztahu pro velikost magnetické indukce ve středu toroidu a jiné úlohy se 

na ní mohou odkazovat.  

Ampérova křivka (VŠ, 168, [3]) – Snadná úloha na určení hodnoty integrálu, 

který odpovídá integrálu v Ampérově zákoně, pro dvě různé smyčky obepínající různé 

počty vodičů s různými směry proudů.  

Elektron v urychlovači (SŠ+, 58, [3]) – Úloha, kde je úkolem vyjádřit velikost 

a směr vektoru magnetické indukce magnetického pole, do kterého musí vylétnout elek-

tron z urychlovače částic, aby se jeho trajektorie zakřivila podle zadaných parametrů. 

Zjištění směru vektoru magnetické indukce je v úloze pečlivě vysvětleno pomocí Fle-

mingova pravidla levé ruky a pomocí pravidla pravotočivého šroubu. Obě pravidla jsou 

doplněna názornými obrázky. 

Cyklotron (SŠ+, 310, [4]) – Úloha obsahuje dvě otázky. Obsahem první je určit 

frekvenci zdroje elektrického pole mezi duanty cyklotronu. Druhá otázka se ptá na po-

čet oběhů deuteronů mezi duanty cyklotronu při požadované kinetické energii deuteronu 

a potenciálním rozdílu mezi duanty. Součást úlohy tvoří také popis cyklotronu a jeho 

funkce. 

Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli (VŠ, 

265, [6]) – Cílem úlohy je určit trajektorii pohybu částice s kladným nábojem 

v homogenním elektrickém a magnetickém poli. Úloha je řešena sestavením pohybové 

rovnice pro pohyb částice. Tato pohybová rovnice má tvar nehomogenní lineární dife-

renciální rovnice s konstantními koeficienty. Součástí úlohy je podrobný postup jejího 

řešení. V úloze je také uveden rozbor tvaru trajektorie. 
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Měnící se magnetický tok solenoidem (SŠ+, 477, [7]) – Úloha na využití vzta-

hu pro velikost indukovaného napětí v solenoidu. Cílem úlohy je určit počet závitů so-

lenoidu, aby se v něm indukovalo napětí o určité velikosti, jestliže se změní v jeho duti-

ně magnetický indukční tok. 

Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli (SŠ+, 476, [4]) – Úloha je roz-

dělena na dvě části. V první části je úkolem řešitele určit maximální indukční tok cív-

kou, která se otáčí v magnetickém poli charakterizovaném magnetickou indukcí o určité 

velikosti. Druhým úkolem je určit indukčnost cívky. 

Rotující cívka v magnetickém poli Země (VŠ, 420, [7]) – Cílem úlohy je určit 

maximální a průměrnou hodnotu indukčního toku vnitřkem cívky, která se otáčí 

v magnetickém poli Země s určitou frekvencí. Součástí úlohy je komentář, ve kterém je 

vysvětleno, proč maximální hodnota magnetického indukčního toku neodpovídá dvoj-

násobku průměrné hodnoty. 

Vodivá smyčka v magnetickém poli od dlouhého přímého vodiče (SŠ+, 375, 

[4]) – Úloha je rozdělena na čtyři části. V první části úlohy je úkolem řešitele nakreslit 

obrázek celé situace: Elektrický spotřebič je připojen do elektrické sítě o určité efektivní 

hodnotě napětí a frekvenci. Jeden z přívodních kabelů je instalován tak, že jej můžeme 

považovat za nekonečně dlouhý přímý vodič. V určité vzdálenosti od tohoto vodiče je 

umístněna vodivá smyčka, která se nachází v magnetickém poli vytvořeném vodičem 

s proudem a vektor magnetické indukce je kolmý na plochu smyčky. Dalšími úkoly jsou 

určit efektivní hodnotu elektrického proudu tekoucího přívodním vodičem, určit časový 

průběh magnetické indukce generovaný elektrickým proudem, dále určit maximální 

hodnotu magnetické indukce v místě smyčky od vodiče a nakonec vyjádřit časový prů-

běh indukovaného napětí ve smyčce a maximální hodnotu tohoto indukovaného napětí.  

Vodivá smyčka v proměnném magnetickém poli (VŠ, 357, [4]) – Úloha, je-

jímž cílem je určit vztah pro okamžité napětí indukované ve vodivé smyčce nacházející 

se v homogenním magnetickém poli, jehož velikost se s časem zvětšuje podle zadaného 

vztahu. Dále je úkolem určit velikost a směr proudu ve smyčce v daném čase a teplo, 

které se uvolní v zadaném časovém okamžiku. Při řešení úlohy se využívá Lenzova zá-

kona a Ampérova pravidla pravé ruky, jejichž znění je v úloze připomenuto. Součástí 
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úlohy je komentář, který upozorňuje na to, jaký by byl směr proudu, kdyby velikost 

vektoru magnetické indukce klesala.  

Energie magnetického pole solenoidu (VŠ, 66, [3]) – Úloha je rozdělena na tři 

části. V první části je úkolem odvodit vztah pro energii magnetického pole. Tento vztah 

je podrobně odvozen pomocí 2. Kirchhoffova zákona. Dalším úkolem je určit, jakou 

energii má magnetické pole solenoidu. Pro určení této energie využijeme odvozeného 

vztahu pro velikost magnetického pole cívky. Do tohoto výrazu je ale potřeba dosadit 

okamžitou hodnotu proudu, který prochází solenoidem, protože díky tomu, že je 

v obvodu zařazen, není proud ihned po připojení ke zdroji konstantní. Vztah pro oka-

mžitou hodnotu proudu je podrobně odvozen v úloze „Energie a výkon magnetického 

pole cívky“. Třetím úkolem je určit energii, která byla dodána zdrojem během zadané 

doby. Při jejím určení se vychází z rovnice pro zachování energie v obvodu odvozené 

v prvním úkolu této úlohy. 

Kotva (VŠ, 209, [5]) – Cílem úlohy je vyjádřit velikost proudu, který musí pro-

cházet cívkou na U-jádře z oceli, aby kotva byla k U-jádru přichycena silou o zadané 

velikosti. Úloha je řešena pomocí práce, kterou vykonáme při odtahování kotvy od jádra 

srovnatelnou silou, jakou je kotva k jádru držena. Při řešení úlohy využíváme vztah pro 

hustotu energie magnetického pole, který je v úloze odvozen v samostatném oddíle. 

Vzájemná indukčnost cívek (VŠ, 68, [3]) – Úloha, v níž je úkolem určit vzá-

jemnou indukčnost dvou cívek, které mají vůči sobě pevnou polohu a jednou z cívek 

prochází proměnný elektrický proud. Dalším úkolem v této úloze je určení celkového 

indukčního toku jednou z cívek. 
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Kapitola 3 

Magnetické pole 

V této kapitole rozebírám tématický celek Magnetické pole. Ve stručnosti uvá-

dím pojmy, s jakými se žáci seznamují již na základní škole. Především se ale zaměřuji 

na to, jak je učivo o magnetickém poli zaváděno na gymnáziích a o jaké pojmy je rozší-

řeno v základním kurzu elektřiny na vysoké škole. Ke každému nově zavedenému 

pojmu uvádím seznam úloh vypracovaných v rámci bakalářské [1] a této diplomové 

práce, které jsou vhodné k procvičení nebo použití daného pojmu. Přiřazení úloh 

k jednotlivým částem učiva se týká pouze látky, která odpovídá svojí obtížností střední 

nebo vysoké škole. Úlohy na úrovni základní školy se ve sbírce, v kapitolách zabývají-

cími se magnetickým polem, nevyskytují. Na základních školách je magnetické pole 

vyučováno převážně kvalitativně. To znamená, že se zde nezavádějí žádné veličiny po-

pisující magnetické pole a neuvádějí se vztahy mezi nimi. Výpočtové úlohy, na které se 

Elektronická sbírka zaměřuje, se tak na této úrovní formulovat nedají.  

Následující text jsem zpracovala na základě odborného textu [9], na základě 

učebnic pro základní [10 – 14] a střední školu [2] a na základě vysokoškolských skript 

[3, 8, 15].  

3.1 Magnetické pole ve výuce na základních školách 

Na základní škole se žáci seznamují se silovými účinky magnetického pole. 

Vedle pole gravitačního a elektrického jsou seznámeni s polem magnetickým, jako dal-

ším druhem fyzikálního silového pole. Představa tohoto pole je vytvořena pomocí in-

dukčních čar, které se dají „zviditelnit“ např. železnými pilinami nebo pomocí malých 

magnetek. Na základní škole ale nejsou uváděny veličiny popisující magnetické pole, 

proto nelze indukční čáru přesně definovat jako myšlenou čáru, jejíž tečna v každém 

bodě má směr vektoru magnetické indukce. Indukční čáry jsou tedy zaváděny pouze 

jako myšlené čáry, pomocí nichž znázorňujeme tvar magnetického pole.  
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Žáci se seznamují se silovými účinky přírodních a uměle vyrobených magnetů 

demonstrací silového působení těchto magnetů na předměty z feromagnetického materi-

álu. Prováděním a pozorováním pokusů žáci také poznávají, že v okolí vodičů 

s elektrickým proudem existuje magnetické pole a že vodiče s proudem na sebe mohou 

vzájemně silově působit. Na základě těchto znalostí je vysvětlena činnost elektrického 

zvonku, relé, telegrafu, ampérmetru a voltmetru. 

Dalším učivem tématu magnetické pole je jev elektromagnetické indukce, kdy 

se žáci poprvé setkávají s nestacionárním magnetickým polem. Při objasňování jevu 

elektromagnetické indukce se vychází z pokusů, které jsou zaměřeny především 

na vznik indukovaného elektrického pole a na pozorování indukovaného elektrického 

proudu. Poznatky o elektromagnetické indukci se dále využívají k objasnění vzniku 

střídavého proudu.  

3.2 Magnetické pole ve výuce na gymnáziích 

Na gymnáziích bývá učivo o magnetickém poli rozděleno do třech hlavních té-

matických celků: Stacionární magnetické pole, Nestacionární magnetické pole 

a Střídavý proud. 

