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ELEKTROSTATICKÉ POLE

VLASTNOSTI ELEKTRICKÉHO NÁBOJE A COULOMBŮV ZÁKON

Stavebními kameny látky jsou částice (elektrony, protony, neutrony,...), které vytvářejí složitější 
struktury (atomová jádra, atomy, molekuly,...). Částice mezi sebou interagují, vzájemně na sebe působí 
a to čtyřmi typy interakcí:

• gravitační
• slabou
• elektromagnetickou
• silnou

Podstatu  gravitační  interakce  objasňuje  obecná  teorie  relativity.  Gravitační  silou  na  sebe  působí 
všechny hmotné objekty. Má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá. 

Slabá interakce se projevuje u některých radioaktivních přeměn za účasti neutrina.

Projevem  elektromagnetické  interakce  jsou  jevy  tření,  přilnavost,  soudržnost  těles,  kapilarita, 
zprostředkovává chemickou vazbu, reakce živé hmoty včetně svalové činnosti. Existence magnetických 
sil souvisí s elektromagnetickou interakcí.

Silná interakce drží pohromadě atomová jádra, je zdrojem jaderné energie.

Elektromagnetické  působení  se  projevuje  pouze  mezi  elektricky  nabitými částicemi.  Říkáme,  že 
nesou elektrický náboj. 

Pozn.: Pro elektromagnetické síly nemusí vždy platit zákon akce a reakce.

Podstatu elektrického náboje neznáme, jeho existence je pro nás základní experimentální fakt. Uveďme 
patrně neúplný souhrn vlastností elektrického náboje:
• Neexistuje jeho samostatná substance, je vždy vázán na nabitou částici. Jediný osamocený náboj by 
se ve vesmíru nijak neprojevoval.
• Síly mezi nabitými částicemi či tělesy jsou přitažlivé nebo odpudivé.  Souhlasně nabité náboje se 
odpuzují, nesouhlasně nabité náboje se přitahují. Pro makroskopická tělesa platí: kladně nabité (např. 
skleněná tyč třená kůží) obsahují ve své struktuře větší počet protonů než elektronů, záporně nabité 
(např. jantar třený vlněnou tkaninou) obsahují ve své struktuře větší počet elektronů než protonů.
• Zákon  zachování  elektrického  náboje:  elektrický  náboj  je  nestvořitelný  a  nezničitelný  (Faraday, 
1843).
• Nemění se při pohybu - je relativisticky invariantní.
• Náboj  je  kvantován.  Existuje  elementární  náboj a  všechny ostatní  náboje jsou jeho celistvými 
násobky.  Proč  tomu  tak  je  zatím  není  vysvětleno.  Nositelem  záporného  elementárního  náboje  je 
elektron, kladného proton. Velikost elementárního náboje je 1,602·10-19 C. 
Zaveďme  model  bodový  náboj:  těleso  se  zanedbatelnými  rozměry  vzhledem  ke  vzdálenostem  k 
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ostatním  tělesům.  Bude-li  náboj  těles  konečné  velikosti  rozložen  s  kulovou  symetrií,  můžeme  je 
považovat přesně za bodové náboje umístěné ve středu této symetrie.

Uvažme vůči sobě nehybné bodové náboje. Pak síla (obr. el1), kterou náboj Q1 působí na náboj  Q2 ve 
vzdálenosti r12 v daném prostředí je dána vztahem (Coulombův zákon):

F1→2=k
Q1Q2

r12
2

r1→2
0

=k
Q1Q2

r12
3

r1→2 , (1)

kde  ∣r1→2
0 ∣=1. Konstanta  k závisí  na  vlastnostech  prostředí,  v  němž náboje  na  sebe  působí.  Pro 

vakuum a přibližně pro vzduch je k = 9·109 N·m2·C-2. Obecně pro libovolné prostředí píšeme konstantu 
k ve tvaru

k= 1
4πϵ0 ϵr

, (2)

kde  ϵ0=8,854⋅10−12C2
⋅m−2

⋅N−1 je  permitivita vakua a  ϵr je  relativní  permitivita prostředí. 
Obvyklé  hodnoty  relativní  permitivity  různých prostředí:  plyny  (1,0002-1,006),  nepolární  kapaliny 
(1,8-2,3), polární kapaliny (3-81) – např. voda 81, sklo (3-20), krystalické látky (4-3000).

Existence náboje Q1 vyvolává změny v prostoru (elektrické pole) takové, které mají za následek vznik 
síly působící na náboj  Q2. Elektrické pole nevyvolává sílu působící na bodový náboj, který toto pole 
vyvolává.

3



Uhlář: Fyzika II (2017)

Princip superpozice pro elektrickou sílu

Máme-li v prostoru soustavu N bodových nábojů Qi, které všechny působí na náboj Q0, pak platí

FN→0=kQ0∑
i=1

N Qi

r i→0
2 r i→0

0 . (3)

Nabité částice mohou být rozloženy s velkou hustotou tak, že se náboj může jevit spojitým a jeho 
rozložení popisujeme veličinami:

• objemová hustota náboje ρ=
dQ
dV

• plošná hustota náboje σ=
d Q
d S

• lineární hustota náboje τ=
dQ
d l

.

Intenzita elektrostatického pole

Jestliže bodům v prostoru lze  přiřadit  hodnotu skalární  veličiny,  říkáme,  že se  v prostoru  nachází 
skalární  pole.  Jeho  matematický  popis  je  například  u  tlakového  pole  dán  funkcí  p (r) . Pro 
vektorové veličiny definujeme vektorové pole (např. rychlostní pole částic kapaliny). 

V elektrostatickém poli  bodového náboje  QA zaveďme silové pole  F(r ) udávající  sílu,  která  by 
působila na zkoumanou částici s nábojem Q, kdyby se v daném místě nacházela. Toto pole by záviselo 
na tom, jaký náboj bychom použili. Proto se používá testovací náboj Q0 , který je podle dohody kladný. 
Intenzita elektrického pole v bodě P se definuje takto (obr. el2):

EP=
F
Q0

(4)

Pro velikost intenzity elektrického pole bodového náboje QA v bodě P vzdáleném od bodového náboje 
o r platí:

EP=
k∣QA Q0∣

r2Q0

=k
∣QA∣

r2
. (5)

[E] = N·C-1

Příklady velikostí intenzit:
• povrch jádra uranu 3·1021 N·C-1

• povrch nabitého plastového hřebene 1000 N·C-1

• dolní vrstva atmosféry 100 N·C-1
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Elektrické siločáry
Tento pojem zavedl Michael Faraday (19. stol.). Jsou to křivky, jejichž tečna má v každém bodě směr 
síly působící na kladný testovací elektrický náboj a jejich vzdálenosti jsou úměrné velikosti intenzity 
elektrického pole (obr. el3 a el4) v dané části prostoru.
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Princip superpozice pro intenzitu elektrického pole

Výsledná intenzita elektrického pole v bodě P vyvolaného soustavou  N bodových nábojů je  rovna 
vektorovému součtu intenzit polí (obr. el5), které by vyvolaly osamocené bodové náboje Qi (i = 1...N):

E=∑
i=1

N

Ei (6)

Elektrický potenciál

Nejprve  definujme  potenciální  energii  EP náboje  v  daném bodě  P elektrostatického  pole,  které  je 
vyvoláno bodovým nábojem QA. Je rovna práci, kterou vykoná elektrostatická síla při přenesení tohoto 
náboje z bodu P na nulovou hladinu potenciální energie,  která se volí  v nekonečné vzdálenosti  od 
zdroje pole (obr. el6). Můžeme psát:

Ep=∫
r P

r∞

Fed r (7)

Elektrický 
potenciál j 
v bodě P 

elektrostatického pole je potenciální energie libovolného náboje v tomto místě, dělená tímto nábojem:
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ϕ=
Ep

Q
. (8)

Nechť je zdrojem pole jeden bodový náboj QA. Pomocí Coulombova zákona odvoďme vzorec pro 
potenciál v bodě P, vzdáleném od bodu A o rP (obr. el7):

ϕ=

∫
r P

r∞

Fe d r

Q
=

∫
rP

r∞ kQA Q

r2 r0 d r

Q
=∫

rP

r∞ kQA

r2
d r=[

−kQA

r
]

rP

r∞

=
kQA

rP

.
(9)

Elektrický potenciál v bodě P je tedy přímo úměrný podílu bodového náboje, který elektrostatické pole 
vyvolává, a vzdálenosti bodu P od tohoto bodového náboje. Je-li náboj QA kladný, je potenciál kladný 
a naopak. 

[j] = V

Soustava N bodových nábojů vytváří v daném bodě potenciál

ϕ=∑
i=1

N

ϕ i=k
∑
i=1

N

Qi

r i

(10)

Elektrické napětí mezi dvěma body v elektrostatickém poli definujeme jako absolutní hodnotu rozdílu 
potenciálů v těchto bodech. Současně se jedná o absolutní hodnotu podílu práce, kterou je nutné 
vykonat pro přenesení náboje Q0 mezi těmito body a tohoto náboje.

U=∣ϕ A−ϕB∣=
∣W A→B∣

∣Q0∣
(11)
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Elektrický dipól
Elektrický dipól je soustava dvou nábojů, jejichž velikosti jsou si rovny, mají však různá znaménka 
(obr. el8). Vzdálenost těchto nábojů je velmi malá ve srovnání se vzdáleností bodů od obou nábojů,  
v nichž budeme elektrostatické pole dipólu studovat. Charakteristikou elektrického dipólu je elektrický 
dipólový moment p:

p=∣Q∣ l , (12)

kde l je rameno dipólu a ∣Q∣ je velikost náboje.

