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SUMMARY 

Purpose of this thesis is insight to basic theory of electromagnetic fields, with focus on 

magnetism. The thesis provides information and introduction to properties and 

measurement of permanent magnets. The experimental part of this work deals with the 

measurement of the magnetic field and its individual elements in the vicinity of permanent 

magnets. In the framework of this thesis appropriate measuring device, was developed.  

 

 

ANOTACE 

Tato práce slouţí k pochopení základních poznatků a vztahů elektromagnetického pole, 

s větším zaměřením na magnetickou část. Dále práce poskytuje informace a přehled o 

permanentních magnetech, a to jak o jejich měření, tak o jejích vlastnostech. 

Experimentální část této práce se zabývá měřením magnetického pole a jeho jednotlivých 

sloţek v okolí permanentních magnetů. V rámci bakalářské práce byla vyvinuta vhodná 

měřící aparatura.  
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SEZNAM POUŢITÝCH FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 

Veličina     Značka vel.  Jednotka vel. 

Energie      E   J 

Hmotnost      m   kg 

Rychlost / rychlost světla    v, c   m s
-1

 

Proudová hustota     j   A m
-2

 

Čas       t   s 

Teplota / Curiova tep.     T / Tc   K 

Obj. hustota el. náboje    ρ   C/m
3
 

Elektrický náboj / indukční tok   Q, q / Ψ  C 

Elektrostatická / Lorentzova síla   Fe / FB   N 

Permitivita / perm. Vakua    ε, ε0   F m
-1

 

Relativní permitivita     εr   --- 

Elektrická intenzita     E   V m
-1

 

Elektrická indukce     D   C m
-2

 

Magnetická indukce / remanence   B / Br   T 

Magnetická intenzita / koercivita   H / Hc   A m
-1 

Měrná vodivost     γ   s
3
A

2
m

−3
kg

−1
 

Permeabilita      μ   m kg s
-2

A
-2

 

Magnetický indukční tok    Φ   m
2
·kg·s

−2
·A

−1
 

Elektrický proud     I   A 

Indukčnost / vzájemná indukčnost   L / M   H 

Magnetizace      M   A m
-1
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1. ÚVOD 

Kdyţ jsem přemýšlel nad tím jaké si zvolit téma pro bakalářskou práci, zrovna jsem 

prováděl první pokusná měření za pomocí krokových motorů a trojosého teslametru na 

kvádrovém permanentním magnetu. Teorie elektromagnetického pole mně zrovna začínala 

zajímat, z části protoţe jsem na nezbytnost ji znát začal naráţet v několika předmětech. A 

jak jsem si začínal uvědomovat důleţitost těchto znalostí, můj zájem rostl, aţ do doby kdy 

jsem se rozhodl zpracovat na tuto oblast bakalářskou práci, která dostala zelenou. 

 Dokončení této práce vyţadovalo především tři věci, a to značné mnoţství času 

stráveného měřením, nemalá doba jiţ uběhla zpracováním naměřených dat a to zejména 

v MS Excel. Znalosti elektromagnetického pole. A v neposlední řadě pak čirou mysl 

nezbytnou k dosaţení správných závěrů ze získaných dat.     

 Práce dále slouţí k vyvrácení nebo potvrzení teorie RNDr. Františka Staňka Ph.D., 

která tvrdí, ţe vektor magnetizace reálného magnetu není vţdy ve směru kolmém na 

plochu magnetu (výrobních důvodů) V průběhu měření jsem nenaměřil pouze klasický 

kvádrový magnet, ale taktéţ magnet, strukturálně poškozený. Toto měření bylo zavedeno 

za účelem zkoumání vlivu mechanického poškození magnetu na jeho magnetické pole. 

Jelikoţ mám k dispozici výsledky měření, stejného typu magnetu bez poškození, mohu je 

porovnat a vyvodit závěry.         

  V průběhu měření tohoto typu je nezbytné docílit co největší metodičnosti a 

kontroly výsledků. Jen jediná chybička můţe způsobit, ţe doslova hodiny měření nebo 

zpracování dat přijdou vniveč, je-li tato chyba neodhalena, můţe ji být téměř nemoţné 

objevit později. Jedním ze zavedených protiopatření je opakování kaţdého měření. 

 Osobně doufám, ţe tato práce dokáţe potvrdit teorii RNDr. Staňka, a také ţe 

poslouţí dále ostatním k porozumění problematiky magnetického pole permanentních 

magnetů. 

 

Cíle práce 

Cíle práce jsou hlavní body, jeţ musí být vypracovány, aby se práce mohla zdárně 

dokončit. Garantem práce je RNDr. Staněk a vedoucím práce doc. Dr. Ing. Lesňák. 

1) Vypracování písemné rešerše z elektromagnetického pole a teorie 

permanentních magnetů.  

2) Návrh měřicí aparatury. 

3) Seznámení s měřením magnetických polí. 

4) Aplikace získaných poznatků při měření v laboratoři VŠB-TU Ostrava. 

5) Písemné vypracování výsledků. 
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2. TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE 

2.1. Úvod elektromagnetické pole 

2.1.1. Slovo úvodem 

Bez znalostí o elektromagnetickém poli by se studenti univerzit a vědci ještě před sto 

padesáti lety moţná obešli, dnes jsou však tyto poznatky nedílnou součástí znalostí 

nezbytných ve fyzikálních a elektrotechnických oborech.      

 Za značnou část dnes stále ještě platných a přesných znalostí vděčíme především 

dvěma osobnostem 18. a 19. století, jimi jsou: Michael Faraday (1791-1867) a James Clerk 

Maxwell (1831-1867).          

 Michael Faraday byl v podstatě průkopníkem teorií o elektromagnetických polích, 

provedl mnoho pokusů, z nichţ pak vyvozoval závěry. Faradayovi bohuţel scházelo 

oficiální vzdělání a jeho mezery ve znalostech z matematiky se mu tak staly takřka 

osudným.           

 James Clerk Maxwell navázal na Faradayovy poznatky, následně zformuloval 

obecnou soustavu rovnic pro elektromagnetická pole, kterým říkáme jednoduše 

„Maxwellovy rovnice“. Maxwellovy rovnice byly v následujících letech mnoha pokusy 

zkoumány a byly bez výjimky potvrzeny. Maxwell také dokázal, ţe se elektromagnetický 

rozruch šíří konečnou rychlostí, a to rychlostí světla, coţ mělo za následek předpoklad 

existence elektromagnetických vln.        

 Na objevy pánů Faraday a Maxwell pak navazovali mnozí další, z těch asi 

nejdůleţitějších Henric Aston Lorentz a Albert Einstein. 

 

2.1.2. Elektromagnetické pole a náboj 

Elektromagnetické pole nás obklopuje i prostupuje ve všech situacích ve velké počtu 

forem. Přichází k nám z vesmíru a vytváříme je i sami a nejen anténami, ale kaţdým 

úsekem elektrického vedení, kaţdým výbojem atd…  Víme, ţe toto pole je nositelem 

energie, koná práci a má také hmotnost. Jeho hmotnost je s energií vázána Einsteinovým 

vztahem. 

E = mc
2
 

Má tedy také hybnost. Energie transportována elektromagnetickými vlnami obsahuje vţdy 

celistvý počet fotonů, jejichţ energie je úměrná frekvenci vlny. Jsme schopni hodnotit pole 

podle sil, jimiţ působí na náboje a elektrické proudy. Zkušenosti i teorie potvrzují, ţe tyto 

síly závisejí výlučně jen na lokální intenzitě pole, tedy na poli v místě náboje, na nějţ pole 

působí. Nezávisí na tom jakými zdroji a metodami je pole vybuzeno.  
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Elektromagnetické pole je tedy objektivní realitou působící v daném bodě na náboj, je tedy 

formou hmoty.    

Náboj je mírou jisté vlastnosti částic, od nichţ jej nelze oddělit. Náboj se dá 

hromadit je tedy fyzikální kvantitou. Přitom se náboje mohou jevit jako kladné (náboj 

protonu) nebo jako záporné (náboj elektronu). Tyto polarity se při hromadění ve svých 

účincích vzájemně neutralizují. Z experimentů poté plynou další poznatky. 

a) Náboj nelze ani vytvořit ani zničit (zákon zachování náboje). 

b) Náboj nelze neomezeně rozdělit, jeho elementární velikost je 1,602*10
-19 

C. 

c) Algebraický součet všech nábojů v přírodě je nula, přírod je jako celek elektricky 

neutrální. 

d) Velikost náboje je nezávislá k pohybu nabité částice v soustavě. 

 

2.1.3. Rovnice kontinuity  zákon zachování el. náboje 

Zákon zachování el. náboje patří mezi nejlépe prověřené přírodní zákony a o jeho platnosti 

nemáme nejmenších pochyb. Elektrické náboje se mohou v prostoru pohybovat, coţ vede 

ke vzniku elektrického proudu. Pohyb el. náboje tedy nazýváme elektrický proud I[A]. 

 Bohuţel pro některé úvahy nám veličina elektrického proudu nepostačí, a proto 

zavádíme veličinu proudová hustota j[A/m
2
]. Absolutní velikost proudové hustoty určuje 

mnoţství el. náboje, které proteče za jednotku času jednotkovou plochou kolmou na směr 

proudu. 

j = j (r, t) 

Směr vektoru j je shodný se směrem proudu v místě r a čase t. Zákon zachování energie 

můţeme vyjádřit takto: úbytek náboje za jednotku času z objemu V je přesně roven náboji, 

který proproudil za jednotku času z daného objemu V do okolního prostoru, přes 

ohraničující plochu. Toto tvrzení vyjádříme rovnicí kontinuity: 

 

Ve vzorci se vyskytuje objemová hustota elektrického náboje tj. ρ[C/m
3
]. Tento důleţitý 

vztah vyjadřuje zachování elektrického náboje ve tvaru diferenciální rovnice svazující 

hustotu náboje ρ(r, t) a tři sloţky vektoru proudové hustoty j(r, t).  

 

2.1.4. Coulombův zákon 

Je to fyzikální zákon popisující interakci mezi dvěma nabitými částicemi. Tento zákon byl 

poprvé publikován francouzským fyzikem Charles Augustin de Coulomb. Zákon je jiným 

podáním Gaussovy věty elektrostatiky. Samotný zákon zní:    
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 Velikost elektrostatické síly interakce dvou nabitých částic mezi dvěma bodovými 

náboji je přímo úměrná skalárnímu součinu velikosti nábojů a inverzně úměrná 

vzdálenosti mezi nimi na druhou. Pokud obě částice (tělesa) sdílejí polaritu náboje, pak je 

síla mezi nimi odpudivá, pokud ne pak přitaţlivá.  

 

Obr. 1. Coulombův zákon. 

Zákon lze matematicky vyjádřit takto. 

 

Z Coulombova zákona lze pak snadno odvodit další vzorec a to pro elektrickou intenzitu. 

 

Nechá-li se vektor elektrické intenzity procházet uzavřenou, vně orientovanou plochou 

(Gaussova plocha), jedná se o veličinu tok elektrické intenzity, která je úměrná náboji 

uvnitř. Tato skutečnost je vyjádřena Gaussovým zákonem elektrostatiky (Kde ΦE tok 

elektrické intenzity): 

 

Pro intenzitu elektrického pole platí, ţe celková intenzita el. pole vytvářená více zdroji je 

rovna součtu intenzit el. pole těchto zdrojů. 

Na elektricky nabitou částici s nábojem Q, v určitém místě působí elektrostatická síla FE, 

poté definujeme elektrickou intenzitu vztahem: 

E = FE / Q 

Pokud by existoval magnetický monopól, mohli bychom definovat magnetickou indukci 

podobně, poněvadţ však neexistuje, musíme magnetickou indukci B definovat jinak. 

Můţeme to v principu udělat tak, ţe vstřelujeme nabité částice v různých směrech a 

rychlostech do místa, kde chceme magnetickou indukci změřit. Přitom vţdy určíme sílu 

působící na částici v tomto místě.  
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 Po mnoha takových zkouškách zjistíme, ţe existuje takový směr rychlosti  vF=0, ţe 

síla FB je nulová. Pro všechny ostatní směry rychlosti ‚v‘ platí, ţe FB je úměrná součinu v a 

úhlu φ (úhel mezi vF=0 a v). Směr síly FB je kolmý na směr rychlosti v. Toto je jiţ 

indikátorem, ţe uvedené veličiny jsou vázány vektorovým součinem. Proto definujeme 

magnetickou indukci jako vektor, který má směr vF=0 . Pro rychlost v kolmé k vF=0  je 

úhel φ=90° a magnetická síla působící na částici má maximální velikost FBmax .Velikost 

magnetické indukce definujeme pomocí síly takto. 