V rámci této diplomové práce vznikaly úlohy z tématických celků Stacionární 

magnetické pole a Nestacionární magnetické pole. Úlohy týkající se střídavého proudu 

jsou náplní diplomové práce Michaly Pfefrčkové [16]. V následujícím textu se proto 

zaměřím pouze na tématické celky Stacionární magnetické pole a Nestacionární magne-

tické pole. 

Pojmovou strukturu magnetického pole na gymnáziu přehledně ukazují následu-

jící schémata (viz obrázek 1 a 2). Při jejich vytváření jsem vycházela také z vlastní zku-

šenosti jako studentky, tj. z toho, jak mi byly pojmy týkající se magnetického pole na 

gymnáziu vykládány. Řazení pojmů v tématickém celku Stacionární magnetické pole, 

se tak liší oproti tomu, jak jsou pojmy zaváděny v učebnici pro gymnázia [2]. Hlavní 

rozdíl řazení pojmů je v tom, že kapitolu zabývající se stacionárním magnetickým po-

lem dělím na 3 samostatné celky podle obsahu, který vysvětlují. Jedná se o celek Mag-

netické pole v okolí magnetů a vodičů s proudem, kde jsou postupně rozebrána magne-

tická pole v okolí magnetů, přímého vodiče s proudem a v okolí cívky. Dalším celkem 
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je celek Magnetická síla. Zde je zaveden vztah pro magnetickou sílu působící na přímý 

vodič s proudem a z něj vyvozen vztah pro sílu působící na nabitou částici 

v magnetickém poli. Třetím celkem je celek s názvem Magnetické vlastnosti látek, ve 

kterém jsou popsány magnetické vlastnosti látek a uvedeno jejich technické využití 

v praxi.  

 

 

 

Obrázek 1: Pojmová struktura kapitoly Stacionární magnetické pole tématického celku Magnetické pole 

ve výuce na gymnáziích. Pojmy vyznačené kurzívou odpovídají doporučenému rozšiřujícímu učivu. 
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Obrázek 2: Pojmová struktura kapitoly Nestacionární magnetické pole tématického celku Magnetické 

pole ve výuce na gymnáziích.  

 

Ve výuce magnetického pole na gymnáziu se navazuje na poznatky žáků ze zá-

kladních škol, které se dále prohlubují. Učivo o stacionárním magnetickém poli zahrnu-

je jevy v magnetickém poli nejdříve ve vakuu a pak v látkách. Probírá se magnetické 

pole v okolí permanentního magnetu i v okolí vodičů s proudem. Při výuce se uvádí 

také skutečnost, že pohybující se částice s nábojem budí ve svém okolí magnetické pole. 

Dále se ve výuce na gymnáziu zavádí pojem magnetické indukce jako veličiny, která 

popisuje magnetické pole, na rozdíl od základní školy, kde se popis magnetického pole 

opírá pouze o zobrazení indukčními čarami.  

Magnetické indukční čáry jsou na gymnáziu definovány ještě před zavedením 

vektoru magnetické indukce, a to jako prostorové orientované křivky, jejichž tečna 

v daném bodě má směr osy velmi malé magnetky umístněné v tomto bodě. K určení 

orientace indukčních čar v okolí přímého vodiče, kruhové smyčky a cívky slouží Ampé-

rovo pravidlo pravé ruky. V okolí permanentního magnetu jsou uzavřené magnetické 

indukční čáry orientovány od severu k jihu a uvnitř magnetu obráceně. 

Vztah pro velikost magnetické indukce je nejdříve zaveden pro magnetickou in-

dukci v okolí přímého nekonečně dlouhého vodiče s proudem. Tento vztah je na gym-

náziích pouze uveden, protože jeho odvození vyžaduje použití integrace a zákonů, které 

přesahují úroveň střední školy. Odvození tohoto vztahu je podrobně vysvětleno v úloze 

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472). Ve vztahu pro magne-

tickou indukci vystupuje nová veličina – permeabilita, která charakterizuje prostředí, 

ve kterém se vodič nachází. (Jedná se o součin permeability vakua a relativní permeabi-
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lity, která udává, kolikrát je magnetická indukce magnetického pole v dané látce větší 

nebo menší oproti vakuu). 

Uvádím zde seznam úloh ze sbírky, které se hodí k procvičení vztahu pro veli-

kost magnetické indukce v okolí přímého vodiče s proudem a Ampérová pravidla pravé 

ruky.  

Dva rovnoběžné vodiče s proudem (SŠ, 53)  

Nulová magnetická indukce mezi přímými vodiči s proudem (SŠ, 471) 

Magnetická indukce v bodech na rovině souměrnosti dvou přímých vodičů (SŠ+, 
470) 

Střelka kompasu (SŠ+, 323) 

Dále je při výuce na gymnáziích zkoumáno magnetické pole v okolí i uvnitř cív-

ky, kterou prochází proud. Je uvedena analogie magnetického pole vně cívky 

s magnetickým polem tyčového magnetu. Orientace magnetických indukčních čar 

uvnitř cívky je určena pomocí Ampérova pravidla pravé ruky. Je zaveden pojem soleno-

idu pro dlouhou válcovou cívku s velkým počtem závitů, jejíž průměr je mnohem menší 

než její délka. Jako rozšiřující učivo může být uveden tvar magnetického pole jednoho 

závitu a velikost magnetické indukce uprostřed kruhového závitu. Vztahy pro velikost 

magnetické indukce uvnitř cívky a jednoho závitu jsou žákům sděleny opět bez odvoze-

ní, protože je také nelze odvodit prostředky středoškolské matematiky. Druhý uvedený 

vztah je odvozen v úloze Magnetická indukce na ose kruhového závitu (VŠ, 395). 

Ve sbírce jsou úlohy zabývající se magnetickým polem cívky určeny převážně 

vysokoškolským studentům. Pro studenty středních škol jsem vytvořila tyto dvě úlohy: 

Magnetické pole solenoidu s vodičem (SŠ+, 59)  

Magnetické pole vodičů s proudem (SŠ+, 51) 

Veličina, která závisí na velikosti magnetické indukce v okolí vodičů s proudem, 

ale magnetické pole přímo nepopisuje, je magnetická síla. Zavádí se v analogii s tím, že 

v gravitačním poli působí na hmotné těleso gravitační síly a v elektrickém poli na elek-

tricky nabité těleso elektrické síly. Silové působení určitého druhu je tak charakteristic-

kou vlastností každého fyzikálního silového pole a nejinak je tomu i u pole magnetické-

ho, jehož základním projevem je silové působení na vodič, kterým prochází proud. 

O existenci magnetické síly jsou žáci přesvědčeni pokusem. Pro velikost magnetické 

síly působící na vodič s proudem v homogenním magnetickém poli je zaveden vzorec 

a pro určení směru vektoru magnetické síly se používá Flemingovo pravidlo levé ruky.  
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Vztah pro velikost magnetické síly a určení jejího směru si žáci mohou procvičit 

v úloze Vznášející se vodič v magnetickém poli Země (SŠ, 478) a v úloze Vodič 

v magnetickém poli (SŠ, 41). Další úlohy ve sbírce, v nichž není hlavním úkolem určit 

velikost a směr magnetické síly, ale ve kterých magnetická síla vystupuje, jsou úlohy: 

Vodivé kolejnice (SŠ+, 410) 

Válec na nakloněné rovině (SŠ+, 480) 

Galvanometr (SŠ+, 311) 

Výraz pro velikost magnetické síly, který se na gymnáziích zavádí, platí jen pro 

přímý velmi dlouhý vodič s proudem. Jako rozšiřující učivo může být tento vztah zo-

becněn i na tenký vodič libovolného tvaru. Nejprve jsou určeny magnetické síly, který-

mi působí magnetické pole na velmi krátké úseky takového vodiče, a výsledná síla je 

získána vektorovým součtem jednotlivých příspěvků, jedná se o tzv. Ampérův zákon. 

Ve sbírce se úlohy  na využití tohoto Ampérova zákona nevyskytují1. 

Další skutečností, se kterou jsou žáci na gymnáziích seznámeni, je vzájemné si-

lové působení dvou rovnoběžných vodičů s proudem. Žáci již znají vztah pro velikost 

magnetické indukce v okolí přímého vodiče s proudem. Mohou tak již sami odvodit 

výraz pro velikost magnetické síly působící na vodič s proudem nacházející se 

v magnetickém poli druhého vodiče. Směr sil působících na vodiče je určen pomocí 

Flemingova pravidla levé ruky. Vše je podrobně popsáno v úloze Vzájemné silové pů-

sobení dvou vodičů s proudem (SŠ, 479). Úloha Tři rovnoběžné vodiče s proudem (SŠ, 

52) uvedené poznatky aplikuje na složitější situaci. 

Po zavedení velikosti a směru magnetické síly, kterou na sebe vodiče vzájemně 

působí, následuje ve výuce obvykle definice jednotky ampér.  

Působení magnetické síly na nabitou částici v magnetickém poli je vysvětleno 

v analogii s působením magnetické síly na vodič s proudem, kde proud ve vodiči je tvo-

řen nabitými částicemi, na které také působí magnetická síla. Dochází tak k zobecnění 

pojmu magnetické síly na vodič s proudem jako výslednice sil, které působí na jednotli-

vé nosiče proudu.  

                                                 
1 Úlohy na Ampérův zákon, které jsou do sbírky zařazeny, využívají jiný zákon téhož jména. Tento zákon 

je uváděn na vysoké škole a dává do souvislosti velikost cirkulace magnetické indukce B


 podél uzavřené 
křivky l a celkový proud Ic, který prochází plochou této křivky 

ocd IlB
l




. 
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Po vlétnutí nabité částice do magnetického pole na částici působí magnetická sí-

la, která zakřiví její trajektorii. Směr působící síly je určen pomocí Flemingova pravidla 

levé ruky v analogii se směrem magnetické síly působící na vodič s proudem. Při určo-

vání směru působící magnetické síly pomocí Flemingova pravidla musí být kladen dů-

raz na to, že za směr proudu je považován směr kladně nabitých částic. Jako doporučené 

rozšiřující učivo je v učebnici pro gymnázia [2] uvedeno odvození vztahu pro poloměr 

trajektorie nabité částice v magnetickém poli. 