Mějme dipól v elektrostatickém poli o intenzitě E (obr. El9). Na dipól bude působit dvojice sil s x-
ovými složkami

F 1x=∣Q∣ E , F 2x=−∣Q∣E ,  

která působí na elektrický dipól momentem dvojice sil o velikosti

M=Fl sin=∣Q∣El sin ,

tedy

M= pE sin . (13)

Psáno vektorově:

M=p×E . (14)

Obr. el8
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Obr. el9

Elektrostatické pole v látkách

Jestliže se zabýváme elektrostatickým polem v látkovém prostředí,  rozlišujeme pole mikroskopické 
a makroskopické.  Pole  mikroskopické  je  vyvoláno  všemi  částicemi  s  nábojem  v  látce  (protony, 
elektrony,...). Toto pole nemůžeme bezprostředně měřit a nadto se rychle mění v prostoru a čase. Měřící 
přístroje  udávají  hodnoty  vystředovaných charakteristik  makroskopických  polí.  Z  hlediska  chování 
látek v elektrostatickém poli dělíme látky na vodiče a izolanty.

Vodič je těleso, v němž existují volné elektrické náboje, které se mohou pod vlivem elektrického pole 
v celém objemu tělesa relativně volně pohybovat,  nemohou jej  však opustit.  Po vložení  vodiče do 
vnějšího elektrického pole se v něm budou volné náboje tak dlouho přemísťovat, dokud makroskopické 
pole  uvnitř  vodiče nezmizí.  Elektrické náboje  se  přitom hromadí  na  povrchu vodiče,  což  vede  ke 
vzniku  elektrického  pole  s  opačně  orientovanou  intenzitou  ve  srovnání  s  intenzitou  vnějšího 
elektrického pole. Vodič se zpolarizuje a na jeho povrchu se naindukuje elektrický náboj. Kdybychom 
vodič uzemnili a část těchto nábojů tak odvedli, vodič potom znovu odizolovali, vodič by se nabil. 
Tento  jev  nazýváme  elektrostatická  indukce.  Zvětšujeme-li  intenzitu  vnějšího  elektrického  pole, 
dodává vodič další volné náboje, které se rozmístí tak, aby vnější pole opět kompenzovaly. Polarizační 
pole kompenzuje vnější pole – sledujeme stínící účinek vodičů (Faradayova klec).

Je-li vnější pole nehomogenní, je vodič vtahován do oblasti silnějšího pole (vzniká elektrický dipólový 
moment orientovaný souhlasně se směrem pole).
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Shrneme poznatky, které se týkají přítomnosti vodiče v elektrickém poli:
• Volné elektrické náboje jsou rozloženy pouze na povrchu vodiče.
• Makroskopické elektrické pole uvnitř vodiče je nulové.
• Elektrický potenciál je v celém objemu vodiče konstantní a je úměrný plošné hustotě náboje na 

povrchu vodiče.
• Povrch vodiče představuje ekvipotenciální plochu.
• Siločáry elektrostatického pole jsou vždy kolmé k povrchu vodiče.
• V těsné blízkosti vodiče platí pro velikost intenzity elektrického pole tzv. Coulombova věta: 

E=


0

.  

• Na hrotech vodičů dochází k prudkým změnám směru siločár a ke zhuštění ekvipotenciálních 
ploch; často je zaznamenáno sršení elektřiny.

• V důsledku silového působení povrchových nábojů vzniká na povrchu vodiče mechanické 
napětí1:

E=


20

=
F
Q
=

F
 S

F
S
=


2

20

=
0 E2

2

Dielektrikum v elektrickém poli

Dielektrikem  může  být  kapalina,  plyn,  případně  pevná  látka,  je-li  v  jejím  nitru  pozorováno 
makroskopické  elektrické  pole  po  delší  dobu  po  vložení  látky  do  elektrostatického  pole.  Vnější 
elektrické pole vyvolává polarizaci atomů, molekul, iontů. Rozlišujeme 

• polarizaci, která zanikne spolu s vnějším elektrostatickým polem 
• spontánní  polarizaci,  která  existuje  v  látce  obsahující  spontánně  polarizované  oblasti 

(domény). Jejich přítomnost není vyvolána vnějším elektrickým polem. Jsou-li látky, v nichž se 
vyskytuje  spontánní  polarizace,  vloženy do elektrického pole,  je  pozorováno přeorientování 
domén. Tyto látky mají vysokou relativní permitivitu.

Polarizace  u  dielektrik  bez  spontánní  polarizace  nastává  pouze  v  důsledku  existence  vnějšího 
elektrického pole a rozlišujeme u nich tři druhy polarizace:

• elektronová, která je dokonale „pružná“ (tj. zcela zaniká po zániku vnějšího elektrického pole); 
je pozorováno natočení elektronového obalu atomu (cca za dobu 10-15 s) , což znamená, že se 
rozestoupí těžiště  kladných a záporných nábojů.  V atomu tak vznikne dipólový moment.  K 
narušení stejné orientace dipólů nastává v důsledku tepelného pohybu atomů. 

• iontová, která nastává v iontových krystalech. Ionty se posouvají ze svých rovnovážných poloh 
v krystalové mřížce. K posunu dochází stejně rychle, jakou k natočení elektronového obalu u 
elektronové polarizace. Míra polarizace narůstá s rostoucí teplotou.

• dipólová se  vyskytuje  například  u  vody.  Molekuly  některých  látek  mají  dipólový  moment 

1 Pro výpočet síly působící na malou část povrchu musíme z celkové intenzity vyloučit vlastní příspěvek náboje na této 
části povrchu. Pomocí Gaussova zákona se lze přesvědčit, že tento příspěvek je roven právě polovině celkové intenzity, 

tedy 
σ

2ϵ0
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neměnící se pod vlivem vnějšího elektrického pole. Jedná se o tvrdou dipólovou molekulu.

Jsou-li vektory dipólových momentů molekul v dielektriku v důsledku tepelného pohybu molekul 
orientovány chaoticky, je celkový dipólový moment dielektrika nulový:

 ∑
i=1

N

pi=o .  

Již bylo zmíněno, že vnější elektrické pole je schopné orientovat dipólové momenty molekul tak, že 
dielektriku  přísluší  makroskopický  dipólový  moment.  Mírou  polarizace  dielektrika  je  vektor 
polarizace, tj. elektrický dipólový moment objemové jednotky:

P=
∑
i=1

N

pi

V
.

(15)

[P] = C·m-2

U izotropních dielektrik je polarizace přímo úměrná intenzitě makroskopického elektrického pole 
uvnitř dielektrika:

P=0 E , (16)

kde χ je elektrická susceptibilita.

Veličina vektor elektrické indukce je definována vztahem

D=ϵ0 E+P . (17)

Užitím vztahu (16) dostaneme

D=ϵ0(1+χ)E . (18)

Kapacita a kondenzátory

Poměr celkového náboje vodiče a jeho potenciálu (který je všude ve vodiči stejný), se nazývá kapacita 
vodiče:

C=
Q
ϕ . (19)
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[C] = F (farad) Pro praktické použití je farad příliš velká jednotka, proto se v praxi se často používá 
mikrofarad  (mF),  nanofarad  (nF)  či  pikofarad  (pF).  Kapacita  C závisí  pouze  na  geometrických 
parametrech  (velikost  a  tvar)  daného  izolovaného  tělesa.  Kapacita  osamoceného  vodiče  vyjadřuje 
schopnost shromažďovat elektrický náboj.

Kapacitu  vodiče  můžeme  zvýšit  tak,  že  k  němu přiblížíme  opačně  nabitý  vodič,  který  sníží  jeho 
potenciál,  přesněji  řečeno  potenciálový  rozdíl  vůči  okolním tělesům.  Značného účinku dosáhneme 
těsným přiblížením druhého vodiče, který bude obklopovat vodič první. Pak všechny siločáry, které 
vycházejí z kladných nábojů na jednom z vodičů končí u nábojů na druhém vodiči a elektrostatické 
pole je uzavřeno v dutině mezi oběma vodiči. Přitom nezáleží na nábojích na vnějším povrchu druhého 
vodiče  ani  na  vnějších  polích  (obr.  el10).  Kapacita  popsané  soustavy  vodičů,  které  nazýváme 
kondenzátor, je  velmi velká,  což umožňuje udržovat   jejich  náboj  s  velkou hustotou (tedy náboj 
"kondenzovat").   Mezi  vodiči  existuje  nenulový  rozdíl  potenciálů,  tedy  napětí  U=∣ϕ 1−ϕ2∣  a 
kapacitu kondenzátoru definujeme vztahem

C=
Q
U

. (20)

Oba vodiče se nazývají elektrody kondenzátoru. 

Kapacitu  kondenzátoru  je  možné  zvýšit  tak,  že  se  prostor  mezi  elektrodami  vyplní  vhodným 
dielektrikem (např. slída, papír, keramika, některé polymery). Není praktické konstruovat kondenzátory 
tak, aby jedna elektroda zcela obklopovala druhou. Volí se proto takové konstrukce, u nichž je uvedená 
podmínka splněna alespoň částečně. V místech, kde siločáry opouštějí prostor mezi elektrodami, se 
projevují tzv. okrajové efekty (obr. el11). Na obrázku el12 jsou nejtypičtější geometrická uspořádání 
elektrod  kondenzátoru  deskového,  válcového  a  kulového  a  na  obr.  el13  vidíme  různá  provedení 
kondenzátorů. 

obr. el11
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obr. el12

obr. el13

Kapacita deskového kondenzátoru

V ideálním případě představuje deskový kondenzátor soustavu dvou rovnoběžných vodivých rovin ve 
vzájemné  vzdálenosti  d.  V  takovém  případě  je  elektrické  pole  soustředěno  jen  v  prostoru  mezi 
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rovinami, je homogenní (obr. el13b) a jeho intenzita má velikost E=σ
ϵ0

.    Je-li záporně nabitá deska 
uzemněna, bude potenciál kladně nabité desky roven napětí mezi deskami. Protože je elektrické pole 
homogenní,  je  napětí  rovno  podílu  práce,  kterou  by  vykonala  stálá  elektrická  síla  při  přenesení 
kladného náboje z kladně nabité desky na záporně nabitou:

U=
W
Q
=

Fe d

Q
=Ed=σ

ϵ0
d=

1
ϵ0

Q
S

d . (21)

Pro kapacitu deskového kondenzátoru tedy platí

C=
Q
U

=ϵ0
S
d

. (22)

Ve skutečnosti jsou desky kondenzátoru prostorově ohraničené a mají konečnou plochu S.   Je-li 
vzdálenost mezi deskami malá ve srovnání s rozměry desek, můžeme pole mezi nimi považovat za 
přibližně homogenní a v dostatečné vzdálenosti od okrajů desek platí vzorec  (22). Je-li mezi deskami 
homogenní vrstva dielektrika o permitivitě e, platí pro kapacitu deskového kondenzátoru vztah

C=ϵ
S
d

. (23)

Obr. el13b

Energie elektrického pole kondenzátoru

Víme, že se souhlasné náboje odpuzují.  Proto nabití  kondenzátoru a obecně jakéhokoli  tělesa není 
následkem působení elektrické síly. Při nabíjení kondenzátoru působí neelektrické síly na elektrony a 
konají práci (na úkor chemické energie baterie), která má za následek hromadění energie v elektrickém 
poli mezi elektrodami kondenzátoru ve formě  elektrické potenciální energie. Tuto energii můžeme 
uvolnit  vybitím  kondenzátoru  v  elektrickém obvodu  obdobně,  jako  můžeme  uvolnit  mechanickou 
energii nahromaděnou v nataženém luku uvolněním tětivy, aby se tato energie přeměnila na kinetickou 
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energii šípu. 