B = FBmax / (|Q|*v) 

Výsledky z posledního odstavce lze shrnout do jediného vztahu. 

FB = Q v × B 

Tento vztah je takzvaným vektorovým zápisem Lorentzovy síly. Nyní jiţ tedy budu 

hovořit o FB jako o Lorentzově síle. Někdy nás však bude zajímat pouze velikost FB, tedy 

skalární vzorec.  

FB = |Q|*v*B*sin φ 

Lorentzova síla FB, která působí na nabitou částici pohybující se rychlostí 

´v´ v magnetickém poli B, je vţdy kolmá na oba vektory v a B. 

 

Obr. 2. Znázornění směrů v, FB, B. 

2.1.5. Elektrické siločáry a magnetické indukční čáry 

Pakliţe znázorňujeme elektrické pole, znázorňujeme elektrickou intenzitu E. V případě 

grafického znázornění magnetického pole, vykreslujeme magnetickou indukci B. 

  Elektrické pole E je tzv. zřídlové (nevírové). Tedy siločáry začínají na kladných 

nábojích a končí na záporných. Netvoří uzavřené křivky! 

 

Obr. 3. Přitaţlivá síla dvou různých nábojů. 
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_field&ei=hRzbVOvHJ5PwaOvygsgG&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNEa3-Iwxm7Yt8_c0dZeeaBC5XIKpw&ust=1423732214215818
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Obr. 4. Odpudivá síla nábojů stejné polarity. 

Směr elektrické intenzity je naznačen šipkami. Její velikost je pak úměrná hustotě siločar.

 Podobně jako znázorňujeme elektrostatické pole pomocí siločár, znázorňujeme 

magnetické pole pomocí čar indukčních. Směr magnetické indukce je tečnou k indukčním 

čarám a jeho velikost je vyjádřena např. hustotou čar. Magnetické pole je vírové a tvoří 

uzavřené křivky. Magnetické pole tyčového magnetu pak vypadá asi takto. 

 

Obr. 5. Magnetické siločáry perm. magnetu. 

Jak je vidět magnetické siločáry prostupují samotným magnetem. Vnější magnetické pole 

je nejsilnější poblíţ jeho konců (pólů), kde jsou siločáry nejhustší. Experimentálně bychom 

toto mohli ověřit pomocí ţelezných pilin, tj. stejným způsobem jako Michael Faraday.  

 

Obr. 6. Obrázek dokazuje chování magnetického pole pomocí ţelezných pilin. 

http://scitechdaily.com/magnetic-cloak-hides-objects-from-static-magnetic-fields/
http://scitechdaily.com/magnetic-cloak-hides-objects-from-static-magnetic-fields/
http://scitechdaily.com/magnetic-cloak-hides-objects-from-static-magnetic-fields/
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 Protoţe magnetické indukční čáry jsou uzavřené křivky, musí vycházet z jednoho 

konce magnetu do druhého. Konec magnetu, ze kterého jeho indukční čáry vycházejí, 

nazýváme severní pól. Opačný konec kde indukční čáry do magnetu vcházejí, je poté 

logicky nazýván jiţním pólem. I naše planeta má vlastní magnetické pole, můţeme tedy 

říci, ţe Země je magnetem. 

 

Obr. 7. Magnetické pole Země. 

S = south (jiţní magnetický pól)= severní geomagnetický pól, 

N = north (severní magnetický pól)= jižní geomagnetický pól 

Ironicky vzato podle předem definované konvence je severní magnetický pól Země na jihu 

a jiţní magnetický pól na severu. Střelka kompasu je tedy přitahována k jiţnímu 

magnetickému pólu v Arktidě, který je „blízko“ severního zeměpisného pólu Země. 

Z tohoto důvodu bylo dohodnuto uţívat místo termínu jiţní magnetický pól termín severní 

geomagnetický pól. 

 

2.1.6. Maxwellovy rovnice 

Jiţ dříve jsem zmiňoval Lorenzovu sílu jako FB = Q v × B. Jenomţe tento vzorec je 

bohuţel pro další účely nekompletní. Na bodový náboj totiţ nepůsobí pouze pole 

magnetické, ale pole elektromagnetické (vliv elektrického pole jsme dříve mohli zanedbat). 

Vzorec pro Lorenzovu sílu se nám tedy „vyvine“ na:  

FB = Q ( E + v × B ) 

Vektory E a B rozhodují o silových účincích elektromagnetického pole a povaţujeme je za 

základní vektory pole. Kromě těchto vektorů se však uplatňují i jiné vektory a to: 

H – Magnetická intenzita 

D – Elektrická indukce 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field
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Vektory E, B, H a D jsou spolu vázány rovnicemi, které zformuloval James Clerk 

Maxwell. Nazývají se tedy Maxwellovy rovnice a mají diferenciální a integrální tvar. 

Nejprve uvedu tvar diferenciální. 

div D = ρ   Gaussova věta elektrostatiky     (1) 

div B = 0   Gaussova věta magnetostatiky    (2) 

rot E = -∂B / ∂t  Faradayův zákon      (3) 

rot H= j + ∂D / ∂t   Amperův (Ampér-Maxwellův) zákon    (4) 

 

Vztahy mezi E, B, H, D a j jsou dány vlastnostmi materiálního prostředí a nazývají se 

materiálové rovnice. 

j = γE  [A/m
2
, S/m, V/m] D = εE  [C/m

2
, F/m, V/m] B = μH  [T, H/m, A/m] 

γ – Měrná vodivost [S/m = s
3
A

2
m

−3
kg

−1
] 

Měrná vodivost γ (téţ konduktivita) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky 

dobře vést elektrický proud. Konduktivita závisí na teplotě (viz téţ teplotní součinitel 

elektrického odporu), zejména u polovodičů je tato závislost velmi významná. 

 

ε – Permitivita [F/m = s
4
A

2
m

-3
kg

-1
] 

Permitivita je materiální veličina popisující vztah mezi vektory intenzity elektrického pole 

a elektrické indukce v daném prostředí. Permitivita ε = ε0 εr, ε0 je permitivita vakua a je 

rovna 8,854*10
-12

 F/m. εr je relativní permitivita a udává, kolikrát je nezbytné vynásobit 

permitivitu vakua, abychom dostali velikost poţadované permitivity pro daný materiál. 

Relativní permitivita je bezrozměrná. 

 

μ – Permeabilita [H/m = m kg s
-2

A
-2

] 

Permeabilita je fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na 

výsledné účinky působícího magnetického pole. Některá prostředí tyto účinky zesilují, jiná 

je zeslabují a existují také prostředí bez tohoto vlivu. Obdobně jako u permitivity existuje 

ještě permeabilita vakua a relativní permeabilita, je mezi nimi vztah μ = μ0 μr. Permeabilita 

vakua je 1,2566*10
-6

 H/m, ale obvykle uţíváme 4π*10
-7

 H/m. Relativní permeabilita plní 

funkci obdobně jako relativní permitivita, avšak kde εr je vţdy větší neţ 1 (s výjimkou 

vakua tam je rovno 1), tam μr můţe nabírat hodnot i hodnot menších neţ jedna. Látky, 

jejichţ μr > 1 jsou paramagnetické, je-li jejich μr < 1 jsou diamagnetické. Relativní 

permeabilita je stejně jako relativní permitivita číslo bezrozměrné. 

 

Jiţ z těchto rovnic vyplývají některé poznatky. 
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- Elektrostatické pole je zřídlové 

- Magnetostatické pole je vírové 

Uvedený diferenciální tvar Maxwellových rovnic předpokládá, ţe veličiny j, D, H jsou 

indukovány pouze vlastním polem E a B (neobsahují části vnucené poli jiných zdrojů). 

Tyto rovnice pak platí pouze v regulárních bodech, tj. kde veličiny pole jsou spojité, tedy 

neplatí na ostrém rozhraní dvou nebo více prostředí. Veličiny vztaţené k reálným 

objemům, plochám a křivkám jsou obsaţeny v integrálním tvaru Maxwellových rovnic. 

∫s D dS = Q0    Gaussova věta elektrostatiky    (5) 

∫s B dS = 0    Gaussova věta magnetostatiky   (6) 

∫c E dl = -dΦ / td   Faradayův zákon     (7) 

∫c D dl = i + dΨ / dt  Amperův (Ampér-Maxwellův) zákon   (8) 

(∫c – integrál po uzavřené křivce, ∫s – integrál přes uzavřenou plochu) 

Proud „i“ je tok volných nábojů procházející libovolnou plochou „S“, jejíţ okraj tvoří křivka „C“. 

Skalární veličiny Φ a Ψ jsou indukční toky přes tuto neuzavřenou plochu „S“. Vyjádříme je 

takto. 

Φ = ∫s B dS   Ψ = ∫s D dS 

V rovnici (5) a (6) jsou integrály po uzavřené ploše S. Zde Q0 je celkový volný náboj 

obsaţení v objemu ohraničeným plochou S.       

 Rovnice (1)-(8) jsou zapsány tak, aby bylo zřejmé, jakými příčinami vznikají víry 

(rotace) a výtoky (divergence). Veličiny na pravých stranách rovnic jsou zdroje těchto 

vírů/výtoků. Zdroj výtoku nazýváme zřídlo vektoru.      

 Maxwellovy rovnice svou dokonalou přesností popisují nesmírně bohatou a širokou 

oblast celé řady oborů. Shrnují v jednoduché podobě nesmírnou škálu znalostí a 

provedených pokusů. Také přispěly k dalším objevům, a to například objevu 

elektromagnetických vln, které byly pokusně ověřeny aţ později. 

 

2.2 Magnetostatické pole 

2.2.1. Slovo úvodem 

Přístroje a zařízení obvykle vyuţívají dynamických, nikoli statických nábojů. Kde 

dynamické náboje představují elektrický proud. Tento proud však ve svém okolí budí 

magnetické pole. Přestoţe fyzikální podstata těchto polí je podobná, mají naprosto rozdílný 

tvarový charakter.  
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 Technika vyuţívá magnetického pole zejména ve dvou směrech. A to silové 

působení mezi magnetickými poli a proudy. Druhou oblastí je vyuţití magnetického pole 

v interakci s elektromagnetickými vlnami.      

 Další oblastí kde se můţeme potkat s magnetostatickým polem jsou permanentní 

magnety, jejichţ vyuţití sice opadlo, ale stále jsou důleţitou součástí v některých 

odvětvích.          

 Podívejme se na velikost některých vybraných magnetických polí. 

- Povrch neutronové hvězdy      800 MT 

- Okamţité okolí silného elektromagnetu   4 T 

- Okolí tyčového magnetu     0,5 T 

- Povrch Země      0,1 mT        (10
-4

 T) 

- V mezihvězdném prostoru    0,1 nT         (10
-10

 T) 

- Hodnota v dobře magneticky stíněné místnosti 0,00001 nT (10
-14

 T) 

Můţeme vyčíst tři věci. Zaprvé elektromagnety obvykle dosahují silnějších maximálních 

magnetických polí neţ klasické magnety. Zadruhé magnetické pole existuje v nějakém 

mnoţství v kaţdém prostoru. Za třetí v běţných podmínkách na Zemi potřebujeme 

materiály s koercivitou Hc větší neţ 0,1 mT pro permanentní magnety, aby nedošlo 

k samovolné demagnetizaci. 

 

2.2.2. Magnetické pole elektrického proudu 

Máme dlouhý tenký vodič obecného tvaru a potřebujeme tedy vypočítat magnetickou 

indukci B v libovolném bodě. Nejdříve rozdělíme vodič hypotetický na délkové 

elementíky ds. Pro magnetickou indukci platí superpozice stejně jako pro elektrickou 

intenzitu, tedy výsledné magnetické pole je součtem polí dílčích. Pole o indukci B v bodě 

P spočítáme integrací příspěvků dB, kde dB je elementík indukce odpovídající danému 

elementíku ds. Proudový element I ds má vektorovou povahu.  

