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Zásadní otázka na úvod:

PROČ SE O TOM BAVÍME?
Elektřina a magnetismus jsou dva různé projevy jedné a téže síly -

elektromagnetické interakce. Ta je jednou ze čtyř základních sil, kterými 
popisujeme všechny známé interakce mezi částicemi a poli v mašem vesmíru. 

Pochopení elektřiny a magnetismu otevírá ideální dveře k 
jejímu pochopení... 



Trocha historie na úvod
Za praotce vědeckého bádání nad elektřinou považujeme Williama 
Gillberta, anglického lékaře a vědce (1544 - 1603). Ostatně název 
elektřina nebo elektrická síla pocházejí právě od něho.
Skutečný rozvoj však věda zaznamenala až po sestrojení prvního 
stabilního zdroje elektřiny - elektrického článku Alessandra Volty v 
roce 1800. 
Během první poloviny 19. století byla prozkoumána většina běžných 
elektrických vlastností a nalezena souvislost elektřiny s magnetismem.
Toto průkopnické období završila práce Jamese Clerka Maxwella, 
který prostřednictvím pouhých čtyř rovnic vyjádřil nejen všechny 
dosavadní objevy, ale dokonce předpověděl další, tehdy ještě 
neznámé jevy. 



Trocha historie na úvod
Další pro rozvoj vědy intenzivní období odstartoval  v roce 1897 J. J. 
Thomson svým objevem elektronu.
Nejprve Max Planck a Albert Einstein vytvořili základy k vysvětlení 
kvantových vlastností elektromagnetického záření. Další  významný 
pokrok přinesl Hendrik Lorentz se svou teorií elektromagnetismu, 
kterou správně interpretovala Einsteinova speciální teorie relativity.
O něco později následoval objev protonu (1911) a neutronu (1933).
Maxwellova teorie však selhávala při vysvětlit určitá chování nabitých 
elementárních částic (např. elektronu nebo protonu). To se podařilo 
až Richardovi Feynmanovi v teorii kvantové elektrodynamiky.
Pro tuto chvíli však už historii opusťme, však určitě budeme mít 
příležitost se k ní někdy vrátit.



Elektromagnetická vlna

Foton - částice nebo 
vlnění? 
Obojí! Ale to si 
vysvětlíme později
v rámci kvantové 
mechaniky.

Elektromagnetické záření je děj, při němž se v čase a prostoru šíří 
příčné vlnění elektrického a magnetického pole. Nejmenší možná 
dávka (množství) záření,  tedy kvantum, se nazývá foton. Ten je 
současně polní částicí (zprostředkovatelem) elektromagnetické 
interakce.



Elektromagnetické pole
Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a 
představuje vzájemně se ovlivňující proměnné elektrické pole a 
magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení 
mezi elektricky nabitými částicemi. 
Vzájemný vztah elektrického a magnetického pole spočívá v tom, 
že libovolná změna jednoho z polí má za následek změnu 
druhého pole. Zprostředkovatelem je, jak jsme již řekli, foton. 
Elektromagnetické pole se v prostoru šíří elektromagnetickými 
vlnami, které díky svojí konečné rychlosti (ve vakuu rychlost světla) 
nezmizí, pokud odstraníme jejich zdroj, ale pokračují v šíření 
prostorem a časem.

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/el_pole.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/magnet_pole.html


Elektrická energie
Elektrickou energií zveme schopnost elektromagnetického pole 
konat elektrickou práci.
Elektrická práce je jev, při kterém elektrické pole působí 
elektrickou silou na elektricky nabité částice (posouvá jimi).
Elektrické pole je fyzikálním polem, jehož zdrojem je elektricky 
nabité těleso.
Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na elektricky 
nabitá tělesa.



Magnetismus
Magnetismem zveme fyzikální jev, projevující se zejména silovým
působením na pohybující se nositele elektrického náboje, tedy 
elektricky nabité částice.
Důsledkem tohoto silového působení jsou i změny elektrických, 
optických a termodynamických vlastností látek, vystavených 
působení magnetického pole,
Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se 
elektrický náboj, tedy elektrický proud. Je částí 
elektromagnetického pole, přičemž vztah mezi magnetickým a 
elektrickým polem popisují Maxwellovy rovnice.



Elektrický náboj
Elektrický náboj (Q) je fyzikální veličina (vlastnost jevu nebo látky, 
kterou lze vyjádřit číslem a referencí), vyjadřující schopnost 
působit elektrickou silou a způsobuje tuto sílu, pokud jsou nabitá 
tělesa umístěna v elektromagnetickém poli.
Jsou dva druhy elektrického náboje - kladný (+ proton) a záporný 
(- elektron).
Pokud je celkový náboj roven
nule, říkáme, že je neutrální.
Shodné náboje se odpuzují,
opačné náboje se přitahují.