Nechť je v určitém okamžiku náboj kondenzátoru Q' a napětí tedy U '=
Q '
C

. Pro další přírůstek 

náboje dQ' musí být vykonána práce 

d W=U ' d Q '=
Q '
C

d Q ' .

Práce potřebná k přenesení celkového náboje Q pak je

W=∫ dW=
1
C
∫
0

Q

Q ' dQ '=
Q2

2C
.

Energie elektrického pole kondenzátoru je dána vztahem

E=
Q2

2C
=

1
2

CU 2 . (24)

Schopnost kondenzátoru akumulovat elektrickou energii je základem defibrilačních zařízení, které 
používají lékaři k potlačení srdečních fibrilací pacienta.

Kapacita kondenzátorů zapojených v sérii (tzv. sériové spojení; za sebou)

obr. el14

V tomto uspořádání vzniknou na jednotlivých kondenzátorech o kapacitách C1, C2, ... ,  Cn napětí  U1, 
U2, ... ,  Un.  Všechny náboje se přitom nabijí na stejný náboj  Q, protože vodiče ve vyšrafované části 
obvodu  jsou  neutrální;  během  nabíjení  kondenzátorů  se  náboje  uvnitř  vodičů  pouze  přeskupují 
elektrostatickou indukcí. Platí tedy:

U=
Q
C
=∑

i=1

N

U i=Q∑
i=1

N
1
C i

.

Takže pro výslednou kapacitu C dostaneme
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1
C
=∑

i=1

N
1
Ci

. (25)

Kapacita kondenzátorů zapojených paralelně (tzv. paralelní spojení, vedle sebe)

obr. el15

Při spojení kondenzátorů paralelně je napětí na celé skupině kondenzátorů stejné jako napětí na každém 
z nich. Celkový náboj kombinace je součtem nábojů na jednotlivých kondenzátorech:

Q=CU=∑
i=1

N

Qi=U∑
i=1

N

Ci .

Takže pro výslednou kapacitu C dostaneme

C=∑
i=1

N

Ci . (26)
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ELEKTRICKÝ PROUD

Elektrický proud v kovech

Začneme  studovat  jevy,  které  nastávají  při  přemísťování  náboje.  Od  elektrostatiky  přecházíme  k 
elektrodynamice. Elektrický proud je
a) jev: přemísťování elektrického náboje
b) fyzikální veličina: Uvažme plochu o obsahu  S  (např.  obsah průřezu vodiče) pevnou v inerciální 
vztažné soustavě a předpokládejme, že touto plochou prošel náboj Q. Tok náboje danou plochou, tedy 
náboj prošlý touto plochou za jednotku času, nazýváme elektrický proud.

Ve vodiči jsou volné náboje v neustálém tepelném pohybu (střední rychlost elektronů při pokojové 
teplotě cca 1,1·105 m·s-1), který je chaotický a proto průřezem vodiče nebude protékat proud, neboť tok 
náboje z jedné i druhé strany plochy je stejný. Proud začne téci, jakmile tento neuspořádaný, chaotický 
pohyb bude doplněn složkou rychlosti kolmou k průřezu, byť malou.

Definujme střední hodnotu elektrického proudu (průměrný proud) vztahem

IΔ t=
ΔQ
Δ t

, (27)

kde ΔQ je náboj prošlý uvažovanou plochou obsahu S v kladném směru a Δ t doba, za kterou 
tento náboj plochou prošel. Limitní hodnotu 

I= lim
Δ t→0

ΔQ
Δ t

=
d Q
d t

(28)

označíme jako okamžitý proud (nebo krátce proud) tekoucí plochou obsahu S.

[I] = A (ampér)

Podle dohody kladný směr proudu odpovídá směru pohybu kladných nábojů. 

Zaveďme hustotu proudu j definovanou v každém bodě plochy obsahu S protékané proudem, která 
popisuje rozložení proudu na této ploše (obr. el16):

I=∫ j dS . (29)
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Obr. el16

Klasifikace elektrických proudů (fyzikální děj) podle časové závislosti:
• stacionární proud: časově neproměnný, proudění je tedy ustálené, laminární.
• kvazistacionární: mění se v čase, ale natolik pomalu, že dochází k vyzařování 

elektromagnetických vln pouze v blízkém okolí obvodu (např. proud s frekvencí 50 Hz)
• nestacionární: např. vysokofrekvenční proud, krátkodobá impulzy 

podle charakteru pohybu náboje:
• proudy volné: vyvolány pohybem volných nábojů v prostoru, které se dále dělí na a) 

kondukční (vodivostní), který je realizován pohybem volných nositelů náboje v látkovém 
prostředí (tj. ve vodičích), b) konvekční, který je realizován makroskopickým pohybem 
volných nositelů náboje v prázdném prostoru (pohyb nabitého pásu ve van de Graaffově 
generátoru, svazek protonů pohybujících se v urychlovači apod.)

• proudy vázané: náboje se nemohou volně pohybovat (jsou například součástí molekul nebo 
atomových dipólů) a rozlišujeme a) polarizační proud (oscilace elementárních dipólů - viz obr. 
el17) a b) magnetizační, který je vyvolán mikroskopickými smyčkovými proudy v atomech a 
molekulách magnetických látek

• posuvný (Maxwellův), při němž není přenášen elektrický náboj, ale tento proud je 
zprostředkován proměnným elektrickým polem (např. střídavý obvod s kondenzátorem).

obr.el17

Driftová rychlost
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Jestliže  vodičem neprochází  žádný  proud,  pohybují  se  jeho vodivostní  elektrony  chaoticky  a  není 
privilegován  žádný  směr  pohybu.  Jestliže  vodičem  prochází  proud,  elektrony  se  také  pohybují 
chaoticky,  ale  navíc  jsou  unášeny  driftovou  rychlostí ve  směru  opačném,  než  je  směr  intenzity 
elektrického pole, která vyvolává jejich pohyb. Například v měděném vodiči v domovní instalaci je 
driftová rychlost elektronů nanejvýš 10-5 m·s-1, zatímco rychlost chaotického pohybu je asi 106 m·s-1. 

Ohmův zákon

Mějme kovový vodič (stříbro, měď, hliník). Zjistíme, že je elektrický proud v širokých mezích úměrný 
napětí (při dané teplotě):

I=
U
R
=GU , (30)

kde G je elektrická vodivost (konduktance) a R elektrický odpor (rezistance).
[G] = S (siemens)
[R] = W (ohm)

Experimentálně bylo zjištěno, že je elektrická vodivost přímo úměrná obsahu průřezu vodiče, nepřímo 
úměrná  délce  vodiče  a  konstantou  úměrnosti  je  měrná  vodivost  (konduktivita)  g  charakterizují 
vlastnosti materiálu vodiče. Elektrický odpor je přímo úměrný délce vodiče l, nepřímo úměrný obsahu 
průřezu  vodiče  a  konstantou  úměrnosti  je  měrný  odpor  (rezistivita) ρ charakterizují  vlastnosti 
materiálu vodiče. Platí:

G=g
S
l

(31)

resp.

R=ρ
l
S

. (32)

[g] = S·m-1

[ρ] = W×m

Obecněji:

R=∫
0

l
ρ(l)
S (l)

d l . (33)

Součástka, jejíž funkcí v elektrickém obvodu je vytvářet určitý odpor, se nazývá rezistor (obr. el17). Ve 
schématu elektrického obvodu znázorňujeme rezistor podle normy ISO takto:
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Obr. el17

Ohmův zákon v diferenciálním tvaru

Ohmův zákon ve tvaru (30) není vhodný pro obecné úvahy, neboť veličiny v něm vystupující závisí na 
tvaru uvažovaného vodiče. Ohmův zákon v diferenciálním tvaru vyjadřuje vlastnosti prostředí v daném 
bodě.  Uvažujme  malou  část  velmi  úzké  proudové  trubice  (obr.  el18).  Napětí  U mezi 
ekvipotenciálními plochami, S1, S2 můžeme vyjádřit pomocí intenzity pole E:

U=ϕ 1−ϕ2=EΔ l .

Proud I tekoucí trubicí lze vyjádřit pomocí hustoty proudu j:

I= j S . (34)

Dosadíme-li tyto veličiny do Ohmova zákona (30) a vezmeme-li v úvahu, že E i j jsou kolmé k ploše o 
obsahu S, dostaneme s ohledem na (31) a (32)

j=gE . (35)

Vztah (35) platí podobně jako (30) pro většinu homogenních vodičů a může být také považován za 
definici měrné vodivosti.
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obr. el18

pozn.: Meze platnosti Ohmova zákona
Předpokládáme,  že  průchod proudu neovlivňuje  vlastnosti  vodiče  -  hovoříme  o  lineárních  prvcích 
obvodu. U kovů až pro pole o intenzitách několika miliónů voltů na metr; u zředěných plynů přestává 
platit  už  při  intenzitách  v intervalu  1  až  10 voltů  na  metr.  Ohmův zákon dále  neplatí  u  krátkých 
proudových impulzů (~ 10-10 s) a při teplotách blízkých 0 K.  