V úloze Elektron v urychlovači (SŠ+, 58) je směr působící síly na nabitou částici 

v magnetickém poli podrobně vysvětlen jak pomocí Flemingova pravidla levé ruky, tak 

pomocí alternativního pravidla, pravidla pravotočivého šroubu.  

Další úlohy zabývající se učivem částice v magnetickém poli jsou úlohy: 

Proton a částice v homogenním magnetickém poli (SŠ+, 55) 

Pohyb částice po kružnici v homogenním magnetickém poli (SŠ+, 57)  

Urychlená částice (SŠ+, 56)  

Cyklotron (SŠ+, 310) 

Jestliže se částice pohybuje současně v elektrickém a magnetickém poli, působí 

na ní jak síla elektrická, tak síla magnetická. Výslednice těchto dvou sil se nazývá Lo-

renzova síla. Praktické využití Lorenzovy síly je ilustrováno na příkladu vychylování 

elektronového paprsku v televizní obrazovce. Působením Lorenzovy síly na nosiče ná-

boje v polovodičích je kvalitativně vysvětlován Hallův jev, který je v učebnici pro gym-

názia [2] uváděn jako nadstavbové rozšiřující učivo.  

Úloha ve sbírce, kde uvažujeme částici v elektrickém i magnetickém poli, je 

úloha Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli (VŠ, 265), 

která je díky své obtížnosti určena až vysokoškolským studentům. 

Magnetické vlastnosti látek jsou vysvětleny na základě magnetického momentu 

atomů a u feromagnetických látek také na základě spontánní magnetizace a doménové 

struktury. Součástí gymnaziálního učiva je i využití magnetických materiálů v praxi, 

např. jako jádra cívek, elektromagnetické relé, zvonek, záznam signálu na magnetovou 

pásku apod. Jako rozšiřující učivo je uveden pojem magnetické hystereze a dále tvary 

hysterezních smyček pro různé materiály. 
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V učivu o nestacionárním magnetickém poli je nejdůležitějším jevem elektro-

magnetická indukce. Tento jev byl pomocí experimentu objasňován již žákům 

na základní škole. Při výkladu jevu elektromagnetické indukce na gymnáziu jsou tyto 

pokusy, kdy se pohybuje magnetem v blízkosti cívky, která je připojena k voltmetru, 

nebo se mění proud v cívce, která je v blízkosti druhé cívky, zopakovány. Jev elektro-

magnetické indukce je na gymnáziu také již popsán kvantitativně. K popisu tohoto jevu 

je zavedena nová veličina, magnetický indukční tok, jehož jednotkou je weber. 

Úlohou ve sbírce, ve které je úkolem určit hodnotu magnetického indukčního to-

ku, je úloha Indukčnost cívky rotující v  magnetickém poli (SŠ+,476). 

Zákon, který matematicky popisuje jev elektromagnetické indukce, se nazývá 

Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Odvození vztahu pro indukované napětí 

ve Faradayově zákoně je na gymnáziích považováno za doporučené rozšiřující učivo. 

Uvádím seznam úloh ve sbírce, v nichž se pomocí Faradayova zákona určuje indukova-

né napětí. 

Vodivá smyčka v magnetickém poli od dlouhého přímého vodiče (SŠ+, 375) 

Měnící se magnetický tok solenoidem (SŠ+, 477)  

Vlastní indukce solenoidu (SŠ+, 63). 

Úlohy, ve kterých není přímo úkolem určit indukované napětí, ale při jejich ře-

šení se Faradayova zákona elektromagnetické indukce využívá, jsou uvedeny níže 

u dalších fyzikálních pojmů, které se v kapitole o nestacionárním magnetickém poli 

zavádějí. 

Na základě zákona elektromagnetické indukce je zdůvodněn průběh indukova-

ného napětí v otáčejícím se závitu. Této problematice se na středoškolské úrovni věnuje 

úloha Indukované napětí při otáčení kruhové smyčky (SŠ+, 62), kde je úkolem určit 

velikost indukovaného napětí při otáčení závitu v magnetickém poli.  

Při změně magnetického indukčního toku závitem se v uzavřeném závitu indu-

kuje nejen napětí, ale i proud. Tento indukovaný proud má takový směr, že jeho magne-

tické pole působí proti změně, která ho vyvolala. Tyto poznatky shrnuje Lenzův zákon 

a je také obvykle demonstrován experimentálně. Ve formulaci Faradayova zákona elek-

tromagnetické indukce je Lenzův zákon zahrnut v podobě znaménka mínus. Indukované 

proudy vznikají nejen v drátěných smyčkách a cívkách, ale i v masivních vodičích jako 
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jsou plechy, desky, hranoly. Jedná se o tzv. vířivé či Foucaultovy proudy. Tento pojem 

je v učebnici pro gymnázia [2] uváděn jako doporučené rozšiřující učivo.  

V úlohách Pohybující se vodič v magnetickém poli (SŠ, 60) a Vodivé kolejnice 

(SŠ+, 410) se využívá Lenzova zákona při určení velikosti a směru indukovaného prou-

du vodičem. 

Dalším pojmem zaváněným na gymnáziu je vlastní indukce. Vlastní indukce je 

jev, kdy proměnný proud procházející cívkou vytváří proměnné magnetické poli, které 

díky napětí indukovanému na této cívce brání změnám proudu. Nová fyzikální veličina 

indukčnost cívky, která charakterizuje vlastní indukci, je definovaná jako konstanta 

úměrnosti mezi proudem procházejícím cívkou a magnetickým indukčním tokem. Jed-

notkou indukčnosti je henry. 

Uvádím seznam úloh ve sbírce, v nichž je úkolem určit indukčnost cívky nebo 

solenoidu. 

Indukčnost cívky (SŠ, 64) 

Vlastní indukce solenoidu (SŠ+, 63) 

Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli (SŠ+, 476) 

Veličina indukčnost doplňuje žákům již známé parametry součástek zapojova-

ných do obvodů – odpor rezistoru a kapacitu kondenzátoru. Zároveň umožňuje vyjádřit 

vztah pro energii magnetického pole cívky. Tento vztah je v učebnicích pro střední ško-

ly uveden bez odvození, protože jeho provedení vyžaduje znalost diferenciálního počtu. 

V Elektronické sbírce je vztah pro energii magnetického pole cívky odvozen v úloze 

Energie magnetického pole solenoidu (VŠ, 66), která využívá vztahů odvozených 

v úloze Energie a výkon  magnetického pole cívky (VŠ, 65). 

V učebnici pro gymnázia [2] i v odborné literatuře [9] zabývající se zavedením 

magnetického pole na gymnáziu je řazení pojmů poněkud odlišné. V obou publikacích 

témata z celků Magnetické pole v okolí magnetů a vodičů s proudem a Magnetická síla 

nejsou oddělena, ale navzájem se prolínají.  

Každý z přístupů zavádění nových pojmů má své výhody a nevýhody. Některým 

žákům vyhovuje spíše mnou zmíněný postup, kdy je nový pojem aplikován ve všech 

situacích. To znamená, magnetické pole je popsáno nejdříve v okolí magnetů, pak 

v okolí přímého vodiče a nakonec v okolí cívky. Teprve potom je zkoumáno působení 



 30

magnetické síly, a to opět ve všech situacích – nejdříve na přímý vodič s proudem, dále 

se uvádí vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem a nakonec je pojem magne-

tické síly zobecněn na působení magnetické síly na nabitou částici v magnetickém poli. 

Žák tak získá představu o novém pojmu jako celku. Jiným žákům může naopak vyho-

vovat prolínání látky tak, jak je magnetické pole uvedeno v učebnici pro gymnázia [2]. 

3.3 Magnetické pole ve výuce v základním kurzu fyziky 
na vysokých školách 

Následující text jsem zpracovala na základě vysokoškolských skript [3, 8, 15].  

V základním kurzu fyziky na vysokých školách se témata ze středoškolského 

učiva o magnetickém poli více prohlubují a při matematické formulaci jednotlivých 

zákonů se využívají znalosti vektorového součinu, diferenciálního a integrálního počtu 

a dalších pokročilejších způsobů zápisu. Zkoumají se příčiny magnetického pole 

a formulují se zákony, které určují, jak vyjádřit veličiny charakterizující magnetické 

pole ve vakuu i v látkách. V následujícím přehledu pojmů, který je schematicky znázor-

něn na obrázku 3, se tak zaměřím pouze na nové pojmy a zákony, které se ve výuce na 

gymnáziích nevyučují. 

Jeden ze zákonů uváděný na vysoké škole, který určuje jak vyjádřit veličiny cha-

rakterizující magnetické pole, je Biotův-Savartův zákon. Pomocí něj můžeme vypočítat 

magnetickou indukci libovolně rozložených proudů. Vysvětlení tohoto zákona a použití 

při řešení konkrétního problému je uvedeno v úloze Biotův-Savartův zákon (VŠ, 45).  

Pomocí Biotova-Savartova zákona je odvozen vztah pro velikost magnetické in-

dukce v okolí přímého vodiče s proudem. Toto odvození nalezne čtenář v úloze Magne-

tické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472). Dále je pomocí Biotova-

Savartova zákona odvozen vztah pro velikost magnetické indukce na ose proudové 

smyčky, na což je zaměřena úloha Magnetická indukce na ose kruhového závitu (VŠ, 

395). 

Dalším zákonem, který umožňuje vyjádřit vztah pro magnetickou indukci 

v okolí vodičů s proudem, je Ampérům zákon, který umožňuje vyjádřit magnetickou 

indukci v úlohách s jistou symetrií v rozložení proudů. Tento zákon si student může 

procvičit v úlohách Dutý válcový vodič (VŠ, 54) a Ampérova křivka (VŠ, 168). 
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Obrázek 3: Pojmová struktura tématu Magnetické pole ve výuce v základním kurzu fyziky na vysokých 

školách 
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Pomocí Ampérova zákona jsou odvozeny vztahy pro velikost magnetické induk-

ce vně i uvnitř dlouhého přímého vodiče s proudem, vztah pro velikost magnetické in-

dukce solenoidu, který je podrobně popsán v úloze Magnetická indukce uvnitř solenoidu 

(VŠ, 451), a vztah pro velikost magnetické indukce toroidu, na jehož odvození je zamě-

řena úloha Magnetická indukce uvnitř toroidu (VŠ, 442). 

