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 Velikost magnetické síly 

1. Vodič, kterým prochází proud 2 A, je umístěn v homogenním 
magnetickém poli o magnetické indukci 30 mT. Jaká magnetická síla 
působí na vodič, jestliže do magnetického pole zasahuje přímá část vodiče 
délky 15 cm, která svírá se směrem magnetických indukčních čar 

a)  úhel 90°, 

 

 

 

b) úhel 45°, 

 
 

 

c) úhel 0°? 

 

2. Jakou silou na sebe navzájem působí dva rovnoběžné vodiče, jimiž 
procházejí proudy o velikostech 100 A a 200, A jestliže jsou od sebe 
vzdáleny 3 cm a jejich délka je 20 m? 

a) proudy ve vodičích mají souhlasný směr 

 

 

 

 

b) proudy ve vodičích mají souhlasný směr 



 

 

Elektron se pohybuje ve vakuu rychlostí o velikosti 5.106 m.s–1  v 
homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,2 T.  

a) Určete velikost síly, která na elektron působí, jestliže směr rychlosti 
elektronu je kolmý na směr indukčních čar. 

 

 

 

b) Určete poloměr kružnicové trajektorie elektronu. 

 

 

 

 

3. Válcová cívka má délku 50 cm a tvoří ji 600 závitů navinutého drátu. 
Cívkou prochází proud 0,5 A. Určete magnetickou indukci pole ve středu 
cívky 

a) bez jádra, 

 

 

 

 

b) s jádrem o relativní permeabilitě 800. 
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