Závislost odporu na teplotě

Závislost vyjadřujeme vztahem

R=R1 (1+αΔT ), (36)

jestliže není teplotní rozdíl příliš velký. R je elektrický odpor vodiče při teplotě T, R1 odpor při vztažné 
teplotě T1, α teplotní součinitel elektrického odporu charakteristický pro materiál vodiče (např. měď 
4·10-3 K-1) a ΔT=T−T 1 .  Stejný závěr platí i pro měrný elektrický odpor:

ρ=ρ1(1+αΔT ). (37)

Závislost  odporu na teplotě  se používá při  konstrukci  odporových teploměrů.  Materiály s  malým 
teplotním součinitelem elektrického  odporu  (např.  konstantan,  manganan,  nikelin)  se  používají  při 
výrobě  rezistorů,  reostatů  a  potenciometrů.  Vyrábějí  se  z  nich  také  odporové  spirály  pro  tepelné 
spotřebiče  (např.  vařiče,  sporáky),  odporové  normály  nebo  etalony  pro  velmi  přesná  měření 
elektrických odporů. 
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Elektrický obvod. Elektromotorické a svorkové napětí

Chceme-li  přinutit  nosiče  náboje,  aby  protékaly  vodičem,  musíme  vytvořit  napětí  (tedy  rozdíl 
potenciálů) mezi jeho konci. Můžeme to udělat tak, že spojíme jeden konec vodiče s kladně nabitou 
koulí a druhý konec vodiče se záporně nabitou koulí. Vodičem začne procházet proud, ale současně se 
za krátkou dobu potenciály obou koulí vyrovnají a tok náboje se zastaví. K tomu, aby vodičem mohl 
protékat „trvale“ stacionární proud, musí být obvod uzavřen, musí vytvořit kompletní smyčku. Mají-li 
se  náboje  pohybovat  stálou  rychlostí,  musí  na  ně  působit  nulová  výsledná  síla.  Síly  ze  strany 
stacionárního elektrického pole budou v tom případě kompenzovány odporovou silou, která souvisí se 
srážkami s dalšími částicemi. Stacionární elektrické pole by muselo konat práci na nábojích, které se 
pohybují  po uzavřené dráze,  což je v rozporu s tzv.  potenciálností  pole.  Musí tedy existovat zdroj 
neelektrických sil,  které konají práci na nábojích v obvodu za účelem udržení napětí mezi svorkami 
zdroje.  Říkáme,  že  zdroj  vytváří  elektromotorické napětí a  samotný  zdroj  označujeme termínem 
zdroj elektromotorického napětí. 

Příklady  zdrojů  elektromotorického  napětí  jsou:  baterie  (např.  náramkové  hodinky,  automobily, 
ponorky),  elektrické  generátory  (např.  v  elektrárnách),  sluneční  články,  palivové  články  (např.  v 
raketoplánu),  termoelektrické  baterie  (kosmické  lodě,  vzdálené  polární  stanice  v  Antarktidě), 
fyziologické zdroje  (např.  paúhoř,  člověk,  některé  rostliny).  Aby neelektrické síly  mohly konat  ve 
zdroji  práci,  musí  byt  ve  zdroji  nějaký  zdroj  energie.  Zdroj  energie  může  být  chemické  povahy 
(baterie  ,  palivové články),  energie  může být  získána mechanickou prací (elektrické generátory),  v 
důsledku teplotního rozdílu (termočlánky), ze slunečního záření (sluneční článek).

Na obr.  el19 je zakreslen zdroj  elektromotorického napětí  Ue zapojený do jednoduchého obvodu s 
rezistorem o odporu R. Svorka zdroje o vyšším elektrickém potenciálu se nazývá kladný pól a označuje 
symbolem +, druhá svorka se nazývá záporný pól a označuje se symbolem -. Orientace šipky u zdroje 
udává směr pohybu kladných nábojů uvnitř zdroje. Uvnitř zdroje se tedy kladné náboje pohybují z 
oblasti nižšího elektrického potenciálu do oblasti vyššího potenciálu a tedy vyšší potenciální energie u 
kladného pólu. 

obr. el19

Elektromotorické napětí je rovno práci, kterou zdroj vykoná (neelektrické síly působící uvnitř zdroje) 
při přemístění kladného náboje uvnitř zdroje od záporného pólu ke kladnému dělená tímto nábojem:
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U e=
d W z

d Q
. (38)

Ideální zdroj elektromotorického napětí neklade žádný odpor pohybu nosičů náboje uvnitř zdroje od 
pólu k pólu, nemá tedy žádný vnitřní odpor. Napětí mezi póly je rovno elektromotorickému napětí. 

Reálný zdroj elektromotorického napětí klade odpor pohybu nosičů náboje uvnitř  zdroje.  Pokud 
neprotéká  reálným  zdrojem  proud,  vnitřní  odpor  se  neprojeví  a  napětí  mezi  jeho  svorkami  (tzv. 
svorkové napětí) je rovno elektromotorickému napětí. Prochází-li zdrojem proud, je svorkové napětí 
menší než elektromotorické. 

Platí Ohmův zákon pro uzavřený obvod (obr. el20):

U e=U+Ri I=(R+Ri)I , (39)

kde Ri je vnitřní odpor zdroje, U svorkové napětí zdroje a R odpor rezistoru.

Obr. el20

Rezistory a zdroje elektromotorického napětí lze více či méně složitě propojovat - vznikají tak  sítě 
stacionárních proudů. Body, v nichž se stýkají alespoň tři větve obvodu, nazýváme  uzly, uzavřenou 
soustavu větví smyčkou. Úkolem teorie sítí je určit proudy ve všech větvích (větev – obvodové prvky 
mezi dvěma uzly), jsou-li známy buď potenciály ve všech uzlech nebo velikosti elektromotorických 
napětí, vnitřní odpory zdrojů a odpory spotřebičů. Při řešení sítí se používají  Kirchhoffova pravidla 
(zákony), které jsou aplikací rovnice kontinuity a Ohmova zákona pro uzavřené smyčky.

Předpokládejme stacionární proud v síti:
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První Kirchhoffův zákon

Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule. 

Například proudy vstupující do uzlu se označí záporným znaménkem a vystupující z uzlu kladným 
znaménkem.

Pozn.: Má-li procházet obvodem stacionární proud, náboj se v uzlu nemůže hromadit.

Druhý Kirchhoffův zákon

Algebraický součet potenciálových spádů na všech odporech (včetně vnitřních odporů zdrojů) podél  
uzavřené  smyčky  je  roven  algebraickému  součtu  elektromotorických  napětí  působících  v  této  
smyčce:

∑
i

Ri Ii=∑
i

U e . (40)

Postup při aplikaci Kirchhoffových zákonů (obr. el21):

• volíme orientace proudů ve smyčkách (počet větví v síti je roven počtu proudů)
• označíme "orientace" elektromotorických napětí zdrojů (šipka od zápornému pólu ke kladnému
• zvolíme orientace smyček

obr el21
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Jouleův zákon

Energie, kterou zdroj elektromotorického napětí dodává do sítě stacionárních proudů, se na odporech 
nevratně mění v tepelnou energii. Tepelný výkon uvolňovaný na odporu R je 

P=
d W
d t

=U
d Q
d t

=UI=RI2
=

U 2

R
. (41)

Jouleův zákon:
Za dobu Δ t se uvolní tepelná energie (Jouleovo teplo)

W=RI 2
Δ t . (42)

V uzavřeném obvodu bude výkon na vnějším odporu R:

P(R)=RI2
=

RU e
2

(R+Ri)
2=f (R) .

Funkce f(R) má maximum pro R=R i .

Sériové zapojení rezistorů

Na obrázku el22 je  n rezistorů zapojených sériově neboli  za sebou a připojených k ideální baterii o 
elektromotorickém napětí Ue.

Při sériovém zapojení prochází všemi rezistory stejný proud a celkové napětí přiložené na rezistory je 
rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech. Využitím druhého Kirchhoffova zákona dostaneme:

U e=∑
j=1

n

IR j

Kdybychom n-tici rezistorů nahradili jediným rezistorem o odporu Rs podle obr. el22, dostali bychom

U e=IRs .

Porovnáme-li poslední dva vztahy, obdržíme

Rs=∑
j=1

n

R j . (43)
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Obr. el22

Paralelní zapojení rezistorů

Na obr.  el23 je nakresleno  n rezistorů připojených  paralelně neboli  vedle sebe k ideální baterii  o 
elektromotorickém napětí Ue. 

Obr. el23

Při paralelním zapojení je napětí na každém rezistoru stejné jako napětí přiložené k celému zapojení a 
celkový proud procházející kombinací rezistorů je roven součtu proudů procházejících jednotlivými 
rezistory.

Vyjádřeme nejdříve proudy v v jednotlivých větvích obvodu obsahujících rezistory o odporech R1,...,Rn:

Ii=
U
Ri

,i=1,. .. , n ,

kde U je napětí mezi body A a B. Použijme první Kirchhoffův zákon pro uzel vpravo od bodu   A a 
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dosaďme za proudy pravou stranu předchozího vztahu:

I=∑
j=1

n

I j=U∑
j=1

n
1
R j

.

Kdybychom nahradili  paralelní kombinaci tří  rezistorů jediným rezistorem o odporu  Rp (obr.  el23), 
dostali bychom

I=
U
Rp

.

Porovnáním dvou posledních rovnic dospějeme k závěru, že 

1
Rp

=∑
j=1

n
1
R j

. (44)

Odtud snadno dostaneme výsledný vztah:

Rp=

∏
j=1

n

R j

∑
j=1

n

R j

. (45)

Pro vysvětlení použité symboliky: v čitateli je součin odporů všech rezistorů, ve jmenovateli součet 
těchto odporů.

Ampérmetr a voltmetr

Přístroj  k měření  proudu se nazývá  ampérmetr.  Abychom mohli  změřit  proud ve vodiči,  musíme 
obvod přerušit a vložit do něj ampérmetr tak, aby jím procházel měřený proud . Je přitom důležité, aby 
byl odpor Ra ampérmetru velmi malý ve srovnání s ostatními odpory v obvodu. V opačném případě by 
přítomnost ampérmetru zmenšila změřený proud. 

