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1.Opakování základních vztahů – magnetické pole 

 

Magnetická síla  na vodič          Fm = B I l      

Magnetická síla na nabitou částici  Fm = B Q v      

Magnetická síla dvou vodičů     Fm = 
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Indukční tok                                   = B S                                                   www.techmania.cz/edutorium 

 

Indukované napětí                    Ui = - 
  

  
 

 

 

 

 

2.Test  - viz. příloha 

 

3. Úlohy 

 

1. Vodič o délce 80 cm a hmotnosti 0,16 kg je zavěšen na dvou tenkých vláknech a 

umístěn v magnetickém poli ( viz obrázek ). Vodičem prochází proud 2 A,  indukce je 

1T. O jaký úhel se odchýlí závěsné vodiče od svislého směru?  

 

 

 

 



 

2. Čtyři přímé dlouhé rovnoběžné vodiče prochází vrcholy čtverce ABCD  o straně 30 cm 

kolmo na jeho rovinu. Vodiči prochází proud 10 A. V bodě ABC do nákresny, v bodě D 

před nákresnu. Určete magnetickou indukci. Permitivita vakua je 4  . 10 -7 N A-2. 

 

 

 

 

 

 

3. Vypočítejte magnetickou indukci magnetického pole, ve kterém se přímý vodič délky 

12 cm pohybuje kolmo na směr magnetické indukce rychlostí 0,2 m s-1. V obvodě je 

zařazen ampérmetr o odporu 0,4  . Galvanometr ukazuje proud 24 mA. 

 

4. Proton se pohybuje v magnetickém poli rychlostí 2 . 106 m s-1 kolmo k indukčním 

čarám. Magnetická indukce je 15 mT, hmotnost protonu 1,67 . 10-27 kg, náboj       

1,602 . 10-19 C. Určete poloměr kružnicové trajektorie protonu. 

 

 

 

 

   



5. Částice   se pohybuje rychlostí 106 m s-1 a vlétne do magnetického pole kolmo na 

indukční čáry. Tloušťka magnetického pole je 10 cm, indukce pole 0,1 T. Určete     

úhel  , o který se částice odkloní od původního směru. Poměr náboje a hmotnosti 

částice je 5 . 107 C kg-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výsledky 

         Test :  viz. příloha 

         Úlohy:  1)   = 45  

                       2) B = 19     

                       3) B = 0,4 T 

                       4) r = 1,4 m 

                       5)   = 30   


