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Magnetické vlastnosti 
elektrického proudu

Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. Oerstedův pokus
2. cívka
3. magnetické pole cívky s proudem
4. druhy cívek
5. schematické značky
5. magnetické účinky cívky
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MAGNETICKÉ VLASTNOSTI 
ELEKTRICKÉHO PROUDU

• 1820 Hans Christian Oersted
• dánský fyzik
• objevil, že kolem vodiče s elektrickým 

proudem je magnetické pole, které 
působí na magnetku

VII 1815:58

Oerstedův pokus

• vodič při otevřeném spínači nad 
ustálenou magnetkou ve směru sever-jih

• po sepnutí spínače se magnetka vychýlí

VII 1816:17

• na magnetku působí magnetická síla 
zemského magnetického pole, která 
působí ve směru vodiče (drátu)

• magnetické síly vyvolané elektrickým 
proudem klesají s rostoucí vzdáleností

• magnetické indukční čáry mají tvar kružnic, 

kružnice leží v rovinách kolmých na vodič a mají 
středy v bodech vodiče

• orientace závisí na směru proudu ve vodiči, 

poznáme z polohy magnetek

VII 1815:58

• větší výchylky dosáhneme, když vodič 
svineme do několika závitů a magnetku 
přiblížíme k ose závitů

• tím jsme vytvořili cívku

• po uzavření obvodu se magnetka natočí 
jedním pólem k cívce

• při opakování pokusu u druhého konce 
cívky, se magnetka natočí k cívce 
druhým pólem



VY_32_INOVACE_63.notebook

2

September 13, 2012

VII 1815:58

• magnetické pole cívky s proudem je 
podobné magnetickému poli tyčového 
magnetu 

• na jednom konci cívky s proudem je severní 
a na druhém konci jižní magnetický pól

• vyměníme-li svorky zdroje elektrického 
napětí v elektrickém obvodu, vymění se 
magnetické póly cívky

• magnetické pole cívky je vně i uvnitř cívky, 
kterou prochází proud

VII 1815:58

Magnetické pole cívky s proudem

VII 1816:16

Cívka

• navinutí vodiče na povrch válce nebo 
hranolu

• k zesílení magnetického pole vodiče
• jednovrstvé nebo vícevrstvé
• obvykle z mědi
• ke zvětšení magnetických vlastností 

se vkládá dovnitř jádro 
z magneticky měkké oceli

Solenoid
• velmi dlouhá cívka (délka je větší než 

průměr cívky)

VII 1816:16

Schematické značky

VII 1816:29

• magnetické indukční čáry uvnitř 
cívky jsou rovnoběžné s její osou

• je to homogenní magnetické pole

• magnetické účinky cívky závisí na: 
1/počtu závitů cívky
2/na jejích rozměrech 
3/na velikosti elektrického proudu, 

který cívkou prochází

• magnetické účinky cívek ubývají 
stejně jako u tyčových magnetů 
s třetí mocninou vzdálenosti

VII 1816:31

počet závitů zesílení účinku

300

600 2x silnější mag. pole

1 200 4x silnější mag. pole

Vliv počtu závitů na magnetické účinky cívky
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Metodický list

Téma: Magnetické vlastnosti elektrického proudu

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: magnetka,cívka, jednoduchý elektrický obvod

Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad
list č.12  žáci doplní, kolikrát se zvětší účinek (řešení je pod roletou)
list č.13  test Lesson Activity Toolkit k prověření pochopení učiva
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