 

Obr. 8. Biotův-Savartův zákon. 

Dále si napíšeme vzorec pro velikost magnetické indukce dB: 
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Biotův-Savartův zákon skalární tvar 

Kde μ 0 je permeabilita vakua. Vektor dB má směr daný vektorovým součinem ds × r. 

Tedy můţeme přepsat na: 

 

Biotův-Savartův zákon vektorový tvar. 

Podobně jako je Coulombův zákonem východiskem pro popis elektrostatického pole je 

Biotův-Savartův zákon východiskem pro popis magnetického pole.   

 

2.2.2.1. Magnetické pole dlouhého přímého vodiče 

Pakliţe uvaţujeme magnetické pole vodiče tvaru přímky nebo dlouhé úsečky Biotův-

Savartův zákon se nám značně zjednoduší. Velikost magnetické indukce závisí pouze na 

velikosti proudu a vzdálenosti od vodiče. Indukční čáry magnetické indukce mají tvar 

soustředných kruţnic. 

 

Obr. 9. Soustředné kruţnice B přímého vodiče protékaného proudem I. 

Tuto informaci můţeme obdrţet i experimentálně pomocí jednoduchého pokus prvně 

provedeného pravděpodobně Michaelem Faradayem. Při pokusu pouţijeme horizontální 

desku ţelezné piliny a vertikální rovný vodič protékaný elektrickým proudem.  
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Obr. 10. Ţelezné piliny při pokusu tvoří soustředné kruţnice a ukazují geometrický tvar 

vektoru B. 

Z těchto informací jiţ můţeme odvodit zjednodušený Biotův-Savartův vzorec pro dlouhý 

přímý vodič. 

 

Biotův-Savartův zákon pro dlouhý přímý vodič. 

Pokud neznáme směr vektoru B, u přímého vodiče protékaného proudem můţeme si 

pomoci mnemotechnickou pomůckou známou jako, pravidlo pravé ruky. 

 

Obr. 11. Pravidlo pravé ruky. 

Poloţíme palec pravé ruky ve směru proudu, ostatní prsty pak ukazují orientaci vektoru B. 

 

2.2.2.2. Dva rovnoběţné vodiče protékané proudem 

Pokud máme dva rovnoběţné vodiče, jimiţ protéká elektrický proud, vzniká mezi nimi 

silové působení dle obrázku. 
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Obr. 12. Síla mezi dvěma vodiči.  

Tuto sílu můţeme spočítat. Nejprve spočítáme Ba podle vzorce pro přímý vodič. Nyní kdyţ 

známe indukci, spočteme sílu, která působí na vodič b. 

 

Fba – síla mezi vodiči, Ib – proud vodiče b, L – délka vodiče (délka úseku vodiče pokud 

chceme znát sílu pouze lokálně). 

Souhlasně orientované vodiče se přitahují, nesouhlasně orientované vodiče se odpozují. 

Magnetické pole kruhového oblouku vypočteme vzorcem (kde φ0 je úhel výseče): 

 

 

2.2.2.3. Magnetické pole solenoidu 

Solenoid je rovná přímá cívka. V solenoidu opět platí princip superpozice (součet polí 

jednotlivých závitů). Orientace indukčních čar solenoidu je určena pravidlem pravé ruky. 

 

Obr. 13. Pole solenoidu. 

Dle obrázku vypočteme magnetické pole v bodě A pro ideální solenoid následujícím 

způsobem: 

 



Martin Otáhal: Charakteristika magnetického pole permanentních magnetů 

14 
2015 

Veličina n je počet závitů na délkovou jednotku.    Např. máme-li solenoid 12cm s 240 

závity n = 240 / 0,12 = 2000 (12cm převedeno na metry). Tento vzorec neplatí v „ústích“ 

daného solenoidu. 

 

2.2.2.4. Magnetické pole toroidu 

Usuzujeme tvar indukčních čar uvnitř toroidu jako soustředné kruţnice. Vybereme si jednu 

jako poloměr. 

 

Obr. 14. Toroid a volba poloměru. 

V takovém to případě můţeme na jedné ze soustředných kruţnic vypočítat magnetické 

pole uvnitř toroidu B. 

 

Kde I je protékající proud, N je počet závitů a r je poloměr. Ve správně sestrojeném 

toroidu je v jeho „středu“ B = 0. 

 

2.2.3. Indukčnost 

Vlastní indukčnost či indukčnost vyjadřuje schopnost dané konfigurace těles protékaných 

elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole.   

 Vlastní indukčnost lze rozumně stanovit pro stacionární a kvazistacionární 

magnetické pole. Primárně je definována jako koeficient úměrnosti mezi magnetickým 

indukčním tokem vytvářeným v tenké uzavřené vodivé smyčce a velikostí stacionárního 

elektrického proudu, kterým je protékána. Kolikrát větší je indukčnost, tolikrát silnější 

magnetické pole vznikne ve smyčce a jejím okolí při stejné velikosti procházejícího 

elektrického proudu. Tato definice umoţňuje zobecnění pro cívky, tak na pouhý element 

vodiče. Indukčnost značíme L a její jednotkou je H (Henry), H = m
2
 kg s

-2
 A

-2
. 
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Je třeba mít na paměti, ţe u cívky musíme započítat indukční tok protékající plochou 

jednotlivých smyček tvořených závity. Vlastní indukčnost cívky. 

 

Protékají-li siločáry B jedné cívky i cívkou další zavádíme tzv. vzájemnou indukčnost M. 

Jednotka vzájemné indukčnosti, je opět H (ve vzorci Φ12  je indukční tok procházející 

cívkou L1 i L2). 

 

Bezrozměrný činitel vazby K nám pak udává kvalitu spojení dvou cívek. Činitel vazby 

K nabývá hodnot od 0 do 1, kde 1 je ideální spojení cívek 100% účinnost. Vzorec výpočtu 

činitele vazby. 

 

 

2.3. Magnetické vlastnosti látek 

Magnetismus je fyzikální fenomén zprostředkován magnetickými poli. Elektrické proudy a 

základní magnetické momenty elementárních částic vytvářejí magnetická pole. Látky, jeţ 

mají permanentní magnetické momenty atomů, nazýváme permanentní magnety.  Většina 

látek tyto permanentní momenty za normálních okolností nemá, výjimkou je například 

přírodní magnetit.         

 Jestliţe máme magnetické pole v jiném prostředí, neţ vakuu dochází k ovlivnění 

pole prostředím. A to buď, se pole nepatrně zmenší nebo se zvětší. Tento jev můţeme 

snadno rozlišit pomocí relativní permeability daného prostředí či materiálu. Je-li μ r < 1, 

pak je pole oslabeno a jedná se o látku diamagnetickou. V případě ţe μ r > 1, je magnetické 

pole posíleno jedná se o látku paramagnetickou. V magnetických vlastnostech 

diamagnetických látek není významný rozdíl, ale v paramagnetických látkách se vlastnosti 

liší značně. Např. relativní permeabilita μ r hliníku je 1,000 023 a μ r ţeleza můţe 

dosáhnout aţ 10 000. Proto rozlišujeme dále ještě speciální případy látek 

paramagnetických. A to látky feromagnetické, antiferomagnetické a ferimagnetické, 

zvláštní případ sám o sobě jsou látky superparamagnetické, superferomagnetické.  

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/nds/pracan/PraCAn_in12.html&ei=C_kzVanvHszKOf-4gRA&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNHriwA3yCzf0UPtQoBRqnMh4KLYqQ&ust=1429555837320447
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/nds/pracan/PraCAn_in12.html&ei=C_kzVanvHszKOf-4gRA&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNHriwA3yCzf0UPtQoBRqnMh4KLYqQ&ust=1429555837320447
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/nds/pracan/PraCAn_in12.html&ei=C_kzVanvHszKOf-4gRA&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNHriwA3yCzf0UPtQoBRqnMh4KLYqQ&ust=1429555837320447
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/nds/pracan/PraCAn_in12.html&ei=C_kzVanvHszKOf-4gRA&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNHriwA3yCzf0UPtQoBRqnMh4KLYqQ&ust=1429555837320447
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2.3.1. Magnetická susceptibilita 

Vedle permeability pouţíváme k popisu magnetických vlastností materiálů ještě veličinu 

známou jako magnetická susceptibilita, pro niţ platí. χm [/] je magnetická susceptibilita  a 

M [A/m] je magnetizace. 

 

Z toho vyplývá jednoduchý převod mezi χm a μ r, tedy μ r = 1 + χm.    

 Diamagnetické látky -1 < χm< 0,       

 Paramagnetické látky 0 < χm < 1,       

 Feromagnetické látky χm >> 1. 

 

2.3.2. Diamagnetismus 

Diamagnetické materiály byly prvně objeveny v roce 1778 Sebaldem Justinusem 

Brugmansem. Prvními materiály na, kterých Brugmans pozoroval odpudivost vůči 

vnějšímu magnetickému poli, byly prvky bismut a antimon. Tyto magnetické materiály 

byly později pojmenovány diamagnetické. Diamagnetické materiály vytváří vnitřní 

indukované magnetické pole ve směru opačném ke směru pole vnějšího (vloţeného) a jsou 

odpuzovány vnějším polem. Jev diamagnetismu je obecně velice slabý. Diamagnetismus je 

způsoben vlivem vnějšího magnetického pole na elektrony té dané látky nebo prostředí. 

Vnější magnetické pole aplikuje na elektrony dané látky Lorenzovu sílu FB = Q v × B a 

vytváří tak velmi malé precesní pole. Výsledné magnetické pole v diamagnetické látce se 

pak rovná: 

Bvýsl.= B0 - Bprecesní 

 

Obr. 15. Diamagnetismus, A - bez vnějšího pole je látka magneticky neutrální, B - po 

vloţení do vnějšího pole se vytvoří pole precesní s opačnou orientací k poli vnějšímu. 

Diamagnetismus je součástí všech materiálů, přesto pouze materiály, jeţ nemají jinou 

magnetickou vlastnost, označujeme jako diamagnetické. Materiály, které mají jinou 

magnetickou vlastnost (paramagnetismus, feromagnetismus) je konečný vliv 
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diamagnetismu na daný materiál zanedbatelný.       

 Vodiče vykazují diamagnetismus také během změn magnetického pole. Lorentzova 

síla aplikovaná na elektrony vodiče způsobuje precesní pohyb a vytváří se vířivé 

(Foucaltovy) proudy. Vířivé proudy poté vytvoří indukované magnetické pole opačné poli 

vnějšímu. Nejsilnější diamagnetický efekt můţeme pozorovat v supravodičích, i kdyţ jeho 

princip v nich je rozdílný. 

 

Obr. 16. Diamagnetikum v mag. poli. 

Relativní permeabilita μ r diamagnetických látek je větší neţ 0, ale menší neţ 1. Jejich 

magnetická susceptibilita χm je větší neţ -1, ale menší neţ 0. Některými typickými 

paramagnetickými látkami jsou: voda, měď, uhlík, bismut, antimon, zlato, stříbro, olovo, 

rtuť, pyrolytický uhlík a všechny inertní plyny. V roce 1895 Pierre Curie zjistil, ţe 

magnetismus diamagnetických látek není téměř ovlivňován teplotou ani stavem látky. 

