
Koeficient polarizovatelnosti

Pokud se atom dostane do vnějšího elektrického pole, elektrony v obalu se mírně
přeskupí, aby se dosáhlo nové rovnováhy. Přitom se z atomu stane dipól
charakterizovaný dipólovým momentem

kde α je koeficient atomové polarizovatelnosti. Ten závisí podstatným způsobem
na struktuře daného atomu.

Jednoduchý model atomu sestává z bodového jádra s kladným nábojem +q
a rovnoměrně rozprostřeného záporného náboje -q v objemu koule o poloměru a se
středem v jádře. Vypočtěte koeficient polarizovatelnosti tohoto uspořádání.

Návod: namísto přeskupení záporného náboje v obalu atomu uvažujte maličké
posunutí jádra z jeho středu.

Nápověda 1

Uvažte, že působením vnějšího pole se jádro maličko vychýlí ze středu koule. Toto
vychýlení je natolik malé, že můžeme zanedbat změny ve struktuře rozložení
záporného náboje (stále jej můžeme považovat za rovnoměrné).

Nápověda 2

Na vychýlené jádro bude působit nejen vnější pole o intenzitě , ale nově také
pole záporného náboje. Intenzitu pole záporného náboje označme . Při
rovnoměrném rozložení záporného náboje ji lze určit například pomocí Gaussovy
věty aplikované na kouli se středem ve středu atomu.

Komentář k nápovědě 2



Nabízí se přirozená otázka: proč předtím pole vyvolané záporným nábojem na jádro
umístěné ve středu atomového obalu nepůsobilo? Můžeme nabídnout několik
odpovědí:

Jednu odpověď nabízí symetrie: vezměme velmi malý kousek obalu a
představme si ho jako záporný bodový náboj. Ten pochopitelně na jádro
působí elektrickou silou. Můžeme ale k němu vždy najít středově
symetrický stejný kousek, který bude na jádro působit elektrickou silou
přesně opačnou.

Ještě jednu odpověď nabízí symetrie: předpokládejme, že na jádro elektrická
síla od obalu působí. Potom ale musí mít nějaký směr. Celý atom nyní
otočme kolem libovolné osy jdoucí středem atomu; tím se jakoby díváme
z jiného úhlu pohledu,směr působící síly se změní. Avšak rozložení náboje
se pootočením nezměnilo, a proto se nemohl změnit ani směr působící síly.
To je spor.

Odpověď nabízí třeba také Gaussova věta elektrostatiky. Obal atomu si
můžeme představit jako rovnoměrně nabité kulové slupky obepínající
bodové jádro. Každá ze slupek ale ve svém vnitřku budí pole o nulové
intenzitě. Integrací příspěvků od jednotlivých slupek docházíme k závěru, že
intenzita elektrického pole vyvolaného obalem v jeho středu (nachází se
uvnitř všech slupek) je nulová.

Konečně, pomocí Gaussovy věty elektrostatiky v příkladu průběh elektrické
intenzity v obalu atomu spočítáme. Můžete se tedy podívat na vztah níže,
kde dosadíte d = 0. Opět vám vyjde, že intenzita pole vyvolaného obalem
atomu je v jeho středu nulová.

Rozbor

Při působení vnějšího pole o intenzitě  můžeme předpokládat, že se jádro
„posune“ kousek ve směru orientace intenzity ; toto posunutí je velmi malé,
v prvním přiblížení tedy můžeme předpokládat, že záporný náboj (příliš) nezmění
své rozmístění. Předpokládejme tedy, že zůstane přibližně rovnoměrně rozložený



v dané kouli.

Na kladné jádro posunuté o malou vzdálenost d ze středu rovnoměrně záporně
nabité koule tak začne působit síla pole, které vytváří rovnoměrně rozložený
záporný náboj. (Podívejte se na komentář k předchozí nápovědě, pokud vám není
zřejmé, proč pole vytvářené obalem působí až na vychýlené jádro, a nikoliv na
jádro v jeho středu.)

Podle Gaussovy věty, aplikované na kouli o poloměru d a středu totožným s
centrem atomového obalu, má toto pole v místě jádra intenzitu stejnou jako pole
bodového náboje, jehož velikost je rovna náboji obsaženému v kouli o poloměru d
a který by byl umístěn umístěného ve středu této koule.

Na jádro tedy působí dvě síly. Jedna od vnějšího pole, druhá od záporného náboje.
V nové rovnováze se tyto dvě síly musí rovnat. Tak spočteme, do jaké vzdálenosti
ze středu atomu se jádro vychýlí.

Nakonec spočteme výsledný dipólový moment tohoto uspořádání. Pro účely tohoto
výpočtu si můžeme představit, že veškerý záporný náboj je soustředěn ve středu
koule. (Můžeme tak učinit z toho důvodu, že elektrické pole vně obalu (homogenně
nabité koule) je stejné jako pole bodového náboje stejné velikosti, který je umístěn
ve středu dané koule.) Proto dipólový moment můžeme vypočítat podle vztahu p =
qd.

Řešení

Působením vnějšího pole se jádro maličko vychýlí ze středu atomu ve směru
intenzity vnějšího pole . Předpokládáme, že vychýlení je tak malé, že záporný
náboj zůstane (přibližně) rovnoměrně rozložený v dané kouli.

Řekněme, že nová rovnováha nastane ve chvíli, kdy se jádro dostane na vzdálenost
 od středu záporně nabitého kulového oblaku. V tomto místě na něj působí

pole tohoto oblaku o intenzitě Ei a podle Gaussovy věty platí

kde a je poloměr atomového obalu. Po úpravě dostáváme

V rovnováze musí být obě síly působící na kladné jádro vyrovnány. Musí tedy
nastat rovnost E = Ei, a proto

kde V = 4/3πa3 je objem atomu.



Pole rovnoměrně nabité koule

Jak vypočítat intenzitu elektrického pole rovnoměrně nabité koule pomocí
Gaussovy věty je podrobněji popsáno v úloze Pole rovnoměrně nabité koule

Komentář

Pro atom vodíku je z experimentů určená hodnota koeficientu polarizovatelnosti
přibližně α/4πε0 = 0,667 · 10-30 m3, po úpravě

Zkusíme odtud ospravedlnit předpoklad, že posunutí jádra d je mnohem menší než
poloměr atomového obalu a. Předpokládejme, že vnější pole má intenzitu
E = 105 V m-1. Pro atom vodíku je q = e a jeho poloměr a uvažujeme zhruba
0,5 · 10-10 m, a proto

Výsledek

Koeficient polarizovatelnosti tohoto uspořádání je

kde V je objem atomu.

Odkaz na obtížnější úlohu

Podobná, o něco obtížnější, je úloha Koeficient polarizovatelnosti atomu vodíku.



(1)

(2)

Koeficient polarizovatelnosti atomu vodíku

Podle výsledků kvantové mechaniky má elektronový obal atomu vodíku
v základním stavu nábojovou hustotu popsanou vztahem

kde q (= e) je náboj elektronu a a je Bohrův poloměr. Najděte koeficient atomové
polarizovatelnosti pro takový atom vodíku.

Odkaz na jednodušší úlohu

O něco jednodušší je podobná úloha Koeficient polarizovatelnosti

Nápověda 1

Určete průběh intenzity elektrického pole vyvolaného elektronovým obalem
v závislosti na vzdálenosti od středu atomu.

K tomu můžete použít například Gaussovu větu.

► Řešení nápovědy 1

Prozraďme ihned odpověď. Použitím Gaussovy věty dostaneme

Podívejme se podrobněji na postup výpočtu.

Hustota náboje je sféricky symetrická. Rozložení náboje si tedy můžeme představit
jako poslepované kulové sféry s rovnoměrně rozloženým plošným nábojem. Přitom
na kulové slupce o poloměru s a velmi malé tloušťce ds bude rozložen náboj

dQ = objem kulové slupky · hustota náboje
     = plocha sféry · tloušťka slupky · hustota náboje,

tedy

Ze symetrie vyplývá, že pole buzené sférou s rovnoměrně rozloženým nábojem je
radiální a kulově symetrické (tj. jeho velikost závisí jen na vzdálenosti od středu
sféry). Protože intenzita elektrického pole se řídí principem superpozice, bude
celkové pole tvořené složením takových sfér také radiální.

Díky tomu můžeme použít Gaussovu větu na kulovou sféru o poloměru r.
Gaussova věta tvrdí, že

kde Qint značí náboj uvnitř této kulové sféry. Protože pole je radiální a kulově

symetrické, je v každém místě dané sféry vektor elektrické intenzity  pole
kolmý na sférickou plochu a má stejnou velikost E(r). Levá strana je tedy rovna

Na pravé straně musíme spočítat, jaký náboj je uvnitř této sféry. Ten dostaneme
integrací přes jednotlivé slupky uvnitř sféry.



(3)

Tento integrál lze spočítat použitím metody per partes, podrobný výpočet naleznete
níže. Zde prozradíme, že vyjde

Dosazením a provedením algebraických úprav vypočteme, že

Dosadíme vztahy (2) a (3) do vztahu (1), čímž dostaneme

odkud jednoduchým podělením vyplývá hledaný vztah pro intenzitu pole

► Výpočet integrálu

Popišme podrobně výpočet integrálu

Spočítáme jej použitím metody per partes, přičemž exponenciálu budeme integrovat
a mocninu derivovat.

Do závorky dosadíme meze

a na integrál znovu aplikujeme metodu per partes. Opět exponenciálu integrujeme a
mocninu derivujeme.

Do závorky opět dosadíme meze a zbylý integrál již umíme vypočítat přímo.



Nakonec po dosazení provedeme algebraické úpravy, které výsledný vztah
zjednoduší.

 

Nápověda 2

Na základě znalosti vnitřního pole atomového obalu určete vztah mezi intenzitou E
vnějšího pole a posunutím d atomového jádra ze středu atomu. Předpokládejte, že
toto posunutí d je natolik malé, že můžete zanedbat jakékoliv změny v atomovém
obalu, které tímto posunutím jádra nastanou.

► Řešení nápovědy 2

Tato část není složitá. Jádro se posune do takové vzdálenosti d od středu atomu,
aby se velikost intenzity vnějšího pole E a vnitřního pole elektronového obalu
atomu Ei vyrovnala. Pro vzdálenost d tedy platí

 

Nápověda 3

Protože posunutí d je velmi malé, rozhodně , můžeme použít vhodné
aproximace. Rozviňte ve vztahu Ei(d) exponenciálu v řadu podle vztahu

a v rozvoji zanedbejte všechny členy kromě těch s nejnižším řádem d.

Návod: z rozvoje exponenciály vezměte první čtyři členy. Pokud byste jich vzali
méně, vyšla by vám aproximace nulová. Pokud byste jich vzali více, zbytečně
byste si přidělávali práci s výpočty.

Proč potřebujeme právě první čtyři členy, tedy rozvoj do d3, lze vytušit z toho, že
očekáváme po aproximaci lineární závislost intenzity E na proměnné d (to abychom
posléze člen qd mohli nahradit dipólovým momentem) a před exponenciálou je
přítomen člen 1/d2.

► Řešení nápovědy 3

Rozviňme nyní exponenciálu v řadu a využijme toho, že , a proto členy
s vyšší mocninou d budeme moci zanedbat. Platí, že

Proto



kde ... značí členy s vyššími mocninami d než trojkou, které budeme zanedbávat.

Dostáváme tedy, že

 

Nápověda 4

Porovnejte získaný vztah pro E se vztahem E = α p, přičemž si uvědomte, že pro
dipólový moment p platí vztah p = qd. Tím vypočtete koeficient
polarizovatelnosti α.

► Řešení nápovědy 4

Porovnáním vztahů

a

dostaneme (s přihlédnutím ke vztahu p = qd), že pro koeficient polarizovatelnosti
platí

S přihlédnutím ke vztahu  máme, že

 

Rozbor

Postup řešení úlohy rozdělíme na několik částí.

Bez působení vnějšího pole je jádro atomu v jeho středu a pole elektronového
obalu atomu je určeno rozložením náboje, jenž je popsáno rovnicí uvedenou v
zadání úlohy. Situaci pokládáme (zjednodušeně) za zcela rovnovážnou, v podstatě
tedy za zcela neměnnou v čase.

1. Při sepnutí vnějšího pole se rovnováha poruší a dojde k ději, který můžeme
zjednodušeně modelovat jako malé posunutí jádra ze středu atomu. Přitom
předpokládejme, že toto posunutí je velice malé; zanedbáme tedy změny v
rozložení (a následně změny ve vytvářeném poli) elektronového obalu.

2. Abychom mohli vyjádřit vztah mezi velikostí vnějšího pole E a posunutím jádra
d z rovnovážné polohy, musíme ovšem spočítat, jaké pole je buzeno atomovým
obalem. K tomu využijeme Gaussovu větu elektrostatiky a radiální symetrii
rozložení náboje.

3. Určíme-li průběh intenzity pole buzeného atomovým obalem, můžeme určit



závislost mezi vnějším polem E a posunutí jádra d z rovnovážné polohy. To bude
tak velké, aby se vyrovnalo působení (to jest velikost intenzit) pole vnějšího a pole
vnitřního, které budí atomový obal.

4. Získaná závislost E = E(d) může být obecně složitá. Nás z ní bude ovšem
zajímat pouze první nenulový člen Taylorova rozvoje (velikosti náboje jádra a
obalu jsou totožné, je tedy rozumné očekávat, že půjde právě o dipólový člen,
který bude dominantní).

Jinak řečeno, složitou závislost E = E(d) se pokusíme rozumně zjednodušit
polynomiální aproximací, v níž ponecháme pouze nejnižší mocniny d. Vzhledem
k tomu, že jde o velmi malou veličinu (vzhledem k poloměru atomu vodíku),
nedopustíme se zřejmě podstatné chyby.

5. Nakonec porovnáme získaný aproximovaný vztah E = E(d) se vztahem p = α E,
kde α je hledaný koeficient polarizovatelnosti a p = qd je dipólový moment
výsledného uspořádání po posunutí jádra z rovnováhy vnějším polem. Porovnání
obou vztahů nám umožní vypočíst hledaný koeficient.

Řešení (stručné shrnutí)

Podrobné řešení najdete přímo v řešení jednotlivých nápověd k úloze. Zde je jenom
stručné shrnutí jednotlivých kroků.

Z kulové symetrie rozložení náboje a podle Gaussova zákona, aplikovaného na
kouli o poloměru r se středem v jádře atomu (ještě za rovnovážného stavu),
dostaneme, že vnitřní pole buzené atomovým obalem je radiální a jeho intenzita je

Po sepnutí vnějšího pole se proton v jádře posune o vzdálenost d od centra tak, aby
se působení od vnějšího pole E a vnitřního pole Ei vyrovnalo. Pak tedy

Nyní rozvedeme exponenciálu v řadu, dostaneme, že

kde tři tečky značí členy s vyšší mocninou d. Ty zanedbáme, takže

a porovnáním se vztahem p = α E = αqd dostaneme

Odpověď

Koeficient polarizovatelnosti α atomu vodíku je

kde a je (Bohrův) poloměr atomu vodíku a V jeho objem.



Vzájemné působení dvojice dipólů

Dva ideální dipóly ,  jsou umístěny ve vzdálenosti r způsobem nakresleným
na obrázku.

Jaký je moment síly, kterým působí první dipól na druhý? Jaký je moment síly,
kterým působí druhý dipól na první?

Nečekejte, že momenty sil budou stejně velké a opačného směru. Není tomu tak.
Zákon akce a reakce platí pro síly, nikoli pro momenty sil.

Nápověda 1

Ideální dipól  umístěný v počátku budí v místě  elektrické pole, jehož intenzita
je určena vztahem

Nápověda 2

Odvoďte si nebo najděte vztah pro moment síly působící na dipól v elektrickém
poli.

► Řešení nápovědy 2

Na (neideální) dipól s dipólovým momentem  v poli o intenzitě  (v místě
dipólu) působí moment síly  daný vztahem

kde  značí vektor spojující náboje dipólu podle obvyklé konvence. První rovnost
vyplývá z toho, že na neideální dipól působí dvojice sil (dvě stejně velké síly
opačného směru). Poslední vztah

platí i pro ideální dipól, jak lze odvodit limitním přechodem pro  při
konstantním .

 

Nápověda 3

Použijte vztah z druhé nápovědy pro moment síly působící na dipól v elektrickém
poli. Uvědomte si, že do vztahu pro moment síly působící na první dipól je třeba
dosadit

dipólový moment prvního dipólu



vztah pro intenzitu buzenou druhým dipólem v místě dipólu prvního

Analogicky do vztahu pro moment síly působící na druhý dipól je třeba dosadit

dipólový moment druhého dipólu
vztah pro intenzitu buzenou prvním dipólem v místě dipólu druhého

Nápověda 4

Po mechanickém dosazení do vztahu pro moment síly (viz nápověda 2 a 3) si
uvědomte, že

v případě prvního dipólu jsou jeho dipólový moment  a vektor spojující
první a druhý dipól  na sebe kolmé (a jejich skalární součin je nulový)

v případě druhého dipólu jsou jeho dipólový moment  a vektor spojující
druhý a první dipól  rovnoběžné a opačně orientované vektory. Jeden
tedy můžeme nahradit druhým, neboť například platí

(Po podělení vektorů jejich velikostmi dostáváme jednotkové vektory,
znaménko minus vyjadřuje jejich opačnou orientaci.)

Rozbor

Oba dipóly samozřejmě považujeme za ideální. Ideální dipól umístěný v počátku
soustavy souřadnic vytváří ve svém okolí pole o intenzitě

Toto pole pochopitelně působí na druhý dipól. Odvoďme, že obecně na dipól s
dipólovým momentem  působí moment síly v poli o intenzitě  v místě
dipólu

Vztahy nyní stačí vhodně zkombinovat, matematicky upravit a interpretovat
výsledek.

Přitom podstatně využijeme toho, jak jsou dipóly vůči sobě umístěny!

Řešení

Dipóly umístíme do souřadné soustavy tak, že dipól  je umístěn v počátku a míří
ve směru kladné poloosy z, dipól  je na kladné poloose x ve vzdálenosti r a
míří ve směru kladné poloosy x (viz obrázek).



Působení prvního dipólu na druhý.

Vektorem  míníme vektor od prvního dipólu k druhému, jako vektor
 označíme vektor od druhého dipólu k prvnímu. Pochopitelně platí, že

velikost obou je rovna vzdálenosti dipólů r.

Pak dipól  působí momentem síly  na dipól  a platí

kde  značí intenzitu elektrického pole vyvolaného prvním dipólem v místě
dipólu druhého. Pro intenzitu  platí, že

a protože vektory  a  jsou na sebe kolmé, je skalární součin v prvním členu
nulový a dostáváme

Vektor  je tedy opačně orientován než vektor , míří svisle dolů, ve směru
záporné poloosy z.

Proto  míří, podle pravidla pravé ruky, ve směru kladné poloosy y a má
velikost

Působení druhého dipólu na první.

Oproti tomu dipól  působí momentem síly  na dipól  a platí

kde platí



a protože vektory  a  mají stejný směr a opačnou orientaci, platí

a dále

S využitím těchto vztahů dostaneme

a díky předchozí rovnosti  můžeme vztah upravit do tvaru

Odtud je zřejmé, že vektor  míří ve směru doprava, to jest, ve směru kladné
poloosy x a má velikost

Proto vektor  míří, podle pravidla pravé ruky, opět ve směru kladné poloosy
y a má velikost

Všimněte si, že oba momenty mají stejný směr a orientaci a rozdílnou velikost. O
spor se zákonem akce a reakce nejde; ten hovoří o silách a navíc situace zdaleka
není symetrická – vektor spojující oba dipóly je s jedním momentem rovnoběžný,
zatímco na druhý je kolmý.

Výsledek

Moment síly , kterým první dipól působí na druhý, míří ve směru kladné
poloosy y a má velikost

Moment síly , kterým druhý dipól působí na první, míří ve směru kladné
poloosy y a má velikost





Elektrický dipól a bodový náboj

Ideální dipól  je ve vzdálenosti r od bodového náboje Q.

(a) Jaká síla působí na náboj Q ?

(b) Jaká síla působí na dipól  ?

Část (b) řešte dvěma způsoby: podle zákona akce a reakce a přímým výpočtem
pomocí vztahu pro sílu působící na dipól v elektrickém poli.

Nápověda – pole dipólu

Pro elektrickou intenzitu  v místě určeném polohovým vektorem  pole ideálního
dipólu  umístěného v počátku vztažné soustavy platí vztah

Nápověda – síla působící na dipól v nehomogenním poli

V nehomogenním poli  působí na dipól  síla

V homogenním poli je pravá strana zřejmě rovna nulovému vektoru.

Odvodit vztah pro sílu působící na dipól v nehomogenním poli lze takto: místo
ideálního dipólu si představíme dipól neideální složený ze dvou bodových nábojů
o velikosti +q, −q v malé vzdálenosti od sebe. Síly působící na oba náboje složíme
a ve výsledném vztahu provedeme vhodnou aproximaci (limitní přechod k nulové
vzdálenosti mezi náboji při zachování dipólového momentu).

Rozbor

Známe-li intenzitu elektrického pole  v daném místě prostoru, umíme velmi
jednoduše podle vztahu  vypočítat sílu, která v tomto místě působí na
bodový náboj. Část (a) úlohy lze tedy vyřešit okamžitě. Známe-li ale sílu, kterou
působí dipól na bodový náboj, pak podle zákona akce a reakce známe také sílu,
kterou působí bodový náboj na dipól – bude stejně veliká a opačného směru.

Nechceme-li však použít třetího Newtonova zákona, nezbývá, než v části (b) určit
sílu, kterou působí bodový náboj na ideální dipól, přímým výpočtem.

Řešení části (a) — síla působící na bodový náboj

Vyřešíme nejprve část (a). Dipól umístíme do počátku vztažné soustavy, náboj do
místa určeného polohovým vektorem .

Pro elektrickou intenzitu  pole ideálního dipólu  umístěného v počátku
vztažné soustavy v místě určeném polohovým vektorem  platí vztah

Odtud vyplývá, že na bodový náboj působí síla

Podle zákona akce a reakce pak síla působící na dipól je stejně velká, má stejný



směr a opačnou orientaci.

Řešení části (b) — síla působící na dipól

Nyní zvolme vztažnou soustavu tak, že bodový náboj Q se nachází v počátku a
dipól v místě určeném polohovým vektorem .

Sílu , kterou působí bodový náboj Q na dipól, spočteme přímo. Platí, že

kde  je intenzita elektrického pole v místě dipólu.

Jak k tomuto vztahu dojít, je popsáno v komentáři v závěru úlohy.

Nyní zbývá vypočítat pravou stranu rovnice. Protože elektrické pole vytváří
bodový náboj, za elektrickou intenzitu  dosadíme

a proto platí pro x-ovou složku síly 

Vypočteme jednotlivé parciální derivace. Podle y,

podle z,

a podle x.

S přihlédnutím ke vztahu r2 = x2+y2+z2 tak dostáváme



Dosazením do vztahu pro x-ovou složku síly dostaneme po úpravách

a to je vlastně x-ová složka vektoru

Vzhledem k symetrii v proměnných výpočet ostatních složek dopadne obdobně a
dostáváme, že

Což po jednoduchém vytknutí a úpravě dá totožný vztah jako v řešení části (a). Až
na znaménko, to je způsobeno použitím jiné vztažné soustavy, v níž má vektor 
opačnou orientaci než v části (a).

Výsledek

Na bodový náboj působí síla

kde  je vektor s počátkem v místě dipólu a koncem v místě bodového náboje.

Na dipól pak působí síla

Komentář — odvození síly působící na dipól v elektrickém poli

Mějme dva bodové náboje +q, −q, stejně veliké a opačného znaménka, v místech
 tvořící neideální dipól. Označme také

vektor spojující záporný náboj s kladným.

Předpokládejme, že , . Dokážeme, že celkovou sílu, kterou
působí elektrické pole na takový neideální dipól, můžeme aproximovat vztahem

kde  je intenzita elektrického pole ve středu mezi oběma náboji.

Zřejmě celková síla je

kde  značí intenzitu pole v místech nábojů +q a −q. Podle níže
uvedeného matematického odvození lze užít aproximaci



kde intenzitu  bereme ve středu vektoru . Odtud vyplývá hledaný vztah

Aproximace rozdílu dvou blízkých vektorů vyplývá z vektorové analýzy. Nastiňme
jak. V následujících matematických úvahách symboly f, g a  značí popořadě
libovolnou funkci jedné proměnné f, libovolnou skalární funkci g a libovolnou
vektorovou funkci .

Jestliže máme funkci f jedné proměnné, pak její přírůstek můžeme aproximovat
pomocí diferenciálu;

přičemž tato aproximace je tím přesnější, čím je přírůstek Δx argumentu menší (a
v limitě nastává rovnost, je-li funkce diferencovatelná).

Máme-li nyní skalární funkci prostorových proměnných , potom malý
přírůstek můžeme aproximovat podobným způsobem ve všech třech souřadnicích

kde značíme . Pravou stranu můžeme také psát ve tvaru
skalárního součinu

Aproximace je opět tím přesnější, čím je posunutí  menší (a v limitě nastává
rovnost).

Konečně pro vektorovou funkci  aplikujeme předchozí vztah pro skalární
funkci na každou její složku, to jest

což lze zkráceně psát ve tvaru

kde operátor  působící na vektor je definován předpisem

Při působení na vektor dává opět vektor, přičemž působí na každou složku. Pro
složky vektoru  tedy při této konvenci dostáváme výsledek shodný
s výše uvedenými vztahy:

Komentář — speciální případy



Pro přiblížení výsledných vztahů spočteme sílu působící na dipól v některých
speciálních případech. Připomeňme, že  značí vektor mířící od bodového náboje Q
k dipólu .

Vektor dipólového momentu  je kolmý na vektor . Potom

a tedy

síla tedy působí ve směru dipólového momentu, je-li náboj Q kladný, a ve
směru opačném, je-li záporný.