Elektrický proud je uspořádaný tok nosičů elektrického náboje. V 
kovech je to tok volných elektronů.
Směr toku proudu je od kladného pólu zdroje k zápornému. 
Tento směr vyplývá z historie a je dnes spíše důsledkem 
všeobecné dohody. Elektrony ve skutečnosti tečou směrem 
opačným - jsou přitahovány pólem zdroje s opačným nábojem, 
tedy kladným.
Elektrický proud
 známe stejnosměrný 
a střídavý, podle 
způsobu toku vodičem.

Elektrický proud



Působení magnetického pole na vodič
Tip na experiment

Na vodič s proudem v magnetickém 
poli působí magnetická síla. Směr 
této síly určíme pomocí Flemingova 
pravidla levé ruky: 
Přiložíme-li levou ruku na vodič tak, 
aby prsty ukazovaly směr proudu a 
magnetické indukční čáry vstupovaly 
do dlaně, ukazuje odtažený palec 
směr síly, kterou působí magnetické 
pole na přímý vodič s proudem



pohybem vodiče v magnetickém poli
pohybem magnetického pole kolem vodiče

Elektromagnetická indukce je fyzikálním jevem, při kterém dochází 
ve vodiči ke vzniku elektrického napětí a proudu v důsledku 
působení proměnlivého magnetického pole. Takto vzniklé napětí a 
proud nazýváme indukované.

Elektromagnetická indukce vzniká:

Zákon elektromagnetické indukce vyslovil M. Faraday v roce 1831:

Umístíme-li do magnetického pole závit z tenkého vodiče, bude 
jeho plochou S procházet magnetický tok     (řecké fí). 

Elektromagnetická indukce



Elektromagnetická indukce
Tip na experiment

Při změně magnetického indukčního 
toku v okolí vodiče dochází k 
indukování napětí ve vodiči, což plyne z 
Faradayova zákona elektromagnetické 
indukce. Velikost indukovaného napětí 
je závislá na velikosti změny 
magnetického indukčního toku a její 
rychlosti – rychlá změna vede ke vzniku 
vyššího indukovaného napětí.
S rostoucím počtem závitů roste 
indukované napětí,



Téma pro seminář

Elektřina a magnetismus

Co je to světlo? 
Můžeme vidět teplo?
Je bílé světlo bílé?
Co jsou protony a elektrony?
Jak fungují magnety?
Jak spolu souvisejí elektřina a 
magnetismus?
Co udělá střelka kompasu v okolí 
vodiče pod proudem?
Vyrobme si vlastní elektřinu.



Seminář:
Studenti si v rámci semináře prozatím velmi zjednodušeně ujasňují obsah pojmů 
atom, proton, neutron, elektron a foton, zejména z úhlu pohledu 
elektromagnetické interakce. 
S ohledem na kladný náboj protonů a jejich uskupení v jádře atomu (dle elm. 
interakce by se měly odpuzovat) byla zmíněna a zjednodušeně vysvětlena 
existence a působení další interakce silné jaderné síly. 
Mentor si studentům ujasnil charakter šíření elektromagnetického záření v 
prostoru a čase, zejména s ohledem na vysvětlující obrázek přednáškové 
prezentace.
Mentor pomáhá studentům ujasnit pojem elektrický náboj a elektricky nabitá 
částice. 



Seminář:
Dále mentor předkládá studentům pobídky z nalezení společných znaků mezi 
magnetismem a elektřinou, vysvětluje studentům pojem magnetické domény a 
orientace jejich dipólových momentů ve vztahu k permanentnímu magnetu 
např. ferit nebo neodym, paramagnetickým a diamagnetickým látkám (konkrétně
aluminium a měď) a nemagnetickým materiálům (např. dřevo).

Mentor se studenty hledá vztah mezi pohybem elektricky nabitých částic a 
magnetickým polem a jeho tokem. Mentor navrhuje provedení v přednášce 
navrženého experimentu pro ověření Flemingova pravidla levé ruky.
K němu mentor ještě navrhuje provedení pokusu s rovným vodičem, kterým 
prochází elektrický proud a kompasem pro demonstraci vzniklého magnetického 
pole.



Seminář:
Následně se mentor podrobněji věnuje rozdílu mezi střídavým a stejnosměrným 
proudem. Pro příklad vysvětluje monočlánek a elektricku zásuvku. 
Studenti si tak uvědomují rozdíly v charakteru toku elektronů ve vodiči, kterým 
prochází střídavý proud a vodiči, kterým prochází stejnosměrný proud. Rovněž 
chápou pojem frekvence střídavého proudu a že v zásuvkách (distribuční 
soustavě) je 50Hz, tedy 50 kmitů (změn polarity) za sekundu.