 

2.3.3. Paramagnetismus 

Paramagnetismus je magnetická vlastnost, kde paramagnetické látky jsou přitahovány 

vnějším (vloţeným) magnetickým polem. Indukovaná magnetická pole se tvoří ve směru 

pole vloţeného. Atomy a molekuly paramagnetik mají permanentní magnetické momenty i 

v případě, ţe na látku nepůsobí vloţené magnetické pole. To je způsobeno spinem 

nepárových elektronů v orbitalech atomů. Vloţené pole vytvoří na elektronech točivý 

moment a tento moment pak zorientuje jednotlivé momenty ve směru pole vloţeného. Je 

zřejmé, ţe součet těchto momentů elementárních částic překonává precesní pole vytvořené 

Lorentzovou silou. Většina chemických prvků je paramagnetických. Magnetický moment 

indukovaný vnějším magnetickým polem je poměrně malý a k jeho detekci je obvykle 

nutný magnetomert SQUID. Stejně jako diamagnetické látky ani feromagnetické látky si 

nezachovávají magnetizaci po vyjmutí z vnějšího magnetického pole. Jednotlivé 

elementární částice paramagnetických látek mají na rozdíl od diamagnetik své slastní 

magnetické momenty. Pokud nejsou tyto magnetické momenty částic vystaveny 

magnetickému poli, jsou uspořádány náhodně tak, ţe se paramagnetická látka jeví 

magneticky neutrální. V případě, ţe tato látky vloţena do vnějšího magnetického pole tyto 

magnetické momenty se uspořádají ve směru vloţeného pole a v látce dojde k zesílení 

tohoto pole. 
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Bvýsl.= B0 - Bprecesní + Bmagnetických momentů 

Bprecesní < Bmagnetických momentů 

Bvýsl. > B0 

 

Obr. 17. Paramagnetismus, A - Magnetické momenty částic mají náhodné uspořádání,  B - 

indukované pole se orientuje podle vnějšího pole. 

Paramagnetické chování můţeme sledovat také v látkách feromagnetických nad 

Curieho teplotou Tc a v antiferomagnetických látkách nad Néelovou teplotou. Některými 

typickými paramagnetickými látkami jsou: kyslík, platina, sodík, hořčík, lithium, hliník, 

cesium, vápník, uran, mangan, síran měďnatý, oxid ţelezitý. 

 

Obr. 18. Paramagnetikum v mag. poli. 

Relativní permeabilita μ r diamagnetických látek je nepatrně větší neţ 1. Jejich magnetická 

susceptibilita χm je nepatrně větší neţ 0, ale značně menší neţ 1. Magnetismus 

paramagnetických látek je nepřímo úměrný teplotě. tj. s klesající teplotou se intenzita 

magnetického pole zvětšuje. K tomuto poznatku dospěl Pierre Curie a Paul Langevin 

experimentálně jej poté ověřil Heike Kamerlingh-Onnes.  

 

2.3.4. Feromagnetismus 

Feromagnetismus je jev, při kterém některé látky mohou vytvořit permanentní magnety. 

Feromagnetismus je nejsilnější magnetický jev a obvykle jediný, jehoţ působení můţeme 

pocítit. Permanentní magnety, které mohou být zmagnetizovány vnějším magnetickým 

polem, jsou tvořeny látkami feromagnetickými, či ve vzácnějších případech látkami 

feritickými.  
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Mezi prvními pracemi věnujícímu se feromagnetismu je práce od Aleksandra Stoletova jeţ 

mimo jiné poukázala na závislost mezi permeabilitou (popř. magnetickou susceptibilitou) a 

vloţeným magnetickým polem. Tato závislost se nazývá Stoletova křivka. 

 

Obr. 19. Stoletova křivka ţeleza z 1871/72 univerzita Heidelberg. 

Feromagnetismus není závislý pouze na chemickém sloţení látky, ale i její krystalické 

struktuře. To je patrné, kdyţ zváţíme, ţe existují feromagnetické slitiny, jejichţ sloţky 

samy feromagnetické nejsou, tyto slitiny se nazývají Heuslerovy (např. slitina CuMnAl). 

Také je moţné za rapidního ochlazení vytvořit amorfní feromagnetikum, takové 

feromagnetikum téměř izotropní, protoţe ztratí závislost na osách krystalové struktury. 

Feromagnetika jsou obvykle anizotropní (jejich magnetické vlastnosti nejsou stejné ve 

všech směrech).          

 Osa, ve které proběhne magnetizace feromagnetika nejsnáze, se nazývá, snadná 

magnetizační osa. Rozdíl v magnetizaci na snadné ose a mimo ni bývá značný. 

 

Obr. 20. Osy magnetizace. 

Feromagnetismus můţe nastat pouze tam, kde jsou pouze částečně zaplněné elektronové 

obaly atomů, v opačném případě by se přírůstky magnetických momentů jednotlivých 

elektronů vyrušili.          

 Toto tvrzení je však pravdou i pro paramagnetismus, ve feromagnetismu však navíc 

platí, ţe dochází k samovolnému magnetování momentů v oblastech zvaných Weissovy 

domény (popř. jen domény). Aby mohli domény vzniknout, je nezbytné, aby atomy 

s nepárovými elektrony tyto elektrony sdílely, tento jev se nazývá výměnná interakce. 
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Výměnná interakce ovlivňuje polohy elektronů a vzniká energetický rozdíl, který o několik 

řádu převyšuje energii, jeţ by se v obalu vyskytovala, kdyby k tomuto jevu nedošlo. 

Obdoby těchto interakcí vytváří antiferomagnetické a feromagnetické látky. Výměnná 

interakce byla objevena v roce 1926 fyziky Werner Heiseberg a Paul Dirac.  

   Jestliţe výměnná interakci nám způsobí několika řádový rozdíl a 

samovolnou magnetizaci mohli bychom se domnívat, ţe i za normálních podmínek mají 

feromagnetika silná magnetická pole. Taková domněnka by však byla zcela chybná. I 

feromagnetika, se bez vloţení do magnetického pole nebo magnetizačního procesu, chovají 

magneticky neutrálně. Na vině za tento fakt jsou opět Weissovy domény, ty jsou velice 

malé a jejich uspořádání je náhodné, proto se jejich magnetická pole vyruší. 

 

Obr. 21. Jasně viditelné domény s náhodnou orientací. 

Kdyţ začneme aplikovat vnější magnetické pole, domény s podobnou orientací se zvětšují, 

a kdyţ se pole zvětší dále i domény s rozdílnou orientací se začínají směrovat ve směru 

vloţeného magnetického pole. 

 

Obr. 22. Postupná orientace domén.  
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Pakliţe jsme se dostali do obrázku vpravo, říkáme, ţe materiál je ve stavu magnetické 

saturace. 

 

Obr. 23. Domény feromagnetika v saturaci. 

Teplota sniţuje magnetické schopnosti feromagnetik, antiferomagnetik a ferimagnetik. 

Magnetické vlastnosti feromagnetik se znatelně zhoršují jiţ při dosaţení 40% Curieho 

teploty Tc. Curieho teplota ţeleza je 1043 K, 40% z toho je asi 420 K tj. 147°C.   

 Základními feromagnetickými prvky jsou ţelezo: Fe, kobalt Co, nikl Ni a 

gadolinium  Gd. Relativní permeabilita feromagnetických látek je velká 10
2
 aţ 10

5
. Jejich 

vliv na magnetická pole je tedy sto aţ stotisíc násobně větší neţ u diamagnetik a 

paramagnetik. 

 

Obr. 24. Feromagnetikum v mag. poli. 

 

2.3.5. Antiferomagnetismus 

Antiferomagnetika jsou podobné v mnoha ohledech feromagnetismu, zásadní rozdíl 

nastává v natočení magnetických momentů, které se v řadách směrují opačně, k řadám 

momentů svých sousedů. Antiferomagnetismus můţe existovat pouze za nízkých teplot, 

pod teplotou Néelovou.  Nad Néelovou teplotou je materiál paramagnetický. Pokud 

neaplikujeme vnější magnetické pole, je materiál magneticky neutrální, pakliţe tento 

materiál vloţíme do magnetického pole, materiál bude prokazovat jakési pseudo-

feromagnetické chování. Magnetická susceptibilita tohoto materiálu bude nejvyšší 

v blízkosti Néelovy teploty a bude klesat se sniţující se teplotou.  
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Obr. 25. Natočení magnetických momentů u antiferomagnetik. 

Néelova teplota antiferomagnetik je obvykle sama o sobě celkem nízká, uvedu některá 

antiferomagnetika a jejich Néelovy teploty v kelvinech. 

Látka  Néelova teplota [K]   Látka  Néelova teplota [K] 

MnO   116    FeF2    79 

MnS   160    FeCl2    24 

MnTe   307    FeI2    9 

MnF2    67    FeOCl    80 

FeO   198    NiO   525 

Antiferromagnetické materiály se běţně vyskytují mezi sloučeninami přechodných kovů, 

zejména oxidy. Za vzácných okolností se antiferomagnetický jev můţe objevit i u 

organických sloučenin například u 5-dehydro-m-xylylenu. Především z důvodu nízkých 

teplot nelze vyuţít antiferomagnetik pro konstrukci permanentních magnetů. Druhým 

důvodem je vyrušení většiny feromagnetického efektu. 

 

2.3.6. Ferimagnetismus 

Ferimagnetika mají podobně jako antiferomagnetika protisměrné magnetické momenty 

vedlejších řad, rozdíl nastává v jejich velikosti. U ferimagnetik jsou magnetické momenty 

řad jednoho směru rozdílné s momenty řad protisměrných.  

 

Obr. 26. Natočení magnetických momentů u ferimagnetik. 
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Protoţe jsou protisměrné momenty nerovné, zůstává spontální magnetizace a tvoří se 

Weissovy domény.  

 

Obr. 27. Ferimagnetické domény. 

Nad Curieho teplotou se chovají jako paramagnetika. V některých případech můţe u 

ferimagnetik nastat, ţe existuje teplota pod Curieovou teplotou, při které dvě mříţky 

krystalové struktury mají stejné momenty a výsledkem je čistý nulový magnetický 

moment, který se nazývá kompenzační bod.  

 Nejznámějším ferimagnetem je překvapivě právě magnetit Fe3O4 jeţ do Néelových 

objevů byl povaţován za feromagnet. Dalšími ferimagnetiky jsou např. PbFe12O19, 

BaFe12O19 nebo pyrhorit.  Ferimagnetické látky mají anizotropické vlastnosti, tyto 

magnetické vlastnosti jsou, indukované vloţeným magnetickým polem. Tohoto se vyuţívá 

např. v mikrovlnných troubách nebo optických izolátorech. 

 

 

3. PERMANENTNÍ MAGNETY 

3.1. Historie permanentních magnetů 

Permanentní magnety hrají důleţitou roli v mnoha vědních odvětvích a technologií 

přítomnosti. Někteří fyzikové dneška by vám řekli, ţe doba vyuţití permanentních 

magnetů uţ je pryč a byla nahrazena dobou elektromagnetů. Takový fyzik by 

argumentoval, ţe elektromagnet můţe být vypnut i zapnut jak je nám libo a navíc, ţe jeho 

intenzitou pole můţeme manipulovat. Jenomţe v některých aplikacích je právě stálá a 

konstantní hodnota pole nezbytná, jako příklad lze uvést pevné telefonní linky, 

reproduktory, měřicí přístroje, v chemickém průmyslu takové magnety hrají roli 

oddělovače. Vyuţití permanentních magnetů, které asi napadne kaţdého je kompas a 

buzola, které vyuţívají magnetického pole země k určení směru. 
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Obr. 28. Kompas. 

O permanentních magnetech se vědělo jiţ před Kristem. Uţ Lucretius se zmiňuje o 

přírodním magnetitu (Fe3O4) v „Rerum Natura“, kde zmiňuje podivné kamenů magnetitu 

jejich schopnost se přitahovat, odpuzovat a vliv na ţelezo. Lucretiovy závěry odvozené 

z těchto pozorování jsou však špatné. Lucretius však došel ke svým závěrům ještě před 

počátkem dnešního kalendáře a to je docela ohromující. 

 

Obr. 29. Magnetit přírodní.                                       Magnetit syntetický.  

O asi století později Římský autor Gaius Plinius Secundus si u magnetitu všimne 

další vlastnosti. Plinius zjistí, ţe opakováním dotyku magnetitu o nůţ, čepel noţe nabírá 

jeho vlastnosti. Plinius jako první tedy popsal magnetizaci. Kde Lucretius své závěry 

vysvětluje vědecky (přestoţe se mýlí), tam však Pliniusovy závěry jsou ovlivněny vírou, 

následkem je závěr, ţe zmagnetizované čepel působí horší zranění neţ čepel normální.  