Vektor dipólového momentu  má stejný směr a stejnou orientaci jako
vektor . Potom

a tedy

síla se tedy snaží dipól ke kladnému náboji Q přitáhnout (a od záporného
odpudit). To není překvapivé – z požadavku na směr a orientaci vektoru 
si můžeme dipól představit jako dvojici nábojů opačného znaménka, z nichž
záporný je bodovému náboji Q o něco blíže než ten kladný.

Vektor dipólového momentu  má stejný směr a opačnou orientaci než
vektor . Potom

a tedy

síla se tedy snaží dipól od kladného náboje Q odpudit (a k zápornému
přitáhnout). To si opět můžeme lehko vysvětlit na představě neideálního
dipólu – z požadavku na směr a orientaci vektoru  si můžeme dipól
představit jako dvojici nábojů opačného znaménka, z nichž kladný je
bodovému náboji Q o něco blíže než ten záporný.



Energie pole homogenně polarizované koule

Najděte celkovou elektrostatickou energii homogenně polarizované koule.

Co dostanete, jestliže použijete vztah  pro hustotu energie namísto vztahu

 ? Vysvětlete rozdíl.

Odkaz

Výpočet pole homogenně polarizované koule je popsán v úloze Pole homogenně
polarizované koule.

Nápověda — pole homogenně polarizované koule

Potenciál φ homogenně polarizované koule o poloměru R se řídí vztahy

Rozbor

Známe-li potenciál, není těžké vypočíst také intenzitu pole jako jeho záporně vzatý
gradient.

Z intenzity pole a vektoru polarizace pak snadno určíme také vektor elektrické
indukce a odtud hustotu energie pole.

Nakonec zbývá pro výpočet energie celé konfigurace hustotu energie integrovat
přes celý prostor.

Pomocí vztahu

počítáme práci potřebnou na přemístění volného i vázaného náboje z nekonečna
(místa nulového potenciálu).

Oproti tomu pomocí vztahu

počítáme práci potřebnou na přenesení pouze volných nábojů. Již nyní lze tedy
předjímat výsledek, neboť volný náboj se v homogenně polarizovaném tělese
nevyskytuje.

Druhý ze vztahů správně určuje práci na vytvoření systému v případě lineárních
dielektrik, ale pro nelineární dielektrika tento význam ztrácí. Náš případ tělesa,
které zůstává polarizované i při absenci vnějšího pole, tedy nutně z nelineárního
materiálu, to ukazuje velmi dobře. Dodejme, že pro nelineární dielektrika je
definice energie systému jako „práce potřebné na jeho vytvoření“ velmi
problematická, neboť tato práce v takovém případě závisí na použitém způsobu
vytvoření systému.

Nápověda — výpočet energie

Energii podle jednoho i druhého vztahu určujte integrací podle příslušné hustoty, a
to zvlášť uvnitř a zvlášť vně koule.



Vně integrujte pomocí sférických souřadnic, v nich také určete jednotlivé složky
elektrické intenzity. Uvědomte si přitom, že vně koule je polarizace nulová, a proto
vně koule jsou obě hustoty energie totožné, neboť

Řešení — pole polarizované koule

Označme θ úhel, který svírá vektor polarizace s vnější normálou k ploše v daném
místě.

Podle úlohy Pole homogenně polarizované koule je potenciál homogenně
polarizované koule je určen vztahy

Určeme elektrickou intenzitu uvnitř koule. Jestliže například umístíme vektor
polarizace ve směru osy z, pak , tudíž

a tedy

Odtud vyplývá, že uvnitř koule je homogenní pole.

Oproti tomu vztah pro potenciál vně koule je totožný s potenciálem ideálního
dipólu s celkovým dipólovým momentem .

Vně koule tedy pole vypadá jako pole ideálního dipólu s dipólovým momentem 
. Integraci energie bude vhodné provést ve sférických souřadnicích, neboť
integrujeme přes doplněk koule. Vyjádřeme si tedy elektrickou intenzitu ve
sférických souřadnicích. Protože pro potenciál dipólu platí

dostáváme pro jednotlivé složky intenzity podle vztahu 

Řešení – výpočet energie podle prvního vztahu

Pojďme nyní spočítat „elektrostatickou energii systému“ podle vztahu



kde integrujeme přes celý prostor. Je rozumné rozdělit integrál na oblast uvnitř a
vně koule. Protože uvnitř koule je homogenní pole a velikost intenzity E = Ez jsme
spočetli výše, má příspěvek „zevnitř“ velikost

Vně koule jsme vypočetli složky intenzity ve sférických souřadnicích. Platí

po dosazení a úpravě

Protože ve sférických souřadnicích pro objemový element platí
, pak s přihlédnutím ke vztahu pro p počítáme integrál

integrál přes doplněk koule napíšeme ve sférických souřadnicích

přičemž trojný integrál můžeme rozdělit na tři nezávislé integrály (podle Fubiniovy
věty)

Integrál přes proměnnou r vypočteme přímo, integrál přes úhel θ pomocí substituce
t = cos θ, dt = –sin θ dθ

Pro celkovou „elektrostatickou energii systému“ máme

Význam vypočtené hodnoty je následující: jde skutečně o celkovou
elektrostatickou energii systému, nikoliv ale bdquo;o práci nutnou k vytvoření
systému“. Není totiž do ní zahrnuta energie potřebná k polarizaci molekul.

Řešení — výpočet energie podle druhého vztahu

Oproti prvnímu případu výpočet pomocí vztahu  zahrnuje i energii nutnou
k polarizaci molekul. Počítejme tedy podle tohoto vztahu: uvědomme si, že

. Protože vně koule je , je příspěvek vně koule W'2 totožný
s již vypočtenou hodnotou W2. Uvnitř koule pak podle dříve vypočteného platí, že



tudíž

Odtud vyplývá, že příspěvek vnitřku koule W'1 je roven (-2)násobku hodnoty W1, a
tedy

Odtud ihned vyplývá, že

To není nijak překvapující, uvědomíme-li si, že výraz

můžeme interpretovat také jako práci vykonanou na volný náboj v systému,
přičemž v našem systému se žádný volný náboj nevyskytuje.

Odpověď

Energie systému určená podle vztahu

je nulová. Vztah udává práci vykonanou na přenesení volného náboje z nekonečna.
Z této interpretace je zřejmé, proč je nulová – v systému není žádný volný náboj.

Energie systému určená podle vztahu

je určena vztahem

Vzhledem k energii nutné k vytvoření systému do ní není započítána energie daná
polarizací molekul.



Homogenně polarizovaný válec

Velmi dlouhý válec, o poloměru a, je homogenně polarizován; vektor polarizace 
je kolmý na osu válce. Najděte průběh elektrického pole uvnitř i vně válce.

Dejte pozor! Polarizace je homogenní, nikoliv radiální! Vektor polarizace má ve
všech místech válce stejný směr a velikost.

Homogenně polarizovaný válec. Vektor polarizace v jeho průřezu.

Rozbor

Příklad lze řešit drobným trikem: ideální dipóly ve válci si představíme jako
neideální, kladné a záporné náboje ve velmi malé vzájemné vzdálenosti d. Protože
polarizace je homogenní, jsou všechny dipóly stejně orientovány. Když z těchto
neideálních dipólů vezmeme jenom kladný náboj, utvoří kladně nabitý válec;
obdobně záporné náboje utvoří záporně nabitý válec. Tyto válce jsou oproti sobě
maličko posunuté.

Výsledné pole pak dostaneme superpozicí polí obou rovnoměrně nabitých válců,
které umíme spočítat (například pomocí Gaussovy věty). Výsledek bude závislý na
velikosti uvažovaného posunutí d obou válců. Protože toto posunutí považujeme za
velmi malé, můžeme provést aproximaci do prvního řádu ve členu d, a protože pro
dipólový moment platí p = qd a polarizace je vlastně „objemová hustota dipólů“
(přesněji hustota dipólového momentu), platí

Pomocí tohoto vztahu po aproximaci do prvního řádu můžeme vyjádřit uvažované
„neznámé posunutí“ d pomocí vektoru polarizace, který je zadán.

Pole nabitého válce

Pole válce s rovnoměrně rozloženým objemovým nábojem je vyšetřováno v úloze
Pole nabitého válce.

Nápověda 1

Představte si válec jako dva válce vyplněné rovnoměrně kladným a záporným
nábojem (při úplném překryvu se vyruší, což odpovídá elektricky neutrálním
atomům či molekulám).

Polarizace odpovídá „malému posunutí kladného a záporného válce vůči sobě“.
Jejich osy se od sebe vzdálí o nepatrnou vzdálenost d, přičemž ale můžeme
předpokládat, že posunutí je tak nepatrné, že se jinak rozložení náboje nedotkne.

Nápověda 2



Použijte také fakt ihned plynoucí z Gaussovy věty: uvnitř i vně velmi dlouhého
válce s konstantní hustotou objemového náboje ρ má intenzita elektrického pole ve
válcových souřadnicích pouze radiální složku, která ve vzdálenosti s od osy má
uvnitř válce velikost

a vně válce má velikost

Detailní postup lze najít v úloze Pole nabitého válce.

Výsledné pole pak dostanete pomocí superpozice polí kladného a záporného válce.
To bude závislé na posunutí d. Protože posunutí je nepatrné, můžete provést
aproximaci prvního řádu vůči d. Pak si jen uvědomte, jak souvisí dipólový moment
s posunutím a s vektorem polarizace.

Nápověda 3

Pro pole uvnitř válce použijte vztah v předchozí nápovědě a princip superpozice
polí válce kladného a záporného. Uvědomte si, že rozdíl vektorů spojujících osy
obou válců s místem, kde pole zkoumáme, je roven vektoru .

Nápověda 4

Uvědomte si, že pro neideální dipól platí

Jestliže vektor polarizace  má význam hustoty dipólů a tento vektor je
konstantní, celkový dipólový moment válce je

Vyjádřete vztah mezi vektory  a  !



Řešení — pole uvnitř válce

Jak bylo uvedeno v dřívější nápovědě: představte si válec jako dva válce vyplněné
rovnoměrně kladným a záporným nábojem. Uvnitř válce s konstantní hustotou
objemového náboje ρ je elektrické pole, jehož intenzita má radiální směr. Proto,
pokud označíme  vektor spojující střed válce a dané místo (viz obrázek níže),
můžeme psát

Polarizace způsobí „mírný posun kladného a záporného válce“, jejich osy se od
sebe vzdálí o nepatrnou vzdálenost d, přičemž ale můžeme předpokládat, že posun
je tak nepatrný, že při něm nedojde ke změně rozložení náboje. Potom pole uvnitř je
superpozicí polí „kladného a záporného válce“ v daném místě, které se středem
kladného válce je spojeno vektorem  a se středem záporného válce vektorem

 (vektory jsou orientovaný ze středu válců), označíme , resp. 
příspěvek kladného, resp. záporného válce k elektrickému poli. Z principu
superpozice vyplývá

Platí ale, že

kde Q je celkový náboj jednoho z válců a V je jeho objem. U vektoru  je
znaménko minus, neboť vektor  na našem obrázku míří ze středu kladného válce
do středu válce záporného, tedy od kladného náboje k zápornému; ve vztahu pro
dipólový moment to však musí být opačně.

Proto se uvnitř válce vytvoří homogenní pole o intenzitě



Nápověda 5

Při výpočtu pole vně polarizovaného válce uvažte symetrické posunutí kladného a
záporného válce vůči středu původního. Vyšetřované místo prostoru spojte vektory

 se středem původního válce

 se středem kladného válce

 se středem záporného válce

Uvažte, že platí

a tudíž

a proveďte aproximace do prvního řádu v proměnné d.

Nápověda 6

Ukažte, že pro aproximaci do prvního řádu v proměnné d platí

Při provádění aproximací ihned zanedbávejte členy druhého řádu a vyššího a
využijte vztah

Řešení — pole vně válce



(1)

Vně použijeme obdobný postup jako pro vnitřek válce: Gaussova věta pro válec
s objemovým nábojem konstantní hustoty ρ dává v jeho okolí radiální pole
o intezitě

ve vzdálenosti s od osy válce. Proto

kde . Nyní provedeme aproximaci do prvního řádu v členu d výrazu
v závorce.

Nejprve zanedbáme člen s d2 v druhé závorce

poté vytkneme z druhé závorky s-2 a použijeme vztah (1+x)-1 ≈ (1–x)

a nakonec roznásobíme závorky a zanedbáme člen řádu d2

Použitím této aproximace dostáváme

S přihlédnutím k výše odvozenému vztahu (1) pro intenzitu elektrického pole vně
válce a ke vztahu



dostaneme

Výsledky

Uvnitř homogenně polarizovaného válce je homogenní pole, pro jeho intenzitu platí

Vně homogenně polarizovaného válce je elektrické pole o intenzitě

kde  míří do daného místa od paty kolmice, spuštěné do osy válce.

Komentář — jiné způsoby řešení

Úlohu lze, kromě výše popsaného způsobu, řešit také jinak, a to přímou integrací.
Pokud si uvědomíme, že polarizace  není nic jiného než „hustota dipólů“ a tudíž
výpočet potenciálu vně válce lze provést přímou intergací potenciálu „jednotlivých
dipólů“

Pokud se jedná o homogenně polarizovaný válec, pak lze navíc vektor  vytknout
před integrál, který pak je formálně shodný s integrálem pro výpočet intenzity
elektrického pole válce s objemovou hustotou náboje ρ = 1. Tímto postupem je
řešena podobná úloha Pole homogenně polarizované koule.

Odkaz na podobnou úlohu

Pole homogenně polarizované koule



Izolovaná kovová koule

Kovový kulový vodič o poloměru a nese celkový (volný) kladný náboj Q. Koule je
obalena vrstvou dielektrika o vnějším poloměru b, které je lineární a jehož
permitivita je ε. Vypočtěte potenciál v centru kulového vodiče, jestliže je
normován nulou v nekonečnu. Určete také povrchovou a objemovou hustotu
vázaného náboje v dielektriku.

Nápověda 1

Uvědomte si sférickou symetrii situace – jaké z ní plyne rozložení volného náboje
na povrchu kulového vodiče?

Použijte Gaussovu větu elektrostatiky pro volný náboj a elektrickou indukci

V celém prostoru rozlište část uvnitř vodiče a vně vodiče. Není však potřeba
rozlišovat část prostoru s dielektrikem a bez něho, protože elektrická indukce
závisí pouze na rozložení volného náboje, nikoliv na materiálu prostředí.

Nápověda 2

Využijte toho, že dielektrikum je lineární, a z elektrické indukce vypočtěte intenzitu
elektrického pole uvnitř vodiče, vně vodiče v dielektriku a mimo dielektrikum.

Nápověda 3

Potenciál ve středu koule vypočtěte pomocí integrace intenzity elektrického pole
ze středu koule do nekonečna. Integrujte po přímé cestě, přitom dbejte na změny
prostředí!

Nápověda 4

Ze vztahu pro intenzitu a indukci elektrického pole vypočtěte vektor polarizace
v dielektriku. Pomocí něj pak určete hustotu objemového ρb a hustotu povrchového
σb vázaného náboje, podle vztahů

kde  značí (vnější) jednotkový normálový vektor mířící ven z plochy.



Nezapomeňte, že dielektrikum má povrchy dva!

Rozbor

Situace je sféricky symetrická. Volný náboj se musí rozložit na povrchu kulového
vodiče a ze symetrie situace plyne, že se rozloží rovnoměrně.

Tím se vytvoří vně kovové koule pole, které polarizuje lineární dielektrikum okolo
ní. Můžeme si představit, že se to projeví vznikem vázaného náboje (na površích
a uvnitř dielektrika).

Nyní využijeme Gaussova zákona pro elektrickou indukci. Tato verze zákona
uvažuje pouze  volný náboj, jehož rozložení a velikost je nám známa, narozdíl od
rozložení vázaného náboje. Protože situace je sféricky symetrická, bude elektrická
indukce mít radiální směr a tudíž půjde pomocí Gaussova zákona určit její velikost
v každém místě prostoru.

Známe-li však elektrickou indukci v každém místě prostoru, pak umíme ihned určit
elektrickou intenzitu. V kovovém vodiči a vakuu je to snadné, zde je polarizace
nulová. V dielektriku pak využijeme předpokladu, že jde o dielektrikum lineární se
známou permitivitou.

Ze znalosti elektrické intenzity pak přímou integrací určíme potenciál.

Nakonec vypočteme vázané náboje v dielektriku. Ze znalosti elektrické indukce
a elektrické intenzity v dielektriku určíme vektor polarizace dielektrika a z vektoru
polarizace pak vázané náboje.

Řešení — výpočet potenciálu uvnitř koule

Ze sférické symetrie situace můžeme s pomocí Gaussova zákona pro elektrickou
indukci

vyvodit, že vektor elektrické indukce vně vodiče míří vždy v radiálním směru a má
velikost (zvolenou plochou je kulová plocha s poloměrem r > a a středem ve
středu kovové koule)

Pokud použijeme v Gaussově zákonu kulovou plochu s poloměrem r < a, není
uvnitř ní žádný volný náboj a při uvážení symetrie je tedy elektrická indukce D
uvnitř koule nulová.



V kovovém vodiči tedy zřejmě platí

Vně vodiče je jednoduché určit intenzitu pole, protože materiál, který obaluje kouli
je dle zadání lineární izotropní dielektrikum. Intenzita má tedy stejný směr jako
indukce a má velikost v prostoru dielektrika

a mimo dielektrikum

Potenciál ve středu koule spočteme podle vztahu

s přihlédnutím k tomu, že vektory  a  mají stejný směr (od středu koule),
neboť náboj Q je kladný.

Řešení — výpočet vázaného náboje

Pro vektor polarizace uvnitř lineárního dielektrika platí

a podle předchozí části řešení dostaneme po dosazení za 

Objemový vázaný náboj je nulový. To ukážeme výpočtem podle vztahu



Tuto divergenci intenzity budeme počítat ve sférických souřadnicích. Složky
vektoru intenzity v něm mají vyjádření (jde o oblast uvnitř dielektrika)

a platí (viz také Diferenciální operátory ve sférických souřadnicích)

neboť derivace konstantní funkce je nulová.

Pro hustotu povrchového náboje dostaneme na vnitřním povrchu (vektor  značí
vektor jednotkové vnější normály)

protože vektor vnější normály k vnitřnímu povrchu a vektor polarizace mají
opačnou orientaci. Na vnějším povrchu mají orientaci stejnou a dostáváme tak

Na vnitřním povrchu je vázaný náboj záporný – to je logické, neboť kladný náboj
na kovové sféře jej „přitahuje“ k sobě.

Komentář

Celkový vázaný náboj Qb musí být nulový, což lze jednoduše ověřit výpočtem

Odpověď

Potenciál ve středu koule je

Hustota objemového vázaného náboje v dielektriku je nulová.

Pro hustotu povrchového náboje na vnitřním povrchu platí

a na vnějším povrchu platí



Pole kondenzátoru s dvěma dielektriky

Prostor mezi deskami deskového kondenzátoru je vyplněn dvěma bloky lineárního
dielektrika; každý z nich má šířku a, takže celková vzdálenost elektrod je 2a. Jedno
dielektrikum má relativní permitivitu 2, druhé 1,5. Nábojová hustota volného
náboje na deskách kondenzátoru je ± σ. Určete

(a) elektrickou indukci pole  v obou blocích,

(b) elektrickou intenzitu pole  v obou blocích,

(c) polarizaci  v obou blocích,

(d) potenciálový rozdíl mezi elektrodami,

(e) rozložení a velikost vázaného náboje.

(f) Znovu vypočtěte intenzitu elektrického pole v každém bloku, tentokrát ze
znalosti rozložení veškerého (volného i vázaného) náboje. Potvrďte tak správnost
výpočtu v bodě (b).

Nápověda — část (a)

Pro část (a) použijte Gaussovu větu elektrostatiky pro elektrickou indukci a volné
náboje. Použijte ji na kvádr, který je v polovině rozťat kladnou elektrodou a
neprotíná elektrodu zápornou. Uvažujte, že desky kondenzátoru jsou veliké (takřka
nekonečné roviny), takže z důvodu rovinné symetrie bude vektor indukce na desky
kondenzátoru kolmý.

Nápověda — části (b) až (d)

Ze spočtené indukce, díky linearitě dielektrika, vypočtěte intenzitu elektrického
pole pomocí zadané permitivity. Z intenzity a indukce vypočtěte polarizaci. Znalost
intenzity též použijte k výpočtu potenciálového rozdílu mezi deskami (nebo si
celou situaci představte jako dva deskové kondenzátory spojené do série).

Nápověda – část (e)

Ze znalosti polarizace určete vázané náboje; dejte pozor, povrchy jsou dva a dva
pro každé dielektrikum, tedy celkem čtyři!

Nápověda – část (f)

Pro výpočet pole pomocí volných a vázaných nábojů můžete znovu použít
Gaussovu větu elektrostatiky, tentokrát pro elektrickou intenzitu a celkový náboj.

Rozbor



Předpokládejme, že desky kondenzátoru jsou velké (téměř nekonečné roviny). Ze
symetrie situace plyne, že elektrická indukce mezi deskami bude mít směr kolmý
na desky a bude orientována od kladné k záporné. Pole vně desek je nulové.

To nám umožní aplikovat Gaussovu větu pro elektrickou indukci na kvádr, který je
uprostřed rozťat na dvě poloviny kladně nabitou deskou a neprotíná zápornou
desku. Odtud určíme velikost elektrické indukce mezi deskami.

Ze znalosti elektrické indukce pak můžeme vypočíst elektrickou intenzitu v obou
dielektrikách, díky předpokladu, že obě dielektrika jsou lineární. Ze znalosti
intenzity a indukce jednoduše vypočteme polarizaci, znalost polarizace ihned dává
přímým výpočtem rozložení vázaného náboje.

Z vypočtené intenzity pole v každém bloku určíme potenciálový rozdíl mezi
deskami. Protože všechny body každé elektrody musí mít stejný potenciál, stačí
kolmicí spojit dva body obou elektrod a provést integraci intenzity podél této
kolmice.

Nebo můžeme bloky dielektrika považovat za dva kondenzátory spojené do série a
použít vztah pro napětí v deskovém kondenzátoru.

Známe-li nyní rozložení vázaného i volného náboje, můžeme standardními
metodami určit intenzitu pole v jednotlivých oblastech. Například, vzhledem k
symetrii situace, můžeme opět použít Gaussovu větu, tentokrát ve verzi s
elektrickou intenzitou a celkovým nábojem.

Řešení částí (a) až (d)

(a) Ze symetrie vyplývá, že elektrická indukce bude mít směr od kladně nabité
elektrody k záporně nabité. Vztah

aplikujeme na kvádr, který je uprostřed protnut kladně nabitou elektrodou a
neprotíná druhou elektrodu (viz obrázek). „Pole teče“ pouze mezi elektrodami. Tok
je tedy nenulový pouze jedinou stěnou S kvádru rovnoběžnou s elektrodou, proto

(b) Využijeme vztahů pro lineární dielektrikum. V prvním bloku dostaneme

v druhém bloku

Elektrická intenzita má stejný směr a orientaci jako elektrická indukce.



(c) Polarizace má stejný směr a orientaci jako elektrická intenzita. Pro její velikost
máme

Odtud po dosazení

(d) Potenciálový rozdíl vypočteme integrací: integrujeme po kolmici k oběma
elektrodám, která spojuje její libovolné dva body (například tedy po šipkách
naznačujících tloušťku dielektrik a na obrázku).

Protože pole je v každém bloku homogenní, dostáváme

Řešení částí (e) a (f)

(e) Objemový vázaný náboj ρb je nulový, neboť polarizace obou bloků je
homogenní, a tudíž

divergence vektoru polarizace je nulová. Plošný vázaný náboj má hustotu

na krajích prvního bloku, neboť jednotkový vektor  vnější normály k povrchu a
vektor polarizace mají stejný směr a opačnou či stejnou orientaci; přičemž na kraji
v blízkosti elektrody má tento náboj zřejmě opačné znaménko než je náboj
elektrody. Obdobně má plošný vázaný náboj hustotu

na krajích druhého bloku (přičemž na kraji v blízkosti elektrody má tento náboj
opět opačné znaménko než je náboj elektrody).

(f) Intenzita pole v okolí velké roviny má velikost

v celém prostoru, vektor intenzity má směr kolmý k rovině, orientace závisí na
znaménku náboje desky (při kladném míří od roviny, při záporném k ní).

Připomeňme, že tento fakt vyplyne například použitím Gaussovy věty na stejný
kvádr jako v části (a), jen si je třeba uvědomit, že při přítomnosti jediné roviny
pole teče oběma podstavami kvádru rovnoběžnými s rovinou (odtud jedna
polovina ve výrazu napravo).



Tento vztah použijeme na celkem šest rovin, které nesou rovnoměrně rozložený
náboj: dvě elektrody nesoucí volný náboj o hustotě  a čtyři roviny nesoucí
vázaný povrchový náboj o hustotách , . Uvědomte si také, že
namísto dielektrik nyní při výpočtu uvažujeme mezi deskami vakuum a roviny
s vázanými náboji: ε0 je tedy na místě ve všech vztazích!

Pro prostor prvního dielektrika dostáváme (uvědomte si orientace intenzit polí
jednotlivých desek s volným či vázaným nábojem, jak naznačují šipky na obrázku
výše)

Pro prostor druhého dielektrika dostáváme

Což je v souhlasu s výpočtem v části (b).

Odpověď

(a) Elektrická indukce má velikost D = σ mezi elektrodami, směr kolmý na
elektrody a orientaci od kladné elektrody k záporné. Vně kondenzátoru je
elektrická indukce nulová.

(b) Elektrická intezita má stejný směr a orientaci jako elektrická indukce. V bloku
o relativní permitivitě 2 má velikost E1 = σ/2ε0, v bloku o relativní permitivitě 1,5
má velikost E2 = 2σ/3ε0.