Přístroj používaný k měření napětí se nazývá voltmetr. Při měření napětí mezi dvěma body v obvodu 
měřený obvod nepřerušujeme a voltmetr připojujeme mezi tyto body. Odpor voltmetru  Rv musí být 
větší než odpor kteréhokoliv prvku v obvodu, k němuž je voltmetr připojen. V opačném případě by 
proud tekoucí měřícím přístrojem již nebyl zanedbatelný a zmenšil by měřené napětí.

Tzv.  multimetr obsahuje  přepínače,  s  jehož  pomocí  nastavujeme  multimetr  k  měření  proudu 
(ampérmetr), napětí (voltmetr) případně odporu (ohmmetr).

Zvětšení rozsahu ampérmetru
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Podle obr. el24 platí:

Rb (I− I0)=R0 I 0

Rb=
R0 I0

I−I0

.
  

Chceme n-krát zvětšit rozsah, tedy I=n I0 , tak se navíc při paralelním zapojení rezistorů proudy v 
uzlu A rozdělí v obráceném poměru k odporům:

Rb

R0

=
I0

(n−1) I 0

Rb=
R0

(n−1)
. (46)

Obr. el24

Zvětšení rozsahu voltmetru

Podle obr. el25 platí:

Rp I 0+R0 I 0=U
U0=R0 I0

Up=R p I0

U0

Up

=
R0 I0

Rp I0

U p=U−U0=nU0−U 0=(n−1)U0

U0

(n−1)U 0

=
R0 I 0

Rp I 0
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Rp=R0(n−1). (47)

Obr. el25

29



Uhlář: Fyzika II (2017)

MAGNETICKÉ POLE

Více než tisíc let jsou známy magnetické vlastnosti některých železných rud. Využívaly se v kompasu 
(magnetická střelka se svislou osou otáčení).  Magnety (kousky železných rud) kolem sebe vytvářejí 
vlastní magnetické pole a to zprostředkovává silové působení na jiný magnet v poli se nacházející. 
Projevy magnetických sil tyčového magnetu jsou nejvýraznější na jeho koncích (tzv. pólech). Magnet 
se chová v magnetickém poli nehybného magnetu podobně jako elektrický dipól v elektrostatickém 
poli.  Pole jej orientuje.  Elektrický dipól lze však rozdělit na kladný a záporný náboj,  rozlomí-li  se 
magnet, vzniknou dva magnety, každý se dvěma póly (severní a jižní pól).

Hans  Christian  Oersted (1820)  experimentálně  zjistil,  že  magnetická  střelka  je  vychylována  i  v 
blízkosti vodiče, kterým protéká proud. Orientace střelky přitom závisí na velikosti a orientaci proudu 
vodičem. Je-li proud konstantní a mění se místo výskytu střelky, rovněž se mění její orientace. Na 
nepohybující se náboj však střelka nereaguje.

Magnetické pole interaguje nejenom s permanentními magnety, ale i s pohybujícími se elektrickými 
náboji. Pohybující se náboje jsou také zdrojem magnetického pole.

Základní vektorovou charakteristikou magnetického pole je  magnetická indukce  B. Její velikost je 
přímo úměrná síle, která působí na severní konec nekonečně krátké magnetické střelky v daném místě 
magnetického pole. 

Působení magnetického pole na vodič s proudem (Ampérův zákon)

obr. mag1a
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Obr. mag1b

Předpokládejme, že vodičem prochází stálý proud a vodič je přímý. Pak magnetické pole působí na 
vodič délky l magnetickou silou o velikosti 

F=BIl sinα , (48)

kde α je úhel sevřený vektory l (orientace shodná se směrem proudu) a B. 

Ve vektor síly platí

F= I l×B . (49)

[B] = T (tesla)

Obecně pro libovolný tvar vodiče a nehomogenní magnetické pole platí:

d F= I d l×B . (50)

Orientaci  vektoru  magnetické  síly  určujeme  například  pravidlem  pravé  ruky:  palec  orientujeme 
souhlasně s vektorem l resp. dl, ukazováček s vektorem B a prostředník, kolmý na rovinu, ve které se 
nacházejí palec a ukazováček, je orientován souhlasně s vektorem F. 

Podobně jako znázorňujeme elektrické pole pomocí  elektrických siločár,  znázorňujeme magnetické 
pole  magnetickými indukčními čarami. V každém bodě magnetického pole platí, že směr vektoru 
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magnetické indukce je určen tečnou k indukční čáře. Velikost vektoru B můžeme vystihnout hustotou 
indukčních čar v dané oblasti. Magnetické indukční čáry tvoří uzavřené křivky.

Obr. mag2 ukazuje, jak lze znázornit magnetické pole tyčového magnetu (tj. permanentního magnetu 
ve tvaru tyče) pomocí indukčních čar. Vnější magnetické pole tyčového magnetu je nejsilnější poblíž 
jeho  konců,  kde  jsou  indukční  čáry  nejhustší.  Protože  indukční  čáry  tvoří  uzavřené  křivky,  musí 
vycházet  z  jednoho  konce  magnetu  a  vcházet  do  druhého.  Ten  konec,  ze  kterého  indukční  čáry 
vycházejí,  se  nazývá  severní  pól  magnetu  (označení:  čeština  S,  angličtina  N);  opačný konec,  kde 
vcházejí do magnetu, se nazývá jižní pól magnetu (označení: čeština J, angličtina S). 

obr. mag2

Na obr. mag3 jsou další dva typické tvary magnetu: podkovovitý magnet a magnet tvaru písmene C.

obr. mag3

Opačné póly magnetu se navzájem přitahují, souhlasné se odpuzují (obr. mag4).

Obr. mag4
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Jakýkoliv pól magnetu přitahuje tělesa obsahující železo (např. hřebíky), přestože nejsou 
zmagnetovaná (obr. mag5).

Obr. mag5

Samotná Země je magnet (obr. mag6). Její severní geografický pól je blízko jižnímu geomagnetickému 
pólu, proto severní pól střelky kompasu je přitahován na sever. Magnetická osa Země nesplývá s její 
rotační  osou,  proto  střelka  neukazuje  přesně  k  severnímu  geografickému  pólu  (tzv.  magnetická 
deklinace). V blízkosti povrchu Země na většině míst není magnetické pole horizontální a odchylka od 
horizontálního  směru  vzhůru  či  dolů  se  nazývá  magnetická  inklinace.  Magnetické  pole  Země  je 
generováno elektrickými proudy uvnitř jádra obsahujícího roztavenou horninu. Toto pole se mění v 
čase a dokonce dochází nepravidelně k jeho přepólování v časovém intervalu od 104 do 106 let.

Magnetické póly vs elektrický náboj

Víme, že existuje izolovaný kladný nebo záporný náboj. Experimentálně nebyla prokázána existence 
izolovaného magnetického pólu (monopólu). Magnetické póly se vyskytují vždy v párech (severní a 
jižní).  Jestliže  rozpůlíme  například  tyčový  magnet,  vzniknou  nové  tyčové  magnety  se  severním a 
jižním magnetickým pólem (obr. mag7).

Obr. mag6
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Obr. mag7

Působení magnetického pole na proudovou smyčku (závit s proudem)

V technické praxi se využívá práce elektrických motorů, kterou ve skutečnosti vykonávají magnetické 
síly působící na vodič ve tvaru smyčky protékaný proudem. Další zařízení pracující na tomto principu 
jsou například reproduktory, galvanometry, analogové voltmetry a ampérmetry. 

Nechť se závit s proudem obdélníkového tvaru nachází v homogenním magnetickém poli (obr. mag8). 
Na strany závitu délky a působí podle vzorce (49) magnetická síla:

Fa=I a×B⇒F a= IaBsin 90∘
=IaB .

Na strany závitu délky b působí nenulová magnetická síla velikosti 

Fb=IbB sinα ,

která na závit nemá otáčivý účinek (nulový moment vzhledem k ose otáčení závitu).

Vzniká moment dvojice sil (každá o velikosti Fa) velikosti

M=F a d=F a b sinα=BIabsinα=BIS sinα . (51)

M=I S×B=m×B , (52)

kde m je magnetický dipólový moment (magnetický moment) a S=S n , kde S je obsah plochy 
závitu a n jednotkový (velikosti 1) normálový (kolmý na plochu závitu) vektor plochy závitu.

Jestliže nahradíme jednu smyčku cívkou, která se skládá z N těsně k sobě navinutých závitů, moment 
sil působících na cívku bude mít velikost

M=NISB sinα=mB sinα , (53)

kde m je velikost magnetického dipólového momentu cívky.
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Obr. mag8

Biotův-Savartův (Biotův-Savartův-Laplaceův) zákon

umožňuje vypočítat magnetické pole elektrického proudu. Proudový délkový element Idl, kde dl je 
infinitezimální délkový element orientovaný ve směru proudu, vytváří v bodě P magnetickou indukci 
dB:

d B=
m0

4π
I d l×r0

r2
=

m0

4 π

I d l×r

r3
, (54)

kde  r0 je jednotkový vektor stejného směru a orientace jako polohový vektor  r bodu P vzhledem k 
počátku vektoru délkového elementu dl (viz obr. mag. 9),  m0=4 π⋅10−7 T⋅m⋅A−1  je  permeabilita 
vakua.  Vektorová  rovnice  (54)  se  nazývá  Biotův-Savartův  (někdy také  Biotův-Savartů-Laplaceův) 
zákon.  Jestliže  se  v  okolí  vodiče  s  proudem  nenachází  vakuum,  nahrazujeme  ve  vzorci  (54) 
permeabilitu vakua permeabilitou m daného prostředí, pro kterou platí

m=m0mr , (55)

kde  mr je relativní permeabilita.