 První dokumentovaný uţitečný případ magnetizace připadá na zmagnetizovanou 

ţeleznou jehlu kompasu čínské lodě o více neţ 1000 let později okolo roku 1200. Dalším 

důleţitým stupníkem permanentních magnetů bylo sepsání „Epistola de magnete“ v roce 

1269 francouzským učencem Pierre Pelerin de Maricourt. Maricourt vysvětluje který pól 

magnetu je který a popíše jak je odlišit. Vysvětlí odpuzování a přitahování magnetů 

v závislosti na pólech.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas&ei=tQIPVYzHEojZaqaagNgD&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNGUhIK3DSKChUI9zZAAlVxHzPhbdw&ust=1427133486537124
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas&ei=tQIPVYzHEojZaqaagNgD&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNGUhIK3DSKChUI9zZAAlVxHzPhbdw&ust=1427133486537124
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Obr. 30. Přitaţlivost a odpudivost permanentních magnetů. 

Dále zmíní některé dnes jiţ fundamentální zákonitosti. Například: Zlomením tyčového 

magnetu v polovině nezískáme dva magnety kaţdý s jiným pólem, ale dva magnety, z 

nichţ oba okamţitě získají pól, jeţ ztratili při odtrţení.    

 V roce 1600 byla publikována kniha skutečným zakladatelem problematiky 

magnetů Williamem Gilbertem známá zkráceně jako „De Magnete“. Jedním z přinesených 

poznatků bylo upoutání čepiček z měkké oceli na póly magnetu, jehoţ následkem bylo aţ 

z pětinásobení přitaţlivé síly magnetu. Gilbert byl první, kdo pozoroval, oslabující vliv 

teploty na magnetické vlastnosti materiálů.  Také uvedl, ţe ţelezné tyče leţící ve směru 

magnetické pole Země, se po určité době (roky a více) stávají magnety.  

 Prvními silnými permanentními magnety (podstatně lepší neţ přírodní magnetit) 

byly magnety Servingtona Savery. Saveryho magnety byly sloţeny z 37 dlouhých jehel 

z tvrdého ţeleza s čepičkami ze ţeleza měkkého. Těchto 37 jehel je uspořádáno do 

šestibokého hranolu. Jehly byly asi 7cm dlouhé a 6mm široké. Přestoţe Savery přinesl 

silnější magnety a objevil nové metody magnetizace, teorii permanentních magnetů 

nepřinesl nic převratného. Po Saverym se objevily další, kteří metody skládání magnetů 

vylepšili např. Gowin Knight, který namísto jehel pouţil dlouhé kvádry a došlo tak 

k menším ztrátám, je docela moţné, ţe Gowin Knight byl vynálezcem magnetu ve tvaru 

podkovy.  

 

Obr. 31. Magnet tvaru podkovy. 
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 Hans Christian Ørsted objevil v roce 1820 některé spojitosti mezi magnetismem a 

elektrickým proudem, coţ vedlo v roce 1825 k objevu prvního elektromagnetu Williamem 

Sturgeonem. Následkem bohuţel bylo opadnutí zájmu o magnety aţ do 19. století. 

Nejenom, ţe došlo k opětovnému vylepšení skládaných magnetů, ale byly objeveny i 

některé další poznatky. Friedrich Heusler objevil slitinu, jeţ byla sloţena 

z nemagnetických prvků, ale přesto sama magnetická byla, jednalo se o slitinu mědi 

manganu a hliníku (Cu2MnAl). 

Historie permanentních magnetů začíná jiţ před Kristem, pokračuje přes vynález 

kompasu k určení směru především pro lodě. Následuje mnoha objevy a poznatky jak 

praktickými tak teoretickými, jeţ nám umoţnily například vynález dynama Michaelem 

Faradayem v roce 1831, monitorů CRT, reproduktorů nebo některých přesných měřících 

přístrojů.  

 

3.2. Teorie permanentních magnetů 

Přítomnost magnetického pole se projevuje především účinkem na feromagnetické látky, a 

to hlavně v blízkosti pólů magnetického zdroje. Máme dva póly severní pól a jiţní pól. 

Severní pól se vyznačuje tím, ţe z něj vycházejí magnetické siločáry a značíme jej „N“ 

z anglického „north“ neboli sever. Jiţní pól je naopak místo magnetického zdroje kde 

magnetické se siločáry „vrací“ do magnetu, značíme jej „S“ z anglického „south“. Nestejné 

póly magnetů se přitahují, shodné magnetické póly se odpuzují. Oba magnetické póly 

přitahují nezmagnetizované feromagnetické látky.       

 Jak jiţ vyplývá z Maxwellových rovnic, zdrojem magnetického pole jsou elektrické 

náboje v pohybu. Zdrojem magnetických vlastností látek jsou tedy elektrony a protony 

jednotlivých atomů. Jelikoţ se, ale protony pohybují v jádře atomů, jeţ je několika řádově 

menší neţ elektronový obal, jsou protonové přírůstky k jednotlivým magnetickým 

momentům atomů zanedbatelné v porovnání s přírůstky elektronovými. Proto říkáme, ţe 

magnetické vlastnosti látky jsou závislé na elektronech. Jestliţe je látka vloţena do 

magnetického pole, její elementární magnetické momenty (nebo Weissovy domény) se 

začínají orientovat z původní nahodilé orientace do jediného směru (neplatí pro 

antiferomagnetika a ferimagnetika, viz kapitola Magnetické vlastnosti látek). Pokud toto 

vnější magnetické pole poté odebereme, musí nastat jedna ze dvou situací. Buď se 

elementární magnetické momenty látky po odebrání z pole vrátí do původních nahodilých 

pozic, poté je látka magneticky neutrální a nebyla zmagnetována. Nebo se magnetické 

momenty látky vrátili jen částečně, došlo k magnetizaci látky.     

 Hodnotíme-li magnetické vlastnosti látek v praxi, obvykle se jedná o látky 

feromagnetické, jejichţ magnetický vliv na okolí je největší a jejichţ permeabilita je 

výrazně a nelineárně závislá na magnetické intenzitě H. Pro hodnocení těchto parametrů 

pouţíváme hlavně: 
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3.2.1. Křivka prvotní magnetizace 

Křivka prvotní magnetizace vyjadřují závislost magnetické indukce B na hodnotě 

magnetické intenzity H, u materiálů, jeţ ještě nebyly magnetizovány (nebyl úmyslně 

vystaveny vnějšímu magnetickému poli). 

 

Obr. 32. Teoretická křivka prvotní magnetizace feromagnetika a paramagnetika. 

 

3.2.2. Hysterezní křivka 

Hysterezní křivka vyjadřují závislost magnetické indukce B na hodnotě magnetické 

intenzity H, při opakované a protisměrné magnetizaci daného materiálu. 

 

Obr. 33. Hysterezní křivka feromagnetika. 

B – magnetická indukce [T] 

Br / Bs - magnetická indukce remanentní (remanence) / saturační 

H – magnetická intenzita [A/m] 

Hc / Hs - magnetická intenzita koercivní (koercivita) / saturační 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-04-01.3825234139&ei=tl02VdjHHoL-ygOKp4GwAw&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNGR2guyKshY_n1FB-MUYkpZ2LjMfQ&ust=1429712652202800
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-04-01.3825234139&ei=tl02VdjHHoL-ygOKp4GwAw&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNGR2guyKshY_n1FB-MUYkpZ2LjMfQ&ust=1429712652202800
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Magnetická remanence Br je zbytková magnetizace, kterou si podrţí feromagnetický 

materiál, kdyţ na něj přestane působit vnější magnetické pole. 

Koercivita Hc je schopnost permanentního magnetu odolávat demagnetizaci vnějším 

magnetickým polem i svým vlastním demagnetizačním polem. Koercivita se většinou měří 

v [Oe] pro CGS nebo [A/m] pro MKS. Magneticky tvrdé materiály, které se pouţívají k 

výrobě permanentních magnetů, jsou feromagnetické materiály s vysokou koercivitou. 

Magneticky měkké materiály mají naopak nízkou koercivitu. Pouţívají se například v 

jádrech cívek. 

Při porovnávání tvrdých feromagnetických materiálů nám často postačí II. kvadrant 

hysterezní křivky. Druhý kvadrant se označuje jako demagnetizační křivka. Nejdůleţitější 

magnetické vlastnosti v takové křivce jsou: magnetická remanence Br, koercivita Hc a 

maximální součin (B * H)max [kJ/m
3
]. 

Součin (B * H)max popisuje největší moţný dosaţený energetický tok měřeným 

materiálem. Čím vyšší je tato hodnota tím menší můţe být při stejných poměrech objem 

magnetu potřebný pro určité zadání. 

 

3.2.3. Magnetizace a demagnetizace 

Aby trvalý magnet plnil svoji funkci, je nutno jej po vyrobení zmagnetovat. Intenzita pole, 

kterým magnetizujeme, by měla dosáhnout minimálně troj násobku koercivity daného 

materiálu. Materiály s menší hodnotou Hc lze magnetovat aţ po sestavení celého obvodu. 

Tím lze totiţ dosáhnout optimalizaci pracovního bodu magnetu. Magnety s velkou 

koercivitou je snazší magnetovat samostatně, protoţe není nutno konstruovat speciální 

přípravky a eliminovat síly, které při magnetování vznikají. Pro magnetování trvalých 

magnetů se pouţívají většinou speciální magnetizéry na principu elektromagnetu, jehoţ 

cívky jsou napájeny pulzním proudem velké hodnoty, získané vybitím baterie 

kondenzátorů nebo ze speciálně navrţeného pulzního zdroje. Magnetometry mohou plnit 

funkci magnetizátoru. 

 

Obr. 34. Magnetometr VSM, podobný máme na VŠB-TUO. 
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Demagnetizace jak uţ název napovídá je proces, při kterém se sniţuje celková magnetická 

polarizace v magnetu. Můţe se tak stát působením vnějšího magnetického pole opačného 

směru ke směru polarizace. Tento proces se nazývá také odmagnetování. Kromě toho je 

však kaţdý magnet podroben působení vnitřního demagnetizačního pole. Obecně platí, ţe 

čím je větší poměr rozměru magnetu ve směru magnetování vůči jeho kolmým rozměrům 

(někdy nazývaný poměrem štíhlosti magnetu), tím menší je jeho demagnetizační faktor. 

Samozřejmě platí, jak jiţ bylo zmíněno, ţe demagnetizace je závislá na koercivitě 

materiálu (s rostoucí koercivitou roste odolnost vůči demagnetizaci). 

 

3.2.4. Zdravotní vliv 

Není známo, ţe by magnetické pole mělo špatný zdravotní vliv na člověka. V současné 

době však probíhají experimenty podle, které mají potvrdit nebo vyvrátit zda by 

magnetické pole nemohlo mít na člověka vliv kladný. 

 

3.2.5. Curieova teplota Tc 

Curieova teplota (Tc) je charakteristická vlastnost feromagnetických a ferimagnetických 

látek, kterou popsal francouzský fyzik Pierre Curie. Nad Curieovou teplotou ztrácí látka 

své feromagnetické vlastnosti, tedy ztrácí schopnost udrţet si Weissovy domény vlivem 

kinetické energie elementárních částic. Nadále se látka chová paramagneticky. K této 

změně dochází skokově, analogicky se změnou skupenství, jde tedy o příklad fázového 

přechodu. Např. ţelezo má Curieovu teplotu 768 °C. Curieova teplotu získáme z grafu 

magnetické indukce závislé na teplotě pomocí tečny prudkého poklesu. 

 

Obr. 35. Obecný graf Curieovy teploty feromagnetika. 
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3.2.6. Vliv Radiace 

Radiace můţe způsobit tvorbu strukturních vad, tím dochází k narušení strukturně 

závislých vlastností (především remanence a koercivita, ale i nemagnetické vlastnosti jako 

pevnost). Experimentálními měřeními nebyly doposud zjištěny ţádné mezní hodnoty 

těchto poškození. Přesto bylo vypozorováno několik zjištění např.: magnety SmCo jsou aţ 

o dva řády odolnější proti protonovému záření neţ magnety NbFeB. 

 

3.3. Přehled permanentních magnetů 

Permanentní magnety můţeme rozdělit podle několika faktorů. A to podle magnetických 

vlastností (porovnáváme velikost magnetické indukce), podle jejich sloţení, podle tvaru do 

nichţ jsou vyrobeny nebo i podle jejich tepelných či mechanických vlastností. Je však 

zřejmé, ţe ne veškeré tyto dělení je nutné znát neboť například magnetické a tepelné 

vlastnosti magnetu vychází z jeho sloţení, a proto pojďme rozdělit magnety tak, jak jsou 

rozděleny v internetových obchodech, aby bylo moţno si jednoduše a rychle vybrat 

k zakoupení magnet, který si přejeme. 