(c) Vektor polarizace má stejný směr a orientaci jako elektrická indukce. V bloku
o relativní permitivitě 2 má velikost P1 = σ/2, v bloku o relativní permitivitě 1,5 má
velikost P2 = σ/3.

(d) Potenciálový rozdíl mezi elektrodami je



(e) Hustota objemového vázaného náboje je nulová. Na površích dielektrika
s relativní permitivitou 2 je hustota povrchového vázaného náboje ± σ/2, na
površích dielektrika s relativní permitivitou 1,5 je hustota povrchového vázaného
náboje ±σ/3. Přitom kladný, resp. záporný vázaný náboj se rozmístí v blízkosti
záporné, resp. kladné elektrody.

(f) Výpočet dává stejný výsledek jako v části (b).



Dielektrický výtah

Dvě dlouhé koaxiální válcové trubky (o vnitřním poloměru a a vnějším poloměru
b) jsou svisle postaveny do nádoby s olejem (relativní permitivita εr, hustota ρ).
Vnitřní trubka je udržována na potenciálu U, druhá je uzemněna. Do jaké výšky h
mezi trubkami vystoupí olej?

Použijte následující vztah: válcový kondenzátor délky l o vnějším poloměru b a
vnitřním poloměru a vyplněný dielektrikem o permitivitě ε má kapacitu C

Nápověda 1

Olej vtahují dovnitř kondenzátoru síly elektrické povahy. Proti nim působí síla
tíhová. Olej vystoupí do takové výšky, aby se tyto dvě síly vyrovnaly.

Nápověda 2

Změna energie kondenzátoru je rovna vykonané práci na vynesení dielektrika
o výšku dx. Síla je potom derivací práce podle dráhy.

Vypočtěte za tím účelem změnu kapacity kondenzátoru dC, jestliže dielektrikum
stoupne z výšky x do výšky x+dx.

Určete, k jaké změně energie kondenzátoru dojde, jestliže se kapacita změní o dC
(změnou výšky kapaliny o dx). Přitom si uvědomte, že kondenzátor je připojený ke
zdroji, a tudíž má mezi elektrodami stálé napětí.

Nápověda 3

Abyste mohli vypočítat změnu kapacity kondenzátoru, určete nejprve kapacitu
kondenzátoru, pokud dielektrikum zabírá část délky x z celkové délky l válcového
kondenzátoru. Užijte vztah v zadání a uvědomte si, že jde vlastně o dva paralelně
spojené kondenzátory (jeden vyplněný vzduchem a druhý dielektrikem – olejem).

Poté do určeného vztahu pro kapacitu dosaďte x+dx namísto x a oba vztahy od
sebe odečtěte. Získáte tak závislost změny kapacity kondenzátoru dC na malém
posunutí hladiny kapaliny dx.

Rozbor

Zdroj, ke kterému je válcový kondenzátor připojen, může konat práci. Tato práce
se spotřebovává na vytahování dielektrika do prostoru mezi trubičkami. Vykonaná
práce se projeví zvýšením energie kondenzátoru.

Síly, které dielektrikum vtahují mezi trubičky, jsou elektrické povahy.
Mechanismus jejich působení je složitý, nespočítáme je tedy přímo ze znalosti



elektrického pole.

Namísto toho použijeme úvahy, že síla je rovná derivaci vykonané práce na
dielektrikum podle posunutí. Práce vykonaná na dielektriku se totiž projeví změnou
elektrické energie kondenzátoru a tuto změnu jsme schopni spočítat podle známých
vztahů.

Strategie řešení úlohy je tedy následující: vypočteme, o jakou hodnotu dE se změní
energie kondenzátoru při malém posunutí dx dielektrika vzhůru. Energie dE se
rovná práci vykonané elektrickými silami, a tudíž podíl dE/dx určuje velikost
působících elektrických sil.

Pokud by nebyla přítomna gravitace, pak by olej vyplnil celý kondenzátor. Proti
elektrickým silám však působí síla tíhová. Olej vystoupí do takové výše, kdy se
tyto dvě síly vyrovnají.

Řešení

Jestliže l je celková výška trubek, potom trubky společně s mezerou vyplněnou
zčásti vzduchem a zčásti olejem (do výšky x) tvoří válcový kondenzátor o kapacitě

Vztah vyplývá z faktu, že jde vlastně o paralelní spojení dvou kondenzátorů
(jednoho délky x vyplněného olejem a druhého délky l-x vyplněného vzduchem).

Jestliže nyní hladina oleje v kondenzátoru stoupne o výšku dx, pak se kapacita
změní o hodnotu

Tato změna má za následek změnu energie kondenzátoru

která odpovídá vykonání práce

kterou vykonala síla F působící na dielektrikum. Dostáváme tak

Tím jsme spočetli, jak na dielektrikum působí elektrické síly. Tyto síly
dielektrikum vtahují dovnitř kondenzátoru až do chvíle, než je tíhová síla
vykompenzuje. V tu chvíli platí

odkud vyplývá

Komentář

Elektrické síly působící na dielektrikum jsou způsobené nehomogenitou pole na
rozhraní, což je obtížné exaktně spočítat, ale díky úvaze s energií jsme se bez toho
obešli.



Odpověď

Olej vystoupí do výšky

Odkaz na podobnou úlohu

Jiný způsob řešení naleznete v podobné úloze Kondenzátor s olejem, ve které je
místo válcového kondenzátoru kondenzátor deskový.



Magnetické pole rotující nabité koule

Vypočtěte vektorový potenciál magnetického pole koule o poloměru R rotující
úhlovou rychlostí ω kolem osy procházející jejím středem. Na povrchu koule je
rovnoměrně rozložen povrchový náboj s hustotou σ. Vypočtěte také magnetickou
indukci uvnitř a vně této koule.

Osa rotace leží v rovině xz a s osou z svírá úhel ψ.

Nápověda 1

Nic se nezmění, pokud si kouli představíme stojící a necháme po ní obíhat pouze
náboj. Pohybující se náboj na kouli pak vlastně představuje proud tekoucí po jejím
povrchu, tj. plošný proud.

Jaká bude jeho plošná hustota  v místě , kde se náboj pohybuje rychlostí ?
A jak souvisí s vektorem úhlové rychlosti  rotace koule?

► Řešení nápovědy 1

Proud teče týmž směrem, kterým se pohybují (kladné) náboje na kouli, tedy ve
směru obvodové rychlosti .

Velikost plošného proudu: Představme si kratičký úsek l kolmý na směr proudu I v
daném místě povrchu koule, přičemž za kratičký čas t náboj Q tvořící proud urazí
dráhu vt = s po povrchu koule. Definice plošné hustoty proudu zní



a po dosazení a úpravách dostaneme

a tudíž

Z definice úhlové rychlosti  a jejím vztahu k obvodové rychlosti  pak
dostáváme

 

Nápověda 2

Připomeňte si vztah pro výpočet vektorového potenciálu  v místě  buzeného
plošným proudovým elementem  v místě .

► Řešení nápovědy 2

Proudový element  v místě  budí v místě  vektorový potenciál

při integraci přes celý povrch koule tak dostáváme vztah

Poznámka: V úloze používáme normalizaci .

 

Rozbor

Rotující koule s povrchovou hustotou náboje σ se chová stejně jako stojící koule,
po jejímž povrchu teče proud o plošné hustotě 

Proudový element  v místě  budí v místě  vektorový potenciál

Integrací přes plochu koule tak dostáváme vztah



Tento integrál je třeba spočítat. Jeden z možných postupů je využít sférické
souřadnice.

Z vektorového potenciálu ihned aplikací operátoru rotace určíme magnetickou
indukci

Poznámka: V úloze používáme normalizaci .

Nápověda 3 – vhodná volba souřadné soustavy

Pro integraci využijte sférických souřadnic, přičemž postupujte následujícím
způsobem:

Soustavu souřadnic zvolte tak, aby bod , ve kterém počítáte potenciál,
ležel na kladné poloose z. Dále tak, aby osa otáčení ležela v rovině xz. Úhel
mezi osou z a osou otáčení označte ψ. Viz obrázek.

Integrujte přes plošky dS' na povrchu koule. Integrujte ve sférických
souřadnicích přes úhly θ' (odklon místa plošky od osy z, v mezích od nuly
do π) a φ' (odklon průmětu plošky do roviny xy od osy x, v mezích od nuly
do 2π).



Vektor  začíná v počátku a končí v plošce dS' na ploše koule, má tedy
délku R. Ploška dS' se nachází na pásku určeném úhlem θ', který obepíná
sféru v ploše kolmé na osu z. Tento pásek má poloměr R sinθ' a tloušťku
R dθ'.

Ploška dále leží na pásku v místě, určeném úhlem φ' a její délka podél
pásku je určena malým úhlem dφ'. Tento úhel dφ' vytíná na pásku o
poloměru R sin θ' úsečku o délce R sin θ' dφ'.

Odtud dostáváme, že dS' = R2 sin θ' dθ' dφ'.

Vyjádřete  pomocí kosinové věty pomocí r, R, θ'.

Vyjádřete vektorový součin v plošné hustotě proudu  pomocí velikosti
vektorů  a , úhlových sférických souřadnic θ', φ' a úhlu ψ, který svírá
osa otáčení s osou z.

Nezapomeňte, že integrujete vektorovou funkci! Integrujte tedy jednotlivé
složky zvlášť.

Uvědomte si, že integrál sinu či kosinu přes periodu 2π je nulový.

Řešení – sestavení integrálu



Počítejme potenciál v bodě , který speciálně volme v ose z. Osa z ovšem
v takovém případě nemusí být totožná s osou otáčení, viz předchozí nápovědu!
Užijeme vztah

kde pro plošnou hustotu proudu  platí

Obvodová rychlost  v bodě  je dána vztahem

Podle kosinové věty platí

a plošku dS' můžeme vyjádřit ve sférických souřadnicích jako

Integrujeme tedy přes plošky na sféře, které mají délku R sin θ' dφ' a tloušťku
R dθ', přičemž φ' má meze od 0 do 2π (odpovídá opsání vodorovného kruhového
řezu koulí) a θ' má meze od 0 do π (řezy cestují od horního do spodního okraje
koule).

Poznámka: Ke vztahu pro dS lze dojít i formálními úvahami: integrujeme ve



(1)

sférických souřadnicích, ve kterých platí, že dV = r2 sin θ dr dθ dφ a zároveň
dS = dV/dr = r2 sin θ dθ dφ. Přitom, jsme-li na povrchu sféry, pak zřejmě r = R.

 

Po dosazení do vztahu

za veličiny ,  a  vztahy uvedené výše dostaneme

a (dvojný) integrál přes povrch koule můžeme napsát jako dvojici integrálů

Zbývá vyjádřit vektorový součin  pomocí zadaných konstant (velikosti
úhlové rychlosti ω, poloměru koule R, úhlu ψ) a souřadnic θ', φ'.

Řešení – výpočet složek vektorového potenciálu

Osa otáčení je vůči ose z sklopena v rovině y = 0 o (pevný) úhel ψ. Potom pro



úhlovou rychlost platí

Kartézské souřadnice vektoru  můžeme pomocí sférických souřadnic vyjádřit
jako

Vektorový součin pak má složky

Pomocí tohoto vyjádření přepišme integrál (1) pro vektorový potenciál  do
složek:

a tyto integrály můžeme upravit do tvaru

Protože platí



(*)

zjednoduší se integrály na tvary

 

Vidíme, že vektorový potenciál  bude mít nenulovou pouze y-ovou složku a
ta bude mít velikost

Pro výpočet integrálu zkuste použít substituci u = cos θ'. Podrobný výpočet je
uveden v komentáři na konci úlohy. Po provedení integrace vyjde

 

Rozvažme dva případy podle absolutní hodnoty ve výsledku.

(i) Pokud bod  leží uvnitř koule, potom r < R a |R − r| = R − r, pak hranatá
závorka ve vztahu (*) vyjde

a pro y-ovou složku vektorového potenciálu tudíž máme

kde výraz v závorce určuje velikost vektorového součinu , takže můžeme
psát

Protože velikost vektorového součinu je kladné číslo, je složka Ay záporná, a tudíž



vektor  míří ve směru záporné poloosy y. (Připomeňme na tomto místě, že v tuto
chvíli počítáme ve speciálně zvolené soustavě souřadnic.)

A protože vektor  podle pravidla pravé ruky míří ve směru záporné poloosy y,
můžeme psát

Všimněte si, že poslední výraz neobsahuje složky žádného vektoru, a tudíž platí při
libovolné volbě soustavy souřadnic.

(ii) Pokud bod  leží vně koule, potom r > R a |R − r| = r − R, pak hranatá
závorka ve vztahu (*) vyjde

a pro y-ovou složku vektorového potenciálu tudíž máme

Z obdobných úvah jako výše dostaneme, že

Vizualizace vektorového potenciálu

Nyní opustíme speciální soustavu souřadnic, kterou jsme zavedli kvůli výpočtu
vektorového potenciálu, a vrátíme se k „přirozenější“ vztažné soustavě, ve které
osa rotace bude mířit vzhůru, ve směru kladné poloosy z.

Vektorový potenciál uvnitř koule

Pro vektorový potenciál uvnitř koule jsme odvodili vztah

Všimněme si nejprve, že pro jeho velikost platí

kde ve zlomku jsou konstanty a výraz r sin ψ určuje vzdálenost od osy otáčení.
S rostoucí vzdáleností od osy otáčení tedy velikost vektoru  lineárně roste.

Co se týče směru, podle pravidla pravé ruky obíhá vektorový potenciál kolem osy
otáčení (palec ukazuje vektor , zahnuté prsty směr obíhání, zcela analogicky jako
tomu je u pohybu po kružnici).



Pohled seshora podél osy otáčení na vektorový potenciál magnetického pole
uvnitř rotující nabité koule.

Vektorový potenciál vně koule

Pro vektorový potenciál vně rotující nabité koule jsme odvodili vztah

Pro jeho velikost platí

kde v prvním zlomku jsou konstanty. Výraz r sin ψ určuje vzdálenost od osy
otáčení. S rostoucí vzdáleností od osy otáčení tedy velikost vektoru  lineárně
roste, ale zároveň klesá se třetí mocninou vzdálenosti od počátku. Pokud
zafixujeme úhel ψ – tj. pevně si zvolíme přímku procházející počátkem, na které
potenciál vyšetřujeme – pak na této přímce jeho velikost klesá s druhou mocninou
vzdálenosti od počátku.

Poznámka: Podobně tomu je u potenciálu elektrického pole ideálního dipólu. Že
tato podobnost není čistě náhodná, ještě uvidíme při výpočtu magnetické indukce
níže.

Co se týče směru, je to stejné jako uvnitř koule. Podle pravidla pravé ruky obíhá
vektorový potenciál kolem osy otáčení (palec ukazuje vektor , zahnuté prsty
směr obíhání, zcela analogicky jako tomu je u pohybu po kružnici).



Pohled seshora podél osy otáčení na vektorový potenciál magnetického pole vně
rotující nabité koule.

Komentář – výpočet integrálu

Vypočteme integrál

Použijeme substituci

pomocí níž integrál přejde na tvar

Nyní použijeme druhou substituci

přičemž zřejmě zpětně platí, že

Touto substitucí integrál přejde na tvar



odkud úpravou dostaneme

 

Odkud po dosazení horní a dolní meze dostaneme

Řešení – výpočet magnetické indukce uvnitř koule

Magnetickou indukci dostaneme provedením operátoru rotace na vektorový
potenciál . Uvnitř koule platí

Výpočet si zjednodušíme, pokud volíme speciální soustavu souřadnic, v níž vektor
úhlové rychlosti míří ve směru kladné poloosy z a má tedy složky .
Potom

a rotace tohoto vektoru je rovna

Odtud vyplývá, že vektor  je orientován do kladné poloosy z, tedy
stejně jako vektor , a má velikost 2ω. Proto

a dosazením do vztahu pro magnetickou indukci dostáváme

Z výsledného vztahu je vidět, že jde o homogenní magnetické pole mířící ve směru



(I)

(B1)

osy otáčení.

Poznámka:Při výpočtu lze také použít vektorové identity (platné pro libovolné
vektory  a )

První a poslední člen jsou nulové, neboť  je konstantní vektor. Dále platí, že

a tudíž

Pišme

Potom  je operátor

který působí jednotlivě na každou složku vektoru . Tudíž výsledkem je vektor o
složkách

podobně dostaneme, že

a tedy

Dosazením do identity (I) dostaneme, že

Řešení – výpočet magnetické indukce vně koule

Magnetickou indukci dostaneme provedením operátoru rotace na vektorový
potenciál . Vně koule platí

Pro výpočet užijeme identity, platné pro libovolné vektory  a ,



(B2)

(1)

Pokud v identitě píšeme  namísto  a  namísto , dostáváme

První a čtvrtý člen jsou nulové, neboť v obou z nich působí diferenciální operátor
na konstantní vektor .

Také třetí člen je (vně koule) nulový, neboť

Máme totiž (ve všech bodech kromě počátku)

Pro úplnost poznamenejme, že výsledek platí ve všech bodech s výjimkou počátku
soustavy souřadnic, nás ale zajímají pouze body vně koule.

Zbývá tedy spočítat poslední člen

Označme . V závorce je diferenciální operátor

který působí na každou složku vektoru .
Výsledkem je tedy vektor, pro jehož x-ovou složku platí

Platí, že



(2)

(3)

(4)

Dále máme

podobně

Dosazením vztahů (2)-(4) do (1) dostaneme, že

Navlas stejným postupem (nebo cyklickou záměnou souřadnic) zjistíme, že platí

Vektorově lze výsledek psát ve tvaru

Pro magnetickou indukci vně rotující koule postupným dosazením posledního
vztahu do (B2) a (B1) dostaneme

Poznámka: Pro magnetickou indukci pole magnetického dipólu s magnetickým
(dipólovým) momentem  platí

Porovnáním tohoto vztahu s předchozím zjistíme, že vně rotující nabité koule má
pole stejný charakter, jako pole magnetického dipólu s magnetickým momentem



Na tento výsledek se odvoláváme v úloze Magnetické pole homogenně
zmagnetované koule.

Odpověď

Magnetický vektorový potenciál uvnitř koule je dán vztahem

a vně koule platí

Magnetické pole uvnitř koule je homogenní, pro magnetickou indukci platí

Magnetické pole vně koule je stejné jako pole magnetického dipólu s magnetickým
momentem

pro magnetickou indukci platí

Poznámka: Používáme normalizaci .



Vektorový potenciál dlouhého drátu

(a) Najděte vektorový potenciál pro magnetické pole v okolí dlouhého tenkého
drátu, kterým teče proud I. Ověřte, že platí .

(b) Najděte vektorový potenciál magnetického pole uvnitř i vně tlustého válcového
drátu poloměru R, jestliže proud I je rovnoměrně rozprostřen celým průřezem drátu.

První nápověda k části (a)

Uvědomte si, že magnetická indukce  a vektorový potenciál  jsou spjaty
vztahem

Magnetickou indukci, určenou například pomocí Ampérova zákona, vyjádřete ve
válcových souřadnicích, přičemž osu z umístěte do drátu ve směru proudu.
Operátor rotace ve válcových souřadnicích vypadá následovně:

Dále si uvědomte, že proudový element  v místě  budí v místě  vektorový
potenciál

Proud je v našem případě konstantní a má všude stejný směr. Z toho dostáváme, že
vektorový potenciál musí mít ve všech místech stejný směr jako proud I. Protože
proud má směr osy z, vyplývá odtud, že složky  a pouze složka

 je nenulová.

Poznámka: Předchozí zdůvodnění o směru vektorového potenciálu má jednu vadu.
V našem případě neklesá v nekonečnu hodnota proudu k nule, a proto vztah

nelze pro určení vektorového potenciálu použít, neboť integrál diverguje. Přesněji



bychom tedy měli říci, že nulovost složek budeme předpokládat a u nalezeného
řešení posléze ověříme, že splňuje rovnosti

Druhá nápověda k části (a)

Využijeme vztah mezi magnetickou indukcí a vektorovým potenciálem

Vztah pro rotaci vektorového potenciálu se velmi zjednoduší použitím válcových
souřadnic, neboť v nich má vektorový potenciál nenulovou jedinou složku. Vektor
magnetické indukce  má ve válcových souřadnicích též jedinou nenulovou
složku, a to složku . Dostaneme tedy jednu jednoduchou diferenciální rovnici, z
níž vypočteme hledanou nenulovou složku vektorového potenciálu .

Rozbor části (a)

Známe, respektive například pomocí Ampérova zákona s využitím symetrie umíme
jednoduše spočítat magnetickou indukci v okolí dlouhého drátu. Víme, že
magnetická indukce je rotací vektorového potenciálu, což je obecně soustava tří
diferenciálních rovnic. Vzhledem k symetrii situace je ale vysoce pravděpodobné,
že v této soustavě bude „mnoho koeficientů nulových“.

Protože navíc víme, že magnetická indukce „cirkuluje“ kolem drátu a vektorový
potenciál má směr proudu, je výhodné použít válcových souřadnic (kde osu z
umístíme do drátu), neboť v těchto souřadnicích budou mít vektory magnetické
indukce i vektorového potenciálu nenulovou pouze jedinou složku.

Řešení části (a)

Budeme počítat ve válcových souřadnicích, kde osu z ztotožníme s drátem. V této
soustavě souřadnic se totiž dobře popisuje magnetická indukce, která „obíhá“
kolem drátu. Platí, že

kde  značí jednotkový vektor mající směr tečny ke kružnici, která leží v rovině
kolmé na drát (osu z) a má střed v drátu (viz obrázek).

Operátor rotace aplikovaný na vektorový potenciál  ve válcových souřadnicích
 dává následující složky:



Z integrálního vztahu pro vektorový potenciál

vidíme, že pro konstantní proud přímým vodičem má vektorový potenciál ve všech
místech stejný směr jako proud I.

Proto jsou v našem případě složky vektorového potenciálu  a  nulové,
jedinou nenulovou složkou je . Z válcové symetrie a z toho, že drát je
nekonečně dlouhý, navíc plyne, že složka  může záviset pouze na vzdálenosti s
od drátu, nikoliv na úhlu . Tudíž ve vyjádření rotace vektorového potenciálu ve
válcových souřadnicích je nenulová pouze jedna derivace

a odtud dostáváme integrací

kde za konstantu a můžeme volit libovolné kladné číslo.

 

Ještě ověříme nulovost divergence . Ve válcových souřadnicích platí, že

neboť složky  a  jsou nulové a složka  nezávisí na proměnné z.

Nápověda k části (b)

Nejprve určete magnetickou indukci uvnitř válcového vodiče. K tomu využijte
Ampérova zákona celkového proudu

aplikovaného na kruhovou smyčku obepínající osu vodiče a faktu, že magnetická
indukce rotuje kolem osy obdobně jako v případě tenkého vodiče umístěného v
ose.

Pokuste se také tento fakt odůvodnit použitím symetrie.

Po spočtení magnetické indukce pak aplikujte stejnou techniku jako v části (a).
Vně vodiče navíc není co počítat, neboť magnetická indukce vně vodiče je určena
stejnými vztahy jako v části (a), a tedy i vektorový potenciál bude stejný.

Odkaz na podobnou úlohu



Výpočet magnetické indukce uvnitř plného tlustého vodiče je speciálním případem
úlohy Dutý válcový vodič.

Rozbor části (b)

Výsledky části (a) můžeme použít na oblast vně drátu, neboť tlustý dlouhý válcový
drát s rovnoměrně rozloženým proudem budí vně sebe stejné magnetické pole jako
tenký drát. Vyplývá to z Ampérova zákona: stejně jako u tenkého dlouhého drátu je
problém válcově symetrický a v Ampérově zákoně lze použít integraci přes
kruhovou smyčku obepínající tlustý drát se středem v jeho ose. Integrál přes
smyčku na levé straně Ampérova zákona zůstane stejný jako u tenkého drátu a
celkový proud na pravé straně se taktéž nezmění.

Magnetickou indukci uvnitř drátu můžeme určit podle Ampérova zákona celkového
proudu. Opět je výhodné provést to ve válcových souřadnicích.

Představíme-li si tlustý drát jako nekonečné množství tenkých drátů, v nichž proud
míří vzhůru ve směru kladné poloosy z, je zřejmé, že magnetická indukce bude mít
nulovou z-ovou složku; neboť tenký drát s proudem ve směru osy z budí
magnetické pole, jehož magnetická indukce je ve směru osy z nulová.

Podobnou úvahou dostaneme, že také radiální složka je nulová. Můžeme
argumentovat třeba takto: k libovolnému „tenkému drátu“ budícímu pole
s nenulovou radiální složkou v daném místě existuje symetricky umístěný drát
(umístěný zrcadlově vzhledem k rovině určené osou z a daným místem), který budí
magnetické pole o stejné velikosti. Výsledné magnetické pole obou drátů má
nenulovou pouze tečnou složku (viz obrázek a podrobný komentář pod ním).

Určujeme magnetickou indukci uvnitř tlustého válcového drátu v bodě určeném
polohovým vektorem . Osa drátu prochází bodem S a je kolmá na obrazovku,
proud teče ve směru do obrazovky. Ukážeme, že magnetická indukce má nulovou
radiální složku. Ke každému tenkému „červenému“ drátu v průřezu válce totiž
najdeme symetricky „modrý“ drát, jejichž radiální složky magnetické indukce se
navzájem ruší.

Jediná nenulová složka magnetické indukce tedy má směr vektoru . Z válcové
symetrie pak vyplývá, že její velikost může záviset pouze na vzdálenosti s od osy
z. Proto podél kruhové smyčky o poloměru s < R má magnetická indukce
konstantní velikost B(s) a stejnou orientaci (magnetická indukce je s výjimkou
materiálových rozhraní spojitá vektorová funkce, takže není možné, aby se
orientace náhle změnila na opačnou).



