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Magnetické pole cívky 

 

Cíl experimentu:  

Učitel ukáže studentům, jak závisí magnetické pole v dutině cívky na velikosti proudu,  počtu 

závitů cívky a na přítomnosti jádra cívky. 

 

Pomůcky: 

Zdroj stejnosměrného napětí (plochá baterie 4,5 V),  

LabQuest spojený s počítačem, ampérmetr a teslametr 

Vernier, reostat, vodiče. Místo ploché baterie a reostatu 

lze použít stabilizovaný zdroj s proměnným napětím. 

 

Experiment: 

Sestavíme obvod dle schématu.  

 



 

Jako ampérmetr a teslametr použijeme moduly Vernier, které připojíme přes LabQuest k počítači. V 

programu Logger Pro upravíme grafický výstup. Odstraníme graf I= f(t) a ponecháme graf B= f(t), 

který dále upravíme na požadovanou závislost B= f(I) kliknutím na popis osy grafu a výběrem 

Proud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nabídce Experiment → Sběr dat zvolíme Vybrané události. V Nastavení grafu zrušíme možnost 

Spojovat body. 

 

  
 



 

Při odpojeném zdroji vynulujeme ampérmetr a teslametr, abychom vyrušili vliv zemského 

magnetického pole. 

 

 
 

Spustíme vlastní měření. Posunem jezdce postupně zvyšujeme napětí a vždy tlačítkem Zachovat 

ukládáme aktuální dvojici hodnot proudu a napětí, která se zobrazí v grafu. Dbáme na to, aby 

hodnoty měřených veličin nepřesáhly rozsah 600 mA pro ampérmetr.  

 



 

Prochází-li cívkou elektrický proud, cívka se stává zdrojem magnetického pole. Je-li cívka ve tvaru 

solenoidu, vzniká v dutině cívky přibližně homogenní pole a pro velikost magnetické indukce lze 

psát: 
l

IN
B , kde μ je permeabilita vzduchu, resp. vakua, N je počet závitů, l délka cívky a I 

elektrický proud. Následující měření je provedeno s cívkou s 600 závity. 

 

 
 

  

Z grafu je vidět, že graf B= f(I) závislosti magnetické indukce na proudu má lineární průběh. Ve 

vztahu 
l

IN
B  je 

l

N
 konstanta, proto IantakonstB . Toto vyjádření je přímá úměrnost. 

Dále je vidět, že velikost magnetické indukce lze zvýšit vsunutím jádra. 

 



 

Následující měření je provedeno s cívkou se 400 závity  

 

 
 

 

Vidíme, že se snižujícím se počtem závitů magnetická indukce klesá. 
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