Biotův-Savartův zákon můžeme použít k výpočtu magnetické indukce generované proudem po celé 
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délce vodiče v kterémkoliv místě jeho okolí podle principu superpozice:

B=
m0

4π∫
I d l×r0

r2
=

m0

4π∫
I d l×r

r3
. (56)

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče
Odvoďme vzorec pro magnetickou indukci přímého vodiče protékaného proudem I (I = konst., viz obr. 
mag9):

Obr. mag9

Příspěvky k celkové magnetické indukci v bodě P od všech elementů vodiče mají stejnou orientaci, 
proto lze pro velikost magnetické indukce v bodě P psát:

B=
m0

4π∫
I∣d l×r0∣

r2
=

m0

4π
I∫

sinϕ d l

r2
. (57)

Ve vzorci jsou celkem tři proměnné veličiny (j, r, l), které vyjádříme pomocí jedné z nich – úhlu j:

sinϕ= d
r
⇒r= d

sinϕ

cotgϕ= l
d

d l
d
=

−1

sin2
ϕ

dϕ

d l=
−d

sin2
ϕ

dϕ
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Nyní dosadíme vzorce pro r a dl do vztahu (57) a integrujme:

B=
−m0

4 π
I∫

α

β
sin3

ϕ

d2

d

sin2
ϕ

dϕ=
−m0

4 π
I∫

α

β
sinϕ

d
dϕ=

−m0 I

4π d
[−cos ϕ ]α

β

B=
m0 I

4 π d
[cosϕ ]α

β
=

m0 I

4 πd
(cosβ−cosα).

Jestliže zvolíme délku vodiče nekonečně velkou, bude α = 180°, β = 0,  takže

B=
m0 I

4π d
(1−(−1))=

m0 I

2π d
. (58)

Magnetické pole solenoidu

Pro magnetickou indukci na ose solenoidu v dostatečné vzdálenosti od okrajů 
solenoidu  (dlouhá  válcová  cívka,  jejíž  všechny  závity  jsou  stejné  kruhové 
smyčky a po celé délce rozložené se stejnou hustotou) platí (obr. mag10):

B=m0
N I
l

, (59)

kde  m0 je  permeabilita  vakua,  N počet  závitů solenoidu,  l  délka solenoidu,  I proud ve 
vodiči. Realističtější tvar indukčních čar magnetického pole solenoidu je na obr. mag11.

Obr. mag10

Obr. mag11
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Vzájemné silové působení rovnoběžných přímých vodičů s konstantními proudy

Nejprve vyjádříme velikost síly, kterou působí na vodič 2 magnetické pole o indukci B1 generované 
existencí proudu ve vodiči 1 (vodič 2 je kolmý na magnetické indukční čáry tohoto pole):

F1→2=B1 I2 l sin α=B1 I 2 l. (60)

Podle vztahu (58) platí:

B1=
m0

2π

I 1

d
, (61)

proto 

F1→2=
m0

2π

I 1 I2

d
l. (62)

Obecně v prostředí o permeabilitě m:

F1→2=
m

2π

I 1 I2

d
l. (63)

Stejně velikou silou, opačně orientovanou, působí magnetické pole generované proudem protékajícím 
vodičem 2 na vodič 1 (zákon akce a reakce).

Pozn.: Diskutujte vzájemný vztah mezi vzájemnou orientací proudu ve vodičích a orientací 
magnetických sil, jimiž na sebe působí.

Intenzita magnetického pole

je charakteristikou magnetického pole, která nezávisí na vlastnostech prostředí a je definovaná 
vztahem:

H=
B
m , (64)

kde m je permeabilita prostředí.
[H] = A·m-1
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Magnetismus a elektrony

Spinový magnetický dipólový moment

Elektron má vlastní (vnitřní) moment hybnosti S, který nazýváme spinový moment hybnosti (spin). 
Se spinem je spojen spinový magnetický dipólový moment mS vztahem:

mS=
−e
m

S , (65)

kde e je náboj elektronu (elementární náboj) a m je hmotnost elektronu (9,11·10-31 kg). Spin se 
významně liší od klasického momentu hybnosti těmito dvěma vlastnostmi:

• Spin nelze měřit, jen jeho složku ve zvoleném směru.
• Měřené složka je kvantována, tzn. nabývá diskrétních hodnot a to stejných bez ohledu na to, 

jaký směr jsme zvolili.

Nechť je měřena složka spinu S ve směru osy z, pak platí:

Sz=mSℏ , mS=±
1
2

. (66)

mS je spinové magnetické kvantové číslo a ℏ=
h

2π
≈1,05⋅10−34 J⋅s je redukovaná Planckova 

konstanta.

Měřit lze také jen složku spinového magnetického momentu, která je také kvantována a která nabývá 
těchto hodnot nezávisle na zvoleném směru:

mS , z=−
e
m

Sz . (67)

Dosazením vzorce (66) dostaneme

mS , z=±
e ℏ
2m

. (68)

Zlomek na pravé straně rovnice (68) se nazývá Bohrův magneton a označuje značkou mB:

mB≈9,27⋅10−24J⋅T−1 . (69)

Spinové magnetické dipólové momenty elektronů a dalších elementárních částic se vyjadřují pomocí 
násobku  mB.
Orbitální magnetický dipólový moment
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Je-li elektron součástí atomu, má ještě orbitální moment hybnosti L. S ním je spojen orbitální 
magnetický dipólový moment morb vztahem:

morb=−
e

2m
L . (70)

Orbitální moment hybnosti se významně liší od klasického momentu hybnosti těmito dvěma 
vlastnostmi:

• Orbitální moment hybnosti nelze měřit, jen jeho složku ve zvoleném směru.
• Měřené složka je kvantována, tzn. nabývá diskrétních hodnot a to stejných bez ohledu na to, 

jaký směr jsme zvolili.

Nechť je měřena složka spinu S ve směru osy z, pak platí:

Lz=ml ℏ , ml=0,±1,±2,. ..,±l. (71)

ml je orbitální magnetické kvantové číslo a l orbitální kvantové číslo.

Měřit lze také jen složku orbitálního magnetického dipólového momentu, která je také kvantována a 
která nabývá těchto hodnot nezávisle na zvoleném směru:

morb ,z=−
eℏ
2m

ml=−mlmB . (72)

Magnetické pole v látkách

Prakticky každé těleso ve větší či menší míře interaguje s magnetickým polem, proto je lze označit 
termínem magnetikum (magnetická látka). Magnetické vlastnosti mají nejenom makroskopická tělesa, 
ale i molekuly, atomy, jádra atomů a elektrony. Magnetické vlastnosti těles závisí na struktuře atomů a 
atomových jader, na charakteru interakce mezi nimi. 

Vložíme-li magnetikum do magnetického pole, dochází ke změnám vlastností nejenom tělesa, ale i 
magnetického pole. Magnetikum se magnetuje. V magnetiku vzniká vlastní magnetické pole (Bvl), 
které superponuje s vnějším magnetickým polem (charakterizované magnetickou indukcí Bext). 
Magnetické pole uvnitř magnetika bude:

B=Bext+Bvl , (73)

přitom platí

B=mH=m0mr H .
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Podle velikost relativní permeability mr dělíme magnetika na 
• paramagnetika:  Bext a  Bvl shodně orientovány,  mr > 1 (nepatrně), například inertní plyny jako 

He, Ne, Ar, Kr, Xe; ionty tvořící mřížku některých kovů (Zn, Al, Hg, ...)
• diamagnetika: Bext a  Bvl opačně orientovány,  mr < 1 (nepatrně); chrom, hliník, platina, kyslík
• feromagnetika: mr > 1 (významně); železo, nikl, kobalt, gadolinum, magnetit (Fe3O4)

V nehomogenním magnetickém poli jsou paramagnetika vtahována do míst s vyšší intenzitou, 
diamagnetika do míst s nižší intenzitou magnetického pole.
 
Střelky z paramagnetického materiálu se v homogenním magnetickém poli orientují ve směru 
magnetických siločár, kdežto střelky z diamagnetického materiálu kolmo k magnetickým indukčním 
čarám.

Orientace vektoru  Bvl tedy závisí na vlastnostech magnetika, jeho velikost pak na velikosti vektoru  
Bext, stejně tak na rozměrech a tvaru magnetika.

Je-li magnetikum (paramagnetikum nebo diamagnetikum) umístěno do homogenního magnetického 
pole (například uvnitř solenoidu), lze závislost na rozměrech a tvaru tělesa zanedbat a platí:

Bvl=κBext , (74)

kde κ je magnetická susceptibilita. U látek feromagnetických neplatí lineární vztah (74).

Pozn.: Magnetická indukce uvnitř magnetika (paramagnetikum nebo diamagnetikum):

B=Bext+Bvl=Bext+κ Bext=(1+κ)Bext

a zároveň

B=mH=mrm0 H=mr Bext ,
tudíž

mr=1+κ . (75)

Vektor magnetizace

Magnetický  moment  atomu  je  vektorovým součtem magnetických  momentů  (spinových,  případně 
orbitálních)  všech  elementárních  částic  v  atomu.  Atomy  či  molekuly  plynů  a  kapalin  vykonávají 
chaotický tepelný pohyb, atomy krystalické látky konají kmitavý pohyb - proto tatáž látka neměnného 
chemického  složení  při  různých  teplotách,  tlacích  a  fázové  struktuře  se  může  nacházet  v  určitém 
vnějším  magnetickém  poli  v  různých  magnetických  stavech.  Po  vložení  látky  do  vnějšího 
magnetického  pole  dochází  k  uspořádávání  vektorů  magnetických  momentů  jednotlivých  atomů  a 
molekul.  Proto  makroskopickému  objemu  V   přísluší  určitý  celkový  magnetický  moment.  Míru 
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zmagnetování magnetika charakterizujeme veličinou magnetizace:

M=
1
V
∑
i=1

N

m , (76)

kde V je objem magnetika, m i je celkový magnetický dipólový moment i-té molekuly či atomu, N je 
počet molekul či atomů magnetika.

[M] = A×m-1

Síla působící na nabitou částici pohybující se v magnetickém poli (Lorentzova síla)

Vzpomeňme Ampérův zákon:

d F= I d l×B .
Elektrický proud je definován takto:

I=
d Q
d t

.