V některých kurzech je také zaváděn pro popis magnetického pole vektorový po-

tenciál v analogii s elektrostatickým potenciálem. Jedná se ale o látku spíše nadstavbo-

vou, proto jsem úlohy na toto téma do sbírky nezařadila. 

V základním kurzu fyziky na vysoké škole je, na rozdíl od gymnázia, nejdříve 

zavedeno působení magnetické síly na nabitou částici v magnetickém poli a tento pojem 

je dále zobecněn na působení magnetické síly na libovolný vodič s proudem. Ve vztahu 

pro magnetickou sílu ve tvaru, který je uváděn na vysoké škole, vystupuje vektorový 

součin, který určuje směr působící magnetické síly. Flemingovo pravidlo levé ruky pro 

směr působení magnetické síly již není používáno. Dále je ve výuce na vysoké škole 

řešen případ částice, která vstupuje do homogenního magnetického pole pod obecným 

úhlem, oproti výuce na gymnáziu, kdy částice s nábojem vstupovala do homogenního 

magnetického pole pouze kolmo k magnetickým indukčním čarám.  

Dalším pojmem, který byl zaveden již ve výuce na gymnáziu a nyní je obsáhleji 

vysvětlen a aplikován, je Lorenzova síla, která působí na nabitou částici 

v elektromagnetickém poli. Pomocí Lorenzovy síly je v úloze Pohyb nabité částice 

v homogenním elektrickém a magnetickém poli (VŠ, 265) určena trajektorie pohybu 

nabité částice v elektromagnetickém poli. 

Mnoho zařízení a přístrojů je založeno na pohybu nabitých částic v magnetickém 

a elektrickém poli. Z nejběžnějších využití je v základním kurzu fyziky na vysokých 

školách uveden a vysvětlen rychlostní filtr, hmotnostní spektrometr, cyklotron, jehož 

funkce je popsána v úloze Cyklotron (SŠ+, 310), a využití Hallova jevu při určování 

znaménka nosiče náboje nebo při měření magnetické indukce. 

Dále se ve výuce v základním kurzu fyziky na vysoké škole zkoumají silové 

účinky magnetického pole na proudovou smyčku otáčející se v magnetickém poli. Po-

mocí silového momentu je odvozen vztah pro magnetický moment rovinné smyčky 

a zaveden pojem magnetického dipólu jako velmi malé proudové smyčky, kterou cha-

rakterizuje její magnetický moment. Určení magnetického momentu je úkolem 
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v úlohách Výpočet silového momentu působícího na cívku vzhledem k její ose otáčení 

(VŠ, 69) a Bohrův model atomu vodíku (VŠ, 324). 

Ve výuce magnetického pole na vysoké škole jsou magnetické vlastnosti látek 

hlouběji vysvětleny i na úrovni atomů a molekul. Při tomto popisu je zaveden orbitální 

magnetický moment elektronu jako magnetický moment, který je spojen s proudovou 

smyčkou tvořenou obíhajícím elektronem. Na určení orbitálního momentu elektronu 

se zaměřuje  úloha Bohrův model atomu vodíku (VŠ, 324).  

Dále je ve výuce okrajově zmiňován spin elektronu, jako vlastní (vnitřní) mo-

ment hybnosti, který se nazývá spinový moment hybnosti. Se spinem je spojen vlastní 

spinový magnetický moment. Vysvětlení existence spinu vyžaduje znalosti z kvantové 

fyziky. 

Magnetické vlastnosti látek z makroskopického hlediska jsou popisovány pomo-

cí vektorové veličiny magnetizace a magnetická intenzita, které se na gymnáziích neu-

vádějí. V základním kurzu fyziky na vysoké škole se tyto veličiny zmiňuje spíše jen 

okrajově, proto úlohy, ve kterých se tato veličina vyskytuje, ve sbírce neuvádím.  

Z hlediska chování látek v magnetickém poli jsou látky rozděleny do dvou sku-

pin – látky slabě a silně magnetické. Látky charakterizovány magnetizací jsou označeny 

jako magnetika. Dále je zaveden také bezrozměrný parametr charakterizující magnetic-

ké vlastnosti látek, tzv. magnetická susceptibilita. 

Dalšími pojmy, které byly zavedeny již ve výuce na gymnáziu a nyní jsou ob-

sáhleji vysvětleny, jsou diamagnetismus, paramagnetismus a feromagnetismus. Podrob-

něji je také vysvětlena magnetická hystereze. 

Výše popsané veličiny popisující magnetické pole byly nezávislé na čase. V dal-

ším učivu jsou již studovány vlastnosti časově proměnného elektrického 

a magnetického pole a jejich vzájemná podmíněnost. Nejdůležitějším učivem této kapi-

toly je jev elektromagnetická indukce, který byl kvantitativně popsán již žákům na 

gymnáziu. Nyní je magnetický indukční tok plochou definován pomocí integrálního 

počtu a Faradayův zákon elektromagnetické indukce je formulován pomocí časové de-

rivace. Obtížnější úloha, na vyjádření magnetického indukčního toku, určená vysoko-

školským studentům je úloha Magnetický tok čtvercem (VŠ, 67). 
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Indukované elektromotorické napětí může vznikat v pohybujícím se vodiči na-

cházejícím se ve stacionárním magnetickém poli, na tuto problematiku se zaměřuje úlo-

ha Rotující cívka v magnetickém poli Země (VŠ, 420), nebo ve vodiči, který se nachází 

v časově proměnném magnetickém poli, tento problém je řešen v úloze Vodivá smyčka 

v proměnném magnetickém poli (VŠ, 357). 

Pojmem, se kterým byli též seznámeni již žáci na gymnáziu a nyní je zobecněn, 

je vlastní indukčnost vodiče. Vlastní indukčnost je zavedena nejen pro uzavřenou 

smyčku konečných rozměrů, jak je tomu ve výuce na gymnáziu, ale i pro libovolný vo-

dič či jeho úsek. Při studiu indukčnosti je v základním kurzu fyziky na vysoké škole 

věnována také pozornost obecnějšímu problému, a to vzájemné indukčnosti vodičů. 

Na toto téma je ve sbírce uvedena úloha Vzájemná indukčnost cívek (VŠ, 68). 

Vztah pro energii magnetického pole, který byl žákům na gymnáziu pouze uve-

den, je na vysoké škole odvozen pomocí 2. Kirchhoffova zákona. Toto odvození nalez-

ne řešitel v úloze Energie magnetického pole solenoidu (VŠ, 66). Při odvozování vzorce 

pro energii magnetického pole se musí vzít v úvahu, že po připojení stejnosměrného 

zdroje napětí není elektrický proud v obvodu s cívkou ihned konstantní, ale jeho hodno-

ta se v čase mění podle vztahu, který je podrobně odvozen v úloze Energie a výkon 

magnetického pole cívky (VŠ, 65). 

Nový pojem, který se ve výuce na gymnáziu neuvádí, je hustota energie magne-

tického pole, která odpovídá energii vztažené na jednotku objemu. S tímto pojmem se 

pracuje v úloze Kotva (VŠ, 209). 

V rámci této kapitoly jsem provedla a přehledně popsala pojmovou analýzu té-

matického celku Magnetické pole. Uvedla jsem zde pojmy, které se zavádějí na základ-

ních školách, gymnáziích a v základním kurzu fyziky na vysokých školách. 

K jednotlivým pojmům jsem přiřadila úlohy vhodné obtížnosti, při jejichž řešení si čte-

nář dané vztahy procvičí. 
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Závěr 
Výsledkem této diplomové práce je 25 podrobně řešených úloh z kapitol Stacio-

nární magnetické pole a Nestacionární magnetické pole zveřejněných v Elektronické 

sbírce řešených úloh z fyziky na webové adrese: www.fyzikalniulohy.cz. 

K těmto úlohám jsem vypracovala nápovědy, rozbory, komentovaná řešení, vý-

sledky a u některých úloh i komentáře. K úlohám jsem také vytvořila názorné obrázky. 

Do sbírky jsem vybrala obtížnější středoškolské úlohy, které by svým komplet-

ním řešením měly pomoci jak studentům při přípravě k maturitě, k přijímacím zkouš-

kám z fyziky na vysoké školy, ale i vyučujícím jako příprava na zajímavou hodinu či 

seminář. Dále jsem zařadila do sbírky úlohy určené vysokoškolským studentům jako 

opakování látky v 1. ročníku vysokých škol technického směru.  

Úlohy zpracované v rámci diplomované práce jsou nejen náročnější svým obsa-

hem, ale jsou i detailněji zpracovány a doplněny o graficky vyspělejší obrázky, oproti 

úlohám vytvořeným v bakalářské práci.  

Současně jsem v rámci diplomové práce provedla analýzu tématického celku 

Magnetické pole z hlediska výuky na základní škole, gymnáziích a v prvních ročnících 

vysoké školy. Na základě této pojmové analýzy jsem vytvořené úlohy zasadila do struk-

tury uvedené tématické oblasti a navrhla jejich vhodné využití v rámci výuky. 

Při vytváření úloh do sbírky jsem si procvičila výklad jednotlivých témat 

z tématického celku Magnetické pole, který pro mě jako budoucí učitelku, byl velkou 

zkušeností. Během analýzy pojmů z tohoto tématického celku jsem si také ujasnila, kte-

ré pojmy a jak obsáhle se na různých stupních vzdělávání vyučují a jak jsou mezi sebou 

navzájem provázané.  
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Příloha 

K diplomové práci je přiloženo jako ukázka 5 úloh, které vznikly v rámci této 

práce. Všech 25 úloh je dostupných v rámci Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky 

na serveru KDF MFF UK na webové adrese: www.fyzikalniulohy.cz v kapitolách 

Stacionární magnetické pole a Nestacionární magnetické pole, nebo je možné je nalézt 

na CD, které je přiloženo k této práci. 

