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TEST: 

 
1. Jaké látky z hlediska magnetických vlastností rozeznáváme? 

   

 

2. Jaký je rozdíl mezi křivkou prvotní magnetizace a amplitudovou 

magnetizační křivkou?  

 

3.  Co udává tvar a velikost plochy hysterezní smyčky? 

 

4. Co je to remanentní indukce a koercitivní síla? 

 

5.  Jak se nepřímo měří velikost magnetické intenzity a magnetické 

indukce? 
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    Z hlediska magnetických vlastností rozeznáváme: 

 

 

     Látky diamagnetické, kde μr < 1  a je nezávislé na H, to jsou např. 

měď, zlato, rtuť, zinek a z nekovů např. voda. 

 

     Látky paramagnetické, u nichž μr >1 a je závislé na intenzitě 

magnetického pole H, sem patří např. platina, hliník, hořčík, 

draslík, mangan a z nekovů ebonit. 

 

     Látky feromagnetické, jejichž μr >> 1  a je funkcí H. Jsou to železo, 

nikl, kobalt a jejich slitiny.  
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     Křivka prvotní magnetizace vyjadřuje závislost magnetické 

indukce B     na intenzitě magnetického pole H u magnetického 

materiálu, který ještě nebyl magnetizován, nebo byl dokonale 

odmagnetován. K měření se používá stejnosměrný magnetizačním 

proud. 

     Použijeme-li k měření magnetizační charakteristiky Bm=f(Hm) 

sinusového magnetizačního proudu, dostáváme tzv. amplitudovou 

magnetizační křivku. Při magnetizaci střídavým proudem se uplatňuje 

vliv kmitočtu, činitele tvaru křivky a povrchového jevu. Při zvyšování 

kmitočtu rostou ztráty vířivými proudy, což se projevuje zvětšením 

plochy hysterezní smyčky a změnou jejího tvaru. 
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Mezi magnetickou indukcí B a intenzitou magnetického pole H 

nastává u feromagnetických látek zvláštní vztah, jehož grafické 

vyjádření udává tzv. hysterezí smyčka. 

 

[A/m] 

[T] 

     Plocha hysterezní smyčky 

představuje ztráty v materiálu, 

tvar a sklon smyčky pak určuje 

závislost permeability μr na 

intenzitě a vhodnost použití        

v elektrotechnice. 
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Zdroj: DOLEČEK (2),  str. 282. 
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     Remanentní indukce Br  představuje hodnotu magnetické indukce, 

na kterou klesne ze stavu nasycení Bmax, když intenzita magnetického 

pole klesne na nulu.   

 Koercitivní síla Hk představuje velikost intenzity magnetického pole, 

kdy se opět dosáhne nulové hodnoty magnetické indukce. 

[A/m] 

[T] 
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[A/m; V; Ω; m] 

[T; m2; Hz; V]  

Závislost Bm=f(Hm) můžeme měřit nepřímo pomocí osciloskopu 

a voltmetru. 
Intenzitu Hmax vyjádříme z měřeného 

proudu I1 převedeného na napětí: 

Magnetickou indukci Bmax 

vypočítáme z výstupního napětí: 
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Zdroj: FIALA (1),  str. 329. 