 

3.3.1. Rozdělení permanentních magnetů podle sloţení 

V dnešní době se vyrábějí permanentní magnety ve čtyřech hlavních skupinách. A to jsou 

skupiny ferity, alnico, SmCo a NdFeB. 

 

3.3.1.1. Feritické magnety 

Feritické magnety jsou celosvětově rozšířené a velice levné magnety, jsou to 

ferimagnetické látky, ostatní tři výše zmíněné skupiny magnetů jsou feromagnetika. Ferit 

obsahují buď bárium (Ba) nebo stroncium (St). Vţdy obsahují ţelezo (Fe) a kyslík  (O). 

Tyto magnety se vyrábí sintrováním, a to jako magnety anizotropní, i jako izotropní. 

Anizotropní magnety jsou lisovány v magnetickém poli, tím získají snadnou magnetizační 

osu, ve které mají dobré magnetické vlastnosti. Ferit s obsahem bária má mnoţstevní 

sloţení BaFe12O19 (86% Fe2O3 + BaO2), struktura takové buňky je hexagonální a skládá se 

ze dvou základních jednotek. 
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Obr. 36. Krystalová struktura feritu BaFe12O19. 

Feritické magnety jsou vysoce odolné vůči chemickým vlivům (louhy, ředidla i slabé 

kyseliny). Feritické magnety mají keramický charakter, z něhoţ se odvíjí jejich 

mechanické vlastnosti. Měříme-li vlastnosti BaFe12O19 podle normy DIN EN 10332 

naměříme zhruba takovýto výsledek. 

 

Obr. 37. II kvadrant hysterezní smyčky BaFe12O19 za tří různých teplot. 

Při pokojové teplotě je remanence takového materiálu podle křivky asi 360 mT a 

koercivita je 190 kA/m. Teplota ovlivňuje magnetické vlastnosti tvrdých feritů, s rostoucí 

teplotou stoupá i koercivita. Remanence je stoupající teplotou bohuţel ovlivněna negativně 

a klesá. 
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3.3.1.2. Alnico magnety 

Alnico je akronym pro Al – hliník, Ni – nikl a Co – kobalt, magnety skupiny alnico však 

také obsajují Cu – měď, Ti- titan a velké mnoţství Fe – ţeleza. Obvyklý poměr je: 8–12% 

Al, 15–26% Ni, 5–24% Co, up to 6% Cu, 1% Ti, zbytek činí Fe.    

 Alnico magnety byly nejsilnější známé magnety aţ do 70. let, kdy přišli magnety na 

bázi SmCo. Skupina alnico produkuje silná magnetická pole, ale má nízkou odolnost vůči 

demagnetizaci. Silné magnetické pole vyplývá z remanence aţ Br = 1,25T, nízká odolnost 

vůči magnetizaci pak z koercivity aţ Hc = 80kA/m. Hustota této skupiny se pohybuje 

v rozmezí 6900 – 7400 kg/m
3
. Curie teplota se pohybuje od Tc = 770°C. 

 

Obr. 38. Hysterezní smyčka materiálu alnico uváděná www.magnets.com.cn.3.3.1.3. 

(Obrázek jsem lehce upravil v grafickém editoru, aby byl čitelnější.) 

3.3.1.3. SmCo magnety 

Skupina SmCo se vyskytuje ve dvou variantách a to - Sm1 : Co5 (SmCo5), Sm2 : Co17 

(Sm2Co17). Byly prvně vyrobeny v 70. letech firmou Raytheon Corporation. Skupina 

magnetů SmCo se povaţuje za druhé nejsilnější permanentní magnety v těsném závěsu za 

magnety skupiny NdFeB. Skupina SmCo pracuje však lépe za vyšších teplot neţ NdFeB 

(pouţívají se i do teplot 300°C) a má také vyšší koercivitu, z toho vyplývá vysoká odolnost 

proti demagnetizaci. Série SmCo5 má v tomto poměru hmotnostní podíl 36% samarium a 

64% kobalt, v serii Sm2Co17 je hmotnostní podíl asi 25% Sm, 75% Co. Krystalová 

struktura SmCo5 je šesterečná, snadná magnetizační osa je kolmá k podstavě. 

 

Obr. 39. Krystalová struktura SmCo5. 
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Curie teplota se pohybuje okolo Tc = 800°C. SmCo hustota se pohybuje v rozmezí 8200 – 

8400 kg/m
3
. 

Krystalová struktura Sm2Co17 je romboedrická, snadná magnetizační osa je kolmá 

k podstavě. 

 

Obr. 40. Krystalová struktura Sm2Co17. 

 

3.3.1.4. NdFeB magnety 

NdFeB magnety nebo přesněji Nd2Fe14B je směsí ţeleza, neodymu a boru. Ve vzácných 

případech pouţijeme je neodym nahrazen dysprosiem (Dy), příp. praseodymem (Pr). 

Objev NdFeB přišel roku 1982 a její magnetická indukce překonává všechny ostatní 

permanentní magnety. Dosahují nejvyšší remanence a energetické hustoty. Magnety 

uvedeného typu jsou schopny unést více neţ tisícinásobek vlastní hmotnosti a magnet o 

velikosti malé mince tak můţe udrţet ţelezný předmět o hmotnosti kolem 10 kg. Zajímavé 

je, ţe i výrobní cena těchto magnetů je niţší neţ u Samarium-kobaltových magnetů. 

Vzhledem ke své síle jsou poměrně levné a malé. Velice snadno korodují, proto je potřeba 

u nich provést povrchovou úpravu nejčastěji niklováním, zinkováním nebo pryskyřicí. 

Vyuţití magnetů NdFeB je např. pro rotory a statory motorů, lineární motory, magnetické 

spojky a brzdy, magnetické polarizátory tekutin, magnetické separátory, systémy proti 

zlodějům v obchodech. Pouţívají se do teplot okolo 90°C. NdFeB disponuje Curie teplotou 

mezi Tc = 210 – 300°C. Jejich hustota je v rozmezí 7300- 7500 kg/m
3
. Krystalová 

struktura NdFeB je komplikovaná, tvoří ji 68 atomů, je tetragonální, ale vyskytují se v ní 

hexagonální švy.   
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Obr. 41. Struktura NdFeB. 

Snadná magnetizační osa magnetů NdFeB je kolmá k základně zobrazené struktury. 

 

3.3.1.5. Orientační tabulka srovnání diskutovaných magnetů. 

 Tmax[°C] Tc[°C] Br[T] Hc[kA/m] 

Ferity 250 nenal. 0,5 150-300 

Alnico 300 770-870 1,25 50-159 

SmCo 300 800 1,15 40-2700 

SmCo17 300 800 nenal. 40-2700 

NdFeB 90 310-400 1,5 800-2090 

Pozn. Hodnoty jsou orientační a záleţí na konkrétních případech. 

 

3.3.2. Rozdělení permanentních magnetů podle tvaru 

Pro různé účely se vyrábí magnety různých tvarů. Mezi základní vyráběné magnety podle 

tvaru patří: kvádry, válce, duté válce (toroidy), fólie a pásky, koule (kuličky), drţáky, 

podkovy. Pokud si přejeme zakoupit magnet jiného tvaru, budeme asi muset daný magnet 

zakoupit na zakázku, někdy bychom však měli zváţit, zda daný magnet nelze sestavit 

z více magnetů menších. 
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Obr. 42. A-kvádr, B-válec, C-toroid, D-fólie, pásky, E-kuličky, F-magnetický drţák. 

Česká firma Feromagnet s.r.o. vyrábí magnety jiţ od roku 1956. V tabulce jsou některé 

tvary magnetů typu kvádr, válec a toroid, které tato firma vyrábí. Pro všeobecnou orientaci. 

 

Obr. 43. Příklad rozměrů vyráběných magnetů. 
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3.3.3. Výroba permanentních magnetů NdFeB 

Bloky neodymových magnetů jsou obvykle vyráběny procesem práškové metalurgie. 

Neodymový prach o velikosti několika mikronů je produkován v atmosféře inertního plynu 

a pak následně stlačen v tuhé ocelové nebo gumové formě. Kaučuková forma je zpevněná 

na všech stranách kapalinou a ta předává tlak pro izostatické slisování. V ocelových 

formách jsou produkovány magnety finálních tvarů, zatímco v gumových formách jsou 

produkovány velké bloky (tzv. bochníky), které jsou pak následně děleny na konečné 

tvary. Magnetický výkon slitiny je optimalizován tím, ţe je pouţíváno silného 

magnetického pole před a během lisovacího procesu. Toto pole určí směr magnetizace tzv. 

orientaci Weissových domén. Srovnání částeček vyplývá z anizotropní povahy slitiny a 

velice zlepšuje remanentní magnetickou indukci Br a ostatní magnetické charakteristiky 

permanentního magnetu. Po vylisování a spečení aţ dosáhnou plně tuhé konzistence, se 

chovají jako permanentní magnety. Vylisované magnety takto dosáhnou finálních rozměrů, 

ale magnety lisované v gumových formách do tzv. „bochníků“ se obvykle srovnají na 

velkých mlýncích a pak následně „nakrájejí“ na finální tvary. Nevýhody NdFeB magnetů 

jsou: vysoká křehkost, nízká korozní odolnost a vysoká teplotní závislost.  

 

Obr. 44. Firma abcmagnet.cz uvádí výroba NdFeB magnetů. 

Vedle intermetalických fázových částic obsahuje strukturální stavba těchto trvalých 

magnetů volný neodym. Tomu nelze z výrobně-technických důvodů úplně zamezit. Jako 

téměř všechny kovy ze skupiny vzácných zemin je i tento ve své volné formě extrémně 

náchylný ke korozi a ke spontánní přeměně na práškový oxid nebo hydroxid neodymu 

doprovázené výrazným vzrůstem objemu. Permanentní magnety NdFeB jsou jiţ napadány 

působením vzdušné vlhkosti. Materiál je však vůči většině rozpouštědel relativně stabilní, 

na soli a kyseliny reaguje ovšem extrémně silnou korozí. Působením vodíku materiál 

křehne. Reakce probíhá spontánně za vzniku tepla a silného vzrůstu objemu. Magnetické 

vlastnosti se ztrácejí. 
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Z tohoto důvodu je nutné pokračovat v úpravě jiţ „nakrájených magnetů“. Lakování a 

pokovování jsou jedny z moţností jak chránit magnet před okolním prostředím. Velice 

rychlá oxidace vyţaduje pečlivou přípravu povrchu magnetu před nanesením laku nebo 

pokovením. Většina prostředků pro povrchovou úpravu není schopna tuto slitinu magnetu 

povrchově upravit. Slitina NdFeB nepřijme pokovení tak jako ostatní slitiny kovů a to má 

za následek, ţe začne korodovat zevnitř směrem na povrch magnetu. Způsob povrchové 

úpravy tohoto typu magnetu je: zinkem, niklem, pasivací, epoxidovou pryskyřicí, stříbrem, 

zlatem. 

Kovové povlak  - Vrstva korozivzdorného kovu se nanáší nejčastěji galvanicky. Tato 

ochrana povrchu je vhodná pro permanentní magnety SmCo a NdFeB. Ochranná vrstva 

zvětšuje zpravidla „vzduchovou“ mezeru a vrstva niklu vytváří ještě navíc „magnetický 

zkrat“. Takto je způsobeno sníţení magnetické indukce aţ do 5 %. 

Povlak plastem - Převáţně pouţívané povrstvení parylenem (příp. epoxidovou pryskyřicí) 

je vhodné pro veškeré feromagnetické materiály a vytváří těsný a uzavřený povlak. 

Povrstvení skýtá účinnou ochranu vůči korozi a vlhkosti, neboť váţe volné částice na 

povrchové ploše. Zůstane stabilní při trvalé teplotě ve vzduchu do 110 °C, nebo při absenci 

kyslíku do 220 °C. Povlakování se provádí při pokojové teplotě, tím jsou vyloučena 

termická poškození permanentních magnetů. Ani během úpravy ani po úpravě nevznikají 

odpadní plyny nebo odpadní vody, zatěţující ţivotní prostředí. 