To nám umožní jednoduše určit magnetické pole pomocí Ampérova zákona
celkového proudu použitého na kruhovou smyčku obepínající osu drátu.

Ostatní úvahy zůstávají stejné jako v části (a). Z analogického důvodu bude mít
vektorový potenciál směr osy z a můžeme použít stejnou techniku výpočtu.

Řešení části (b)

Opět budeme počítat ve válcových souřadnicích. Osu z volíme shodnou s osou
válcového vodiče a její kladný směr orientujeme do směru proudu.

Vně válcového vodiče můžeme použít výsledky části (a), neboť tlustý nekonečný
válcový vodič budí vně sebe stejné pole jako vodič tenký, kterým prochází stejný
celkový proud.

V oblasti uvnitř vodiče k magnetické indukci ve vzdálenosti s od osy přispívá
pouze vnitřní válec o poloměru s; magnetické pole uvnitř vodiče je opět
tzv. cirkumferentální – to značí, že vektor magnetické indukce „obíhá“ kolem osy
vodiče a jeho velikost závisí pouze na vzdálenosti od osy. Použijeme Ampérův
zákon

který aplikujeme na kruhovou smyčku o poloměru s se středem v ose vodiče a
jako I' jsme označili proud procházející plochou smyčky, pro který platí

Protože magnetická indukce má ve vzdálenosti s od osy konstantní orientaci i
velikost B(s), dostáváme z Ampérova zákona

a tedy

 

Z obdobných úvah jako v části (a) vyplývá, že vektorový potenciál  bude mít
jedinou nenulovou složku ve směru proudu, tedy složku Az. Analogicky jako v
části (a) tak dostáváme diferenciální rovnici

kterou lze řešit integrací



kde C je integrační konstanta. Tu pišme ve tvaru

důvod k tomu bude zřejmý níže. Dostáváme tak vztah

Konstanta b je podobně jako konstanta a libovolná, ale vektorový potenciál musí
být spojitý na rozhraní vodič–vzduch, musí tedy nastat rovnost ve vztazích

pro s = R. To vede na podmínku

Jednou (nikoli však jedinou) možností, je volit a=b=R, pak dostaneme

Obrázek k části (b) – magnetická indukce a vektorový potenciál

Uvnitř drátu magnetická indukce obíhá kolem svislé osy, její velikost s rostoucí
vzdáleností od osy lineárně roste. Vně drátu vektor magnetické indukce cirkuluje
stejně jako uvnitř drátu, ale jeho velikost s rostoucí vzdáleností od osy klesá.



Žlutě jsou vyznačeny vektory magnetické indukce uvnitř drátu, červeně vektory
magnetické indukce vně drátu.

Uvnitř drátu má vektorový potenciál stejnou orientaci jako proud. Největší je v ose
vodiče. Při zvolených konstantách je na hranici vodiče nulový. Vně vodiče jeho
velikost s rostoucí vzdáleností od osy logaritmicky roste a jeho orientace je opačná
vůči proudu.



(1)

Žlutě je vyznačen vektorový potenciál uvnitř drátu, modře vektorový potenciál vně
drátu.

Odpověď

(a) Pro dlouhý tenký přímý drát, kterým protéká proud I, platí, že vektorový
potenciál  má v každém místě směr shodný se směrem proudu a má velikost

kde konstantu a lze volit libovolnou kladnou.

(b) Pro vnější oblast tlustého drátu platí stejné vztahy, jako pro tenký drát v jeho
ose, kterým protéká stejný celkový proud. Pro s > R má tedy vektorový potenciál

 má v každém místě směr shodný se směrem proudu a má velikost



(2)

kde konstantu a lze volit libovolnou kladnou.

Pro oblast uvnitř drátu platí, že vektorový potenciál  má směr shodný se směrem
proudu (stejně jako v jeho okolí) a má velikost

kde konstantu b lze volit libovolně, s přihlédnutím k podmínce, že vektorový
potenciál je spojitá funkce, a proto musí být splněna rovnost vztahů (1) a (2) pro
s=R.

Jedna možnost, nikoli však jediná, je volit a = b = R.



Síla působící na magnetický dipól v magnetickém poli

Ukažte, že na ideální magnetický dipól (nekonečně malou proudovou smyčku)
o magnetickém dipólovém momentu  v magnetickém poli  působí síla

 

Návod na řešení úlohy a vhodné matematické triky naleznete v oddílu Nápověda.
Úloha je míněna spíše jako doplněk k teorii, její řešení je obtížné a využívá
několik pokročilejších početních technik.

Nápověda

Rozveďte magnetickou indukci v Taylorovu řadu do prvního řádu v místě dipólu
:

kde  značí diferencování operátorem nabla vzhledem k . Dosazením do
vztahu pro magnetickou sílu působící na vodič s proudem odvoďte, že

a napište vztah pro i-tou složku síly za pomoci Levi-Civitova symbolu:

Dále použijte vztah

kde  značí „vektor plochy smyčky“ při obvyklé konvenci o velikosti a směru.
Tento vztah je odvozen v Dodatku.

Při výpočtu bude také užitečná identita

► Dodatek k nápovědě

Pro úplnost odvoďme méně obvyklou identitu

kde nalevo integrujeme přes uzavřenou křivku a Sm je složka vektoru plochy S
určené touto křivkou.



Vyjdeme ze Stokesovy věty pro obecné vektorové pole 

Nechť T je skalární funkce a  konstantní vektor. Volme nyní speciálně .
Potom podle pravidel pro derivování součinu dostáváme

Člen  je nulový, neboť  je konstantní vektor.

Dosazením do Stokesovy věty získáme

Na pravé straně provedeme cyklickou záměnu ve smíšeném součinu

a konstantní vektor  vytkneme před integrál

Odtud plyne

 

Položme nyní speciálně . Potom

(Druhá rovnost je pravidlo o počítání gradientu skalárního součinu a třetí lze ověřit
přímým výpočtem.) Po dosazení dostáváme

Pro j-tou komponentu na levé a pravé straně máme



Konečně volbou  dostaneme

Což bylo ukázati.

 

Řešení

Magnetický dipól si představíme jako nekonečně malou proudovou smyčku c
v místě . Vzhledem k místu smyčky rozvedeme magnetickou indukci
v Taylorovu řadu do prvního řádu

kde  značí diferencování operátorem nabla vzhledem k . Dosazením do
vztahu pro sílu působící na vodič s proudem

a použitím aproximace  a faktu, že I je konstantní, dostaneme

protože členy s indexem 0 jsou z hlediska integrování také konstanty a lze jej
vytknout mimo integrál. Tudíž v předchozím vztahu první a třetí člen vypadne,
neboť při integraci po uzavřené křivce platí, že

Pro sílu jsme tak získali vztah

kde jsme zkráceně označili .

 

S použitím Levi-Civitova symbolu můžeme psát složku vektorového součinu jako

takže i-tou složku síly můžeme napsat ve tvaru



Z toho vyplývá, že

Použijeme vztah

kde Sm je složka vektoru plochy  ohraničené proudovou smyčkou c.
Poznamenejme, že u magnetického dipólu je tento vektor svázaný s magnetickým
momentem pomocí vztahu , který budeme níže potřebovat.

Dosazením uvedené identity do vztahu pro i-tou složku síly obdržíme

 

Nyní využijeme identity

a dostáváme

Ale  je přímo jedna z Maxwellových rovnic, která vyjadřuje, že
magnetické pole je nezřídlové. Dosadíme také definiční vztah pro magnetický
moment smyčky . Dostáváme

Odkud vyplývá hledaný vztah

kde index 0 nám napovídá, že máme diferencovat pole v místě, kde se nachází
magnetický dipól.



Vzájemné silové působení stejně orientovaných magnetických
dipólů

Dva magnetické dipóly mají velikosti svých dipólových momentů m1 a m2.
Vektory obou momentů mají stejný směr i orientaci a navíc leží v téže přímce (viz
obrázek níže). Dipóly jsou ve vzájemné vzdálenosti r. Jakou silou na sebe působí?

Nápověda 1

Využijte faktu, že na (ideální) magnetický dipól  v magnetickém poli o indukci
 působí síla

a skutečnosti, že (ideální) magnetický dipól umístěný v počátku souřadné soustavy
kolem sebe vytváří magnetické pole o indukci

Poznámka: V některých učebnicích elektromagnetismu se uvádí jiný vztah pro sílu
působící na ideální magnetický dipól, a to

Oba vztahy dávají v naší úloze tentýž výsledek, ačkoliv obecně oba vztahy totožné
nejsou. Přímým výpočtem lze dokázat, že platí vektorová identita

Pokud položíme  a , dostáváme

Protože vektor  je konstantní, druhý a čtvrtý člen jsou nulové. Obecně tedy platí,
že

Podle jedné z Maxwellových rovnic ve vakuu platí, že

V naší úloze není přítomen žádný volný proud ani proměnné elektrické pole, tudíž
 a oba vztahy pro sílu jsou tudíž totožné.

Dodejme ještě, že první vztah pro sílu působící na ideální magnetický dipól



lze odvodit jako vztah pro sílu působící na nekonečně malou proudovou smyčku
(viz úlohu Síla působící na magnetický dipól v magnetickém poli), zatímco druhý
vztah

lze odvodit pomocí analogie Coulombova zákona pro magnetické náboje, což lze
provést podobně jako u analogického vztahu pro elektrický dipól v elektrickém
poli

Viz komentář u úlohy Elektrický dipól a bodový náboj. Pro tento vztah lze
mimochodem výše popsaným způsobem dokázat, že je totožný se vztahem

není-li ovšem přítomno proměnné magnetické pole.

Rozbor

Magnetický dipól ve svém okolí budí magnetické pole, které je nehomogenní.
Nehomogenní magnetické pole naopak na (ideální) magnetický dipól působí jistou
silou. Pro obojí známe explicitní vyjádření: na (ideální) magnetický dipól 
v magnetickém poli o indukci  působí síla

a (ideální) magnetický dipól umístěný v počátku souřadné soustavy kolem sebe
vytváří magnetické pole o indukci

Stačí tedy v zásadě dosadit druhý vztah do prvního. Výpočet si můžeme
zjednodušit, pokud vhodně zvolíme soustavu souřadnic tak, aby vektory
magnetických dipólových momentů měly co nejvíce nulových složek. Je tudíž
vhodné (a koneckonců i přirozené) přímku, na které oba dipóly leží, ztotožnit
s některou ze souřadných os.

Nápověda 2

Využijte speciální uspořádání obou dipólů pro zjednodušení výpočtu: jejich
momenty mají stejnou orientaci a navíc jsou orientované do přímky, která je
spojuje. Volte tedy soustavu souřadnic tak, aby osa z (nebo popřípadě jiná osa)
byla s touto přímkou totožná a dipóly byly orientované do jejího kladného směru.

► Řešení nápovědy 2

Pokud první dipól umístíme do počátku soustavy souřadnic a druhý dipól na osu z
do výšky z, pak vektor  mířící od prvního dipólu ke druhému má složky

Uvědomte si také, že pokud dipóly orientujeme do kladné poloosy z, pak vektory
dipólových momentů mají složky



 

Nápověda 3

Ukažte, že ve zvoleném uspořádání – první dipól v počátku, druhý na kladné
poloose z, oba s momenty orientovanými do kladné poloosy z – bude mít síla
působící na druhý dipól

nenulovou pouze složku do směru osy z. Jinak řečeno, ukažte, že skalární součin
při této volbě vztažné soustavy závisí pouze na proměnné z a nikoliv na dalších
souřadnicích.

Zde  značí magnetickou indukci pole buzeného prvním dipólem v místě dipólu
druhého.

► Řešení nápovědy 3

Pokud souřadnou soustavu volíme tak, aby dipóly ležely na ose z, první dipól byl
umístěn v počátku a byly orientovány do kladné poloosy z, pak jejich dipólové
momenty mají nenulovou pouze složku z a platí

Uvědomme si ale, že

Podle předchozí nápovědy má vektor , spojující první dipól s druhým, složky a
velikost

Také vektor  má nenulovou pouze z-ovou složku. Tudíž jediná nenulová složka
vektoru magnetické indukce je opět z-ová složka. Platí tedy

a po dosazení výše uvedený skalární součin vyjde

Tento výraz závisí pouze na proměnné z. Gradient skalárního součinu ve vztahu pro
působící sílu tedy bude mít nenulovou opět pouze z-ovou složku.

 

Řešení

Počátek soustavy souřadné zvolíme v místě jednoho dipólu a osy orientujeme tak,
aby dipól mířil do směru osy z. Druhý dipól potom leží na ose z a míří také do osy



z. Nejprve určíme sílu na druhý dipól (podle 3. Newtonova zákona síla působící na
první bude stejně veliká a opačného směru).

K výpočtu využijeme vztah pro sílu působící na (ideální) magnetický dipól  v
magnetickém poli o indukci 

a vztahu pro magnetickou indukci v okolí (ideálního) magnetického dipólu

 

Protože vektor  je konstantní a má nenulovou pouze z-ovou složku, platí

a protože také vektory  a  mají nenulovou pouze z-ovou složku, dostáváme
při označení  jednotkového vektoru ve směru kladné poloosy z, že r = z,

, a tedy

S přihlédnutím ke vztahu  a 

 

Alternativní postup:

Z řešení poslední nápovědy víme, že

a protože

pro jednotlivé složky síly v kartézských souřadnicích platí:

Výsledná síla je tedy přitažlivá (protože míří od druhého dipólu do počátku, kam
jsme umístili první dipól) a má velikost (z = r)



 

Spočítali jsme sílu, kterou působí první dipól na druhý. Z třetího Newtonova
zákona však plyne, že druhý dipól na první musí působit silou stejně velkou
a opačného směru – tedy také přitažlivou.

Odpověď

Dipóly na sebe působí navzájem přitažlivou silou o velikosti



Magnetické pole homogenně zmagnetované koule

Určete indukci magnetického pole uvnitř a vně koule, která je homogenně (nikoliv
radiálně!) zmagnetizována.

Nápověda

Spočtěte, jakým vázaným proudům uvnitř koule a na jejím povrchu odpovídá
homogenní magnetizace. Příslušné vázané proudy pak porovnejte se situací rotující
koule s nábojem rovnoměrně rozloženým na jejím povrchu a využijte výsledků,
které o takové rotující kouli znáte z úlohy Magnetické pole rotující nabité koule.

Rozbor

Magnetickou indukci či spíše vektorový potenciál zmagnetovaných těles lze počítat
buď přímou integrací, nebo lze užít faktu, že magnetizace vytváří stejné pole, jako
kdyby uvnitř tělesa tekl (vázaný) proud o objemové hustotě  a na jeho povrchu

tekl (vázaný) proud o plošné hustotě , přičemž platí

Tyto vázané proudy tedy umíme přímo spočítat a pole, které budí, můžeme určit
například integrací příspěvků proudových elementů k vektorovému potenciálu. Viz
úlohu Magnetické pole rotující nabité koule.

Řešení

Nechť kladná poloosa z odpovídá směru a orientaci vektoru magnetizace . Tato
magnetizace vytváří stejné pole, jako kdyby uvnitř koule tekl (vázaný) proud o
objemové hustotě 

který je vzhledem k homogennosti magnetizace nulový, a na povrchu koule tekl
(vázaný) proud o plošné hustotě 

kde značíme  jednotkový vektor vnější normály v daném místě povrchu koule.

Používáme sférické souřadnice, tj. úhel θ měříme od kladné poloosy z (až do
záporné poloosy) a úhel  měříme v rovině xy od kladné poloosy x. Vektor 
značí jednotkový vektor rovnoběžný s rovinou xy, mající směr tečny ke kružnici
v této rovině se středem v počátku, přičemž tuto tečnu uvažujeme v bodě na
kružnici určeném druhým ramenem orientovaného úhlu .

V kouli se tedy vytvoří stejné pole jako v kouli, po níž teče povrchový proud
s hustotou . Taková hustota povrchového proudu je analogická případu rotující
koule s rovnoměrnou hustotou povrchového náboje σ. Pak je



Jestliže tedy zaměníme , pak můžeme použít výsledky úlohy
Magnetické pole rotující nabité koule a po záměně dostáváme, že magnetická
indukce uvnitř koule je určena vztahem

zatímco vně je pole stejné jako pole ideálního dipólu s magnetickým momentem

Odkaz

Při řešení jsme použili výsledek úlohy Magnetické pole rotující nabité koule.

Odpověď

Magnetické pole uvnitř koule je homogenní, magnetická indukce je určena vztahem

Vně koule je pole stejné jako pole ideálního (magnetického) dipólu s magnetickým
(dipólovým) momentem



Toroid se vzduchovou mezerou

Ocelová tyč délky L a čtvercového průřezu o straně a byla homogenně
zmagnetována (s magnetizací  kolmou na průřez tyče) a poté ohnuta do tvaru
toroidu s maličkou mezerou šířky w. Najděte magnetické pole v centru mezery,
předpokládejte, že .

Návod: představte si celou situaci jako superpozici celého toroidu a smyčky
s opačnou orientací proudu, která bude simulovat mezeru.

Nápověda 1

Zatím ponechte tyč rovnou. Z magnetizace určete vázané proudy uvnitř a na
povrchu tyče. V jaké elektrické součástce teče takový proud?

► Řešení nápovědy 1

Magnetizaci tyče můžeme popsat pomocí objemového a plošného (vázaného)
proudu – tyto dva proudy vytvářejí stejné magnetické pole jako zmagnetované
těleso.

Protože magnetizace je rovnoměrná (to jest, vektor magnetizace  je konstantní),
libovolná parciální derivace podle libovolné souřadnice je nulová a tedy hustota
objemového (vázaného) proudu  je též ve všech místech nulová, neboť pro ni
platí

Pro hustotu povrchového (vázaného) proudu  platí

kde vektor  je jednotkový vektor vnější normály k povrchu. Podle pravidla
pravé ruky můžeme usoudit, že plošný proud jakoby obtéká tyč kolem dokola
(rotuje kolem vektoru magnetizace). To je situace analogická hustě vinutému
solenoidu.



Na obrázku červené vektory vyjadřují vektor magnetizace, modré vektory
znázorňují vektor hustoty plošného proudu.

 

Nápověda 2

Určete magnetické pole uvnitř zmagnetované tyče. Použijte faktu, že se chová jako
solenoid, kterým na povrchu teče proud o plošné hustotě kb.

► Řešení nápovědy 2

Zmagnetovanou tyč si můžeme představit jako hustě vinutý solenoid s hustotou
povrchového proudu o velikosti

Pro magnetickou indukci pole uvnitř solenoidu pak platí

Poznámka: ve vztahu je správně μ0, nikoliv μ. Ve chvíli, kdy nahrazujeme
magnetizaci vázanými proudy, zároveň musíme materiál uvnitř tyče nahradit
vakuem. Není to tak zvláštní, pokud si uvědomíme, že „materiál uvnitř tyče“ je
vlastně přímo započítán do velikosti vázaných proudů. Ty totiž závisí na
magnetizaci tyče.

 

Nápověda 3

Najděte pole ve středu čtvercového závitu jako superpozici polí čtyř drátů konečné
délky.

Pro velikost magnetické indukce pole drátu konečné délky, kterým teče proud I,
platí vztah

kde s je kolmá vzdálenost daného místa od přímky drátu a θ1,2 jsou úhly měřené
od kolmice z daného místa k přímce drátu, pod kterými vidíme z daného místa
konce drátu.



Rozbor

Využijeme možnosti nahradit magnetizaci tyče vázanými proudy, které budí stejné
magnetické pole. Výpočet vázaných proudů – přesněji jejich plošné a objemové
hustoty – můžeme provést přímo z magnetizace pomocí explicitních vztahů. Navíc,
protože je magnetizace rovnoměrná, hustota objemového vázaného proudu bude
nulová a plošná hustota v každém místě povrchu stejná.

V takovém případě můžeme zmagnetovanou tyč nahradit solenoidem (uvnitř něhož
je vakuum) s čtvercovým průřezem, jehož povrch obtéká plošný proud s výše
vypočtenou hustotou. Jak spočítat magnetické pole uvnitř takového solenoidu,
víme.

Zde poznamenejme, že ohnutím tyče se nezmění její magnetizace, a tedy ani
magnetické pole uvnitř ní.

Magnetické pole v mezeře nyní vypočteme tak, že od pole uvnitř tyče odečteme
pole, které vznikne „v jednom závitu“ (tj. mezeru si představíme jako „chybějící“
závit), tedy ve středu čtvercové smyčky. Proud v této smyčce odpovídá proudu,
který teče po pásku solenoidu o šířce mezery. Pole ve středu čtvercové smyčky
pak spočteme jako superpozici polí čtyř tenkých drátů konečné délky.

Řešení

Zmagnetování tyče můžeme nahradit vázanými proudy. Protože magnetizace je
rovnoměrná (to jest, vektor magnetizace  je konstantní), libovolná parciální
derivace podle libovolné souřadnice je nulová, a tedy objemové (vázané) proudy
jsou nulové (viz Nápověda 1). Pro povrchový (vázaný) proud  platí

kde  je jednotkový normálový vektor, z čehož vyplývá, že si zmagnetovanou
tyč můžeme představit jako hustě vinutý solenoid s povrchovou hustotou proudu
o velikosti kb = M (viz nápověda 2).

Pro magnetickou indukci pole uvnitř solenoidu pak platí

Poznamenejme, že při výpočtu pole uvnitř solenoidu neuvažujeme materiál tyče,
ale vakuum, což vyplývá z definice vázaných proudů, které „informaci o materiálu“
(přesněji jeho zmagnetování) obsahují. Proto ve vztahu vystupuje permeabilita
vakuaμ0, nikoliv permeabilita daného materiálu μ.



Máme najít magnetickou indukci v mezeře. Mezeru v tyči si představíme jako
superpozici celého toroidu bez mezery a jednoho čtvercového závitu (o šířce w), ve
kterém teče proud opačným směrem.

Proto nyní spočítáme magnetickou indukci  ve středu čtvercového závitu
o straně a, kterým protéká proud o velikosti I = kw = Mw.

Pole ve středu čtvercové proudové smyčky najdeme superpozicí polí čtyř drátů
konečné délky. Uvažujeme-li drát konečné délky, pak magnetická indukce
cirkuluje kolem drátu (stejně jako v nekonečném případě) a její velikost je

kde I je proud tekoucí drátem, s vzdálenost daného místa od přímky drátem určené
a θ1,2 úhly sevřené kolmicí z daného místa k přímce určené drátem a spojnicemi
daného místa s konci drátu.

V případě středu čtvercové smyčky jsou velikosti úhlů ±45° a vzdálenost s je
rovna polovině straně čtverce, tj. s = a/2. Čtverec má čtyři strany, ze symetrie
vyplývá, že všechny přispívají stejně velkou indukcí a příspěvky mají stejný směr
a stejnou orientaci. Pro proud odpovídající mezeře o šířce w platí I = kw = Mw,
takže

Superpozicí pole toroidu a pole smyčky dostaneme velikost magnetické indukce
v mezeře

a pro úzkou mezeru má směr magnetizace .

Odpověď

Magnetické indukce v mezeře má velikost

a má směr magnetizace .

Komentář – proč se ohnutím nepokazí pole



Zbývá zodpovědět poslední otázku, kterou jsme se při řešení úlohy nezabývali:
proč se stočením tyče do toroidu nezmění uvnitř ní magnetické pole? Otázku
rozdělíme na dvě části.

Za prvé: Můžeme počítat uvnitř toroidu magnetické pole podle stejného vztahu
jako u nekonečného solenoidu?

Pro magnetickou indukci uvnitř hustě vinuté toroidální cívky skutečně platí
obdobný vztah jako pro nekonečně dlouhý solenoid, a to

kde I je proud procházející solenoidem a r vzdálenost místa od centrální osy
toroidu (přímky procházející středem toroidu). V případě, že pole určujeme ve
středu průřezu, pak 2πr je vlastně délka tyče a vztah je formálně stejný jako u
nekonečného solenoidu.

Poznámka: Podrobný výpočet lze nalézt v úloze Magnetická indukce uvnitř toroidu,
kde ale N označuje hustotu závitů, nikoli počet závitů.

Za druhé: Nezmění se stočením tyče do toroidu její magnetizace? Přesněji, bude
stále v každém průřezu tyče mít kolmý směr na jeho průřez?

Jako určitý argument můžeme nabídnout, že jednou možnou definicí magnetizace je
„hustota magnetických dipólů“ (přesněji hustota magnetického dipólového
momentu) v materiálu. Tyto dipóly jsou pevně svázané s atomy (či molekulami)
v mřížce, nebudou se tedy měnit prostým pohybem tyče.

Pokud tedy uvnitř tyče jejím ohnutím nezpůsobíme nějaké drastické změny
v atomové mřížce, potom není důvod, proč by se magnetické dipóly, pevně vázané
na jednotlivé atomy v látce, měly přeorientovat. V jejich nejbližším okolí se ohnutí
totiž prakticky neprojeví – pokud bychom uvažovali vliv okolních řádově tisíce až
desetitisíce atomů, pak zde mluvíme o vzdálenostech řádově maximálně
mikrometrů. Na této vzdálenosti tyč zůstává prakticky rovná.



Koaxiální kabel

Koaxiální kabel se sestává ze dvou velmi dlouhých souosých válcových trubek,
oddělených (lineárním) materiálem o magnetické susceptibilitě χm. Proud I teče
vnitřním vodičem a vrací se nazpět vodičem vnějším. Najděte indukci
magnetického pole v oblasti mezi válcovými vodiči.

Spočtěte magnetizaci a vázané proudy. Ověřte, že vytvářejí „správné“ (tj. dříve
vypočtené) pole.