Úlohy v příloze jsou tištěny přímo ze sbírky. Následující stránky proto nejsou 

očíslovány a jejich vzhled v papírové podobě není ideální. 

Příloha práce obsahuje tyto úlohy: 

 Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem (SŠ, 479) 

Galvanometr (SŠ+, 311) 

 Vodivé kolejnice (SŠ+, 410)  

 Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem (VŠ, 472) 

 Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli  
  (VŠ, 265) 

   

 



Vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

Dvěma rovnoběžnými vodiči ve vzájemné vzdálenosti 10 cm procházejí proudy
10 A a 20 A. Určete velikost a směr magnetické síly, která působí na 1 m délky
vodičů, jestliže oba proudy mají a) stejný směr, b) opačný směr.

Nápověda

Nakreslete si magnetická pole, která ve svém okolí vytváří přímé vodiče s
proudem.

Protože se jeden z vodičů nachází v magnetickém poli druhého vodiče, bude na něj
působit magnetická síla, jejíž velikost bude úměrná velikosti magnetického pole
od druhého vodiče, proudu prvním vodičem a délce vodiče. Směr této síly určíte
pomocí Flemingova pravidla levé ruky.

► Řešení nápovědy – Magnetické pole přímého vodiče
s proudem

V okolí vodiče, kterým prochází elektrický proud, se vytváří magnetické pole
charakterizované magnetickou indukcí. Indukční čáry vektoru magnetické indukce 

 mají tvar soustředných kružnic se středem ve vodiči.

Směr vektoru magnetické indukce  určíme pomocí Ampérova pravidla pravé
ruky a to tak, že položíme palec pravé ruky ve směru proudu ve vodiči a zahnuté
prsty ukazují směr magnetických indukčních čar.

Pro velikost vektoru magnetické indukce B od dlouhého přímého vodiče s proudem
platí vztah

kde I je proud procházející vodičem a R je kolmá vzdálenost od vodiče, ve které
určujeme velikost magnetické indukce.

Vztah je zde uveden bez odvození, protože jej nelze odvodit prostředky
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středoškolské matematiky. Podrobné odvození pomocí vysokoškolské matematiky
naleznete v úloze Magnetické pole dlouhého přímého vodiče s proudem.

► Řešení nápovědy – Velikost a směr magnetické síly

Na vodič s proudem, který se nachází v magnetickém poli, působí magnetická síla

, pro jejíž velikost platí

kde B je velikost magnetické indukce magnetického pole, ve kterém se vodič
nachází, a úhel α je úhel mezi vektorem magnetické indukce a směrem proudu ve
vodiči.

Každý z vodičů, leží v magnetickém poli, které vytváří druhý vodič. Pokud jsou
vodiče rovnoběžné, potom vektor magnetické indukce tohoto magnetického pole je
kolmý na směr proudu procházející příslušným vodičem (viz obrázek), tedy

 

Pro velikost magnetické síly, která bude působit na vodič s proudem, dostáváme
výraz

kam za B dosadíme magnetickou indukci pole, které vytváří např. první vodič
v místě druhého vodiče, a za I proud, který teče druhým vodiče, nebo naopak.

Směry sil určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky.

Flemingovo pravidlo levé ruky

Položíme-li k vodiči levou ruku tak, aby natažené prsty ukazovaly směr proudu

a magnetické indukční čáry (respektive vektor ) vstupovaly do dlaně, ukazuje

odtažený palec směr a orientaci vektoru magnetické síly , která působí na
vodič.
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Rozbor

V okolí obou vodičů, kterými prochází elektrické proudy, se vytváří magnetická
pole charakterizovaná magnetickou indukcí. Nakreslíme si tato pole a směry
vektorů magnetické indukce určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky.

Každý z vodičů se nachází v magnetickém poli vytvořeném druhým vodičem.
Protože vodiči prochází elektrické proudy a nacházejí se v magnetickém poli,
působí na ně magnetické síly. Velikost magnetických sil závisí na velikosti
magnetického pole, ve kterém se vodič nachází, na proudu procházejícím vodičem,
délce vodiče a na poloze vodiče vůči vektoru magnetické indukce. Protože vodiče,
jimiž prochází elektrické proudy a v jejichž okolí se vytváří magnetická pole, jsou
rovnoběžné, vektor magnetické indukce je vždy kolmý na směr proudu ve vodiči
(viz vysvětlení v oddíle Nápověda).

Magnetické pole, ve kterém se jeden z vodičů nachází, je magnetické pole
vytvořené druhým vodičem. Do vztahu pro velikost magnetické síly dosadíme
velikost magnetické indukce od dlouhého přímého vodiče (v tomto případ toho
druhého), kde vzdálenost, ve které magnetickou indukci určujeme, se rovná
vzdálenosti obou vodičů.

Toto platí analogicky i pro druhý vodič, který se nachází v magnetickém poli
prvního vodiče, ten na něj tedy také působí magnetickou silou.

Směr sil, kterými na sebe oba vodiče navzájem působí, určíme pomocí Flemingova
pravidla levé ruky.

Řešení a) Souhlasný směr proudu

V okolí obou vodičů, kterými prochází elektrické proudy, se vytváří magnetická
pole, charakterizovaná magnetickou indukcí. Směry vektorů magnetických indukcí
určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky.
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(1)

První vodič s proudem se nachází v magnetickém poli vytvořeném druhým
vodičem. Na první vodič tedy působí magnetická síla, pro jejíž velikost platí

kde B2 je velikost magnetické indukce magnetického pole vytvořeného druhým
vodičem v místě prvního vodiče, I1 je velikost proudu, který prochází
prvním vodičem.

Pro velikost vektoru magnetické indukce B2 platí vztah

kde R je vzdálenost místa, ve kterém velikost magnetické indukce určujeme.
V našem případě je to v místě, kde se nachází druhý vodič. Vzdálenost R tedy
odpovídá vzdálenosti vodičů.

Vztah pro velikost magnetické indukce B2 dosadíme do rovnice pro velikost
magnetické síly F2 a upravíme

Získali jsme tak vztah pro velikost magnetické síly F2, kterou působí druhý vodič
s proudem na první.

Směr magnetické síly určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky. V našem

případě má magnetická síla , kterou působí druhý vodič na první, směr
doprava.
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Poznámka: Na obrázku je pro přehlednost znázorněno pouze magnetické pole
vytvořené druhým vodičem, protože díky němu působí druhý vodič na první

magnetickou silou .

 

Stejně i na druhý vodič, který se nachází v magnetickém poli prvního vodiče,
působí magnetická síla. Pro její velikost platí

kde B1 je velikost magnetické indukce magnetického pole vytvořeného prvním
vodičem a I2 je velikost proudu procházející druhým vodičem.

Pro velikost vektoru magnetické indukce B1 platí vztah

který dosadíme do rovnice pro velikost magnetické síly F1

Směr vektoru magnetické síly  určíme také pomocí Flemingova pravidla levé
ruky. Síla, kterou působí první vodič na druhý, má v našem případě směr doleva.
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Síly  a , kterými na sebe navzájem působí vodiče s proudem, mají stejnou
velikost. Označme si tuto společnou hodnotu F

Vodiče s proudem tedy na sebe působí silami o stejné velikosti, ale opačného
směru. Pokud si uvědomíme znění 3. Newtonova zákona (zákon akce a reakce), tak
jsme k tomuto závěru mohli dospět přímo a nemuseli jsme určovat směr a velikost
druhé síly.

Pokud vodiči prochází elektrické proudy ve stejném směru, tak se vodiče přitahují.

Řešení b) Nesouhlasný směr proudu

V okolí vodičů, jimiž prochází elektrické proudy, se vytvoří magnetická pole,
charakterizovaná magnetickou indukcí, jejíž směry určíme pomocí Ampérova
pravidla pravé ruky.
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Při změně směrů proudů ve vodičích se změní pouze směry magnetických indukcí a
směry působících sil. Velikosti magnetických sil působících na vodiče však budou
stejné jako v případě, kdy vodiči procházely proudy v souhlasném směru. Pro
velikost magnetické síly působící na každý z vodičů platí vztah odvozený v Řešení
a)

Směr magnetické síly působící na první vodič určíme pomocí Flemingova pravidla
levé ruky. V našem případě má magnetická síla, kterou působí druhý vodič na
první, směr doleva.

Směr magnetické síly působící na druhý vodič určíme také pomocí Flemingova
pravidla levé ruky. Síla, kterou působí první vodič na druhý, má v našem případě
směr doprava.
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Vodiče tedy na sebe působí stejně velkými silami, které mají opačný směr, což
souhlasí se 3. Newtonovým zákonem (zákon akce a reakce).

Pokud vodiči prochází proudy v různých směrech, vodiče se odpuzují.

Shrnutí

Pokud rovnoběžnými vodiči prochází elektrické proudy, velikosti sil, kterými na
sebe vodiče vzájemně působí, jsou stejné a platí pro ně vztah

Směry proudů ve vodičích ovlivní pouze směry magnetických sil. A to tak, že
pokud vodiči prochází elektrické proudy stejným směrem, vodiče se navzájem
přitahují. Pokud vodiči procházejí opačně orientované proudy, vodiče se odpuzují.
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Zápis a číselné dosazení

Z tabulek:

Odpověď

Velikost sil, kterými na sebe oba vodiče vzájemně působí, nezáleží na směru
proudů ve vodičích a má pro oba případy velikost F = 0,4 mN.

Pokud vodiči prochází elektrické proudy stejným směrem, vodiče se vzájemně
přitahují.

V případě, že vodiči prochází proudy v opačných směrech, vodiče se odpuzují.

Komentář – Definice ampéru

Na základě získaného vztahu pro velikost magnetické síly, kterou na sebe navzájem
vodiče působí je definovaná jednotka proudu ampér, která je jednou ze sedmi
základních jednotek soustavy SI.

