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Působení magnetického 
pole na vodič

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

1. M. Faraday
2. velikost síly v magnetickém poli
3. pravidlo levé ruky k určení směru vychýlení vodiče
4. pravidlo pravé ruky pro určení severního pólu cívky 
    s proudem
5. katodová trubice
6. polární záře

VI 2717:12

PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO 
POLE NA VODIČ

Michael Faraday

• anglický chemik a fyzik 
(18. a 19. století)
• objevitel 
elektromagnetické 
indukce, elektrických 
siločar a magnetických 
indukčních čar

VII 1817:02

• na vodič, kterým protéká proud, působí
  v magnetickém poli síla

• tato síla je tím větší, čím:

a/ je větší proud
b/ je silnější magnetické pole
c/ delší část vodiče je v mag. poli

VII 1816:56

• síla závisí i na úhlu, který svírá vodič
  s indukčními čarami
 
• největší, když jsou indukční čáry kolmé       

k vodiči 

• nulová, když jsou rovnoběžné

VI 2717:15

PRAVIDLO LEVÉ RUKY k určení směru 
vychýlení vodiče

• palec ukazuje směr síly (směr vychýlení      
  vodiče), když prsty míří ve směru proudu a    
  magnetické indukční čáry vstupují do dlaně
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PRAVIDLO PRAVÉ RUKY  pro určení 
severního pólu cívky s proudem

• cívku uchopíme do pravé ruky tak, aby 
prsty ukazovaly směr elektrického 
proudu v závitech cívky

• odtažený palec ukazuje severní pól 
cívky

VI 2717:19

KATODOVÁ TRUBICE

• 2 elektrody v trubici, kde je vakuum
• při připojení vysokého napětí vycházejí
  z katody (záporná elektroda) paprsky
• při dopadu na vhodnou látku světélkují
• jsou to rychle se pohybující elektrony

VI 2717:21

• vlétne-li nabitá částice do magnetického 
pole, působí na ni síla, která je kolmá 
k rychlosti

• síla zakřivuje trajektorii pohybu částice

a/ je-li rychlost kolmá k indukčním čarám
trajektorie je kružnice
b/ má-li rychlost směr indukčních čar
trajektorie je přímka
c/ v ostatních případech
   trajektorie je šroubovice

VI 2717:24

Polární záře

• světelné záření způsobené nabitými 
částicemi, které přicházejí ze Slunce a 
z kosmu

• trajektoriemi částic jsou šroubovice podél
  indukčních čar zemského magnetického pole
• tyto indukční čáry vystupují poblíž 

magnetických pólů Země
• proto částice vstupují do atmosféry poblíž 

pólů
• narážejí na molekuly vzduchu a způsobují
  světelné záření
• když je Slunce aktivní - velký počet 

nabitých částic - vidíme polární záři i u nás

VI 2717:27

polární
záře

VII 1817:14
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Dostupné z: http://fyzikalniulohy.cz/_upload/00478/priklad20c2.png

Katodová trubice  (list 8)
Http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/MLYNEK/INDEX.HTM. Fyzweb.cz 
[online]. 2011 [cit. 20120203]. Dostupné z: 
http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/MLYNEK/vybojmlynek1.jpg 

Katodová trubice  světélkování  (list 8)
Http://www.chem.uiuc.edu/clcwebsite/cathode.html. Uiuc.edu [online]. 2009 [cit. 20120203]. 
Dostupné z: http://www.chem.uiuc.edu/clcwebsite/jpeg/Cath7.jpg
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Http://www.celysvet.cz/kuzel.php. Celysvet.cz [online]. 2012 [cit. 20120203]. Dostupné z: 
http://www.celysvet.cz/geometrie/krivka12.jpg 
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http://www.lepla.org/en/modules/Activities/m02/images/faraday.jpg 
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Polární záře  (list 11)
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Metodický list
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Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
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Metody výuky: výklad, procvičování
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Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad
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