Rozbor

Známe volné proudy tekoucí po vnitřním i vnějším vodiči. Z nich můžeme
vypočítat intenzitu magnetického pole v prostředí mezi oběma vodiči. Protože
situace je válcově symetrická a drát nekonečně dlouhý, můžeme k tomuto výpočtu
výhodně použít Ampérův zákon celkového proudu – ve verzi s magnetickou
intenzitou a volnými proudy. Ze symetrie situace totiž vyplývá, že vektor
magnetické intenzity se bude obtáčet kolem osy kabelu (obdobně jako tomu je
u magnetického pole dlouhého přímého vodiče) a jeho velikost bude záležet pouze
na vzdálenosti od osy kabelu.

Jestliže vypočteme magnetickou intenzitu pole v prostředí, využitím linearity látky
v koaxiálním kabelu jednoduše určíme také magnetickou indukci a magnetizaci
materiálu.

 

Máme-li určenu magnetizaci, spočteme z ní přímo objemové a plošné vázané
proudy, které této magnetizaci odpovídají.

Vzhledem k tomu, že magnetizace je v lineární izotropní látce přímo úměrná
magnetické intenzitě, můžeme již nyní z popsaných vlastností usoudit, že plošné
vázané proudy u vnitřního, resp. vnějšího vodiče budou mít stejný směr jako
proudy, které na vodičích tečou volně.

Pokud tedy vázané proudy symetrii situace neporuší (a k tomu není důvod), pak
můžeme pro výpočet pole pomocí vázaných proudů použít analogické úvahy jako
na počátku úlohy. Pouze použijeme verzi Ampérova zákona pro magnetickou
indukci, která počítá se všemi, tedy volnými i vázanými proudy.

Nápověda – Ampérův zákon

Ampérův zákon celkového proudu pro magnetickou intenzitu a volné proudy má
tvar



kde nalevo integrujeme přes uzavřenou smyčku a napravo je celkový volný proud,
který teče plochou této smyčky.

Ampérův zákon celkového proudu pro magnetickou indukci a součet volných i
vázaných proudů má tvar

kde nalevo integrujeme opět přes uzavřenou smyčku a napravo je součet celkového
volného a vázaného proudu, který teče plochou této smyčky.

Nápověda – intenzita, indukce a magnetizace

Mezi magnetizací a magnetickou intenzitou v lineárním prostředí platí vztah

kde χm je magnetická susceptibilita materiálu.

Mezi magnetickou susceptibilitou χm a relativní permeabilitou μr materiálu platí
vztah

Mezi magnetickou indukcí a magnetickou intenzitou v lineárním prostředí pak platí

Nápověda – vázané proudy a magnetizace

Hustota objemového vázaného proudu v látce a vektor magnetizace souvisí skrze
(definiční) vztah

Hustota plošného vázaného proudu v látce a vektor magnetizace souvisí skrze
(definiční) vztah

kde  je vektor jednotkové vnější normály v daném místě povrchu.

Řešení

Z válcové symetrie a nekonečné délky vodičů plyne, že intenzita magnetického
pole může pouze cirkulovat kolem osy válce (jako u nekonečně dlouhého přímého
drátu) a navíc její velikost závisí pouze na vzdálenosti s od osy.

Podle Ampérova zákona celkového proudu aplikovaného na kruhovou smyčku v
průřezu kabelu se středem v ose a poloměrem s dostaneme, že ve vnitřním válci je
intenzita nulová (smyčkou neteče žádný proud), vně vnějšího válce také (celkový
proud je nulový, poněvadž co proteče vnitřním vodičem se vnějším vrátí). Mezi
válci dostaneme



Ve válcových souřadnicích můžeme pro vektor intenzity  psát (osu kabelu
položíme do osy z a směr proudu vnitřním vodičem bude směrem kladné poloosy
z)

kde  je jednotkový vektor.

Pro magnetickou indukci  v lineárním prostředí uvnitř kabelu pak platí

a pro magnetizaci  dostáváme

 

Při výpočtu vázaných proudů si nejprve uvědomme, že vektor magnetizace 
má směr magnetické indukce, tedy rotuje kolem pláště válce proti směru
hodinových ručiček.

Pro hustotu  objemového vázaného proudu platí ve všech místech

Uvnitř vnitřního vodiče a vně kabelu je zřejmé objemový vázaný proud nulový,
neboť tam je . V prostředí mezi válci pak má magnetizace 
složky

a použitím operátoru rotace ve válcových souřadnicích  pro jednotlivé
složky hustoty vázaného proudu dostáváme



Vidíme, že i v prostoru mezi válci je hustota objemového vázaného proudu nulová.

Nyní počítejme hustotu plošného vázaného proudu  na povrchu vnitřního i
vnějšího vodiče. Označme  jednotkový vektor vnější normály k těmto vodičům.
Pro vnitřní vodič platí

a pro vnější vodič

kde  je jednotkový vektor válcových souřadnic (viz obrázek výše). Podle pravidla
pravé ruky dostáváme, že na obou pláštích teče „vázaný“ proud stejným směrem
jako „volný“ proud, pouze s pozměněnou velikostí.

 

Výpočet magnetické indukce z celkového proudu

Nyní uvažujme, že mezi válci je vakuum a po vodičích tečou kromě skutečných
ještě vázané proudy. Vypočteme, jaké by vytvářely magnetické pole.

Pomocí Ampérova zákona, analogickou úvahou jako na počátku úlohy, dojdeme
k závěru, že uvnitř vnitřního vodiče a vně kabelu je pole nulové. Myšlenou
kruhovou smyčkou totiž uvnitř vnitřního vodiče neteče žádný proud. Pokud naopak
obepíná celý kabel, potom se volné a vázané proudy navzájem odečtou. Velikost
celkového vázaného proudu na vnitřním vodiči je totiž

a velikost celkového vázaného proudu na vnějším vodiči je

Stejně jako u volných proudů tedy platí, že jsou stejně veliké a mají opačný směr.

Zbývá určit magnetickou indukci mezi válcovými vodiči. Pro kruhovou smyčku se
středem v ose kabelu a poloměru s, kde b > s > a, pak podle Ampérova zákona
(ve vakuu) platí (při použití analogických úvah o symetrii jako na začátku úlohy)

což je výsledek shodný s výsledkem dosaženým předchozím postupem.

Výsledky



Ve válcových souřadnicích můžeme pro vektor intenzity  psát (osu kabelu
položíme do osy z a směr proudu vnitřním vodičem bude směrem kladné poloosy
z)

Pro magnetickou indukci v lineárním prostředí pak platí

a pro magnetizaci vnitřku drátu máme

 

Pro hustotu  objemového vázaného proudu platí ve všech místech

Co se týče hustoty plošného vázaného proudu, pro vnitřní vodič platí

a pro vnější vodič máme

Velikost celkového vázaného proudu na vnitřním vodiči je

a velikost celkového vázaného proudu na vnějším vodiči je

Stejně jako u volných proudů tedy platí, že jsou stejně veliké a mají opačný směr.

Aplikací Ampérova zákona pro volné i vázané proudy dostaneme pro magnetickou
indukci vztah shodný s výsledkem dosaženým výše.



Dlouhý drát z magneticky měkkého materiálu

Proud I teče rovnoměrně rozložen v celém průřezu dlouhého přímého drátu
o poloměru a. Určete magnetické pole ve vzdálenosti s od osy tohoto drátu, jestliže
je vyroben z lineárního materiálu (např. měď, hliník) se susceptibilitou χm.

Najděte hustotu plošného a objemového vázaného proudu v drátu a jeho „celkovou
velikost“.

Nápověda 1

Jaký směr a jakou orientaci bude mít magnetická indukce uvnitř a vně drátu? A na
jakém parametru (souřadnici) bude záviset její velikost? Využijte ve svých
úvahách válcové symetrie a nekonečné délky drátu.

► Řešení nápovědy 1

Vektor magnetické indukce (a též magnetické intenzity) bude „rotovat“ kolem osy
vodiče podobně, jako by v ose byl nekonečně dlouhý tenký drát. Její velikost bude
záviset pouze na vzdálenosti od osy a velikosti proudu tekoucího vodičem.

Podrobné odůvodnění lze najít u úlohy: Vektorový potenciál dlouhého drátu.

 

Rozbor

Z válcové symetrie a nekonečné délky vodiče plyne, že intenzita magnetického pole
může pouze cirkulovat kolem osy válce (jako u nekonečné dlouhého tenkého
přímého drátu) a navíc její velikost bude záviset pouze na vzdálenosti od osy s.
Podle Ampérova zákona celkového proudu můžeme ze znalosti volného proudu
tekoucího vodičem určit velikost magnetické intenzity uvnitř vodiče i vně něj.

Linearita materiálu a znalost jeho susceptibility pak ihned dává jednoduchý vztah
pro výpočet magnetické indukce a magnetizace materiálu.

Z magnetizace také umíme přímo vypočítat vázané proudy.

Nápověda 2

Aplikujte Ampérův zákon celkového proudu (ve verzi s magnetickou intenzitou
 a volným proudem I) na kruhovou smyčku o poloměru s obepínající osu

válcového vodiče.

K určení integrálu vlevo si uvědomte, že podél kruhové smyčky je velikost
intenzity konstantní a má v každém bodě směr tečny ke smyčce (jak vyplývá z
předchozí nápovědy).

Uvažte také, že pokud smyčka obepíná celý vodič, tedy s > a, pak jí protéká
celkový volný proud I.

Naopak, pokud je smyčka skryta uvnitř vodiče, tedy s < a, pak jí protéká pouze
část celkového volného proudu I, a to ve stejném poměru, jako jsou k sobě obsah



smyčky a obsah průřezu celého válce, neboť proud je ve válci rozložen
rovnoměrně.

Nápověda 3

Jak spolu souvisí magnetická indukce a magnetická intenzita v lineárním materiálu
a ve vakuu?

Řešení nápovědy 3

Ve vakuu platí

V lineárním materiálu platí

kde χm je magnetická susceptibilita daného materiálu.

Nápověda 4

Uvědomte si nebo vyhledejte, jakými vztahy jsou definovány objemová hustota a
plošná hustota vázaných proudů.

Odvoďte, jaký vztah spojuje objemovou hustotu vázaného proudu s objemovou
hustotou proudu volného.

► Řešení nápovědy 4

Definice hustot objemového vázaného proudu  a plošného vázaného proudu 
jsou

kde  je magnetizace v daném místě materiálu a  je jednotkový
vektor vnější normály v daném místě povrchu.

Objemová hustota volného proudu  a objemová hustota vázaného proudu 
v lineárním materiálu souvisí podle následujícího vztahu

Přitom poslední rovnost plyne z Ampérova zákona v diferenciálním tvaru.

 

Řešení

Protože celá situace je válcově symetrická a drát nekonečně dlouhý, vektor
magnetické intenzity , resp. indukce  „obíhá“ kolem osy drátu podobně jako
u tenkého dlouhého vodiče. Podle Ampérova zákona celkového proudu



aplikovaného na kruhovou smyčku v průřezu drátu, se středem v ose a
poloměrem s, dostáváme uvnitř drátu

a vně

V lineárním materiálu, tj. uvnitř drátu (pro s < a), platí

a ve vakuu, tj. v okolí drátu (pro s > a), platí

 

Pro volné  a vázané  objemové proudy v lineárním médiu máme vztahy

Dostáváme tak pro objemovou hustotu vázaného proudu uvnitř vodiče

přičemž  má stejný směr a orientaci jako proud I.

Pro hustotu plošného vázaného proudu na povrchu vodiče máme vztah

ze kterého vyplývá, že velikost hustoty plošného vázaného proudu je

a podle pravidla pravé ruky určíme, že plošný vázaný proud teče opačným směrem
než proud I.

Pokud sečteme celkové velikosti obou druhů vázaných proudů, dostaneme

Tak tomu být musí; pokud by byl součet nenulový, vázané proudy by „ovlivnili“
také pole vně vodiče, což se neděje.

Výsledky



Pro velikost magnetické intenzity H a magnetické indukce B uvnitř vodiče platí

Vně vodiče jsou pak obě veličiny určeny vztahy

Vektory intenzity i indukce „obíhají“ kolem osy vodiče podobně jako v případě
nekonečně dlouhého tenkého drátu.

Objemová hustota vázaného proudu uvnitř vodiče má směr proudu I a velikost

Hustota plošného vázaného proudu na povrchu vodiče má velikost

znaménko minus značí, že plošný vázaný proud teče opačným směrem než proud I.

Celková velikost vázaného proudu Ib je nulová.



Koule v magnetickém poli

Určete magnetické pole v kouli vyrobené z lineárního materiálu, která je vložena do
homogenního magnetického pole .

Nápověda 1

V úloze Magnetické pole homogenně zmagnetované koule je spočteno, že
rovnoměrně zmagnetovaná koule s magnetizací  budí uvnitř sebe homogenní
pole o magnetické indukci

Rozbor

Vnější homogenní pole  kouli zmagnetuje a vytvoří v ní magnetizaci .
Tato magnetizace, způsobená polem , pole uvnitř koule změní. To si můžeme
představit tak, že v kouli se vytvoří nové pole , které k původnímu poli 
přičteme.

Toto nové pole  ale opět „vytvoří“ magnetizaci koule – konkrétně přidá
k magnetizaci další příspěvek . A tento příspěvek k magnetizaci vytvoří další
pole , které opět přidá další příspěvek k magnetizaci  a tak dále.

 

Můžeme zkusit použít následující strategii: postupně střídavě počítat nové
příspěvky k magnetizaci a jimi vyvolané příspěvky k magnetickému poli.
Dostaneme tak nekonečnou řadu, kterou se pokusíme sečíst – ačkoliv dopředu není
vůbec jasné, zda se nám to podaří.

Nápověda 2

Přečtěte si rozbor úlohy, je v něm popsána strategie řešení.

Homogenní pole o indukci  vyvolá magnetizaci materiálu , přičemž
vzhledem k linearitě materiálu platí

kde χm je magnetická susceptibilita dané látky.

Uvažte dále, že tato magnetizace  vyvolá nové pole o indukci  a platí,
podle první nápovědy

Toto pole  ale vyvolá novou magnetizaci  a ta opět nové pole .



 

Předchozí postup několikrát zopakujte a zkuste vyvodit obecný vztah pro .

Řešení

Původní homogenní pole  kouli homogenně zmagnetuje na magnetizaci .
Tato magnetizace přidá příspěvek  k původnímu poli, který přidá příspěvek

 k magnetizaci a tak dále.

 

1. příspěvek: Vnější homogenní pole  způsobí homogenní magnetizaci koule

Tato magnetizace v kouli vyvolá nový příspěvek  k původnímu poli; vypočetli
jsme jej v úloze Magnetické pole homogenně zmagnetované koule

Ze vztahu ihned plyne, že také nový příspěvek k magnetické indukci má charakter
homogenního pole se stejným směrem a stejnou orientací jako původní pole .

 

2. příspěvek: nové homogenní pole  opět způsobí další příspěvek
k magnetizaci koule

Tento nový příspěvek k magnetizaci vyvolá v kouli další příspěvek
k magnetickému poli

Druhý příspěvek k poli  přidá třetí příspěvek k magnetizaci , ten přidá
třetí příspěvek k poli  a tak dále.

 

Všechny příspěvky k poli, resp. k magnetizaci, jsou homogenní, neboť homogenní
pole vyvolává homogenní magnetizaci a naopak homogenní magnetizace vyvolává
nové homogenní pole.

Z posledního vztahu navíc uhodneme (formálně bychom to také mohli dokázat např.
matematickou indukcí), že n-tý příspěvek k poli bude určen vztahem

Také z tohoto vztahu je vidět, že všechny příspěvky mají charakter homogenního



(*)

pole a mají stejný směr i stejnou orientaci jako původní pole .

Celkové pole v kouli je tedy určeno geometrickou řadou

Řada v závorce má první člen a1 = 1 a kvocient

Pro součet s geometrické řady platí obecný vztah

odkud po dosazení vyplývá, že

Pro magnetickou indukci  jsme tedy získali vztah

Odpověď

Magnetické pole uvnitř koule je homogenní a pro magnetickou indukci platí

Jiný způsob řešení

Úlohu lze řešit také jiným způsobem než postupným sčítáním příspěvků.

Stejně jako výše označme  magnetickou indukci celkového pole uvnitř koule,
které získáme superpozicí vnějšího pole  a vnitřního pole vzniklého
magnetizací. Označme  magnetickou intenzitu vnějšího pole a  výslednou
magnetizaci koule. Potom (podle úlohy Magnetické pole homogenně zmagnetované
koule) platí, že tato magnetizace budí uvnitř koule pole s indukcí

Magnetická indukce celkového pole uvnitř koule je tedy

Z~obecného vztahu mezi magnetickou indukcí, magnetickou intenzitou a
magnetizací vyplývá, že



(**)

(***)

kde  je intenzita pole uvnitř koule způsobená jejím zmagnetováním.
Úpravou získáme vztah

a po dosazení ze vztahu výše

Celková magnetická intenzita pole uvnitř koule je tudíž

Odtud dostáváme, že

a protože pro vnější pole (ve vakuu) platí, že , dostáváme

Pokud do vztahu (*) dosadíme vztah  (kde díky linearitě prostředí
můžeme předpokládat, že  je konstanta), získáme vztah

Vztahy (**) a (***) tvoří soustavu rovnic o dvou neznámých  a .
Vydělením permeabilitami získáme soustavu

Porovnáním pravých stran získáme rovnici

z níž lze vyjádřit vektor magnetizace jako

Magnetickou indukci výsledného pole pak určíme ze vztahu (*) dosazením za
magnetizaci . Po úpravě dostaneme

Pokud navíc využijeme vztahu , získáme po dosazení
jednoduchém zkrácení stejné řešení jako výše.





Energie magnetických dipólů a jednoduchý model
feromagnetika

(a) Ukažte, že energie magnetického dipólu v magnetickém poli o indukci  je
rovna

Předpokládejte, že velikost dipólu je stálá. Jediné, co musíte udělat, je dostat ho
do požadovaného místa a natočit do správné orientace. Energii potřebnou na
udržení proudu v dipólu neuvažujte.

 

(b) Ukažte, že interakční energie dvou dipólů ve vzájemné vzdálenosti určené
vektorem  (mířícího z prvního dipólu do druhého) je dána vztahem

 

(c) Předpokádejte, že θ1 a θ2 jsou úhly, které svírá vektor  s vektory  a .
Najděte W v části (b) jako funkci úhlů θ1 a θ2 a najděte stabilní konfiguraci dvou
dipólů, které mohou volně rotovat, ale jejich polohy jsou pevné.

 

(d) Předpokládejte, že máte velké množství „malých (dipólových) kompasů“
umístěných na přímce. Kam budou mířit, jestliže na ně nepůsobí žádné vnější
magnetické pole (a to ani magnetické pole Země)?

Část (d) má představovat jednoduchý model feromagnetismu, nicméně pro
upřesnění podotkněme, že klasické síly, které zde uvažujeme a které jsou
zodpovědné za výsledek, jsou mnohem slabší než kvantově mechanické interakce,
jež jsou za feromagnetismus skutečně zodpovědné.

Nápověda k části (a)

Lze přenést dipól z nekonečna do daného místa v magnetickém poli tak, aby se
přitom nevykonala žádná práce? Pokud ano, jak přitom musí být dipól orientován?

Jaký moment síly působí na dipól v magnetickém poli? Jak lze určit velikost práce,
kterou musím vykonat na pootočení dipólu v daném místě?

Záleží na tom, jakým způsobem dostanu dipól z nekonečna do určeného místa a
správné orientace?

► Řešení nápovědy k části (a)

Ano, je to možné. Magnetické pole je vírové – indukční čáry připomínají vrstevnice
na mapách – a jestliže dipól putuje polem s orientací kolmou na indukční čáry, pak
se nekoná žádná práce.

To plyne z toho, že síla působící na dipól v magnetickém poli je rovna
. Při dodržování popsané orientace budou skalární součin



, a tedy i síla neustále nulové.

Dipól tedy může doputovat z nekonečna do daného místa tak, aby se přitom
nevykonala žádná práce. Doputuje ale v orientaci kolmé na vektor magnetické
indukce v určeném místě.

 

Na dipól v magnetickém poli působí moment síly 

kde θ je úhe, který svírá magnetický moment a magnetická indukce. Při natáčení
dipólu proti působení momentu síly tedy vykonáváme práci na překonání tohoto
momentu. Při pootočení o malý úhel vykonáme práci
dW = F ds = F · rdθ' = N dθ', a proto

Na tom, jakým způsobem dostaneme dipól z nekonečna do určeného místa a
orientace, nezáleží.

Proč, to je ovšem složitější otázka. Narozdíl od analogické úlohy v elektrickém
poli se nemůžeme odvolávat na to, že by magnetické pole bylo konzervativní.
Nicméně právě analogii s elektrickým polem zde můžeme pro zdůvodnění použít.
Pokud bychom totiž magnetický dipólový moment  nahradili elektrickým
dipólovým momentem  a magnetickou indukci  elektrickou intenzitou  a
řešili analogickou úlohu pro elektrické pole a elektrický dipól, budou pro moment
síly a sílu působící na elektrický dipól v daném místě prostoru platit zcela
analogické vztahy

U elektrického pole je ale nezávislost na „způsobu dopravy“ zřejmá
z konzervativního charakteru pole. Jestliže naše úloha je popsána formálně
stejnými vztahy, pak v ní nezávislost na „způsobu dopravy“ musí platit taktéž.

 

„Heuristické“ řešení části (a)

Protože magnetické pole je vírové, je možné magnetický dipól přenést z nekonečna
do libovolného místa tak, aby se přitom nevykonala žádná práce – přitom je ale
nutné jej přenášet v takové orientaci, aby jeho dipólový moment byl stále kolmý na
směr indukce, což je možné.

Jestliže jej tedy přenášíme tímto způsobem, vykonáme jedinou práci na jeho
otočení z orientace kolmé k indukčním čarám „do správného směru“. Tento směr
popíšeme úhlem θ, který měříme od vektoru magnetické indukce  k vektoru
dipólového momentu . Protože na ideální magnetický dipól působí
v magnetickém poli moment síly



vykonáme při otočení (z pravého úhlu do úhlu θ) práci

Rigorózní řešení části (a)

Pokud se čtenář zamyslí nad řešením části (a) hlouběji, vytanou mu na mysli
některé otázky, které nemají jednoduchou odpověď: například, zda není potřeba
energie na průběžné natáčení dipólu po cestě z nekonečna do daného místa, když
putuje kolmo na indukční čáry.

Ve skutečnosti je výpočet popsaný v předchozím oddíle přinejlepším heuristický,
ačkoliv dává přesný výsledek, a svým způsobem zbytečně komplikovaný. Jestliže
víme, že na dipól v magnetickém poli působí síla

potom lze rigorózně postupovat následujícími úvahami:

Jedna ze základních vět analýzy říká, že jestliže vektorová funkce (v našem
případě síla) je rovna gradientu skalární funkce (v našem případě skalárnímu
součinu  a ), pak křivkový integrál prvního druhu (což fyzikálně
odpovídá práci vykonané podél dané křivky) nezávisí na cestě, ale pouze na
počátečním a koncovém bodě křivky. Skalární funkce je až na znaménko
rovna potenciální energii.

Tato potenciální energie je definována jako práce potřebná na přenesení
dipólu „z nekonečna“ (přesněji místa s nulovým „potenciálem“) do daného
místa, respektive jako záporně vzatá práce vykonaná polem při přenesení
dipólu „z nekonečna“ (přesněji místa s nulovým „potenciálem“) do daného
místa.

Z definice potenciální energie a věty o integraci gradientu vektorové funkce tak
okamžitě vyplývá (označíme-li  místo s nulovým „potenciálem“), že

což je hledaný vztah pro práci W.

Úvahy provedené v části „Heuristické řešení“ umožňují nalézt vztah pro práci i
bez znalosti vztahu pro sílu, což má jisté odůvodnění v tom, že vztah pro sílu se
velmi špatně dokazuje přímo a přesně bez použití podobných heuristických úvah.
Jejich druhá výhoda je, že se neopírají o žádný hluboký matematický aparát. Za
to ovšem platíme tím, že musíme přijmout některé úvahy, jejichž odůvodnění není
zcela exaktní.

Nápověda k části (b)

Dosaďte do vztahu z části (a) za magnetickou indukci pole buzené dipólem druhým



dipólem.

Řešení části (b)

Podle předchozí části je energie magnetického dipólu v magnetickém poli rovna

druhý dipól přitom v místě dipólu prvního vytváří magnetické pole, jehož indukce
je určena vztahem

za předpokladu, že první dipól jsme umístili do počátku souřadného systému a
poloha druhého dipólu je popsána vektorem  (viz zadání). Teď stačí tedy provést
skalární součin a tím dostaneme

Nápověda k části (c)

Určete si nejprve skalární součiny pomocí úhlů θ1 a θ2, dosaďte do vztahu pro
interakční energii v předchozího oddílu a upravte.

Při hledání stabilní polohy hledáme vlastně globální minimum funkce energie, která
závisí na dvou proměnných θ1 a θ2. Nutnou podmínkou pro minimum je nulovost
obou parciálních derivací

Tuto soustavu dvou rovnic o dvou neznámých vyřešte. Nalezená řešení dosaďte do
původního vztahu pro energii a porovnejte jejich hodnoty. Stabilní polohu bude
určovat to řešení, pro které energie vyjde nejmenší.

Řešení částí (c) a (d)

(c) Stačí si uvědomit, že

Po dosazení do vztahu

dostaneme

a následném použití vztahu



(*)

a jednoduché úpravě dostaneme

 

Stabilní poloha odpovídá globálnímu minimu interakční energie. Nutná podmínka
pro extrém funkce dvou proměnných je nulovost prvních parciálních derivací, tj.

Vynásobením druhé rovnice dvěma a odečtením dostaneme

odkud vyplývají dvě možnosti:

(1) sin θ2 = 0, což (vzhledem k tomu, že pak cos θ2 nemůže být nulový) ihned
implikuje také sin θ1 = 0.

(2) cos θ1 = 0, což (vzhledem k tomu, že pak sin θ1 nemůže být nulový) ihned
implikuje také cos θ2 = 0.