Následně mentor se studenty rozebírá vztah mezi výkonem elektrické energie, 
elektrickým napětím a elektrickým proudem. K objasnění využívá analogii s 
vodou a potrubím.
Ještě uvádí praktický příklad na mezigenerační změně konstrukce 3D tiskáren - 
konkrétně snížení proudu zvýšením napětí a tím zabránění hoření konektorů.



Seminář:
Na závěr semináře mentor otevírá téma elektromagnetické indukce. Studentům 
objasňuje cívku a dále vztahy mezi průřezem vodiče, plochou vodiče, počtem 
závitů cívky, silou permanentního magnetu, rychlostí změny magnetického pole a 
velikostí indukovaného napětí a proudu.

Mentor studentům navrhuje provedení experimentu s elektromagnetickou 
indukcí prostřednictvím cívky a permanentního magnetu.   



Experiment 1. magnetický tok:
Jeden až dva studenti vytvářejí pomocí ocelového plechu a neodymových 
magnetů magnet tvaru podkovy. Jiný student vytváří 3D model stojánku a 
vytiskne jej, další student pak vytváří z vodičů a šroubků kontakty a závěsy pro 
vodič. Nakonec studenti vše kompletují a zahajijí experiment:

Před připojením stejnosměrného elektrického proudu studenti předvídají, 
kterým směrem se podle Flemingova pravidla levé ruky vychýlí hlavní vodič. Poté 
předpověď ověřují pokusem.  
Mění polaritu zapojení a ověřují, zda se změní směr magnetického toku a zda je v 
souladu s pravidlem levé ruky.
Pozorují, jak se se mění míra vychýlení s velikostí nastaveného proudu z 
laboratorního zdroje, který aparaturu napájí.



Experiment 2. magnetické pole:
Jeden za studentů vytváří 3D model držáku vodiče a následně jej vytiskne. 
Do vytištěného držáku studenti umístí vodič a zafixují jej pomocí uzlíků.

Před zahájením pokusu  studenti vyslovují teze, jak bude v okolí vodiče, kterým 
prochází elektrický proud, reagovat střelka kompasu.

Následně je vodič napájen stejnosměrným proudem z laboratorního zdroje a 
kolmo k jeho ose je studenty přikládán kompas. Studenti pozorují chování 
kompasu v kruhovém magnetickém poli a porovnávají pozorované jevy s 
vyslovenými tezemi.



Experiment 3. elektromagnetická indukce:
Jeden za studentů vytváří 3D model dutého jádra cívky, který následně zhotoví 
na 3D tiskárně. 
Na vytištěné jádro studenti navinou cívku z izolovaného vodiče, do jádra 
následně umístí neodymový magnet. 
Nejprve studenti zkoumají vznik indukovaného elektrického napětí voltmetrem, 
následně pozorují průběh elektromagnetické indukce na osciloskopu. 
Studenti pokusem odhalují, že existuje ideální rychlost pohybu magnetu v cívce, 
která vytváří harmonický sinusový průběh změn napětí na cívce.



Experiment 3. elektromagnetická indukce:
Dalším z experimentů je napájení cívky a pozorování chování magnetu v 
otevřeném jádře cívky. 
Studenti zjišťují, že při připojení dostatečně silného a tvrdého elektrického zdroje 
dojde k vystřelení magnetu ven z jádra cívky - vzniká elektromagnetické dělo.
Současně pozorují jev, kdy do již napájené cívky je následně vložený magnet 
chycen v magnetickém poli cívky.
Studenti pozorují rozdíl mezi napájením cívky z měkčího laboratorního zdroje 
(má pozvolný nárůst proudu) a tvrdým zdrojem 12V akumulátoru.
Studenti rovněž pozorují vliv změny napětí nebo proudu. Docházejí k závěru, že 
rozhodující je elektrický příkon, tedy součin napětí a proudu.    



Experiment 3. elektromagnetická indukce:
Nakonec studenti vkládají do cívky jádro z magneticky měkké oceli. Mentor 
vysvětluje rozdíl mezi magneticky měkkou a magneticky tvrdou ocelí.

Při napájení cívky elektrickým proudem studenti pozorují, že vložené jádro je 
zmagnetizováno a přitahuje magnetické látky. Po odpojení napájení cívky se 
magnetická síla rychle vytratí, po opětovném připojení se opět objeví. 
Studenti objevují elektromagnet.

Nakonec mentor se studenty diskutuje o výsledcích provedených experimentů, 
jejich příčinách a vztazích.