Definice ampéru

Jeden ampér je stály proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými
nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve

vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2·10-7 N na 1 m délky
vodiče.
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Galvanometr

Obdélníková smyčka galvanometru má 50 závitů. Strana cívky rovnoběžná
s nákresnou má délku 3,0 cm, strana cívky kolmá k nákresně má délku 2,0 cm.
Cívka je umístěna v radiálním magnetickém poli o magnetické indukci 0,010 T.

Torzní konstanta vlasového pera, na němž je cívka zavěšena, je 1,0·10 -8 Nm/° .

a) Nakreslete vektory magnetických sil působících na strany cívky, které jsou
kolmé k nákresně. Směr proudu je vyznačen na obrázku.

b) Určete ustálenou výchylku φ galvanometru, jestliže závity prochází proud
1,0 mA.

c) Diskutujte, co se stane, když proud, který prochází cívkou galvanometru, změní
směr.

Nápověda

Jestliže se cívka, kterou prochází elektrický proud, nachází v magnetickém poli,
začnou na její strany působit magnetické síly. Směr těchto sil určíme pomocí
Flemingova pravidla levé ruky.

Magnetické síly působící na strany cívky způsobí, že se cívka začne v
magnetickém poli otáčet podle své osy. Aby se cívka neotáčela, ale pouze
vychýlila z rovnovážné polohy, působí na ni pružina. V rovnovážném stavu se
moment magnetické síly rovná silovému momentu, kterým na cívku působí pružina.

Nápověda - Torzní moment a torzní konstanta

Torzní kyvadlo (viz obrázek) je dalším příkladem kmitavého systému. Jestliže
pootočíme disk vzhledem k jeho rovnovážné poloze a pak uvolníme, začne na něm
nakreslená ryska kmitat kolem rovnovážné polohy – dojde k tzv. torzním kmitům.
Při úhlové výchylce φ, v libovolném z obou směrů, vzniká vratný silový moment,
kterým působí zkroucené zavěšené vlákno (tzv. torzní moment). Pro jeho velikost
platí

Konstanta κ se jmenuje torzní konstanta. Její velikost závisí na délce zavěšeného
vlákna, na jeho průměru a na materiálu, z něhož je vlákno vyrobeno.
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Stejným způsobem, jako u torzních kmitů, je charakterizováno i silové působení
pružiny na ručičku přístroje. Torzní konstanta pružiny je tedy konstantou úměrnosti
mezi velikostí silového momentu pružiny a úhlem vychýlení ručičky.

Rozbor

Měření proudu v galvanometrech s pohyblivou cívkou je založeno na rotačním
účinku magnetického pole na smyčku, kterou protéká proud.

Mezi permanentními magnety je umístněna cívka navinutá na jádro z měkkého
feromagnetického materiálu. Tvar permanentních magnetů a jádra způsobuje, že
magnetická indukce v prostoru mezi permanentními magnety a jádrem má radiální
směr (viz obrázek v zadání).

Jestliže cívkou, nacházející se v magnetickém poli, začne procházet elektrický
proud, působí na ní díky konstrukci galvanometru dvojice magnetických sil, která
způsobí otočení cívky v magnetickém poli a tím i vychýlení ručičky na stupnici,
která je s cívkou spojena. Aby se cívka v magnetickém poli nezačala otáčet, ale
došlo jen k výchylce z rovnovážné polohy úměrné velikosti proudu, je k cívce
přidělána pružinka, která působí silou, jejíž moment vyrovnává moment magnetické
síly. Silový moment, kterým pružinka působí je úměrný výchylce z rovnovážné
polohy.

Směr působících magnetických sil a smysl rotace

Směr magnetických sil působících na cívku protékanou proudem určíme pomocí
Flemingova pravidla levé ruky, které říká:

Položíme-li k vodiči levou ruku tak, aby natažené prsty ukazovaly směr proudu

a magnetické indukční čáry (respektive vektor ) vstupovaly do dlaně, ukazuje

odtažený palec směr a orientaci vektoru magnetické síly , která působí na
vodič.
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Jestliže cívkou prochází proud vyznačený na obrázku v zadání, působí na cívku
dvojice magnetických sil. Ty způsobí, že se cívka v magnetickém poli vychýlí proti
směru hodinových ručiček (v kladném smyslu), tj. dojde k vychýlení ručičky
přístroje doleva.

Poznámka: Na strany závitu cívky rovnoběžné s obrázkem magnetická síla

nepůsobí, protože jsou rovnoběžné s vektorem magnetické indukce .

Po zapojení galvanometru do obvodu obráceně, začne cívkou procházet proud
v opačném směru. Magnetické síly působící na cívku budou tedy mít směr po
směru hodinových ručiček a ručička galvanometru se vychýlí doprava.
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Pokud bude galvanometr zapojený v obvodu se střídavým proudem s malou
frekvencí, bude dvojice magnetických sil neustále měnit svůj směr. Ručička
galvanometru se tak neustálí na jedné hodnotě, ale bude kmitat s amplitudou
rovnou maximální výchylce proudu. Pokud ale frekvence střídavého proudu bude
příliš vysoká, ručička díky své hmotnosti “nebude stíhat“ s takto vysokou
frekvencí kmitat a zůstane stát uprostřed.

Řešení

Při průchodu proudu cívkou v magnetickém poli, začnou na strany cívky působit
magnetické síly. Ty způsobí, že se cívka začne otáčet podle své osy. Aby se cívka
v magnetickém poli stále neotáčela, ale pouze se vychýlila ze své rovnovážné
polohy, úměrně velikosti proudu, který jí protéká, je k ní přidělána pružina.
Velikost magnetických sil, a tedy i jejich moment je úměrný protékajícímu proudu.
Moment síly pružiny je úměrný úhlu natočení cívky. To znamená, že výchylka
cívky je úměrná protékajícímu proudu.

Položíme-li velikost momentu magnetické síly M rovnu velikosti silového momentu
M' vyvolaného pružinou, dostáváme

Pro vyjádření velikosti momentu magnetické síly M vyšetříme síly, které působí na
jednotlivé strany obdélníkové cívky umístěné v magnetickém poli.

Velikosti sil působící na jednotlivé strany obdélníkové smyčky určíme pomocí
vztahu

kde úhel α je úhel mezi vektorem magnetické indukce  a směrem proudu.

Magnetické síly působící na strany cívky rovnoběžné s obrázkem

Díky tomu, že je magnetické pole, v němž se nachází cívka radiální, nepůsobí na
strany cívky rovnoběžné s obrázkem žádné síly. Vektor magnetické indukce je totiž
vždy rovnoběžný se směrem proudu v těchto stranách cívky.
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Magnetické síly působící na strany cívky kolmé k obrázku

Směr proudu procházejícího částí cívky, která je kolmá k obrázku svírá se směrem
vektoru magnetické indukce pravý úhel, tj. α = 90°. Pro velikost magnetické síly
působící na vodič délky b platí

Síly jsou rovnoběžné a vzájemně opačně orientované.

Momenty obou sil mají stejný směr, jsou kolmé k rovině určené oběma silami
a celkový moment má velikost

Protože síly F1 a F2 mají stejnou velikost, můžeme psát

kde jsme dosadili obsah závitu cívky S = ab. Výsledný silový moment působící na
cívku o N závitech má velikost

Pro velikost silového momentu M' vyvolaného pružinou platí

kde κ je torzní konstanta a φ je úhlová výchylka.

Položíme-li velikost momentu magnetické síly M rovnu velikosti silového momentu
M' vyvolaného pružinou, dostáváme

Pro výchylku φ galvanometru platí
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Zápis a číselné dosazení

Odpověď

Výchylka galvanometru se při průchodu proudu o velikosti 1,0 mA ustálila na
φ = 30°.

Pokud cívkou začne procházet proud opačným směrem, magnetické síly působící
na cívku změní svůj směr a ručička galvanometru se vychýlí na druhou stranu.
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Vodivé kolejnice

Dvě dlouhé, rovnoběžné a dokonale vodivé kolejnice jsou od sebe vzdálené 50 cm
a jsou umístěny v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 2 mT, které
je kolmé k rovině kolejnic. Kolejnice jsou v jednom místě vodivě spojeny.
Elektrický odpor spoje je 5 Ω. Po těchto kolejnicích klouže dokonale vodivá tyč

konstantní rychlostí 2 m s-1. Určete:

a) velikost indukovaného napětí ve vodivé tyči, hodnotu a směr indukovaného
elektrického proudu uzavřenou částí obvodu,

b) tažnou mechanickou sílu potřebnou k udržení dané rychlosti tyče a mechanický
výkon této tažné síly.

 

Nápověda

Uvědomte si, kdy se ve vodivé smyčce indukuje napětí a jak toto napětí souvisí
s magnetickým indukčním tokem.

Jestliže vodičem nacházejícím se v magnetickém poli prochází elektrický proud,
působí na něj magnetická síla. Její směr určíme pomocí Flemingova pravidla levé
ruky. Bude tato síla pohyb vodiče zrychlovat nebo zpomalovat?

Flemingovo pravidlo levé ruky

Položíme-li k vodiči levou ruku tak, aby natažené prsty ukazovaly směr proudu

a magnetické indukční čáry (respektive vektor ) vstupovaly do dlaně, ukazuje

odtažený palec směr a orientaci vektoru magnetické síly , která působí
na vodič.
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(1)

Rozbor

Vodivě spojené kolejnice a vodivá tyč vytvářejí smyčku. Ve smyčce se indukuje
elektromotorické napětí, pokud se mění magnetický indukční tok plochou smyčky.
Ten si můžeme představit jako „počet indukčních čar procházejících plochou
smyčky“. Velmi důležité je, že indukované napětí nezáleží na celkovém „počtu
indukčních čar“ procházejících plochou smyčky, ale pouze na „změně jejich počtu“.
Tedy přesněji, velikost indukovaného napětí, a tedy i proudu, závisí na rychlosti
změny magnetického indukčního toku plochou uvnitř smyčky.