Tyto dvě podmínky dávají celkem čtyři možné konfigurace.

Možnost (1) říká, že dipóly jsou orientovány ve směru spojnice, přičemž jejich
momenty mohou mít vzájemně buď souhlasnou (případ θ1 = θ2 = 0) nebo opačnou
orientaci (případ θ1 = 0, θ2 = π). Další dvě řešení (θ1 = θ2 = π a θ1 = π, θ2 = 0)
nepřináší fyzikálně nic nového – dipóly mají opět vůči sobě buď souhlasnou nebo
opačnou orientaci.

Možnost (2) říká, že dipóly jsou orientovány kolmo na svou spojnici, přičemž jejich
momenty mohou mít vzájemně buď souhlasnou orientaci (případ θ1 = θ2 = π/2)
nebo opačnou orientaci (případ θ1 = π/2, θ2 = 3π/2). Další dvě možnosti řešení opět
nepřináší žádnou novou situaci.

Pokud ve všech čtyřech uvažovaných případech dosadíme do velikosti obou úhlů
vztahu (*) pro potenciální energii, dostaneme postupně

Energie je nejmenší v prvním případě. Dipóly se tedy srovnají tak, že jejich
momenty budou shodně orientovány, a to ve směru přímky, která je spojuje.

 

(d) Výsledek (c) lze ihned přenést. „Kompasy“ se srovnají do přímky s dipólovými
momenty mířícími ve směru této přímky a všechny budou mít souhlasnou orientaci.



Na tvaru nezáleží?

Dvě kovové elektrody neznámého tvaru jsou umístěny do materiálu o vodivosti σ,
přičemž vnější prostředí je zcela nevodivé.

(a) Ukažte, že odpor R mezi elektrodami je určen kapacitou C takového uspořádání
a platí

(b) Předpokládejte, že elektrody připojíte k baterii a nabijete na potenciálový rozdíl
U0. Poté baterii odpojíte. Ukažte, že náboj z elektrod postupně „odtéká“ a pro
okamžité napětí u(t) mezi elektrodami platí vztah

kde

Návod k části (a)

Obepněte jednu z elektrod (myšlenou) uzavřenou plochou. Vyjádřete celkový
proud, který z/do této elektrody teče jako integrál hustoty proudu přes tuto plochu
a uvědomte si, co říká tzv. diferenciální tvar Ohmova zákona.

Poté použijte Gaussovu větu elektrostatiky. Obdržíte vztah spojující proud mezi
elektrodami s nábojem na elektrodách.

Nakonec si uvědomte, jak souvisí náboj na elektrodách s kapacitou a napětím.
Dostanete tak vztah mezi napětím a proudem, z něhož lehce spočtete elektrický
odpor tohoto uspořádání.

► Vztahy potřebné k řešení části (a)

Jestliže jednu elektrodu obepneme (myšlenou) uzavřenou plochou S tak, aby druhá
elektroda byla vně této plochy, pak celkový proud mezi elektrodami můžeme
vyjádřit jako

kde integrujeme přes uzavřenou plochu S. Zde  značí hustotu elektrického proudu
v daném místě plochy.

Diferenciální tvar Ohmova zákona spojuje proudovou hustotu  a intenzitu
elektrického pole  v daném místě

kde σ je měrná elektrická vodivost materiálu.

Gaussova věta elektrostatiky pak tvrdí, že



kde Q je celkový náboj nacházející se v prostoru uzavřeném plochou S.

Velikost náboje na elektrodách Q je přímo úměrná napětí mezi elektrodami U,
konstantou úměrnosti je kapacita uspořádání C

 

Nápověda k části (b)

Vyjděte ze vztahu mezi okamžitým nábojem q(t)na elektrodách a okamžitým
napětím mezi elektrodami u(t)

q(t) = Cu(t).

Napětí je nenulové a odpor prostředí mezi elektrodami není nekonečný, to znamená,
že mezi elektrodami bude téci proud o okamžité hodnotě i(t) a náboj na elektrodách
i napětí se bude postupně snižovat.

Vyjádřete okamžité napětí pomocí okamžitého proudu a proud jako derivaci náboje
podle času. Dostanete diferenciální rovnici pro náboj na elektrodách v závislosti na
čase, kterou vyřešte. Zpětným dosazením do vztahu u(t) = q(t)/C pak najdete
časovou závislost napětí.

Rozbor

Kapacita soustavy je konstanta přímé úměrnosti mezi nábojem na elektrodách
a napětím mezi elektrodami. Odpor soustavy je konstanta přímé úměrnosti mezi
napětím mezi elektrodami a proudem tekoucím v obvodu.

Potřebujeme tedy najít nějaký vztah mezi nábojem na elektrodách a proudem
v obvodu. K tomu nám poslouží intenzita elektrického pole . Náboj na
elektrodách vytváří elektrické pole o intenzitě , a toto pole zase umíme pomocí
diferenciálního tvaru Ohmova zákona vztáhnout k hustotě proudu. K tomu
poznamenejme, že je-li napětí stálé, je také náboj na elektrodách stálý a mezi
elektrodami teče stálý proud.

V takové situaci můžeme použít zákony elektrostatiky, neboť se jedná o stacionární
případ. Potřebujeme najít celkový tekoucí proud a nemusíme zkoumat jeho
rozložení. Abychom jej spočetli, můžeme hustotu proudu integrovat přes
libovolnou uzavřenou plochu S obepjatou kolem jedné z elektrod a nemající ve
vnitřku elektrodu druhou. Dostaneme

Integrál napravo ale souvisí s nábojem na elektrodách přes Gaussovu větu
elektrostatiky. Tím je hledaný vztah nalezen.

 

V části (b) můžeme použít výsledků části (a), pokud změny nejsou příliš rychlé a je
možné použít kvazistacionární přiblížení, ve kterém zákony elektrostatiky také



platí.

Řešení části (a)

Užijeme diferenciální tvar Ohmova zákona a Gaussovu větu elektrostatiky (kterou
můžeme použít i pro případ stacionárních proudů či v kvazistacionárním přiblížení).
Platí, že celkový proud I mezi elektrodami je roven

kde integrujeme přes libovolnou uzavřenou plochu S obepínající kladnou elektrodu
(to jest, elektrodu s vyšším potenciálem). Pomocí diferenciálního tvaru Ohmova
zákona  upravíme pravou stranu na tvar:

Dále použijeme Gaussovu větu elektrostatiky:

kde Q je celkový náboj na elektrodě. A protože pro libovolnou soustavu dvou
elektrod platí vztah Q = CU, kde C je kapacita uspořádání a U napětí mezi
elektrodami, dostáváme

což po úpravě dává hledaný vztah

Ve výsledném vztahu vystupuje kapacita uspořádání. Ta samozřejmě závisí na
konkrétním tvaru elektrod. Výsledný vztah ale ukazuje, že pokud umíme změřit
kapacitu soustavy elektrod, resp. elektrický odpor tohoto obvodu, umíme druhou
z těchto veličin dopočítat, aniž bychom tvar elektrod znali.

Řešení části (b)

Jestliže je mezi elektrodami potenciálový rozdíl (napětí) u = u(t), pak podle
předchozího výsledku mezi nimi teče proud i = i(t) = u(t)/R, který má za následek
úbytek náboje na elektrodách. Přitom platí

kde znaménko minus značí, že ubývá-li náboj na elektrodě, tak mezi elektrodami
protéká elektrický proud. Odtud dostáváme rovnici

což je lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty, jejíž



řešení lze obecně psát ve tvaru

kde α je kořenem charakteristické rovnice

odkud ihned máme, že

Konstantu A určíme z počátečních podmínek: v čase t = 0 s je náboj na elektrodách
q(0) = Q0, a tudíž

Pro náboj na elektrodách tak dostáváme vztah

S přihlédnutím ke vztahu pro odpor R z části (a) dostáváme

Konstanta Q0 značí počáteční náboj na elektrodách, pro který platí Q0 = CU0, kde
U0 je napětí zdroje. Pro okamžité napětí pak dostáváme vztah

což jsme měli ukázat.



Volný pád vodivé smyčky v magnetickém poli

Smyčka čtvercového tvaru o straně a je vyrobena z hliníkového drátu. Potom je
svisle umístěna do homogenního magnetického pole tak, že vektor magnetické
indukce je na ní kolmý a spodní strana smyčky právě toto pole opouští.

Jestliže smyčku uvolníme, jakou rychlostí bude padat v tíhovém poli Země? A jak
bude padat v případě, kdy předtím smyčku přestřihneme nůžkami?

Neuvažujte přitom „okamžité“ vyrovnání magnetické a tíhové síly, ale poctivě
vyřešte pohybovou rovnici. Odpor vzduchu zanedbejte.

Určete, jaké konečné rychlosti rámeček dosáhne, a čas, za který dosáhne 90 % této
rychlosti. Posuďte, zda je reálné, aby touto dobou ještě byl v magnetickém poli.

Obrázek

Rozbor

Ve chvíli, kdy smyčka postupně opouští jedním okrajem magnetické pole, mění se
indukční tok smyčkou a tím se v ní indukuje napětí, a pokud je smyčka uzavřená,



tak se v ní indukuje i proud. Podle Faradayova zákona je indukované napětí,
potažmo indukovaný proud, přímo úměrné časové změně indukčního toku a podle
Lenzova zákona má indukovaný proud takový směr, aby bránil změně, která jej
vyvolala.

Na vodič s proudem v magnetickém poli ovšem působí magnetická síla. Jestliže je
smyčka čtvercová, pak na stranu rovnoběžnou s hranou magnetického pole působí
síla, která smyčku brzdí, jak vyplývá z verze vztahu pro Lorentzovu sílu pro vodič
s proudem, resp. Flemingova pravidla levé ruky. Druhá strana rámečku rovnoběžná
s hranou pole je již mimo magnetické pole, na kolmé strany pak působí síly, které
se navzájem ruší (opět podle Flemingova pravidla).

Vektorový součet tíhové a magnetické síly tedy vyjadřuje celkovou sílu působící
na rámeček. Řešením pohybové rovnice dostaneme závislost rychlosti rámečku na
čase. Pro ilustraci pak obecné výsledky aplikujeme na numerické hodnoty
jednotlivých veličin, které zvolíme tak, aby odpovídaly reálným podmínkám.

Nápověda 1

Vyjádřete časovou derivaci magnetického indukčního toku smyčkou v závislosti na
okamžité poloze a rychlosti smyčky.

► Řešení nápovědy 1

Když smyčka opouští pole, zmenšuje se plocha, kterou magnetické pole „protéká“,
a tedy se zmenšuje magnetický indukční tok smyčkou. Jestliže smyčka již urazila
dráhu s (svisle dolů), potom pole „teče“ obdélníkem o ploše S = a · (a – s) a
magnetický indukční tok se tedy mění s časem podle vztahu

Vidíme, že změna magnetického indukčního toku závisí na okamžité rychlosti
smyčky.

 

Nápověda 2

Změna magnetického indukčního toku smyčkou vyvolá ve smyčce indukovaný
proud. Určete ho.

► Řešení nápovědy 2

Podle Faradayova zákona a s využitím řešení předchozí nápovědy je indukované
napětí Ui rovno

Pro indukovaný proud I tedy můžeme psát

 

Nápověda 3

Smyčkou protéká indukovaný proud I vyvolaný změnou indukčního toku smyčkou.



Proud jsme spočetli v předchozí nápovědě, určete celkovou sílu, kterou magnetické
pole působí na tuto smyčku.

Uvědomte si také, že síly na svislé části se navzájem vyruší a spodní strana čtverce
je již mimo magnetické pole. Proto stačí uvažovat pouze sílu působící na horní
stranu smyčky.

► Řešení nápovědy 3

Síly, kterými magnetické pole působí na postranní části, mají jistě stejnou velikost
(stejný proud, homogenní pole, stejná délka) a opačnou orientaci (protože proud
stranami teče v opačném směru). Navíc se navzájem ruší i jejich rotační účinky na
smyčku.

Stačí tak spočítat sílu na horní stranu čtvercové smyčky. Podle Lenzova zákona má
indukovaný proud takový směr, aby zabránil změně, která jej vyvolala. Působící
síla proto musí rámeček brzdit – bude tedy působit směrem vzhůru. Její velikost
můžeme spočítat podle vztahu

 

Nápověda 4

Sestavte pohybovou rovnici pro rámeček.

Určete konečnou rychlost, která je charakterizována vyrovnáním obou působících
sil – tíhové a magnetické.

► Řešení nápovědy 4

Na rámeček působí síla tíhová FG = mg a síla magnetická

kterou jsme spočetli výše a která závisí na okamžité rychlosti rámečku v. Síla
tíhová a magnetická mají stejný (svislý) směr a opačnou orientaci. Jestliže jako
kladný směr volíme směr svisle dolů, pak pohybová rovnice má tvar

Když se obě působící síly vyrovnají, rámeček již nezrychluje a cílovou rychlost vt
spočítáme z rovnosti

 

Nápověda 5

Odvodili jsme, že pohybová rovnice pro rámeček má tvar



To je diferenciální rovnice pro okamžitou rychlost rámečku. Vyřešte ji např.
metodou separace proměnných (a integrací obou stran).

Návod: rovnici zkraťte hmotností m a položte

Diferenciální rovnice přejde na tvar

Nyní integrujte obě strany a nezapomeňte určit integrační konstantu z počátečních
podmínek!

Nápověda 6

Abyste dostali konkrétní číselné výsledky, potřebujete nějaké numerické údaje
o úloze. Protože nejsou zadány, musíte si „rozumné“ hodnoty zvolit sami.

Magnetické pole uvažujte pro srovnání třeba o velikosti 100 mT až 1 T. Budete-li
při počítání pečliví, zjistíte, že nepotřebujete údaje o rozměrech rámečku, vystačíte
s tabulkovými konstantami pro hliník (jeho hustotu a měrný elektrický odpor).

Nápověda 7

Uvažte nyní, že smyčku přestřihneme. Může jí poté téci proud? Jaká tedy bude
magnetická síla působící na přestřiženou smyčku?

► Řešení nápovědy 7

Pochopitelně žádný proud přestřiženou smyčkou téci nemůže (indukovaná napětí
jsou velmi malá ve srovnání s napětím potřebným k výboji ve vzduchu).
Magnetická síla působící na přestřiženou smyčku bude nulová, smyčku tedy nemá
co brzdit a bude padat s tíhovým zrychlením (při zanedbání odporu vzduchu).

 

Řešení – první část

Když smyčka opouští pole, zmenšuje se magnetický indukční tok smyčkou. Jestliže
urazila dráhu s (svisle dolů), potom zbývá v magnetickém poli obdélník o ploše
a · (a − s) a magnetický indukční tok Φ se mění s časem podle vztahu

Tato změna vyvolá elektromotorické napětí Ui v drátu

a toto napětí vyvolá indukovaný proud I = Ui/R.

Na smyčku s proudem v homogenním magnetickém poli začne působit magnetická
síla. Síly na svislé části rámečku budou stejně veliké a opačně orientované,



(1)

vzájemně se tedy vyruší. Spodní strana rámečku již není v magnetickém poli,
magnetická síla na ní tedy nepůsobí. Na vrchní stranu rámečku bude působit síla,
která podle Lenzova zákona bude bránit změně indukčního toku – bude tedy
působit proti tíhové síle. Tato síla Fm bude mít velikost

 

Při cílové rychlosti vt se vyrovná síla tíhová a síla magnetická a bude platit

 

Pohybová rovnice pro rámeček (kladný směr uvažujme svisle dolů) je

odkud dělením hmotností m a položením  dostaneme rovnici

a následně ji upravíme na tvar

Integrací obou stran rovnice získáme vztah

kde integrační konstantu C můžeme určit z počátečních podmínek: pro t = 0 víme,
že v = 0, a tudíž C = g. Rovnici můžeme upravit na tvar

a odlogaritmováním obou stran rovnice dostaneme

Přitom , vztah můžeme tedy psát ve tvaru

Poznámka: o správnosti výsledku nás může přesvědčovat i fakt, že

 

Čas, ve kterém rámeček dosáhne 90 % cílové rychlosti dostaneme řešením



rovnice získané dosazením do vztahu (1) za v = 0,9vt

 

Pokud ovšem smyčku přestřihneme, nemůže smyčkou protékat žádný proud,
a smyčka bude padat s tíhovým zrychlením.

Řešení – druhá část

Nyní zodpovíme poslední otázku: zda je reálné, aby v čase, kdy dosáhne 90 %
výsledné rychlosti, byl ještě rámeček nějakou svojí částí v magnetickém poli.

Uvažujme, že drát, ze kterého je rámeček vyroben, má průřez S. Potom jeho
hmotnost je m = 4aS · η, kde η je hustota hliníku. Pro jeho odpor platí R = ρ · 4a/S,
kde ρ je měrný odpor hliníku. Dosazením do vztahu pro vt dostaneme, že

Dosazením do vztahu pro t dostaneme

Pro tabelované hodnoty pro hliník η = 2,7·103 kg/m3 a ρ = 2,8·10-8 Ω m a pro
laboratorní pole o velikosti B = 100 mT dostaneme, že vt je přibližně 120 cm/s a
čas do získání 90 % rychlosti t je přibližně 0,28 s. V tomto případě je tedy
diskutabilní, zda rámeček ještě bude v magnetickém poli, pokud uvažujeme, že
rámeček má přibližně decimetrové rozměry. Pro představu – při volném pádu by
smyčka za 0,28 s spadla přibližně o 40 cm.

Pokud volíme silnější, ale stále ještě laboratorně dosažitelné pole s velikostí
magnetické indukce B = 1 T, dostaneme, že vt je přibližně 1,2 cm/s a čas do získání
90 % rychlosti t je přibližně 2,8 ms – vidíme tedy, že rámeček dosáhne rychlosti
blízké vt prakticky ihned a že tato maximální rychlost je „překvapivě“ malá.

Odpověď

Rámeček bude padat rychlostí závislou na čase podle vztahu

kde

Je-li η hustota drátu, z něhož je rámeček vyroben, a ρ jeho měrný odpor, potom



Pro čas t, za který rámeček dosáhne 90 % rychlosti, platí

Pro tabelované hodnoty η = 2,7·103 kg/m3 a ρ = 2,8·10-8 Ω m a pro laboratorní pole
B = 100 mT dostaneme, že vt je přibližně 120 cm/s a čas t do získání 90 % cílové
rychlosti je přibližně 0,28 s.

Pro pole o magnetické indukci B = 1 T vyjde vt přibližně 1,2 cm/s a čas t do
získání 90 % cílové rychlosti je přibližně 2,8 ms.

Pokud smyčku přestřihneme, nemůže smyčkou protékat žádný proud, a smyčka
bude padat s tíhovým zrychlením (při zanedbání odporu vzduchu).



Indukce bez vodiče

Časově proměnné homogenní pole  míří přímo vzhůru a vyplňuje válec
o poloměru R, s časem se mění pouze velikost tohoto pole. Popište, jaké elektrické
pole se vytvoří uvnitř válce.

Nápověda 1

Použijte Maxwellovu rovnici vyjadřující Faradayův zákon v integrálním tvaru

přičemž integrál vlevo (odpovídající indukovanému napětí) počítáme přes nějakou
uzavřenou smyčku c v prostoru a člen vpravo vyjadřuje časovou změnu indukčního
toku plochou této smyčky.

Nápověda 2

Otázkou je, jak vhodně volit smyčku, aby integrál v Maxwellově rovnici (viz
předchozí nápověda) byl „jednoduše“ spočitatelný.

Za tím účelem odvoďte, že vektor elektrické intenzity rotuje kolem osy válce
(podobně jako vektor magnetické indukce rotuje kolem tenkého přímého vodiče
s proudem) a velikost elektrické intenzity závisí pouze na vzdálenosti od osy válce.

Vhodnou smyčkou bude tedy kruhová smyčka obepínající osu válce.

Vyjádřete pak také časovou derivaci indukčního toku pomocí plochy této smyčky
a časové derivace magnetické indukce.

Rozbor

Proměnné magnetické pole indukuje pole elektrické podle Faradayova zákona
elektromagnetické indukce. V úlohách se obvykle používá na smyčky tvořené
vodiči. Pro tuto úlohu je důležité si uvědomit, že není nijak podstatné, že žádné
vodiče nejsou přítomny. Indukované elektrické pole vzniká stejně.

Pro výpočet elektrického pole tak můžeme využít Faradayův zákon; tentokrát
ovšem ve verzi s intenzitou pole, tedy vlastně přímo jednu z Maxwellových rovnic
v integrálním tvaru

Vlevo můžeme integrovat přes libovolnou uzavřenou smyčku c. Abychom integrál
spočetli, musíme tuto smyčku zvolit vhodným způsobem. Vzhledem k válcové
symetrii se vhodnou volbou jeví být kružnice se středem v ose válce a ležící v jeho
kolmém řezu: vektor intenzity elektrického pole totiž musí být v každém místě
kolmý na vektor magnetické indukce (to vyplývá přímo z Maxwellových rovnic a
platí pro každé elektromagnetické pole), bude tedy ležet v rovině kolmého řezu
válce.

Dokonce je pravda, že v každém bodě kružnice bude mít stejnou velikost a také



(1)

bude mít směr tečny ke kružnici v tomto bodě; podrobné zdůvodnění je ponecháno
do řešení úlohy.

V takovém případě můžeme integrál vlevo a také změnu indukčního toku smyčkou
lehko spočítat.

Řešení – Faradayův zákon

Využijeme integrální tvar Faradayova zákona, který říká, že

Na levé straně je vlastně elektromotorické napětí vzniklé v nějaké křivce c, kterou
můžeme volit libovolně, musí však být uzavřená. Přitom nezáleží na tom, zda tato
křivka představuje fyzicky přítomný vodič; elektrické pole vznikne tak jako tak!
V uzavřeném vodiči se pouze navíc projeví vznikem indukovaného proudu.

Můžeme si tedy libovolně zvolit uzavřenou křivku, podél níž budeme integrovat
levou stranu. Vhodnou volbou křivky c je kružnice (o poloměru r < R) ležící
v kolmém řezu válce se středem v ose válce. Vektor elektrické intenzity  bude
ležet v rovině této kružnice (musí být kolmý na vektor ). Ze symetrie situace pak
vyplývá, že tento vektor bude v každém bodě tečný ke kružnici.

 

To si zaslouží podrobnější komentář. Zdůvodnění lze nalézt několik, tady se
pokusíme vyhnout diferenciálním operátorům a nabídnout fyzikální pohled.
Válcová symetrie situace nám totiž zaručuje jedinou věc, a to sice, že pokud by
vektor  byl odchýlený od tečny, pak bude „stejně odchýlený“ od tečny ve všech
bodech kružnice. Pak bychom intenzitu mohli rozdělit na dvě složky: tečnou ke
kružnici a normálovou. Z důvodu symetrie je ale normálová složka nulová a
vektor  tečný ke kružnici.

Pokud by normálová složka nebyla nulová, mohli bychom si představit vodič ve
směru normálové složky, tato složka elektrické intenzity by v něm vyvolala proud
a ten by vyvolal magnetické pole, které by ovšem cirkulovalo kolem tohoto vodiče.
Přitom není nijak podstatné, že tam tento vodič fyzicky není – elektrické pole
vyvolává magnetické pole, vodič k tomu není potřeba. Takové magnetické pole
však podle zadání úlohy není přítomno.

 

Shrňme, že ze symetrie víme: vektor elektrické intenzity v každém bodě kružnice
má stejnou velikost E a je k ní tečný. Integrál na levé straně rovnice (1) je tedy
roven

Na pravé straně rovnice (1) je časová derivace indukčního toku skrze kruh určený
touto kružnicí. Vzhledem k rovnoběžnosti vektorů  a  a neměnnosti plochy
kruhu S máme



Porovnáním předchozích vztahů dostaneme

Znaménko minus značí fakt, že indukované pole se snaží zabránit změně, která jej
vyvolala. Souvisí tedy se směrem, nikoli s velikostí elektrické intenzity.

Řešení – orientace indukovaného pole

Už jsme řekli, že směr elektrické intenzity je tečný ke kružnici. Jak je orientován?
Předpokládejme, že magnetické pole roste. Potom pole na kružnici musí cirkulovat
takovým směrem, aby v myšlené proudové smyčce obíhal takový proud, který
vyvolá magnetické pole ve středu smyčky směrem dolů.

Podle Ampérova pravidla pravé ruky pak vyplývá, že intenzita „obíhá“ kružnici po
směru hodinových ručiček.

K obrázku výše upozorněme, že modré šipky neznázorňují magnetickou indukci ,
ale její časovou derivaci! Magnetickou indukci , vyvolanou elektrickým polem,
znázorňuje pro přehlednost jediný černý vektor. Modrý vektor mířící vzhůru nám
tedy naznačuje, že magnetické pole roste (neboť podle zadání magnetická indukce
uvnitř válce míří vzhůru). Červené šipky pak mají význam vektoru intenzity
elektrického pole  v daném místě.

Pro úplnost dodejme, že pokud by magnetické pole sláblo, pak by „modrý“ vektor
časové derivace magnetické indukce mířil dolů a vektor intenzity elektrického pole
by obíhal kolem osy válce v opačném smyslu, tedy proti směru hodinových
ručiček. Magnetickou indukci , vyvolanou elektrickým polem, opět znázorňuje
černý vektor. (Viz obrázek níže.)



Odpověď

Pokud velikost magnetické indukce roste, vektor intenzity elektrického pole rotuje
kolem osy po směru hodinových ručiček.

Pokud velikost magnetické indukce klesá, vektor intenzity elektrického pole rotuje
kolem osy proti směru hodinových ručiček.

V obou případech je jeho velikost přímo úměrná vzdálenosti r od osy otáčení:



Krátký a dlouhý solenoid

Krátký solenoid délky l, s poloměrem b a n2 závity na jednotku délky, leží v ose
velmi dlouhého solenoidu, poloměru a (přitom a > b) a n1 závity na jednotku
délky.