Snadno dostaneme 

d F=
d Q
d t

d l×B=d Q(v×B)

Fm=Q(v×B). (77)

Nachází-li se současně částice s elektrickým nábojem Q v elektrickém poli intenzity E, působí na ni 
Lorentzova síla (obr. mag12 a mag13):

F=Q E+Q(v×B). (78)

Obr. mag12

Obr. mag13
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ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
                Elektromagnetická indukce

Vložíme-li vodič do elektrostatického pole, bude se na jeho povrchu indukovat elektrický 
náboj  (elektrostatická  indukce).  Mohli  bychom očekávat,  že  vložíme-li  vodič  ve  tvaru 
uzavřené  smyčky  do  vnějšího  magnetického  pole  (například  do  pole  jiné  smyčky 
protékané stacionárním proudem),  bude se ve smyčce indukovat  elektrický proud. Nic 
takového  se  však  neděje.  Faraday  (1831)  si  všiml,  že  při  zapnutí  a  vypnutí 
elektromotorického napětí v první smyčce se objevily krátkodobé proudové impulzy ve 
smyčce  druhé.  Tak  dospěl  k  objevu  elektromagnetické  indukce.  Projevuje  se  u 
proměnných, nestacionárních proudů.

Na volné náboje ve vodiči působí Lorentzova síla a  uvnitř  vodiče vyvolá ekvivalentní 
elektrické pole (Obr. mag14)

 E=−v×B .

Tím dojde k přerozdělení náboje a polarizaci vodiče.

Obr. mag14

Mějme nyní uzavřenou smyčku obdélníkového tvaru pohybující se rychlostí  v  (obr. mag15). Bude-li 
magnetické pole homogenní,  dojde pouze k přerozdělení náboje ve smyčce,  bude-li  pole ve směru 
pohybu smyčky nehomogenní, bude nenulová práce sil magnetického pole na náboji podél uzavřené 
smyčky:

W=∮F d l=∮Q Ed l=−∮Q (v×B)d l=−∮Qv (B2−B1)d l=−Qv(B2−B1)b
W=Qv(B1−B2)b=U ind Q

 

V předchozím příkladě jsme viděli, že změna magnetického pole ve smyčce v důsledku jejího pohybu v 
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nehomogenním magnetickém poli má za následek indukování napětí, které je nutnou podmínkou pro 
indukování elektrického proudu. Obecně lze ke změně magnetického 
Obr. mag15

pole ve smyčce dospět také změnou obsahu plochy smyčky, případně její rotací v nehomogenním ale i 
homogenním magnetickém poli, existencí nestacionárního magnetického pole v okolí smyčky. 

Ve  všech  výše  popsaných  případech  se  mění  veličina  magnetický  indukční  tok  F smyčkou 
ohraničující plochu o obsahu S:

F=∫
S

B d S (79)

[F] = Wb (weber) = T·m2 

Vraťme  se  k  případu  smyčku  obdélníkového  tvaru  pohybující  se  rychlostí  v  (obr.  mag15)  v 
nehomogenním magnetickém poli.  Za dobu dt se smyčka posune o vzdálenost  vdt a a magnetický 
indukční tok se změní o

dF=(B2−B1)bv d t

−
dF
d t

=(B1−B2)bv=U ind

Faradayův zákon elektromagnetické indukce:

U ind=−
dF
d t

(80)

Platí zcela obecně, bez ohledu na to, jakým způsobem dochází ke změně magnetického indukčního 
toku (libovolný pohyb smyčky jakéhokoliv tvaru v magnetickém poli; smyčka v klidu, v čase se mění 
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indukce magnetického pole, v němž se smyčka nachází). Zákon elektromagnetické indukce je projevem 
obecné  vlastnosti  hmoty  (setrvačnosti)  a  je  přirozenou  reakcí  odporu  proti  změně.  Tato  vlastnost 
zajišťuje stabilitu přírodních procesů.

Jestliže  se  mění  magnetický  indukční  tok  procházející  cívkou  o  N závitech,  pak  indukované 
elektromotorické napětí vzniká v každém závitu a celkové indukované napětí je součtem jednotlivých 
indukovaných napětí. Je-li cívka hustě vinutá, je tok každým závitem stejný a proto je celkový tok NF, 

kde F je indukční tok v jednom závitu. Pro celkové indukované napětí tedy platí:

U ind=−N
dF
d t

(81)

Lenzův zákon

Indukované elektromotorické napětí působí v opačném směru, než změna, která jej vyvolala. 

Příklady dokumentující platnost Lenzova zákona jsou uvedeny na obr. mag16. Jako cvičení v obrázku 
mag16 doplňte orientace proudu indukovaného ve smyčce.

Obr. mag16

V masivních vodičích při změně magnetického toku vznikají tzv. vířivé (Foucaultovy) proudy, které se 
používají  například k tlumení  oscilací  pohyblivých částí  elektrických přístrojů.  Vířivé proudy jsou 
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nežádoucí v elektromotorech apod.

Vzájemná a vlastní indukce

Speciálním  případem  elektromagnetické  indukce  je  vlastní  indukce.  Elektrický  proud  protékající 
uzavřeným vodičem (závit s proudem) vytváří ve svém okolí magnetické pole, které má za následek 
existenci  magnetického indukčního toku,  tzv.  vlastního indukčního toku,  procházejícího  plochou, 
kterou vodič uzavírá. Pro velikost vlastního indukčního toku jednoho závitu platí:

F=LI , (82)

kde  L je  indukčnost  ([L]  =  H (henry))  , která  závisí  na  rozměrech a  geometrickém tvaru  vodiče. 
Měníme-li  vlastní  indukční  tok  například  změnou proudu,  vznikne  ve  vodiči  indukované  napětí  – 
tomuto jevu říkáme  vlastní indukce. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce platí pro 
příslušné indukované elektromotorické napětí (L = konst.):

U ind=
−dF

d t
=−L

d I
d t

− I
d L
d t

U ind=−L
d I
d t

.
(83)

Uvažujme dva uzavřené vodiče o vlastních indukcích L1 a L2, jimiž prochází proudy I1 a I2. Tyto vodiče 
se  vyznačují  kromě vlastních  indukčních  toků i  tzv.  vzájemnými  indukčními  toky,  neboť  plochou 
uzavřenou vodičem prochází indukční čáry nejenom vlastního magnetického pole, ale i magnetického 
pole buzeného druhým vodičem. Celkové indukční toky pak budou:

F1=L1 I1+MI2aF2=L2 I 2+MI 1 ,

kde  M je vzájemná indukčnost,  která závisí na geometrických rozměrech vodičů a jejich vzájemné 
poloze. Výsledné elektromagnetické napětí je dán součtem příspěvků od vlastní a vzájemné indukce 
(L1 = konst., L2 = konst., M = konst.):

U ind ,1=−L1

d I 1

d t
−M

d I 2

d t

U ind ,2=−L2

d I2

d t
−M

d I1

d t
.

(84)

[M] = H (henry)
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Energie magnetického pole

Jestliže natahujeme pružinu, roste potenciální energie pružnosti. Odtahujeme-li od sebe opačně nabité 
náboje,  roste  jejich  elektrické  potenciální  energie  a  hromadí  se  v  elektrickém poli  těchto  nábojů. 
V magnetickém poli se také hromadí energie. Dva rovnoběžné vodiče protékané proudy stejného směru 
se přitahují. Když budeme vnějším působením tyto vodiče oddalovat, opět se bude hromadit energie, 
tentokrát v magnetickém poli těchto vodičů. Uvažujme obvod, který obsahuje zdroj elektromotorického 
napětí připojený k cívce (obr.  mag17). Po zapnutí zdroje začne procházet obvodem proud a kolem 
cívky vzniká magnetické pole. Vlivem jevu elektromagnetická indukce se v obvodu indukuje napětí 

U ind=−L
d I
d t

, tudíž celkové elektromotorické napětí v obvodu je 

U e+U ind=U e−L
d I
d t

.

Za dobu dt se průchodem proudu vyvine v obvodu Jouleovo teplo

d Q=(U e+U ind) I d t=(U e−L
d I
d t

) I d t=U e I d t−LI d I ,

kde člen Ue I d t představuje energii dodanou zdrojem a LI d I energii spotřebovanou na vytvoření 
magnetického pole za dobu dt. Vyjádřeme celkovou energii magnetického pole Em cívky indukčnosti L:

d Em=LI d I

Em=∫
0

I

LI d I=1
2

LI 2 . (85)

Pozn.: Energie magnetického pole postupně roste až do dosažení ustáleného stavu s proudem  I. Po 
vypnutí  zdroje energie  magnetického pole klesá,  postupně se mění  na energii  elektrického proudu, 
který exponenciálně klesá k nule a jeho energie se transformuje na vnitřní energii vodiče.

Střídavý proud

V 80. letech 19. století se rozhořel v USA spor o to, která metoda distribuce elektrické energie je 
výhodnější. Thomas Edison preferoval  stejnosměrný proud, naopak George Westinghouse  střídavý 
proud s  harmonickým  průběhem.  Westhinghouse  argumentoval  tím,  že  transformátory  umožňují 
libovolně měnit napětí; malá napětí jsou na spotřebičích bezpečnější pro uživatele, vysoká napětí a jim 
odpovídající malé proudy jsou nejlepší variantou pro přenos energie na velkou vzdálenost, neboť se 
minimalizuje ztrátový výkon i2R existující jako důsledek vzniku Jouleova tepla .

Nakonec zvítězila Westhinghouseova idea a většina rozvodných sítí  v domácnostech a průmyslu je 
napájena střídavým proudem. Každý spotřebič napájený ze zásuvky využívá střídavý proud a mnoho 
bateriemi napájenými spotřebičů (rádia, mobily) využívají stejnosměrný proud z baterií k vytvoření 
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nebo zesílení střídavého proudu.

Umístíme-li obdélníkovou smyčku s proudem do homogenního magnetického pole, pak se účinkem sil 
magnetického pole otáčí. Jestliže budeme otáčet obdélníkovou smyčkou bez proudu v homogenním 
magnetickém poli o indukci B úhlovou rychlostí w kolem osy kolmé k magnetické indukci, bude se ve 
smyčce podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce indukovat elektromotorické napětí (obr. 
str1):

U ind=
−dF

d t
=
−d(BS cosα)

d t
=
−d(BS cosw t )

d t
=BSw sinw t.