Pohybem vodivé tyče nahoru (viz obrázek) se zmenšuje plocha smyčky, a tedy
i magnetický indukční tok plochou smyčky. V obvodu se indukuje proud, který
kolem sebe vytváří magnetické pole. Magnetické indukční čáry tohoto pole budou
mít takový směr, aby bránily změně magnetického toku, tj. budou ho chtít zvětšit.
Jejich směr uvnitř smyčky tedy bude stejný jako směr vnějšího magnetického pole,
tj. od nás (za obrázek). Pomocí Ampérova pravidla určíme směr indukovaného
proudu, který bude po směru hodinových ručiček. Velikost elektrického proudu
určíme z Ohmova zákona.

Na pohybující se vodič s proudem v magnetickém poli působí magnetická síla. Její
směr určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky. Zjistíme, že směr této síly je
přesně opačný, než jaký je směr vektoru rychlosti, tj. magnetická síla pohyb vodiče
zpomaluje. To jsme mohli odhadnout i přímo z toho, že tím síla působí proti příčině
toho, že se indukuje elektrický proud, tj. působí proti pohybu vodiče. Abychom
udrželi konstantní rychlost pohybujícího se vodiče, musí na něj působit ještě jiná
síla opačným směrem. V našem případě je to síla mechanická, která bude mít
stejnou velikost jako magnetická síla, ale opačný směr.

Výkon mechanické síly určíme z definice výkonu – jako práci, kterou vykoná
mechanická síla, dělenou potřebným časem.

Řešení a)

Určení indukovaného napětí

Indukované elektromotorické napětí se rovná změně magnetického indukčního toku
Φ plochou smyčky za čas Δt

Pro indukční tok platí
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kde α je úhel mezi kolmicí k ploše smyčky a indukčními čarami, v našem případě
α = 0°, tj. cos α = 1. A protože velikost magnetické indukce B je konstantní, platí
pro změnu magnetického indukčního toku ΔΦ

kde změna obsahu plochy ΔS je rovna

znaménko mínus vyplývá z toho, že se plocha smyčky zmenšuje.

Výraz pro změnu magnetického indukční tok dosadíme do rovnice (1) pro
indukovaného elektromagnetického napětí Ui

Určení velikosti a směru indukovaného proudu

Velikost indukovaného proudu v uzavřené části obvodu určíme z Ohmova zákona,
kde za napětí dosadíme velikost indukovaného napětí Ui a za elektrický odpor
vodivého spojení kolejnic R (kolejnice jsou dokonale vodivé, to znamená, že jejich
odpor můžeme zanedbat, stejně jako odpor pohyblivé spojovací tyče)

Po dosazení vztahu pro indukované napětí Ui, dostáváme pro velikost
indukovaného proudu vztah

Směr indukovaného elektrického proudu určíme pomocí Ampérova pravidla.
Vztyčený palec nastavíme do směru magnetických indukčních čar magnetického

pole vytvořeného vodičem s proudem. Podle Lenzova zákona má vektor 

tohoto pole uvnitř smyčky stejný směr jako vektor vnějšího magnetického pole ,
aby kompenzoval zmenšování magnetického indukčního toku smyčkou. Zahnuté
prsty pak ukazují směr proudu ve vodiči. Z obrázku vidíme, že proud bude téci po
směru hodinových ručiček.

Poznámka: Zeleně je na obrázku naznačeno vnější magenetické pole, modře
magnetické pole smyčky.

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_410



(3)

Řešení b)

Určení mechanické síly

Na vodič s proudem v magnetickém poli působí magnetická síla o velikosti

kde úhel α je úhel mezi vektorem magnetické indukce a směrem proudu. V našem
případě je vektor magnetické indukce kolmý k vodiči s proudem a tedy úhel
α = 90° a pro velikost magnetické síly Fm platí

Směr magnetické síly určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky. Zjistíme, že
směr této síly je opačný, než jaký je směr rychlosti, tj. magnetická síla pohyb
vodiče zpomaluje. Abychom udrželi konstantní rychlost pohybujícího se vodiče,
musí na něj působit ještě jiná síla opačným směrem. V našem případě je to

mechanická síla , která bude mít stejnou velikost jako síla magnetická , ale
opačný směr, tj. pro její velikost platí

Za hodnotu proudu I dosadíme vztah (2) vyjádřený v předchozím oddíle

Pro velikost mechanické síly tak dostáváme vztah

Určení výkonu mechanické síly

Výkon P je definován jako podíl práce W vykonané za daný čas t

Práci W si můžeme vyjádřit jako sílu F působící po nějaké dráze Δs

Velikost rychlosti v, je definována, jako změna dráhy za čas, tedy . Výkon P si

vyjádříme jako

kde za velikost síly F dosadíme ze vzorce pro sílu (3) a dostáváme tak, že pro

výkon mechanické síly  platí

Zápis a číselné dosazení
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Odpověď

Ve vodivé tyči se při jejím pohybu po kolejnicích indukuje napětí o velikosti
Ui = 2 mV a elektrický proud o velikosti I = 0,4 mA. Indukovaný proud teče proti
směru hodinových ručiček.

Pro udržení dané rychlosti tyče je potřeba na tyč působit mechanickou silou
o velikosti F = 0,4 μN. Výkon této tažné síly je P = 0,8 μW.
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Magnetické pole dlouhého přímého vodiče
s proudem

Určete vztah pro velikost magnetické indukce v libovolném bodě P v okolí přímého
vodiče konečné délky, kterým prochází konstantní proud.

Nápověda 1

Nakreslete si obrázek přímého vodiče s proudem a zvolte si libovolný bod P
ve vzdálenosti R od vodiče. Vodič rozdělte na malé části. Každá část vodiče
přispívá v bodě P k magnetickému poli. Celková magnetická indukce v bodě P je
rovna součtu všech příspěvků od jednotlivých částí vodiče. Zvolíme-li dílky na
vodiči velmi malé, výslednou magnetickou indukci určíme integrací přes všechny
dílčí magnetické indukce od jednotlivých částí vodiče.

Nakreslete si do obrázku, kterým směrem míří příspěvky od několika částí vodiče,
a určete směr celkové magnetické indukce.

► Řešení nápovědy

Na obrázku je znázorněn vodič s proudem, jehož koncové body jsme označili
A a B. Polohy koncových bodů A, B vzhledem k bodu P jsou určeny úhly α a β.

Počátek souřadnicové osy se nachází v patě kolmice spuštěné z bodu P na vodič
(resp. na přímku, ve které vodič leží). Každý element vodiče přispívá k magnetické

indukci v bodě P hodnotou magnetické indukce , jež je dána vztahem

Směr vektoru  je určen pravidlem pravé ruky. Směr všech příspěvků je totožný

a na obrázku míří k nám. Proto i výsledný vektor magnetické indukce  míří
k nám.

Celková velikost magnetické indukce v bodě P odvodiče pak bude dána integrálem
přes všechny příspěvky, tj. přes všechny „kousky“ vodiče.
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Nápověda 2

Jak bylo uvedeno v Nápovědě 1, rozdělíme si celý vodič na velmi malé části.
Každá z těchto částí bude přispívat v bodě P k celkovému magnetickému poli.
Celkovou magnetickou indukci v bodě P určíme integrací přes příspěvky dB
k magnetické indukci v bodě P.

Naším úkolem je vyjádřit všechny proměnné, které se mění, pokud se pohybujeme
podél vodiče, pomocí jedné z nich. K nejjednoduššímu integrálu vede, pokud je
touto proměnou měnící se úhel mezi spojnicí jednotlivých částí vodiče s bodem P
a vodičem s proudem. Rozmyslete si, které další proměnné vystupující ve
vyjádření velikost příspěvku dB se mění, pokud se pohybujeme podél vodiče. Tyto
proměnné si pak vyjádřete pomocí úhlu, přes jehož velikost budeme integrovat.

► Řešení nápovědy – Vyjádření proměnných

Na obrázku je znázorněn vodič s proudem, jehož koncové body jsme označili A a
B. Jak bylo uvedeno v nápovědě, integrál bude mít nejjednodušší tvar, pokud
integrační proměnou bude měnící se úhel, který svírá vektor  s vektorem .
Maximální a minimální hodnoty, kterou může hodnota úhlu nabývat, jsou úhly α a β
koncových bodů A, B vzhledem k bodu P.

Při integraci podél vodiče se mění r, x a úhel φ. Všechny tyto proměnné vyjádříme
pomocí proměnné φ (viz obrázek). Pro vzdálenost r platí

Tento vztah je patrnější, pokud si posunete vektor  do levé části obrázku. Dále
platí

a derivováním získáme
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Rozbor

Velikost magnetické indukce v libovolném bodě P v okolí přímého vodiče
s proudem určíme pomocí Biotova-Savartova zákona.

Budeme uvažovat příspěvky od jednotlivých částí přímého vodiče k magnetické
indukci v bodě P. Celková velikost magnetické indukce v bodě P, pak bude dána
integrálem přes všechny příspěvky vodiče.

Pro získání velikosti magnetické indukce v bodě P od nekonečně dlouhého přímého
vodiče jen posuneme krajní body vodiče A a B do nekonečna.

Řešení 1

Příspěvky  od jednotlivých částí přímého vodiče s proudem určíme pomocí
Biotova-Savartova zákona, jehož tvar je

Pro velikost vektorového součinu platí

kde úhel φ je úhel mezi vektory  a .

V nápovědě jsme zdůvodnili, že všechny příspěvky mají stejný směr, proto
výslednou velikost magnetické indukce získáme integrací velikosti příspěvků dB

Při integraci podél vodiče se mění r, x a úhel φ. Všechny tyto proměnné vyjádříme
pomocí proměnné φ (viz obrázek). Pro vzdálenost r platí

Tento vztah je patrnější, pokud si posunete vektor  do levé části obrázku. Dále
platí

a derivováním získáme
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Vyjádřené proměnné dosadíme do vztahu (1)

Po úpravě získáváme integrál

Výraz pro výslednou magnetickou indukci zintegrujeme a dosadíme příslušné meze

Dostali jsme tak vztah pro magnetickou indukci v obecném bodě P v okolí přímého
vodiče s proudem konečné délky.