 

 

4. MĚŘENÍ VYBRANÝCH PERMANENTNÍCH MAGNETŮ 

4.1. Popis měřícího aparátu 

Měření magnetického pole permanentních magnetů je sloţité z praktického hlediska. 

Měření je velice časově náročné a vyţaduje metodiku a přesnost, jeţ člověk nedosahuje. Je 

tedy nezbytné zajistit potřebná zařízení, nástroje a přístroje, abychom mohli vůbec začít 

měřit. 

Seznam pouţitých zařízení a přístrojů: 

- Teslametr Elimag MP-1 firmy Elidis 

- Platforma dvou krokových motorů M1486 firmy Microcon 

- Zdroj stejnosměrného proudu DC POWER SUPPLY G855 firmy Hadex 

- Počítač a základní příslušenství 
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Seznam pouţitých nástrojů: 

- Konstrukce pro upevnění magnetu ze dřeva a mosazi 

- Konstrukce pro upevnění sondy teslametru nad magnet 

- Vodováha 

- Šroubovák 

 

Seznam pouţitého Softwaru: 

- MS Windows 95 

- NI LabWindows™/CVI 

- Textový blok 

- MS Office 

 

4.1.1. Teslametr 

Teslametr je zařízení, které měří velikost vektoru magnetické indukce B v daném směru, 

tedy měří vektorové sloţky vektoru B, tj. Bx, By, Bz. Teslametry u nás vyrábí firma Elidis 

s.r.o. Některé teslametry, měří pouze velikost sloţky Bx, tyto teslametry nazýváme 

jednoosé teslametry. Teslametr Elimag MP-1 jedna jsem pro měření k dispozici je 

teslametr trojosý měří tedy všechny tři sloţky vektoru  B. 

 

Obr. 45. Teslametr Elimag MP-1 a jeho sonda. 

Orientace Bx je rovnoběţná se sondou teslametru, orientace By rovnoběţná s delší hranou 

podstavy sondy a orientace Bz je rovnoběţná s kratší stranou podstavy sondy teslametru. 
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Obr. 46. Náčrt os sondy teslametru. 

Přesnost tohoto přístroje je 1% rozsahu, rozsahy jsou 10 mT, 100 mT, 1T, 2T. Vzorkování 

a přenos dat přes RS232 probíhá 3x za vteřinu. Přístroj je moţno pouţít i pro nestacionární 

magnetické pole. Komunikace s počítačem probíhala při měření přes RS232. Pro další 

informace o Elimag MP-1 navštivte www.elidis.cz/53-elimag-mp-1.html. 

 

4.1.2. Krokové motory M1486 

Krokové motory jsou zařízení, které slouţí k přesným a programovatelným posunům 

v daném směru. Kombinací dvou krokových motorů získáme platformu, jeţ se posunuje 

dle programu ve dvou na sebe kolmých směrech. Tato platforma poté pohybuje celým 

magnetem, jeţ je na ní umístěn.  

 

Obr. 47. Platforma dvou krokových motoru M1486. 
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Motory M1486 umoţňuje řízení programem a to nejen co se týče začátku a konce pohybu, 

ale i jeho rychlosti nebo zrychlení. Maximální dosaţitelná rychlost tohoto krokového 

motoru je 40000 kroků/s (1mm = asi 21285kroků). Krokové motory jsou napájeny ze 

zdroje stejnosměrného napětí, při měření bylo pouţito napětí  13V. V manuálu se uvádí, ţe 

je bez písemného souhlasu firmy Microcon zakázáno zveřejňovat informace, jeţ manuál 

uvádí. Pro další informace tedy www.microcon.cz nebo přímo daný manuál.  

 

4.1.3. Zdroj stejnosměrného proudu 

Můţeme pouţít téměř jakýkoliv napájecí stejnosměrný zdroj, jenţ je schopný poskytnout 

výstupní napětí alespoň 15V. Při tomto měření byl pouţit zdroj DC POWER SUPPLY 

G855 firmy Hadex. 

 

4.1.4. Počítač a příslušenství 

Kromě základního příslušenství (monitor, klávesnice a myš) potřebuje počítač, alespoň dva 

konektory RS232, moţnost připojení záznamového média a software CVI, notepad. 

Počítač, který jsem na měření pouţíval, byl zastaralý, pro podobná budoucí měření 

doporučuji PC, který má alespoň UBS konektor.  

 

4.1.5. Konstrukce pro upevnění magnetu 

Tato konstrukce musí být postavena z materiálů, které neovlivní magnetické pole výrazně. 

Proto v konstrukci nepouţijeme feromagnetické látky. Raději pouţijeme dřevo na 

samotnou konstrukci a mosazné šrouby a závity na přitáhnutí magnetu. 

 

4.1.6. Konstrukce pro upevnění sondy teslametru  

Konstrukce, která sondu drţí, musí být schopna pohybu vzhůru a dolů, protoţe tohoto 

pohybu není schopna platforma krokových motorů. Konstrukce drţící sondu, musíme 

upevnit pro měření, tak aby byla kolmo k povrchu měřeného magnetu. 

 

4.1.7. Program pro krokové motory 

Software pro krokové motory byl vypracován doc. Lesňákem v programu CVI, 

programovacím jazykem C++. Samotný program měl 1706 řádků. 

http://www.microcon.cz/
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Obr. 48. Dřevěná konstrukce upevněná na platformě krokových motorů. 

 

 4.2. Systém a postup měření vybraných permanentních magnetů  

Dle dohody s RNDr. Staňkem a doc. Lesňákem jsem měřil magnetické pole dvou 

permanentních magnetů NdFeB 38x20x16mm, kde jeden z nich byl strukturálně poškozen.  

 

Obr. 49. Foto magnet č. 1. 
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Obr. 50. Foto magnet č. 2. 

U magnetu č. 2. Poškození nemá ţádný snadno vypočitatelný geometrický tvar. Má 

v největší hloubce 2,5 mm, a na povrchu odpovídá tvarem přibliţně obdélníku 13x10 mm. 

Měření hodnot magnetického pole probíhalo v plošném gridu 2 mm, ve výšce 0, 2, 4 a 8 

mm nad povrchem magnetu. Měření ve výškách 0, 2, 4 a 8 jsme nazvali vrstvy I, II, III a 

IV v tomto pořadí. Měření probíhá po vrstvách, protoţe platforma krokových motorů 

neumoţňuje pohyb nahoru a dolů.        

 Poté co jsme pojmenovali jednotlivé měřené vrstvy magnetu, pojmenujeme i jeho 

strany. 

 

Obr. 51. Rozloţení stran měřených magnetů (červené značky jsou počáteční poloha sondy 

před měřením dané strany). 

Je zřejmé, ţe strany A, C a B, D a E, F mají rozdílné rozměry.  Z toho vyplývá jiný 

rozdílně dlouhý pohyb magnetu pod sondou. Rozměry: 

- Strany A, C – 38x20 mm, 19 kroků x 11 řad 

- Strany B, D – 38x16 mm, 19 kroků x 8 řad 

- Strany E, F – 16x20 mm, 8 kroků x 11 řad 
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U stran A, C, E a F byly jedenáctá řada přidána pro lepší grafické zobrazení. 

Pohyb sondy nad magnetem probíhá po 2 mm krocích, vţdy nejprve dojede na konec řady, 

poté se po 2 mm krocích vrací a provádí kontrolu měření. Poté se přesune a řadu níţe a 

pokračuje stejným systémem. 

Je třeba mít na paměti, ţe měření jsou velice časově náročná. Měření jedné vrstvy strany A 

a C trvá asi 125 minut. U stran B a D 90 minut a u stran E a F asi 45 minut. Máme dva 

magnety kaţdý o šesti stranách a čtyřech vrstvách. To je celkem 48 měření odpovídajících 

69 hodinám a 20 minutám samotného měření. 

 

Obr. 52. Postup sondy teslametru při měření. 

Aby nedocházelo k pochybám, co jsme vlastně naměřily, zavedeme jednotné názvy pro 

daná měření. Například měření s názvem 2.I_A_17.11.2014 je měření, které proběhlo 

17. 11. 2014 na magnetu č. 2., vrstvě I a straně magnetu A. 

 

4.3. Naměřené hodnoty 

Pakliţe si ukáţeme, naměřené hodnoty např. v tabulce zjistíme, ţe nám nedávají ţádný 

logický smysl. Pro pochopení jakého si tvaru a velikosti pole nad stranami magnetů 

musíme pouţít grafy. Zvolil jsem dva typy grafů a to jeden dvoj-rozměrný a jeden troj-

rozměrný.            

 Jednotlivé grafy rozdělujeme kromě podle jednotlivých magnetů, stran magnetu a 

vrstvy ještě podle toho jakou sloţku vektoru magnetického pole B představuje. 

- Grafy sloţky Bx – sloţka kolmá na měřenou stranu magnetu 

- Grafy sloţky By – sloţka rovnoběţná s delší stranou podstavy měřící sondy 

- Grafy sloţky Bz – sloţka rovnoběţná s kratší stranou podstavy měřící sondy 

- Grafy B – graf celkové velikosti magnetického pole nad stranou magnetu 
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B = (Bx
2

 + By
2

 + Bz
2
)
1/2

 

Všechny získané grafy zde ukazovat nebudu, neboť mám 2 magnety o šesti stranách, kde 

kaţdá má 4 vrstvy a kde z kaţdé vrstvy je 8 grafů (2D a 3D graf pro Bx, By, Bz a B). Neboli 

mám 2*6*4*8 grafů, tj. 384 grafů. 

 

4.3.1. Magnet č. 1. 

Magnet č. 1., strana A, vrstva I – Graf celkové sloţky B, graf G1

 

 

Magnet č. 1., strana A, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G2

 

 

Magnet č. 1., strana A, vrstva I – Graf sloţky By, graf G3
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Magnet č. 1., strana A, vrstva I – Graf sloţky Bz, graf G4

 

Grafy G1 aţ G4 popisují stejnou měřenou oblast. Obvykle nás však zajímají pouze 

hodnoty Bx a celkové pole B, tedy grafy G1 a G2. Pro graf  G1 nás zajímá celková síla a 

magnetická indukce v daném bodě. Pro graf G2 nás zajímá síla, jakou magnet vyvine při 

přilnutí na měřenou stranu. Grafy G1 a G2 si jsou velmi podobné, coţ značí, ţe Bx má 

podstatně větší vliv na celkové pole, neţ sloţky By a Bz. Dle tvaru sloţky pole Bx lze 

usoudit, ţe se jedná o stranu, jeţ celá leţí v pólu magnetu. Neboli strany A a C měřených 

magnetů jsou póly. Oproti tomu grafy G3 a G4, které poskytují o vychýlení magnetického 

pole od kolmice na jeho stranu, jsou důleţité především, protoţe jsou součástí celkového 

magnetického pole G1. Jelikoţ, jsou grafy By a Bz méně důleţité, nebudu je ukazovat 

vţdy.  

 

Podívejme, se jak se bude pole a jeho sloţky vyvíjet s rostoucí vzdáleností od strany 

magnetu. Zasněme vrstvou II, která je od magnetu vzdálena 2 mm. 

Magnet č. 1., strana A, vrstva II – Graf celkové sloţky B, graf G5
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Magnet č. 1., strana A, vrstva II – Graf sloţky Bx, graf G6

 

 

Magnet č. 1., strana A, vrstva III – Graf celkové sloţky B, graf G7

 

 

Magnet č. 1., strana A, vrstva III – Graf sloţky Bx, graf G8

 

Tvar magnetického pole postupně získává na pravidelnosti, jednotlivé výchylky se ztrácejí. 

Můţeme pozorovat např. ve srovnání grafu G1 a G5. Je překvapivé, ţe tento rozdíl je 

způsoben pouhými 2 mm. 
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Magnet č. 1., strana A, vrstva IV – Graf celkové sloţky B, graf G9

 

 

Magnet č. 1., strana A, vrstva IV – Graf sloţky Bx, graf G10

 

Sloţka magnetického pole magnetu č. 1. strany A má graf pole (graf G2/G6/G8G10) 

geometricky pravidelnější neţ celková vypočtená veličina B (graf G1/G5/G7G9). Platí 

především v krajích měřené plochy, kde je vliv sloţek By a Bz znatelnější. Nicméně se 

stoupající vzdáleností od měřené plochy se nepravidelnost celkového pole B zmenšuje. 