(86)

Pozn.: Alternátor je generátor střídavého napětí – vodivá smyčka se otáčí ve vnějším magnetickém 
poli.

V odvozeném vztahu nazýváme veličinu w úhlová frekvence. Ve smyčce se indukuje harmonické 
střídavé napětí (vyjádřené jako funkce času se značí písmenem u):

obr. str1

u=U m sinw t , (87)

kde u je okamžitá hodnota napětí, Um je amplituda napětí a veličina wt fáze (obr. str2). 

obr. str2

48



Uhlář: Fyzika II (2017)

Uzavřeme-li  obvod  smyčky,  ve  které  se  indukuje  napětí  u,  ohmickým odporem se  zanedbatelnou 
vlastní indukčností, můžeme podle Ohmova zákona vypočítat okamžitou hodnotu střídavého proudu 
i procházejícího obvodem:

i= u
R
=

U m

R
sinw t=I m sinw t , (88)

kde Im je amplituda střídavého proudu.

Při  průtoku  proudu  vodičem  se  vyvíjí  Jouleovo  teplo  a  to  nezávisle  na  směru  proudu.  Hodnota 
stejnosměrného proudu, jehož průtokem se vyvine stejné množství tepla v odporu  R za dobu  T jako 
průtokem střídavého proudu, se nazývá efektivní hodnota střídavého proudu (I) a příslušná hodnota 
střídavého napětí efektivní hodnota střídavého napětí (U).

Porovnejme Jouleovo teplo vyvinuté průchodem stejnosměrného a střídavého proudu: 

RI2 T=∫
0

T

Ri2 d t

I2
=

I m
2

T
∫
0

T

sin2
w t d t .

Platí:

cos 2w t=cos2
w t−sin2

w t
sin2

w t=cos2
w t−cos 2w t

sin2
w t=1−sin2

w t−cos 2w t
2sin2

w t=1−cos2w t

sin2
w t=

1−cos2w t
2

.

Odvozený výraz dosaďme do vztahu pro efektivní hodnotu proudu a integrujme:

I2
=

I m
2

T ∫0

T
1−cos2w t

2
d t=

Im
2

2T
[t−sin 2w t

2w
]
0

T

=
Im

2

2T
(T−T sin 4π

4π
)=

I m
2

2
.

Pro efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí proto platí:

I=
I m

√2
≃0,707 Im (89)

a
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U=
U m

√2
≃0,707 U m . (90)

Obvody střídavého proudu

Budeme  se  zabývat  pouze  střídavými  proudy  o  nízké  frekvenci  (např.  síťová  frekvence  50  Hz). 

Elektromagnetické  vlně  frekvence  50  Hz  odpovídá  vlnová  délka  λ=
c
f
=6 000 km. Ve  vodiči 

obvyklých  rozměrů  pozorujeme v  daném okamžiku  proto  všude  stejné  hodnoty  proudu  či  napětí. 
Můžeme předpokládat, že platí zákon Ohmův a zákony Kirchhoffovy. U obvodů vysokofrekvenčních 
již tomu tak není.

Obvod s rezistorem odporu R

Zapojíme-li do obvodu se zdrojem střídavého napětí u=U msinw t rezistor odporu R (obr. str3), pak 
platí:

u=iR.

Odtud pro okamžitou hodnotu proudu i vychází:

i=
u
R
=

U m

R
sinw t=I m sinw t . (91)

Proud je ve fázi s napětím, fázový posuv mezi napětím a proudem je tedy nulový a cosϕ=0 .  Výkon 
je maximální možný, P=UI . Ideální odpor má v obvodech střídavého proudu stejnou funkce jako 
v obvodu proudu stejnosměrného a nazývá se rezistance:

XR=R. (92)

obr. str3
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Obvod s ideální cívkou indukčnosti L

V každém okamžiku v obvodu obsahujícím zdroj napětí u=U m sinw t se v každém okamžiku 
indukuje v cívce napětí (obr. str4)

ui=−L
d i
d t

,

takže podle druhého Kirchhoffova zákona platí:

u−L
d i
d t

=0 . (93)

Pro okamžitou hodnotu proudu můžeme odtud psát

i=∫
u
L

d t=∫
Um

L
sinw t d t=

−Um

w L
cosw t=I msin(wt− π

2
) , (94)

kde

I m=
U m

wL
(95)

je amplituda proudu. Z tohoto vztahu vyplývá pro hodnotu induktivního odporu cívky (induktance) 
vztah

XL=
U m

I m

=wL . (96)

Podle vztahu (94) se proud fázově zpožďuje za napětím o ϕ=π
2

 a pro výkon střídavého proudu 

potom platí

P=UI cos ϕ=0 .

51



Uhlář: Fyzika II (2017)

obr. 4

Obvod s kondenzátorem kapacity C

Je-li kondenzátor o kapacitě C připojen ke zdroji střídavého napětí (obr. str5) u=U msinw t , pak se 

kondenzátor střídavě nabíjí a vybíjí. Obvodem tedy prochází proud i=
dQ
d t

. Vyjádřeme elektrický 

náboj kondenzátoru

Q=Cu=CU m sinw t
a elektrický proud:

i=
dQ
d t

=wC U mcosw t=wC Um sin(w t+π
2
)=I m sin(wt+π

2
). (97)

Proud proto předbíhá napětí o hodnotu ϕ=π
2

. Pro kapacitní odpor (kapacitance) platí vztah

XC=
Um

I m

=
1
wC

. (98)

Výkon v obvodu je opět roven nule.

obr. str5
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Sériový RLC obvod

Ke zdroji střídavého napětí jsou v sérii připojeny: rezistor odporu R, cívka indukčnosti L a kondenzátor 
kapacity C (obr. str6). Průchodem proudu i=I m sinw t obvodem vznikají na jeho prvcích napětí

U R=R I m sinw t ,
UL=w LIm sin(wt+π

2
) ,

UC=
1
wC

I m sin(w t−π
2
),

(99)

která jsou navzájem fázově posunuta. Podle fázorového diagramu (obr. str6) platí:

Um
2
=U R

2
+(U L−UC)

2
=I m

2
[R2

+(wL−
1

wC
)

2

] . (100)

Zaveďme veličinu impedance Z:

Z=
U m

I m

=√R2
+(w L−

1
wC

)
2

. (101)

Pro fázový posuv ϕ napětí a proudu podle fázorového diagramu platí:

tanϕ=
U L−UC

U R

=

w L−
1

wC
R

. (102)

Jestliže platí

w L=
1
wC

, (103)

tzn.  napětí  a  proud jsou  ve  fázi,  je  impedance  obvodu  podle  (101)  minimální  a  proud  v  obvodu 
maximální. Hovoříme o rezonanci napětí. Ze vzorce (103) vyjádřeme nejprve úhlovou frekvenci

w
2
=

1
LC

a odtud s přihlédnutím k rovnosti w=
2π
T

 můžeme psát pro periodu T respektive frekvenci f:

53



Uhlář: Fyzika II (2017)

T=2π√LC nebo f =
1

2π√LC
, (104)

což je tzv. Thomsonův vztah.

obr. str6

Paralelní RLC obvod

Pomocí fázorového diagramu (obr. str7) získáme admitanci Y:

Y=
1
Z
=√ 1

R2
+(wC−

1
w L

)
2

. (105)

Pro případ wC=
1
wL

dochází k tzv. proudové rezonanci.

obr. str7
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Výkon střídavého proudu

Odpovídá výkonu dodávaného zdrojem do obvodu střídavého proudu. Pro vyjádření výkonu střídavého 
proudu použijme analogii se vztahem pro výkon stejnosměrného proudu, P = UI, a vyjádřeme 
okamžitý výkon střídavého proudu:

p=ui. (106)

Dosaďme okamžité hodnoty proudu a napětí, kde obecně pro jakoukoliv kombinaci rezistorů, 
kondenzátoru či cívek se projeví fázový posuv napětí vzhledem k proudu:

p=[U m cos(w t+ϕ )][ I m cosw t ]. (107)

Použijme vzorec pro kosinus součtu úhlů a upravme:

p=[Um(cosw t cosϕ−sinw t sinϕ )][ I m cosw t ]

p=U m Im cos ϕ cos2
w t−U m I m sinϕ cosw t sinw t.

(108)

Protože platí identita 

cos2
α=

1
2
(1+cos2α),

je střední hodnota výrazu cos2
w t rovna 

1
2

.  Rovněž platí 

cosw t sin w t=
1
2

sin 2w t

a proto střední hodnota tohoto výrazu během jedné periody je 0. Střední výkon během jedné periody Ps 
(skutečný výkon) je proto:

Ps=
1
2

U m I m cosϕ=UI cosϕ , (109)

kde U a I jsou efektivní hodnoty napětí a proudu, UI je zdánlivý výkon (maximálně možný výkon) a 
faktor cosϕ je účiník.
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OPTIKA

Úvod

Optika je nauka o světle, tzn. studuje povahu světla, zákonitosti světelných jevů, vzájemné působení 
světla a látky.

Podle Maxwella a jeho elektromagnetické teorie je světlo elektromagnetické vlnění vlnových délek 
380-760 nm, tj. délek, které je schopno vnímat lidské oko. Existují optické jevy, které nelze vysvětlit 
pomocí elektromagnetické teorie, k tomu přispěla až teorie kvantová (1900). Podle Plancka zdroj světla 
(elektromagnetického vlnění obecně) nevysílá energii spojitě, ale po částech, tzv. kvantech, jejichž 
energie je přímo úměrná frekvenci n. Einstein vyslovil předpoklad, že se světlo nejen vyzařuje, ale i šíří 
po jednotlivých kvantech, které nazýváme fotony. Foton má nulovou klidovou hmotnost, energii hn , 
kde h je Planckova konstanta, a pohybuje se rychlostí světla. Rychlost světla ve vakuu je univerzální 
fyzikální konstantou ... doplnit

Rozlišujeme tři hlavní disciplíny optiky: a) optika geometrická (paprsková), b) optika vlnová, c) optika 
kvantová.
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