Krátkým solenoidem protéká proud I. Jaký je magnetický indukční tok dlouhým
solenoidem? Určete konstantu vzájemné indukčnosti tohoto uspořádání solenoidů.

 

Než se pustíte do řešení, můžete se také podívat na obdobnou jednodušší úlohu
Vzájemná indukčnost cívek.

Nápověda 1

Jaký je vztah mezi indukčním tokem v dlouhém solenoidu, proudem v krátkém
solenoidu a konstantou vzájemné indukčnosti?

Jaký je vztah mezi indukčním tokem v krátkém solenoidu, proudem v dlouhém
solenoidu a konstantou vzájemné indukčnosti?

Liší se konstanta vzájemné indukčnosti v obou případech?

► Řešení nápovědy 1

Uvažme situaci, kdy proud I2 teče pouze krátkým solenoidem. Indukční tok Φ1
dlouhým solenoidem je přímo úměrný tomuto proudu

kde M12 je tzv. konstanta vzájemné indukčnosti.

Uvažme duální situaci, kdy proud I1 teče pouze dlouhým solenoidem. Indukční
tok Φ2 krátkým solenoidem je úměrný tomuto proudu

kde M21 je konstanta vzájemné indukčnosti.

Konstanta vzájemné indukčnosti je pro obě situace totožná, tj.

Je tomu tak proto, že tato konstanta závisí pouze na velikosti a tvaru obou smyček
a relativní poloze obou smyček vůči sobě. Podrobnější zdůvodnění naleznete
v komentáři na konci úlohy.

 



Nápověda 2

V úloze máme najít indukční tok dlouhým solenoidem vyvolaný proudem
v solenoidu krátkém. Počítání přímo podle definice indukčního toku je obtížně
proveditelné, pole krátkého solenoidu má (zvláště vně něj) složitý průběh. Pomohlo
by nám, pokud bychom znali konstantu vzájemné indukčnosti.

Uměli byste vyřešit opačnou (duální) úlohu – stanovit indukční tok krátkým
solenoidem při proudu tekoucím dlouhým solenoidem? V dlouhém solenoidu přece
magnetické pole můžeme považovat za homogenní.

Jak nám řešení této duální úlohy pomůže?

► Řešení nápovědy 2

Vyřešit duální úlohu není obtížné, neboť indukci magnetického pole B uvnitř
dlouhého solenoidu při znalosti proudu umíme určit. Toto pole můžeme považovat
za homogenní, a proto není obtížné určit magnetický tok krátkým solenoidem jako

počet závitů · magnetická indukce · plocha závitu krátkého solenoidu

Řešení duálního problému nám pomůže určit konstantu vzájemné indukčnosti.

 

Poznámka: Ani bychom ji ale nepotřebovali. Porovnáním vztahů pro původní
a duální problém zjistíme, že

tok krátkým solenoidem z proudu v dlouhém solenoidu

počítáme podle stejného vztahu  jako

tok dlouhým solenoidem z proudu v krátkém solenoidu

V obou případech jsou totiž indukční tok a proud vzájemně přímo úměrné skrze
totožnou konstantu.

 

Rozbor

Úlohu není možné řešit pouze tak, že pole je uvnitř krátkého solenoidu homogenní
a vně něj není žádné, protože indukční čáry jsou pochopitelně uzavřené a uzavírají
se právě v okolí malého solenoidu. Není také dost dobře možné počítat přímou
integrací, protože pole vně krátkého solenoidu a na jeho okrajích je velmi složité.

Vyjdeme tedy z definice vzájemné indukčnosti M, podle které platí

Stačí tedy zkoumat duální problém: jaký je tok krátkým solenoidem, jestliže
dlouhým protéká proud. Oba toky jsou shodné.

Pole uvnitř dlouhého solenoidu je (dobře) homogenní a okrajové části a vnější část
pole leží mimo krátký solenoid. Proto můžeme použít jednoduchého vztahu pro
magnetickou indukci pole v dlouhém solenoidu a indukční tok krátkým solenoidem
pak spočteme jako součin magnetické indukce, hustoty závitů, délky krátkého
solenoidu a plochy jednoho jeho závitu.

Řešení

Budeme řešit duální problém: jaký je tok Φ2 krátkým solenoidem, jestliže dlouhým



protéká proud I1. Náš původní problém má podle vztahů uvedených v rozboru
úlohy stejné řešení.

Pole v dlouhém solenoidu je na počítání mnohem jednodušší, neboť je (s velkou
přesností) homogenní. Jestliže dlouhým solenoidem protéká proud I1, magnetický
indukční tok krátkým solenoidem je

kde N2 = n2l je počet závitů krátkého solenoidu, S2 = πb2 plocha závitu krátkého
solenoidu a za B1 dosadíme ze vztahu pro magnetickou indukci uvnitř dlouhého
solenoidu B1 = μ0n1I1

Jestliže proud krátkým solenoidem I2 = I1 = I, potom magnetický indukční tok Φ1
dlouhým solenoidem, má podle vztahů výše stejnou velikost jako Φ2.

Pro konstantu M vzájemné indukčnosti platí, že

a proto

Výsledek

Magnetický indukční tok Φ dlouhým solenoidem, jestliže krátkým solenoidem
protéká proud I, je určen vztahem

Pro konstantu M vzájemné indukčnosti platí, že

a proto

Komentář ke konstantě vzájemné indukčnosti

Stručně popíšeme, proč jsou konstanty vzájemné indukčnosti M12 a M21 stejné.
Odvození provedeme pro jednoduchost na případu dvou smyček s proudy I1 a I2.

Označme Φ1 indukční tok tekoucí první smyčkou s proudem I1 a Φ2 indukční tok
tekoucí druhou smyčkou s proudem I2.

Podle Biotova-Savartova-Laplaceova zákona je příspěvek k magnetické indukci
 od první smyčky (v kterémkoli místě druhé smyčky) přímo úměrný proudu I1

tekoucí první smyčkou.

V následujícím textu budeme značit S1,2 plochu první, resp. druhé smyčky a ∂S1,2
jejich hranice.

Vyjdeme z definice indukčního toku a vektorového potenciálu a použíjeme
Stokesovu větu, čímž dostaneme, že příspěvek první smyčky k indukčnímu toku



druhou smyčkou je

Přitom pro vektorový potenciál  pole první smyčky platí obecný vztah

kde integrujeme podél hranice první smyčky a r značí vzdálenost elementu  od
místa, kde vektorový potenciál počítáme. Dosazením do vztahu pro indukční tok
dostaneme

odkud porovnáním se vztahem Φ2 = M21I1 dostáváme konstantu vzájmené
indukčnosti M21

Tomuto vztahu se někdy říká Neumannův vztah nebo Neumannova formule.

Z tohoto vztahu vyplývá, co jsme naznačili již dříve v úloze: totiž, že konstanta
vzájemné indukčnosti závisí pouze na geometrii situace, jmenovitě na relativní
vzdálenosti obou smyček a jejich tvaru a velikosti.

Stejným způsobem, pouze záměnou indexů 1 a 2, můžeme odvodit vztah pro
konstantu M12 a dostaneme tak hledanou rovnost

Podobná úloha

Smyčka ve smyčce



Smyčka ve smyčce

Čtvercová smyčka z drátu o straně a je umístěna uprostřed mezi dvěma dlouhými
přímými vodiči, jejichž vzájemná vzdálenost je 3a. Dlouhé vodiče jsou spojeny
dvěma vodiči (čárkovaně naznačenými na obrázku níže), které se nachází velmi
daleko od čtvercové smyčky. Proud ve čtvercové smyčce konstantně roste v čase,

tj.  .

Jaké elektromotorické napětí se indukuje ve velké smyčce? Jakým směrem poteče
indukovaný proud?

Rozbor

Pro přímý výpočet napětí indukovaného polem ve velké smyčce, by bylo třeba
spočítat přesně pole malé smyčky, což je možné, ale bylo by velmi obtížné jej
integrovat při výpočtu magnetického indukčního toku. Pokusíme se tedy využít
poznatků o vzájemné indukci. Magnetický indukční tok velkou smyčkou, který
vyvolá proud I v malé smyčce, musí být stejně velký jako magnetický indukční tok
malou smyčkou, který vyvolá proud I tekoucí ve velké smyčce.

Magnetický indukční tok (jednou ze smyček) je totiž v obou případech přímo
úměrný proudu (ve druhé smyčce) a konstanta přímé úměrnosti je konstantou
vzájemné indukčnosti (tohoto uspořádání), která je v obou případech stejná.

Poznámka: Podrobnější zdůvodnění tohoto faktu najdete v komentáři k úloze
Krátký a dlouhý solenoid.

Pole velké smyčky je ale snadnější na počítání, protože jde vlastně o superpozici
polí dvou velmi dlouhých drátů. Příspěvky krátkých spojovacích vodičů ve velmi
velké vzdálenosti můžeme totiž zanedbat.

Nápověda 1

Řešte duální úlohu: uvažujte, že proud I teče velkou smyčkou a zkuste spočítat
indukční tok malou smyčkou.

Uvažte, že vzhledem k velmi velké vzdálenosti spojujících vodičů velké smyčky od
malé smyčky se uplatní pouze magnetické pole generované dlouhými přímými
vodiči velké smyčky umístěnými ve vzdálenosti a po obou stranách smyčky malé.

Nápověda 2



Bude se příspěvek k indukčnímu toku od dlouhých vodičů velké smyčky lišit?

► Řešení nápovědy 2

Vzhledem k symetrii situace a vzhledem k tomu, že proud jimi teče opačnými
směry, nikoliv. Oba příspěvky budou stejně velké.

 

Nápověda 3

Příspěvek k indukčnímu toku skrze malou smyčku od dlouhého vodiče spočtěte
takto:

Magnetické pole dlouhého vodiče s proudem závisí pouze na velikosti proudu a na
vzdálenosti od něj.

Malou smyčku proto „rozřežte“ vodorovně (tj. rovnoběžně se směrem dlouhého
vodiče) na obdélníčky o obsahu dS malé tloušťky dr s vodorovnou stranou
délky a.

V tomto obdélníčku je magnetické pole přibližně homogenní a má velikost

kde r je kolmá vzdálenost obdélníčku od dlouhého drátu. Tok obdélníčkem je tedy

Celkový indukční tok určete integrací přes všechny tyto obdélníčky.

Poznámka: Můžete se též zkusit inspirovat podobnou úlohu Magnetický tok
čtvercem.

Řešení

Je obtížné spočítat přesně tok velkou smyčkou v případě, kdy teče proud malou
smyčkou, proto budeme řešit duální úlohu. Stejný proud necháme procházet velkou
smyčkou a spočítáme indukční tok smyčkou malou.

Výsledek duální úlohy je formálně stejný jako výsledek úlohy původní, neboť pro
indukční tok platí vztah Φ = MI, tj. indukční tok je v obou případech přímo úměrný
proudu skrze stejnou konstantu M – konstantu vzájemné indukčnosti (obou
smyček).



Příspěvek od spojovacích vodičů, které jsou velmi daleko, můžeme zanedbat.
Příspěvky Φ1 od obou dlouhých drátů jsou vzhledem k symetrii situace stejné,
takže

Z nápovědy víme, že je vhodné integrovat přes úzké vodorovné obdélníčky
s plochou dS = adr, kde r je vzdálenost obdélníčku od vodiče. Integrovat budeme
v mezích od a do 2a. Pro velikost magnetické indukce B v místě obdélníčku platí

Integrací tedy dostáváme

Odtud plyne, že velikost indukovaného napětí je

Jak už jsme zmínili dříve, je spočítaná hodnota elektromotorického napětí stejná
i pro původní děj, kdy proud teče krátkou smyčkou a napětí se indukuje mezi konci
dlouhých drátů.

Směr indukovaného proudu ve velké smyčce musí mít takový směr, aby tlumil
sílící magnetické pole malé smyčky (podle Lenzova zákona). Směr obíhání proudu
ve velké smyčce bude tedy mít opačný smysl než v malé čtvercové smyčce.

Odpověď

Velikost indukovaného napětí ve velké smyčce je

Indukovaný proud ve velké smyčce musí mít takový směr, aby tlumil sílící
magnetické pole malé smyčky (podle Lenzova zákona). Směr obíhání proudu ve
velké smyčce bude tedy mít opačný smysl než v malé čtvercové smyčce.



Podobná úloha

Krátký a dlouhý solenoid



Energie magnetického pole v koaxiálním vedení

Dlouhý koaxiální kabel vede proud I jedním směrem po vnitřním válcovém vodiči
poloměru a a nazpět stejný proud I vnějším válcovým vodičem o poloměru b.
Určete energii magnetického pole připadající na délku l tohoto vodiče.
Předpokládejte, že pro permeabilitu materiálu mezi vodiči platí μ ≈ μ0.

Z vypočtené energie určete indukčnost připadající na jednotku délky kabelu.

Rozbor

Máme spočítat energii magnetického pole na jednotku délky kabelu. Ve válcovém
koaxiálním vedení umíme spočítat průběh magnetického pole – uvnitř vedení je
buzeno vnitřním válcovým vodičem, který se chová jako tenký drát v jeho ose, to
plyne například z Ampérova zákona v integrálním tvaru při použití válcové
symetrie. Ze stejného zákona dostaneme, že vně kabelu je magnetická indukce
nulová.

Poznámka: Podrobně je magnetické pole koaxiálního kabelu řešeno v úloze
Koaxiální kabel. Obdobná situace je také řešena v úloze Dutý válcový vodič, kde
je však proud rozložen rovnoměrně mezi vnitřním a vnějším válcem.

Jestliže známe průběh pole, pak snadno spočteme hustotu energie magnetického
pole. Integrací objemové hustoty energie přes část válce jednotkové délky
dostaneme celkovou energii magnetického pole na jednotku délky kabelu.

Energii magnetického pole však můžeme také vyjádřit pomocí indukčnosti
a proudu. Odkud lehko vyjádříme indukčnost koaxiálního vodiče.

Nápověda 1

Magnetické pole v koaxiálním vodiči je nenulové pouze v prostoru mezi vodiči, je
buzeno vnitřním vodičem a ten se z tohoto hlediska chová obdobně, jako by byl
tenkým vodičem umístěným v ose. Z tohoto poznatku určete magnetickou indukci
pole v prostoru mezi vodiči.

Poznámka: Kdo to chce učinit pořádněji, nechť použije Ampérova zákona
v integrálním tvaru na kruhovou smyčku se středem v ose obepínající vnitřní vodič
a použije symetrii situace k odůvodnění, že velikost magnetické indukce závisí
pouze na vzdálenosti od osy a její vektor kolem osy „rotuje“ podobně jako
v případě tenkého vodiče.

► Řešení nápovědy 1

Magnetické pole je nenulové pouze mezi vnitřním a vnějším vodičem a je buzeno
proudem ve vnitřním vodiči, který se z tohoto hlediska chová jako nekonečně
dlouhý tenký drát vedoucí osou vodiče. Proto má magnetické pole mezi vodiči
indukci o velikosti

Podrobné odvození je obsahem úlohy Koaxiální kabel.

 



Nápověda 2

Určete hustotu energie magnetického pole v prostoru mezi vodiči koaxiálního
kabelu.

► Řešení nápovědy 2

Hustota energie magnetického pole je dána vztahem

 

Nápověda 3

Protože hustota energie závisí pouze na vzdálenosti r od osy, určete celkovou
energii připadající na délku l integrací přes válcové slupky, které obepínají osu
kabelu, mají vnitřní poloměr r, malou tloušťku dr a délku l. Pro jejich objem dV
platí

Řešení

Magnetické pole je přítomno pouze mezi vnitřním a vnějším vodičem, je buzeno
proudem ve vnitřním vodiči, který se z tohoto hlediska chová jako nekonečně tenký
drát vedoucí osou vodiče. Proto má magnetické pole mezi vodiči indukci o
velikosti

Hustota energie magnetického pole w je dána vztahem

Energie připadající na válcovou slupku délky l, poloměru r a tloušťky dr je potom

Integrací přes tyto slupky dostaneme energii připadající na objem mezi vodiči
o délce l

Na jednotku délky potom připadá energie

 

Protože energie magnetického pole v případě, že materiál vodiče není
feromagnetický, může být psána také jako



kde konstanta L je indukčnost připadající na jednotku délky. Odtud dostaneme
vztah

Odpověď

Na jednotku délky připadá energie

Pro indukčnost na jednotku délky L platí vztah

Podobná úloha

Energie pole v dlouhém kabelu a vlastní indukčnost



Energie pole v dlouhém kabelu a vlastní indukčnost

Dlouhý kovový kabel vede jedním směrem proud, který je rovnoměrně rozložený
v celém jeho průřezu. Na jeho povrchu je pak tenká izolační vrstva a pokovení,
které vede proud nazpět. Určete vlastní indukčnost takového vodiče.
Předpokládejte, že pro materiál vodiče je μ ≈ μ0.

Rozbor

Máme určit vlastní indukčnost kabelu. Umíme přitom – například pomocí
Ampérova zákona v integrálním tvaru při použití válcové a délkové symetrie – najít
průběh magnetického pole vně i uvnitř vodiče.

Poznámka: Můžete se podívat na úlohu Dutý válcový vodič, kde se počítá
obecnější případ, anebo také na úlohu Dlouhý drát z magneticky měkkého
materiálu.

Jestliže známe průběh pole, pak snadno spočteme hustotu energie magnetického
pole. Integrací hustoty přes vodič pak dostaneme celkovou energii magnetického
pole ve vodiči.

Energii magnetického pole však můžeme také vyjádřit pomocí indukčnosti a
proudu, odkud lehko vypočteme indukčnost kabelu.

Nápověda 1

Určete pole uvnitř dlouhého drátu.

K tomu použijte Ampérův zákon v integrálním tvaru aplikovaný na kruhové
smyčky kolem osy drátu a fakt, že vektor magnetické indukce „rotuje“ kolem osy
podobně jako u magnetického pole tenkého drátu. Navíc velikost magnetické
indukce závisí pouze na vzdálenosti od osy – na zmíněné kruhové smyčce má tedy
konstantní velikost a má směr tečny k této smyčce.

Nápověda 2

Ze znalosti magnetické indukce určete hustotu energie magnetického pole.

Protože tato hustota bude záviset pouze na vzdálenosti od osy kabelu, vypočtěte
energii připadající na délku l integrací přes válcové slupky dV obepínající osu
vodiče o vnitřním poloměru r a délce l. Platí

Řešení – určení magnetického pole

Viz také úlohy Dutý válcový vodič a Dlouhý drát z magneticky měkkého
materiálu.

 

Magnetické pole uvnitř vodiče (tj. pod izolací) určíme podle Ampérova zákona
v integrálním tvaru. Z válcové symetrie vyplývá, že magnetická indukce bude mít
cirkulující charakter jako v případě dlouhého tenkého přímého vodiče; otázkou je
pouze její velikost v místě daném vzdáleností r od osy vodiče. Podle Ampérova
zákona platí, že



kde integrujeme přes kružnici c se středem v ose vodiče a poloměrem r. Proud I' je
celkový proud protékající (libovolnou) plochou ohraničenou touto křivkou. Je-li I
celkový proud tekoucí vnitřkem kabelu a proud je rovnoměrně rozložen v průřezu
vodiče, dostáváme

kde R je poloměr kabelového vodiče. Na levé straně Ampérova zákona dostaneme

protože B má podél kružnice c konstantní velikost a má vždy směr vektoru .

Porovnáním obou vztahů získáme rovnost

ze které vyjádříme hledanou velikost magnetické indukce B

Vně vodiče se magnetická pole vnitřního a vnějšího vodiče ruší, protože se oba
chovají jako tenký vodič v ose (a teče jimi stejně velký proud opačným směrem).
Magnetická indukce vně kabelu je tedy nulová.

Řešení – výpočet energie a indukčnosti

Hustotu energie magnetického pole v daném místě uvnitř vodiče můžeme vyjádřit
jako

kam za velikost magnetické indukce B dosadíme vztah odvozený v předchozím
oddíle

Celkovou energii E dostaneme integrací přes celý objem vodiče. Budeme
integrovat přes válcové slupky o délce l, poloměru r a tloušťce dr.



Protože pro energii magnetického pole v případě, že materiál vodiče není
feromagnetický, platí také vztah

dostáváme pro vlastní indukčnost L kabelu výraz

Povšimněme si, že výsledek je nezávislý na poloměru vodiče.

Odpověď

Pro vlastní indukčnost L kabelu platí

Podobná úloha

Energie magnetického pole v koaxiálním vedení



Volný a posuvný proud ve vodě

Uvažte deskový kondenzátor ponořený hluboko do mořské vody, jehož desky jsou
blízko sebe a budíme mezi nimi proměnné napětí

Mořská voda má při této frekvenci permitivitu přibližně ε = 81ε0, permeabilitu
přibližně μ = μ0 a měrný elektrický odpor ρ = 0,23 Ω · m.

Odhadněte poměr amplitud hustoty volného proudu a hustoty Maxwellova
posuvného proudu mezi deskami při použití kvazistacionárního přiblížení. Posuďte,
zda jeho použití bylo korektní.

Nápověda – potřebné vztahy

Uvědomte si, jak souvisí

napětí mezi deskami kondenzátoru s elektrickou intenzitou pole mezi nimi
(v kvazistacionárním přiblížení),
hustota volného proudu s intenzitou elektrického pole,
hustota posuvného proudu s elektrickou indukcí pole.

Rozbor

V deskovém kondenzátoru umíme – v kvazistacionárním přiblížení, ve kterém platí
zákony elektrostatiky – spočítat velikost elektrické intenzity v závislosti na napětí
mezi elektrodami.

Z průběhu elektrické intenzity pak umíme pomocí Ohmova zákona (v
diferenciálním tvaru) a definice hustoty posuvného proudu (parciální derivace
elektrické indukce podle času) spočítat hustotu volného i posuvného proudu. Pak
stačí porovnat jejich amplitudy.

Je jistě otázkou, nakolik je při téměř GHz frekvenci napětí kvazistacionární
přiblížení oprávněné. Jednoduché kritérium praví, že jej lze bez obav použít, pokud
nám vyjde amplituda posuvného proudu mnohem menší než amplituda volného
proudu.

Řešení

V kvazistacionárním přiblížení platí pro velikost elektrické intenzity E
homogenního elektrického pole mezi deskami

kde d je vzdálenost desek. Podle Ohmova zákona v diferenciálním tvaru odtud
plyne, že velikost hustoty volného proudu mezi deskami je

Při úpravě jsme použili vztah mezi měrnou elektrickou vodivostí σ a měrným
elektrickým odporem ρ = 1/σ. Velikost hustoty posuvného proudu mezi deskami je
potom



Poměr amplitud obou proudových hustot je tedy

Volný proud a posuvný proud jsou tedy za těchto podmínek řádově srovnatelně
velké. Z toho vyplývá, že použít kvazistacionární přiblížení v tomto případě není
zcela korektní a výpočet musíme brát spíše jako řádový odhad, nebo právě jako
pouhé ověření (ne)oprávněnosti kvazistacionárního přiblížení.

Odpověď

Použití kvazistacionárního přiblížení dává řádový odhad pro poměr amplitud
hustoty proudu a posuvného proudu

což znamená, že kvazistacionární přiblížení není při dané frekvenci zcela
oprávněné.



Diferenciální operátory ve sférických souřadnicích

Sférické souřadnice (r, θ, φ) bodu P jsou definovány následovně: r je vzdálenost
od počátku vztažné soustavy. Souřadnice θ je orientovaný úhel, který svírá
spojnice bodu P a počátku s osou z, přičemž jej měříme od osy z. A souřadnice φ
je úhel, který měříme od kladné poloosy x do přímky, kterou určuje počátek a
průmět bodu P do roviny xy.

Vztah sférických a kartézských souřadnic popisují rovnice

Ve sférických souřadnicích definujeme tři jednotkové vektory

mířící ve „směru růstu jednotlivých souřadnic“. Jestliže označíme jednotkové
vektory v kartézské soustavě mířící po pořadě ve směru kladných poloos x, y, z
postupně

potom formálně můžeme jednotkové vektory ve sférických souřadnicích definovat
vztahy

 



(a) Ověřte, že vektory  mají jednotkovou velikost a jsou navzájem
kolmé.

(b) Ukažte, že gradient skalárního pole T má ve sférických souřadnicích tvar

(c) Ukažte, že divergence vektorového pole  má tvar

(d) Ukažte, že rotace vektorového pole  má tvar

Rozbor

Úlohu budeme řešit přímým výpočtem.

S výjimkou části (a), kterou lze vyřešit přímočarým počítáním, máme v ostatních
částech úlohy převádět různé diferenciální operátory. K tomu potřebujeme
zvládnout:

vyjádření parciální derivace podle kartézských souřadnic pomocí parciálních
derivací podle sférických souřadnic,
výpočet složek vektoru ve sférických souřadnicích z jeho složek
v souřadnicích kartézských.

Podrobnosti jsou v nápovědách níže.

Komentář – k vyjádření „sférických“ jednotkových vektorů

Asi nejnázornější cestou, jak tyto vektory vyjádřit, je využít geometrie. Tady
poukážeme na způsob, jak k nim dojít na základě ryze početních úvah.

V jakýchkoli souřadnicích definujeme základní jednotkové vektory tak, aby mířili
ve směru přírůstku jednotlivých souřadnic. V kartézské soustavě tedy míří ve
směru kladných poloos x, y, z.