Vezměme si procentuální porovnání sloţek Bx, By a Bz například v kroku 1 řady 1, 

v jednotlivých vrstvách. 

Vrstva I:  Bx = 113 mT   By = -101mT   Bz = -92 mT 

Procentuální zastoupení sloţek Bx / By / Bz: = 37% / 33% / 30% 

 

Vrstva III:  Bx = 83 mT   By = -67 mT   Bz = -58 mT 

Procentuální zastoupení sloţek Bx / By / Bz: 40% / 32% / 28% 

 

Vrstva IV:  Bx = 63 mT   By = -46 mT   Bz = -38 mT 

Procentuální zastoupení sloţek Bx / By / Bz: 42% / 31% / 27% 

 



Martin Otáhal: Charakteristika magnetického pole permanentních magnetů 

48 
2015 

V rozdílu délkovém 8mm se rostla sloţka Bx a klesalo zastoupení sloţek By a Bz. Kvůli 

kvadratické závislosti celkového pole B, vliv totoho rozdílu ještě poroste. 

Magnet č. 1., strana C, vrstva I – Graf celkové sloţky B, graf G11

 

Magnet č. 1., strana C, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G12

 

Magnet č. 1., strana C, vrstva IV – Graf celkové sloţky B, graf G13

 

Magnet č. 1., strana C, vrstva IV – Graf sloţky Bx, graf G14

 



Martin Otáhal: Charakteristika magnetického pole permanentních magnetů 

49 
2015 

 

Strana C je strana protilehlá straně A. Jako strana A i strana C má největší plochu z páru 

stran měřeného magnetu. Kde při straně A se graf sloţky Bx a celkový graf B velice 

podobaly, zde jsou téměř opačné. Je to způsobeno tím, ţe graf celkového pole B je vţdy 

kladný (vychází ze vzorce B = (Bx
2

 + By
2

 + Bz
2
)
1/2

). Kdeţto „polarita“ grafu sloţky Bx 

závisí v tomto případě na tom, ve kterém pólu magnetu se nacházíme. Jsme-li na polární 

straně (strana kvádrového magnetu, jeţ leţí celá v jednom pólu) jedná se o stranu leţící 

v severním pólu, je-li graf Bx kladný (magnetické siločáry odsud vycházejí). Je-li graf Bx 

záporný jedná se o stranu leţící v pólu jiţním (magnetické siločáry se zde scházejí). 

 

Podívejme se nyní nagrafy strany, jeţ neleţí celá v pólu magnetu a to strany B. 

Magnet č. 1., strana B, vrstva I – Graf celkové sloţky B, graf G15

 

Magnet č. 1., strana B, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G16

 

Magnet č. 1., strana B, vrstva I – Graf sloţky By, graf G17
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Magnet č. 1., strana B, vrstva I – Graf sloţky Bz, graf G18

 

 

Z tvarů magnetického pole G15 a G16 je zřejmé, ţe se nejedná o pólovou stranu. Grafy 

G15 a G16 si nejsou ani podobné a opačně podobné, je to způsobeno přechodem pole v 

grafu G16 přes hodnotu nuly. Přitaţlivá síla, jeţ strana B vyvine, například při přiloţení na 

ţelezo bude menší neţ přitaţlivá síla, kterou by vyvinuly strany A a C i kdyby měly 

stejnou plochu (patrné i vizuálně).  Pole strany C sloţky Bz (graf G18) je tvarově podobné 

poli sloţky Bx grafu G2. 

Magnet č. 1., strana B, vrstva III – Graf celkové sloţky B, graf G19

 

Magnet č. 1., strana B, vrstva III – Graf sloţky Bx, graf G20

 

 

Jakékoliv geometrické nepřesnosti se zaoblují a zarovnávají s rostoucí vzdáleností od 

povrchu měřené plochy. Z dalších grafů strany B můţeme jiţ vyčíst jen to, ţe magnetické 

pole klesá se vzdáleností od zdroje magnetického pole, coţ je pochopitelně naprosto 

samozřejmé. 
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Magnet č. 1., strana D, vrstva I – Graf celkové sloţky B, graf G21

 

 

Magnet č. 1., strana D, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G22

 

 

Magnet č. 1., strana D, vrstva I – Graf sloţky By, graf G23

 

 

Magnet č. 1., strana D, vrstva I – Graf sloţky Bz, graf G24
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Strana D magnetu č. 1. je graficky opačně podobná straně B, jak je vidět z grafů (G22 aţ 

G24) vrstvy I. Graf G21 je přesto podobný grafu G15 mohou za to opět mocniny ve vzorci 

B = (Bx
2

 + By
2

 + Bz
2
)
1/2

. Můţeme pozorovat, ţe i nepólové strany jsou především 

ovlivňovány velikostí sloţky pole Bx, přestoţe se tvarově nepodobají. Je to způsobeno tím, 

ţe sloţka Bx dosahuje v průměru nejvyšších hodnot. 

Magnet č. 1., strana E, vrstva I – Graf celkové sloţky B, graf G25

 

Magnet č. 1., strana E, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G26

 

Magnet č. 1., strana E, vrstva I – Graf sloţky By, graf G27
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Magnet č. 1., strana E, vrstva I – Graf sloţky Bz, graf G28

 

 

Grafy strany E jsou podobné grafům stran B a D, vyplývá tedy, ţe nepólové strany mají 

podobné magnetické vlastnosti. Graf G15 je podobný G25, G16 na G26, G17 na G28 a 

graf G18 je opačně podobný na graf G27. 

Z grafu G26 vyčteme, ţe ani strana E není stranou pólovou. Logicky tedy ani protější 

strana F není strana pólová. Měřený magnet je tedy anizotropní magnet NbFeB, který má 

snadnou magnetizační osu procházející přibliţně středy stran A a C. 

Tvar magnetického pole strany F vypadá velice obdobně, proto ukáţi jen srovnání 

celkového pole a sloţky Bx vrstvy I. 

Srovnání celkového magnetického pole B stran E a F vrstvy I, G29

 

 

Lehké geometrické odchylky polí v grafech G29 a G30 jsou pravděpodobně způsobeny 

odchylkou umístění sondy, která je z nutnosti nastavena do výchozí pozice před měřením 

pouze vizuálně. 
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Srovnání sloţky magnetického pole Bx stran E a F vrstvy I, G30

 

 

 

4.3.2. Strukturálně poškozený magnet č. 2. 

 

Obr. 53. Poškozený magnet č. 2. 

Účelem měření poškozeného magnetu bylo zjistit jaký má poškození vliv jak na intenzitu 

magnetického pole, tak na tvar tohoto pole. Bohuţel během měření magnetického pole 

magnetu č. 2. jsem zjistil, ţe poškození viditelné na fotografii má minimální vliv jak na 

výslednou hodnotu, tak na jeho tvar. Největší geometrická nerovnost, kterou jsem odhalil, 

se vyskytla na pólových stranách A, C tohoto magnetu. Pro největší názornost jsem se 

rozhodl porovnat strany A, C, D a E. Tedy strany pólové a strany, v nichţ se nachází vada.

 Nejprve neţ porovnáme tyto strany, musím zmínit fakt plynoucí z následujícího 

grafu G31. 
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 Magnet č. 2., strana A, vrstva I – Graf sloţky Bx, graf G31

 

Tento graf G31 by měl aţ na rozdíl daný magnetem č. 2. a strukturní vadou korespondovat 

s grafem G2. Jenţe grafy jsou si opačně podobné, z toho vyplývá, ţe strana A magnetu č. 

2. koresponduje ze stranou C magnetu č. 1. Neboli platí následující obrázek. 

 

Obr. 54. Rozloţení magnetů č. 1. a 2. a jejich korespondujících stran. 

Porovnání magnet č. 2. strana A s magnet č. 1. strana C, vrstvy I., sloţky pole Bx, G32

 

Porovnání magnet č. 2. strana C s magnet č. 1. strana A, vrstvy I., sloţky pole Bx, G33
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Porovnání magnet č. 2. strana D s magnet č. 1. strana B, vrstvy I., sloţky pole Bx, G34

 

Porovnání magnet č. 2. strana E s magnet č. 1. strana E, vrstvy I., sloţky pole Bx, G35

 

Pozn. graf G35strany E magnetu č. 2. byl pro porovnání otočen o 180°. 

Porovnávání dalších vrstev (II, III, IV) nemá smysl, neboť jsou defekty na nich vytvořené 

takřka nerozpoznatelné. 

Podíváme se nyní na graf G32 a zejména na řady 1 a 11. V řadě 1 vidíme, ţe absolutní 

hodnota magnetického pole je znatelně menší neţ v řadě 11. Také krok 1 aţ 6 v řadě jedna 

má znatelnou odchylku oproti zbytku řady.       

 Graf  G33 se vyznačuje podobnými jen obrácenými defekty způsobenými 

strukturním poškozením magnetu č. 2. V řadě 1 a kroku 1 aţ 6 je sloţka pole Bx téměř 0, 

neboli je v těch bodech neznatelné magnetické pole kolmo ke stěně.    

 Graf G34 vidíme defekt v oblasti řad 3 aţ 8 a krocích 1 aţ 6. V této oblasti se pole 

vyznačuje hodnotami asi o 60 mT většími oproti normálu.      

 V grafu G35 jeţ představuje znázornění sloţky pole Bx stran E měřených magnetů 

jsou odchylky téměř nerozpoznatelné, nejvíce se projevují okolo řady 1 a kroku 8.  

Je třeba mít na paměti, při porovnávání polí dvou magnetů, ţe i stejné magnety vyrobené 

stejnou technologií a ze stejného materiálu mohou mít rozdílnou velikost magnetického 

pole, které produkují, a to aţ do 7%. 
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5. ZÁVĚR 

Tato práce měla zadáno celkem pěti cílů a já věřím, ţe jsem těchto cílů dosáhl. Vypracoval 

jsem písemné zpracování rešerše. Mírnou nepříjemností bylo uváţit do jaké hloubky a 

délky toto téma rozvést. Tento cíl se v práci nachází v kapitolách 2. a 3.  

 Navrhl jsem měřicí aparaturu, velikou pomocí byl v tomto ohledu pan RNDr. 

Staněk. Bylo třeba zajistit jisté přesnosti a metodiky při práci s platformou krokových 

motorů, umístěním magnetů a sondou teslametru.     

 Seznámil jsem se s měřením magnetických polí, jak během této práce tak ještě 

předtím ve výuce. Experimentální část práce probíhala v budově  CPIT v laboratoři B105. 

Aplikoval jsem teoretické poznatky pro samotná měření v laboratoři. Při tomto měření 

jsem nastřádal obrovské mnoţství dat, ze kterých vzniklo veliké mnoţství grafů a závěrů. 

Těmito závěry se zabývá především kapitola 4. Měření mi umoţnila stanovit póly 

magnetu, velikost magnetické indukce a její směr. Dále byly prokázány analogické 

podobnosti magnetického pole protějších stran kvádrového magnetu. 

Provedl jsem měření magnetického pole dvou reálných magnetů, kde druhý byl viditelně 

strukturálně poškozen. Naměřené magnetické pole obou magnetů jsem zobrazil v grafické 

podobě. U poškozeného permanentního magnetu je kolem něho vidět deformace 

magnetického pole viz graf G34 (graf zobrazuje i srovnání, s odpovídající vrstvou magnetu 

č. 1.). Vliv tohoto fyzického poškození se však ukázal nevelký. Naměřil jsem 48 vrstev, 

kde vţdy 16 mělo jiný rozměr. Odměření jedné vrstvy zabralo podle jejích rozměrů 45 aţ 

135 minut. 

Teorie RNDr. Staňka, která hovoří o odchylce magnetického pole reálného magnetu, 

výrobním procesem, od ideálního symetrického. Je z naměřených dat a sestrojených grafů 

podle mého názoru pravdivá stavu viz např. graf G1. Z dat i grafů je patrné nesymetrické 

zakřivení magnetického pole.  

Veškeré naměřené hodnoty a grafy, včetně těch zde nepouţitých, jsou v příloze na CD. 
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