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Vzájemné působení 
vodičů

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

1. zapojení vodičů vedle sebe a za sebou
2. směr proudu při zapojení vedle sebe a za sebou
3. magnetické indukční čáry
4. definice 1 ampéru
5. síla působící na vodiče
6. elektrodynamické síly, elektrodynamika
7. wattmetr

VI 2717:31

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ

• když umístíme 2 pohyblivé vodiče blízko 
sebe (1-2 cm):

a/ zapojení vedle sebe do obvodu s plochou
    baterií - proužky se přitahují

b/ zapojení za sebou - odpuzují se

VI 2717:34

Indukční čáry 2 rovnoběžných vodičů:

a/ vedle sebe
• směr proudů souhlasný
• indukční čáry stejně orientovány
• vodiče se přitahují

b/ za sebou
• směr proudů opačný
• indukční čáry opačně orientovány
• vodiče se odpuzují

VI 2717:36

Indukční čáry 2 rovnoběžných vodičů:

vedle sebe za sebou

II 312:36

indukční čáry výsledného 
magnetického pole:
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http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz7.htm

animace vzájemného působení 
rovnoběžných vodičů

VI 2717:38

• ze vzájemného působení vodičů vychází
definice 1 ampéru :

Prochází-li proud 1 A mezi vodiči, které jsou 
rovnoběžné, nekonečně dlouhé a umístěné 
ve vakuu ve vzdálenosti 1 m 
od sebe, působí na 1 m vodiče síla 0,2 μN.

• síla mezi vodiči závisí i na úhlu, který
  svírají (největší mezi rovnoběž. vodiči 

při úhlu 0o)

II 312:30

Opakování - ťukni na správnou odpověď:

protéká-li rovnoběžnými vodiči elektrický 
proud stejným směrem  

vodiče se 
přitahují

odpuzují
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Opakování - ťukni na správnou odpověď:

protéká-li rovnoběžnými vodiči elektrický 
proud opačným směrem  

vodiče se přitahují

odpuzují

VI 2717:43

• síla působící na vodiče je tím větší, čím:

- jsou větší proudy procházející vodiči
- jsou vodiče delší
- je vzdálenost vodičů menší

• podle zákona akce a reakce jsou síly, 
kterými na sebe navzájem působí 2 
tělesa, stejně velké a opačného směru

• každá z těchto sil působí na jiné těleso 
(vodič) a proto se neruší

VI 2717:46

• síly mezi vodiči se nazývají

ELEKTRODYNAMICKÉ SÍLY

• elektrodynamika se zabývá 
vzájemným působením 
elektrických  a magnetických 
polí

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz7.htm
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WATTMETR 

• přístroj k měření elektrického výkonu
• základem jsou 2 cívky
• jednou prochází proud, který prochází
  spotřebičem
• druhou proud, který je úměrný napětí
  na spotřebiči
• síla působící mezi cívkami je úměrná
  součinu napětí a proudu, tj. výkonu

II 312:16

wattmetr

VII 239:32

Roztřiď pojmy:

VII 1916:30

správná odpověď

VII 1916:30

špatná odpověď

II 312:12

Wattmetr  (list 14)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/Wattmetr. Wikipedia.org [online]. 2011 [cit. 20120203]. 
Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Wattmeter.jpg/220px
Wattmeter.jpg

Indukční čáry rovnoběžných vodičů  (list 5)
Http://fyzikalniulohy.cz/uloha_319. Fyzikalniulohy.cz [online]. 2012 [cit. 20120203]. 
Dostupné z: http://fyzikalniulohy.cz/_upload/00319/opacny_smer.gif

Proud ve vodičích zapojených vedle sebe  (list 9)
Http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=471. Fyzikalniulohy.cz [online]. 2012 [cit. 
20120203]. Dostupné z: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH
e4xef1CyJ3yKeD5JrYCAFbJeK0u2BZ5E83elX7yItShLf1JbP36vj_v 

Proud ve vodičích zapojených za sebou  (list 10)
Http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=479. Fyzikalniulohy.cz [online]. 2012 [cit. 2012
0203]. Dostupné z: http://t1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRQku9kbPvLCavWIreqeDc602SnUhA4q_M9ox
T8m9hPQMtOXFc2J3wYq5Y 

Citace:

Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook 
verze 10.8.864.0 z roku 2011

RAUNER, Karel. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. ISBN 9788072386178.

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 
Praha: Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2000. ISBN 8071961930. 
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Metodický list

Téma: Vzájemné působení vodičů

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

Pomůcky: wattmetr

Poznámky:
list č.3 až č.8  výklad
list č. 9 až 10 (+listy 15 a 16)  opakování, žáci vyberou správnou odpověď, po dotyku se objeví, zda je odpověď 
správná či špatná
list č.11 až č.14  výklad 
list č.17  test Lesson Activity Toolkit  žáci roztřídí pojmy do 2 skupin 
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