Má-li být stejná konvence dodržena také u sférických souřadnic, pak musí platit, že
jednotkové vektory  musí mít směr přírůstku souřadnic r, θ, φ. To jest,
popořadě musí mít směr vektorů

kde  je polohový vektor. V kartézských souřadnicích samozřejmě platí, že



neboli v jiném zápisu

Nyní využijeme definičních vztahů sférických souřadnic a dosazením za x, y, z
dostaneme, že

Nyní vypočteme hledané derivace (uvědomte si, že vektory  jsou
konstantní)

Nyní stačí tyto tři vektory podělit jejich velikostí. Protože platí (podle Pythagorovy
věty pro vektorovou algebru, neboť „kartézské“ vektory jsou jednotkové a na sebe
kolmé)

dostáváme, že

Řešení části (a)

Nejprve ověříme, že vektory  jsou jednotkové. K tomu využijeme, že
„kartézské“ jednotkové vektory  jsou jednotkové a na sebe kolmé. To
znamená, že



(A)

Díky těmto vztahům dostáváme (podle Pythagorovy věty pro vektorovou algebru),
že

Obdobně platí

A zcela analogicky také

Nyní ověříme kolmost dvojic různých vektorů . K tomu stačí spočítat
jejich skalární součin.

Obdobně je

a také platí

Vyjádření kartézských jednotkových vektorů pomocí sférických

Ukažte, že platí

► Vyjádření kartézských jednotkových vektorů – řešení

Nyní najdeme vyjádření jednotkových vektorů  pomocí vektorů

.

Víme již, že platí



(B)

(C)

(1)

(2)

Nyní rovnici (A) vynásobíme členem  a rovnici (B) členem  a
dostaneme

Rovnice sečteme a přidáme rovnici (C) pro 

Vynásobením (1) členem , (2) členem  a odečtením dostaneme

Vynásobením (1) členem , (2) členem  a sečtením dostaneme

Konečně poslední vektor  dostaneme takto: rovnici (A) vynásobíme členem
 a rovnici (B) členem 

a obě získané rovnice od sebe odečteme. Na pravé straně dostaneme vektor , a
proto platí

 

Sférické souřadnice vyjádřené pomocí kartézských souřadnic

Ukažte, že platí

► Sférické souřadnice pomocí kartézských — řešení

Umocněním definičních vztahů pro sférické souřadnice a jejich sečtením dostaneme

odkud ihned máme, že



(a1)

(a2)

(a3)

(b1)

(b2)

(b3)

(c1)

(c2)

(c3)

(a1)

(a2)

Obdobně zřejmě platí, že

Nakonec máme, že

 

Výpočet parciálních derivací — shrnutí vztahů

Pro další účely vypočtěte postupně parciální derivace proměnných r, θ, φ podle
proměnných x,y,z (celkem devět derivací). K tomu použijte vyjádření r, θ, φ jako
funkcí kartézských souřadnic.

Nakonec tyto parciální derivace vyjádřete pomocí souřadnic sférických, to jest
pomocí proměnných r,θ,φ.

To jest, ukažte, že platí

► Výpočet parciálních derivací

Z vyjádření sférických souřadnic (r, θ, φ) pomocí kartézských souřadnic (x, y, z) –
viz nápovědu výše – vypočteme příslušné parciální derivace.

Pro proměnnou r platí, že

Odtud vyplývá



(b1)

(b2)

(b3)

(c1)

Pro proměnnou θ máme vztah

Odtud vyplývá

a odtud zpětným přepsáním do sférických souřadnic dostáváme vztah

Obdobně dostaneme

a nakonec

odkud zpětným dosazením sférických souřadnic získáme

Nakonec pro proměnnou φ platí vztah

odkud máme

a zpětným převedením do sférických souřadnic dostaneme



(c2)

(c3)

Obdobně máme

a zpětným převedením do sférických souřadnic dostaneme

Nakonec zřejmě platí

odkud vyplývá

neboť θ jako funkce kartézských souřadnic na z nezávisí.

 

Nápověda k části (b)

Pro přepočítání parciálních derivací

použijte řetízkové pravidlo:

a předchozích výsledků.

Řešení části (b)

Nechť T je skalární pole. V kartézských souřadnicích je jeho gradient definován
jako vektorové pole

nebo můžeme také psát, že

V tomto vyjádření použijeme řetízkové pravidlo



a posléze dosadíme za parciální derivace a jednotkové vektory z nápověd výše

a po úpravách dostaneme hledaný vztah

Nápověda k části (c)

Divergence vektorového pole  je v kartézských souřadnicích definována vztahem

Nejprve použijeme řetízkového pravidla. Platí, že

A poté ještě musíme kartézské složky vektoru  pomocí „sférických složek“ a
sférických souřadnic.

To provedeme tak, že do vyjádření

nahradíme vektory  jejich vyjádřením pomocí kartézských souřadnic.

Řešení části (c)

Divergence vektorového pole  je v kartézských souřadnicích definována vztahem



Nejprve použijeme řetízkového pravidla. Platí, že

A poté ještě musíme kartézské složky vektoru  vyjádřit pomocí „složek
sférických“ – tedy vx, vy a vz vyjádřit pomocí sférických souřadnic a složek vr, vθ a
vφ.

Nejprve ve vyjádření

nahradíme sférické jednotkové vektory kartézskými podle vztahů uvedených v
zadání úlohy

Dostaneme tak, že

Porovnáním se vztahem

dostaneme, že

Kombinací řetízkového pravidla, parciálních derivací vypočtených v nápovědě
výše a právě odvozených vztahů dostaneme:



a nyní je potřeba provést derivování

Obdobně vypočteme y-ový člen.

a nyní je potřeba provést derivování

A nakonec vypočteme z-ový člen.

a nyní je potřeba provést derivování



Sečtením všech předchozích vztahů dostaneme

S přihlédnutím ke vztahům

a

ihned dostáváme hledaný vztah.

Nápověda k části (d)

Rotace v kartézských souřadnicích je vektor, který značíme

a jehož složky jsou definovány následovně:

Naším úkolem je najít složky tohoto vektoru ve sférických souřadnicích a
jednotlivé členy vyjádřit pomocí složek vektoru  ve sférických souřadnicích – ot
jest pomocí vr, vθ a vφ – a jejich derivací podle sférických souřadnic.

Začneme tak, že složky  vyjádříme pomocí sférických souřadnic
vektoru  a jejich derivací podle sférických souřadnic. K tomu použijeme řetízkové
pravidlo a již výše spočtené parciální derivace.

Poté použijeme následující postup. Jestliže libovolný vektor  má souřadnice (ux,
uy, uz), pak jej lze psát ve tvaru

a dosazením za jednotkové kartézské vektory jejich vyjádřením pomocí sférických
jednotkových vektorů umíme získat souřadnice vektoru  ve sférických
souřadnicích.

Řešení části (d)

Složky vektoru rotace mají tvar



(R1)

Tyto parciální derivace vyjádříme pomocí sférických souřadnic.

Z předchozí části (c) víme, že platí

z-ová složka rotace

Podle řetízkového pravidla pak máme

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vx a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Znovu podle řetízkového pravidla můžeme psát

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vy a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Využitím předchozím vztahů dostaneme po úpravách, že



(R2)

y-ová složka rotace

Podle řetízkového pravidla pak máme

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vz a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Znovu podle řetízkového pravidla můžeme psát

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vx a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Využitím obou předchozích vztahů dostaneme, že

x-ová složka rotace

Podle řetízkového pravidla pak máme

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vz a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Znovu podle řetízkového pravidla můžeme psát



(R3)

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vx a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Využitím obou předchozích vztahů dostaneme, že

Přepočet do sférických souřadnic

Nyní ještě musíme přepočítat souřadnice vektoru rotace do sférických souřadnic.
Obecně platí, že pokud má vektor  souřadnice (ux, uy, uz), potom lze psát

a souřadnice (ur, uθ, uφ) lze získat tak, že za vektory  dosadíme jejich

vyjádření pomocí vektorů  (viz výše). Platí, že

Dosazením do vztahu výše dostaneme, že

odkud ihned vyplývá, že

Aplikací tohoto obecného vztahu na  dostaneme, že

což s využitím vztahů (R1), (R2), (R3) výše dává po úpravě



Porovnejme dosažený vztah se vztahem uvedeným v zadání úlohy, z něhož plyne

Zjišťujeme, že po provedení derivace v hranaté závorce a roznásobení dostáváme
tentýž vztah.

Kýžené rovnosti pro ostatní složky vektoru rotace dostaneme analogicky dosazením
(R1), (R2), (R3) do vztahů

Odpověď

Ověřili jsme vztahy v zadání úlohy.



Diferenciální operátory ve válcových souřadnicích

Válcové souřadnice (r, φ, z) bodu P jsou definovány následovně: r je vzdálenost od
počátku vztažné soustavy. Souřadnice θ je orientovaný úhel, který svírá spojnice
bodu P a počátku s osou z, přičemž jej měříme od osy z. A souřadnice z má stejný
význam jako v kartézské soustavě.

Vztah válcových a kartézských souřadnic popisují rovnice

Ve válcových souřadnicích definujeme tři jednotkové vektory

mířící ve „směru růstu jednotlivých souřadnic“. Jestliže označíme jednotkové
vektory v kartézské soustavě mířící po pořadě ve směru kladných poloos x,y,z
postupně

potom formálně můžeme jednotkové vektory ve válcových souřadnicích definovat
vztahy

(Protože třetí jednotkový vektor je stejný v obou typech souřadnic, není zde žádná
inkonsistence ve značení.)

(a) Ověřte, že vektory  mají jednotkovou velikost a jsou navzájem
kolmé.

(b) Ukažte, že gradient skalárního pole T má ve válcových souřadnicích tvar

(c) Ukažte, že divergence vektorového pole  má tvar

(d) Ukažte, že rotace vektorového pole  má tvar



Rozbor

Úlohu budeme řešit přímým výpočtem.

S výjimkou části (a), kterou lze vyřešit přímočarým počítáním, máme v ostatních
částech úlohy převádět různé diferenciální operátory. K tomu potřebujeme
zvládnout:

vyjádřit parciální derivace podle kartézských souřadnic pomocí parciálních
derivací podle sférických souřadnic
vypočítat složky vektoru ve sférických souřadnicích z jeho sloužek
v souřadnicích kartézských

Podrobnosti jsou v nápovědách níže.

Komentář — k vyjádření „válcových“ jednotkových vektorů

Asi nejnázornější cestou, jak tyto vektory vyjádřit, je využít geometrie. Tady
poukážeme na způsob, jak k nim dojít na základě ryze početních úvah.

V jakýchkoli souřadnicích definujeme základní jednotkové vektory tak, aby mířili
ve směru přírůstku jednotlivých souřadnic. V kartézské soustavě tedy míří ve
směru kladných poloos x, y, z.

Má-li být stejná konvence dodržena také u válcových souřadnic, pak musí platit, že
jednotkové vektory  musí mít směr přírůstku souřadnic . To
jest, popořadě musí mít směr vektorů

kde  je polohový vektor. V kartézských souřadnicích samozřejmě platí, že

neboli v jiném zápisu

Nyní využijeme definičních vztahů sférických souřadnic a dosazením za x, y, z
dostaneme, že

Nyní vypočteme hledané derivace (uvědomte si, že vektory  jsou
konstantní)

Nyní stačí tyto tři vektory podělit jejich velikostí. Protože platí (podle Pythagorovy
věty pro vektorovou algebru, neboť „kartézské“ vektory jsou jednotkové a na sebe



kolmé)

dostáváme, že

Poznámka: protože souřadnici z mají kartézské i válcové souřadnice společnou,
nemuseli bychom ji zde přepočítávat.

Řešení části (a)

Nejprve ověříme, že vektory  jsou jednotkové (o posledním z nich to
víme). K tomu využijeme, že „kartézské“ jednotkové vektory  jsou
jednotkové a na sebe kolmé. To znamená, že

Díky těmto vztahům dostáváme (podle Pythagorovy věty pro vektorovou algebru),
že

Obdobně platí

Nyní ověříme kolmost dvojic různých vektorů . K tomu stačí spočítat
jejich skalární součin.



(A)

(B)

Dále je

a také platí

Vyjádření kartézských jednotkových vektorů pomocí válcových

Ukažte, že platí:

► Vyjádření kartézských jednotkových vektorů – řešení

Nyní najdeme vyjádření jednotkových vektorů  pomocí vektorů

. Pochopitelně vztah

není potřeba dokazovat – jde o stejný vektor v obou typech souřadnic.

Víme již, že platí

Nyní rovnici (A) vynásobíme členem  a rovnici (B) členem  a
sečtením dostaneme

Nakonec rovnici (A) vynásobíme členem  a rovnici (B) členem  a
sečteme. Dostaneme vztah

 

Válcové souřadnice vyjádřené pomocí kartézských souřadnic

Ukažte, že platí:

► Válcové souřadnice pomocí kartézských – řešení

Umocněním definičních vztahů pro souřadnice x, y a jejich sečtením dostaneme



(a1)

(a2)

(a3)

(b1)

(b2)

(b3)

(c1)

(c2)

(c3)

(a1)

(a2)

odkud ihned máme, že

Obdobně zřejmě platí, že

 

Výpočet parciálních derivací – shrnutí vztahů

Pro další účely vypočtěte postupně parciální derivace proměnných  podle
proměnných  (celkem devět derivací). K tomu použijte vyjádření 
jako funkcí kartézských souřadnic.

Nakonec tyto parciální derivace vyjádřete pomocí souřadnic válcových, to jest
pomocí proměnných .

Konkrétně ukažte, že platí

► Výpočet parciálních derivací – řešení

Z vyjádření válcových souřadnic ( ) pomocí kartézských souřadnic (
) – viz nápovědu výše – vypočteme příslušné parciální derivace.

Pro proměnnou r platí, že

Odtud vyplývá



(a3)

(b1)

(b2)

(b3)

(c1)

(c2)

(c3)

Pro proměnnou  máme vztah

odkud máme

Obdobně máme

a konečně

neboť  jako funkce kartézských souřadnic na z nezávisí.

Výpočet parciálních derivací pro souřadnici z je jednoduchý

neboť z nezávisí na x ani na y.

 

Nápověda k části (b)

Pro přepočítání parciálních derivací

použijte řetízkové pravidlo:

přičemž si uvědomte, že (poslední) parciální derivace proměnné z v předchozích
vztazích jsou nulové (viz nápovědy výše). Poslední derivaci není třeba
přepočítávat, neboť souřadnice z má stejný význam ve válcových i kartézských
souřadnicích.



Řešení části (b)

Nechť T je skalární pole. V kartézských souřadnicích je jeho gradient definován
jako vektorové pole

nebo můžeme také psát, že

V tomto vyjádření použijeme řetízkové pravidlo

a posléze dosadíme za parciální derivace a jednotkové vektory z nápověd výše

a po úpravách dostaneme hledaný vztah

Nápověda k části (c)

Divergence vektorového pole  je v kartézských souřadnicích definována vztahem

Nejprve použijeme řetízkového pravidla. Platí, že

přičemž v těchto vztazích jsou parciální derivace proměnné z podle x, y nulové.
Poslední parciální derivaci  není potřeba přepočítávat.

Poté ještě musíme kartézské složky vektoru  vyjádřit pomocí „sférických složek“
a sférických souřadnic.



To provedeme tak, že ve vztahu

nahradíme vektory  jejich vyjádřením pomocí kartézských souřadnic
(viz nápovědu výše).

Řešení části (c)

Přečtěte si nápovědu k této části. Obsahuje počáteční kroky řešení, na které nyní
navážeme.

Nejprve ve vyjádření vektoru ve válcových souřadnicích

nahradíme válcové jednotkové vektory kartézskými podle vztahů uvedených
v zadání úlohy

Dostaneme tak, že

Porovnáním se vztahem

dostaneme, že

Kombinací řetízkového pravidla, parciálních derivací vypočtených v nápovědě
výše a právě odvozených vztahů přepočítáme první parciální derivaci v definici
divergence:



a nyní je potřeba provést derivování závorek a přenásobení:

Obdobně vypočteme y-ový člen.

a nyní provedeme derivování členů v závorkách a přenásobení:

Poslední z-ový člen není potřeba přepočítávat.

Dosazením do definičního vztahu pro divergenci

z předchozích výpočtů dostáváme po jednoduchých úpravách

Zderivujeme-li závorku ve vztahu pro divergenci uvedeném v zadání úlohy

ihned vidíme, že hledaný a získaný vztah jsou vskutku totožné.

Nápověda k části (d)

Rotace v kartézských souřadnicích je vektor, který značíme

a jehož složky jsou definovány následovně:



Naším úkolem je najít složky tohoto vektoru ve válcových souřadnicích a
jednotlivé členy vyjádřit pomocí složek vektoru  ve válcových souřadnicích – to
jest pomocí  – a jejich derivací podle válcových souřadnic.

Začneme tak, že kartézské složky vektoru rotace  vyjádříme pomocí
válcových souřadnic vektoru  a jejich derivací podle válcových souřadnic. K
tomu použijeme řetízkové pravidlo a již výše spočtené parciální derivace.

Poté použijeme následující postup. Jestliže libovolný vektor  má souřadnice (ux,
uy, uz), pak jej lze psát ve tvaru

a dosazením za kartézské jednotkové vektory z jejich vyjádření pomocí válcových
jednotkových vektorů umíme získat souřadnice vektoru  ve válcových
souřadnicích.

Řešení části (d)

Složky vektoru rotace mají tvar

Tyto parciální derivace vyjádříme pomocí válcových souřadnic.

Z předchozí části (c) víme, že platí

z-ová složka rotace

Podle řetízkového pravidla pak máme

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vx a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)



(R1)

Znovu podle řetízkového pravidla můžeme psát

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro složku vy a příslušné parciální derivace
(viz nápověda výše)

Dosazením do vztahu

provedením derivování v závorkách a jednoduchými úpravami dostaneme

Což je část hledaného vyjádření vektoru rotace.

y-ová složka rotace

Podle řetízkového pravidla pak máme

a nyní dosadíme za parciální derivace souřadnic (viz nápověda výše)

Ve druhé parciální derivaci

řetízkové pravidlo používat nemusíme, neboť z je proměnná i ve válcových
souřadnicích. Dosadíme tak pouze z předchozího vztahu za vx pomocí složek
vektoru  ve válcových souřadnicích:

Využitím obou předchozích vztahů dostaneme, že



(R2)

(R3)

x-ová složka rotace

V parciální derivaci

opět nemusíme používat řetízkové pravidlo. Stačí tak dosadit z předchozích vztahů
pro složku vy (viz výše)

Ve druhé parciální derivaci této složky rotace už řetízkové pravidlo užít musíme:

nyní dosadíme z předchozích vztahů pro příslušné parciální derivace souřadnic (viz
nápověda výše)

Využitím obou předchozích vztahů dostaneme, že

Přepočet do válcových souřadnic

Nyní ještě musíme přepočítat kartézské souřadnice vektoru rotace do souřadnic
válcových. Obecně platí, že pokud má vektor  kartézské souřadnice (ux, uy, uz),
potom lze psát

a souřadnice válcové  lze získat tak, že za vektory 

dosadíme jejich vyjádření pomocí vektorů  (to jsme již provedli výše).
Připomeňme, že potom platí

Dosazením do vztahu výše dostaneme, že



odkud porovnáním se vztahem

ihned vyplývá, že

Aplikací tohoto obecného vztahu na vektor  dostaneme, že

což s využitím vztahů (R2), (R3) výše dává po úpravě

což je další část hledaného vztahu pro rotaci vektoru ve válcových souřadnicích.

Dále ze vztahů pro vektor  výše máme pro souřadnici :

odkud s využitím vztahů (R2), (R3) výše po úpravě dostaneme

což je poslední část hledaného vztahu pro rotaci vektoru ve válcových
souřadnicích.

Odpověď

Všechny vztahy jsme ověřili.



Pole homogenně polarizované koule

Určete průběh potenciálu pole homogenně polarizované koule. Uvnitř koule určete
také intenzitu elektrického pole. Popište také charakter pole uvnitř i vně koule.

Poznámka: Polarizace je homogenní, nikoliv radiální! To jest, vektor polarizace je
v celé kouli konstantní, má stejnou velikost i stejný směr.

Nápověda 1

Uvědomte si, že vektor polarizace má význam „hustoty dipólů“ v materiálu. To
znamená, element koule dV' se chová jako dipól s dipólovým momentem

Nápověda 2

Pro potenciál pole elementárního dipólu  umístěného v bodě  platí

Nápověda 3

Potenciál pole homogenně polarizovaného materiálu napište jako integrál přes
příspěvky elementárních dipólů .

Řešení — sestavení integrálu

Vektor polarizace má význam hustoty dipólů a pro potenciál pole v bodě 
elementárního dipólu  umístěného v místě platí vztah

Potenciál v libovolném bodě prostoru v případě polarizované koule tedy můžeme
určit takto: prostorový element koule dV' se chová jako elementární dipól
s dipólovým momentem . Potenciál určíme integrací přes
jednotlivé příspěvky, platí tedy



(1)

(2)

Zbývá vypočíst tento integrál, k čemuž lze užít různých postupů.

Nápověda 4

Uvědomte si, že vektor polarizace  je konstantní a lze jej vytknout před integrál.
Podívejte se nyní dobře na tvar integrálu, zda jste se s ním již někde nesetkali.

Nápověda 5

Integrál po vytknutí má formálně stejný tvar, jako integrál pro určení intenzity
elektrického pole v materiálu s rovnoměrnou hustotou rozložení náboje ρ = 1.
Využijte toho při jeho počítání.

Nápověda 6

Určit integrál po vytknutí vektoru polarizace je po formální stránce stejná úloha
jako určit intenzitu elektrického pole buzeného koulí s rovnoměrně rozloženým
objemovým nábojem o jednotkové hustotě. V obou úlohách má totiž vyšetřovaný
integrál stejný tvar.

Integrál lze vypočítat přímo, výhodnější ale je použít Gaussovu větu elektrostatiky.

Řešení — trik

Pro potenciál v libovolném bodě prostoru  podle předchozí části řešení platí

a protože vektor  je konstantní, lze jej vytknout před integrál

ovšem s tím, že nyní v závorce integrujeme vektorovou funkci. Jedná se tedy
vlastně o tři integrály pro každou složku zvlášť.

Označme nyní

Integrál v závorce se shoduje s integrálem pro výpočet intenzity elektrického pole
v bodě , které je buzeno koulí s rovnoměrně rozloženým objemovým nábojem
o jednotkové hustotě.

Přestože integrál jde vypočíst přímo, k výpočtu intenzity můžeme použít Gaussovu
větu. Výpočet je stručně připomenut v následujícím oddílu.

Řešení — určení integrálu pomocí Gaussovy věty

Označme R poloměr koule.

Intenzita elektrického pole v místě  v důsledku sférické symetrie má směr i



orientaci vektoru  a její velikost E(r) závisí pouze na vzdálenosti r od středu
koule. Podle Gaussovy věty elektrostatiky

v níž na levé straně integrujeme přes sféru o poloměru r a napravo je náboj
obsažený uvnitř této sféry, to jest v kouli o poloměru r, platí

což pro r > R dává (připomeňme, že v našem případě ρ = 1)

a pro r < R dostáváme

Vektorově tedy dostáváme

uvnitř koule

vně koule

Řešení — závěrečný výpočet a interpretace výsledků

Ze vztahů (1) a (2) uvedených v předcházejících oddílech řešení vyplývá, že

Uvnitř koule dostáváme

Elektrickou intenzitu pole uvnitř koule můžeme vypočítat jako záporně vzatý
gradient. Vzhledem k tomu, že vektor  je konstantní, je

a pro intenzitu pole uvnitř homogenně polarizované koule  tedy platí



Vnitřní pole je tedy homogenní (neboť vektor  je konstantní) a vektor intenzity
má stejný směr a opačnou orientaci než vektor polarizace.

Vně koule dostáváme

Pokud použijeme vztah pro celkový dipólový moment koule

můžeme vztah pro potenciál upravit na tvar

z čehož vyplývá, že pole vně koule je stejné jako pole ideálního dipólu umístěného
v jejím středu s dipólovým momentem .

Výsledky

Uvnitř koule je homogenní pole, potenciál je určen vztahem

a pro intenzitu pole platí

Vně koule má pole charakter pole ideálního dipólu, potenciál je určen vztahem

kde  je celkový dipólový moment koule určený vztahem

Komentář – další možné způsoby výpočtu

První způsob řešení je podrobně popsán v úloze: použijeme interpretace veličiny
polarizace jako hustoty dipólů a potenciál elektrického pole počítáme integrací
(podle principu superpozice) příspěvků elementárních dipólů v kouli. Získaný
integrál počítáme trikem pomocí Gaussovy věty. Tento integrál lze ale určit také
přímým výpočtem.

Druhý způsob je založen na jiné myšlence: neutrální kouli si představíme jako
superpozici koule kladně nabité a koule záporně nabité, které se překrývají. Její
homogenní polarizaci interpretujeme jako malé posunutí d kladné koule vůči
záporné kouli tak, aby pro celkový dipólový moment p = PV zároveň platilo p =
Qd. (Ideální dipóly v jednotlivých místech koule tak vlastně nahrazujeme
neideálními). Pole pak určíme podle principu superpozice jako součet polí obou



nabitých koulí a provedeme „dipólový“ limitní přechod: d → 0 při zachování
konstantního dipólového momentu p.

Třetí způsob využívá možnost nahrazení objemové polarizace soustavou vázaných
nábojů, které vytvářejí stejné pole. Podle explicitních vztahů určíme z vektoru
polarizace hustotu povrchového a objemového vázaného náboje a jím vytvářené
pole pak můžeme určit jinými metodami elektrostatiky. K tomu podotkněme, že
přímočaré použití Gaussovy věty se nenabízí (situace není válcově ani sféricky
symetrická) a přímá integrace příspěvků plošného náboje se zdá být elementárními
metodami neproveditelná. Protože situace je symetrická vzhledem k otočení vůči
ose procházející středem koule a mající směr vektoru polarizace (tzv. azimutální
symetrie), lze využít sofistikovanějších technik, například obecného řešení
Laplaceovy rovnice ve sférických souřadnicích za podmínky této symetrie.
Podrobnosti lze najít například v učebnici D. J. Griffithse, Introduction to
Electrodynamics, str. 138-139 a 142-144.
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