V případě přímého nekonečně dlouhého vodiče posuneme krajní body vodiče A a
B do nekonečna. To znamená, že α = 0° a β = 180°

Pro velikost magnetické indukce v bodě P od dlouhého nekonečného vodiče pak
dostáváme známý vztah

Řešení 2

Velikost výsledné magnetické indukce můžeme také určit z Biotova-Savartova
zákona pomocí integrace přes jiné proměnné. Ukážeme si, jak určit vztah pro
velikost magnetické indukce v bodě P od nekonečně dlouhého přímého vodiče
s proudem pomocí integrace přes proměnou x.
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Uvažujeme nekonečně dlouhý přímý vodiče s proudem, jehož celou délku si
rozdělíme na nekonečně mnoho částí, viz obrázek.

Pro velikost magnetické indukce v bodě P platí rovnice (1) odvozená v Řešení 1,
kam jsme dosadili integrační meze pro proměnnou x a uvážili, že stačí integrovat
přes polovinu vodiče

Proměnné r, x a úhel φ v této rovnici jsou mezi sebou vázány vztahy, které jsou
zřejmé z obrázku. Tentokrát vyjádříme r a φ pomocí x

Tyto vztahy dosadíme do rovnice (2)

a integrací dostaneme

Což je vztah pro velikost magnetické indukce od nekonečně dlouhého přímého
vodiče s proudem, který jsme chtěli odvodit.

Poznámka: Při vyjadřování proměnných musíme dbát na to, abychom správně
vyjádřili nejen jejich velikosti, ale i znaménka.

► Výpočet integrálu

Pro zjednodušení zápisu budeme integrál ve vztahu pro velikost magnetické
indukce B počítat samostatně jako neurčitý integrál. Označíme si ho J.
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Pro výpočet integrálu J použijeme substituci

Ve jmenovateli vytkneme z odmocniny ve jmenovateli x. Tím upravíme
integrovaný výraz tak, abychom mohli použít zvolenou substituci

Po dosazení a integrování dostáváme

Za proměnnou z, dosadíme ze substituce

a upravíme vynásobením výrazem x/x

Dostali jsme tak integovaný výraz, jehož hodnotu určíme dosazením příslušných
mezí

Pozn.: Pokud by byl vodič konečné délky, bude výpočet stejný, pouze v jeho
závěru bychom dosadili jiné meze do integrálu.

 

Odpověď

Odvodili jsme vztah pro velikost magnetické indukce v libovolném bodě P ve
vzdálenosti R od dlouhého přímého vodiče s proudem konečné délky. Pro velikost
magnetické indukce v bodě P platí
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Speciálním případem je vodič nekonečné délky, kdy jsme koncové body vodiče
posunuly do nekonečna. Pro velikost magnetické indukce v bodě P ve vzdálenosti
R od nekonečně dlouhého vodiče s proudem platí vztah
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Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém
a magnetickém poli.

Částice s kladným nábojem Q je v klidu. Určete, jak se částice bude pohybovat,
když zapneme naráz homogenní elektrické pole ve směru kladné poloosy z
a homogenní magnetické pole ve směru kladné poloosy x.

Nápověda

Jestliže je částice v elektromagnetickém poli, působí na ní Lorentzova síla, která
způsobí, že se částice začne pohybovat. Pro určení trajektorie, sestavíme
pohybovou rovnici pro pohyb částice a tu budeme řešit.

Rozbor

Částice se nachází v elektromagnetickém poli, které charakterizují dvě na sebe
kolmé složky: elektrická, charakterizovaná elektrickou intenzitou, a magnetická,
charakterizovaná magnetickou indukcí. Obě pole působí na částici silou. Elektrická
složka působí na částici silou ve stejném směru jako je směr elektrické intenzity,
tedy v kladném směru osy z. Směr magnetické síly je kolmý na vektor magnetické
indukce, která má v našem případě směr v kladném směru osy x. Síla bude na
částici působit tedy v rovině yz. Protože je částice na počátku v klidu, bude se
jednat o pohyb částice v rovině.

Sestavíme pohybovou rovnici pro pohyb nabitá částice a tu budeme řešit.

Řešení

Ve směru osy x nepůsobí na částici žádná síla. Elektrická síla totiž působí ve
směru elektrické intenzity, tj. stále ve směru osy z a magnetická síla je kolmá na
magnetickou indukci, která má směr osy x. Výsledná síla tak bude působit v rovině
yz. Protože byla částice na začátku v klidu, bude se pohybovat pouze v rovině yz.
Její polohu označíme

Po zderivování dostáváme okamžitou rychlost částice
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(1)

(2)

Lorentzova síla působící na částici v elektromagnetickém poli má tvar

Sílu  si z 2. Newtonova zákona vyjádříme jako součin hmotnosti a zrychlení

Pohybová rovnice bude mít tedy tvar

Vektory elektrické indukce a magnetické indukce si rozepíšeme do složek

Vyjádříme vektorový součin

Jednotlivé složky pohybové rovnice jsou

Síla ve směru osy x nepůsobí, to nám říká první pohybová rovnice. Rychlost musí
být konstantní, ale tou konstantou je nula. Částice se tak podle našeho předpokladu
bude pohybovat pouze v rovině yz.

Získali jsme soustavu dvou diferenciálních rovnic

Z rovnice (1) vyjádříme rychlost vz

a zderivujeme ji podle času

Tento výraz dosadíme do rovnice (2)

Vynásobíme výrazem  a upravíme

Tím jsme získali jednu nehomogenní lineární diferenciální rovnici s konstantními
koeficienty. Podrobný postup jejího řešení je uveden v následujícím oddíle.
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(4)

Řešení diferenciální rovnice

Rovnice tvaru

je nehomogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Její řešení
se skládá z několika kroků.

Nejdříve vyřešíme homogenní diferenciální rovnici. Tedy rovnici, která má na
pravé straně nulu. Pak budeme hledat partikulární řešení, což je libovolné řešení
nehomogenní diferenciální rovnice. Tedy rovnice, která má na pravé straně
konstantu. Obecné řešení nehomogenní diferenciální rovnice získáme jako součet
obecného řešení homogenní rovnice a partikulárního řešení. Konstanty v obecném
řešení získáme z počátečních podmínek.

a) Řešení homogenní diferenciální rovnice

Řešené této rovnice hledáme ve tvaru

Po dosazení a zkrácení nenulovým výrazem  dostáváme charakteristickou
rovnici

což je kvadratická rovnice pro neznámou proměnou α. Její řešení jsou

Pro přehlednost označme

Homogenní diferenciální rovnice má dvě nezávislá řešení

Obecné řešení homogenní rovnice dostaneme jako jejich lineární kombinaci
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Komplexní exponenciály  a  přepíšeme do goniometrického tvaru

a dosadíme do rovnice (4)

Po úpravě dostáváme rovnici

Součet a rozdíl konstant A a B označíme jako nové konstanty C a D

Dostali jsme obecné řešení homogenní rovnice, kde C a D jsou reálné konstanty
(protože hledáme pouze reálná řešení dané diferenciální rovnice).

b) Hledání partikulárního řešení

Partikulární řešení je jedno libovolné řešení nehomogenní diferenciální rovnice,
tedy rovnice s nenulovou pravou stranou. Pro hledání tohoto řešení existují také
obecné postupy, ale v jednoduchých případech bývá rychlejší vyzkoušet nějakou
jednoduchou funkci, zda náhodou danou rovnici neřeší. Naše rovnice (3) má na
pravé straně konstantu, zkusme tedy za partikulární řešení nehomogenní rovnice vp

dosadit konstantní funkci.

Spočítáme derivace partikulárního řešení:

Výrazy dosadíme do rovnice (3)

Z rovnice vyjádříme vp

Konstantní funkce se ukázala jako vhodné partikulární řešení a spočítali jsme také
hodnotu této konstanty.

c) Celkové řešení nehomogenní diferenciální rovnice

Obecné řešení nehomogenní diferenciální rovnice dostaneme jako součet obecného
řešení homogenní rovnice a partikulárního řešení, tedy
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(5)

(6)

d) Určení konstant C a D

Konstanty C a D určíme z počátečních podmínek. Na začátku (v čase t = 0) byla
částice v klidu, tedy

Dostáváme velikost konstanty C

Pro výpočet druhé konstanty D určíme nejprve složku rychlosti vz. Pro ní platí (viz
předchozí oddíl)

Zrychlení , získáme zderivováním vztahu pro rychlost  podle času

Složka rychlosti vz má tvar

Z počátečních podmínek vz(0) = 0 určíme konstantu D

Vyjádřené konstanty C a D dosadíme do obecného řešení (5)

Složka rychlosti vy do směru osy y má tvar

Složku rychlosti vz vyjádříme ze vztahu (6) dosazením za konstanty C a D
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Jestliže si uvědomíme, že jsme označili

pro složku rychlosti vz ve směry osy z dostáváme výraz

Řešení - hledání trajektorie

Vyřešením diferenciální rovnice jsme dostali vztah pro složku rychlosti vy částice
ve směru osy y ve tvaru

A složku vz ve směru osy z ve tvaru

kde

Souřadnice polohy y a z získáme zintegrováním příslušných složek rychlosti podle
času.

Pro souřadnici z získáme závislost

Trajektorii pohybu částice v homogenním elektromagnetickém poli popisují
následující rovnice

, kde 

Tvar trajektorie

Rovnice popisující trajektorii pohybu částice v homogenním elektromagnetickém
poli mají tento tvar
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Jedná se o složení dvou pohybů - pohyb po kružnici v rovině yz s poloměrem 

a pohybu rovnoměrného přímočarého ve směru osy y. Složením těchto dvou
pohybů vznikne křivka zvaná cykloida.

V tabulkách nalezneme parametrické vyjádření prosté cykloidy ve tvaru

kde a je poloměr kružnice a T velikost úhlu odvalení.

Poznámka: Pohyb částice v elektromagnetickém poli si můžeme jednoduše
představit jako pohyb ventilku u jedoucího jízdního kola, kde při odvalování kola
ventilek také opisuje křivku zvanou cykloida.

Odpověď

Po sepnutí homogenního elektrického pole ve směru kladné poloosy z a
homogenního magnetického pole ve směru kladné poloosy x, se částice bude
pohybovat po křivce zvané cykloida určené rovnicemi
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