
Магнетно поље електричне струје 
Заслугу у проучавању магнетних појава има дански физичар Ерстед који је 1821. године први 
извео огледе са електричном струјом. Ако изнад магнетне игле поставимо праволинијски 
проводник и кроз њега пропустимо струју магнетна игла скреће са првобитног правца, што 
значи да око проводника постоји магнетно поље услед чијег деловања магнетна игла скреће. 

 
Ако се промени поларитет извора струје игла поново скреће што значи да су и магнетне силе 
промениле смер. 

 

За одређивање смера скретања важи правило десне руке: 

Ако се шака десне руке држи изнад проводника са прстима испруженим у смеру протицања 
електричне струјe тако да је длан окренут према проводнику, палац показује смер 
кретања северног пола магнетне игле 

.  
При коришћењу правила, рука је увек са оне стране магнетне игле са које је и проводник. 

Око наелектрисаних честица које мирују постоји електрично поље, а ако се крећу око 
њих се ствара магнетно поље. Магнетно поље се приказује линијама сила магнетног 
поља. 

Линије сила магнетног поља праволинијског струјног проводника су концентричне кружнице са 
центрима у проводнику. Налазе се у равнима које су нормалне на проводник. Магнетно поље 
праволинијског проводника зависи од јачине струје (јача струја јаче поље) и растојања од 
проводника (веће растојање слабије поље). 

https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/boussole_des_tangentes_oersted.jpg
https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/pdr22.jpg


Магнетне игле показују смер линија магнетног поља. Смер северних полова магнетних игала 
је по договору узет за смер линија магнетног поља. 

Магнетне игле показују смер линија магнетног поља. Смер северних полова магнетних игала 
је по договору узет за смер линија магнетног поља. 

 
Смер магнетног поља праволинијског проводника одређује се правилом шаке десне руке: 

Ако се праволинијски проводник обухвати руком тако да палац показује смер струје, линије 
сила магнетног поља имају правац и смер савијених прстију шаке десне руке. 

Магнетно поље кружног изолованог проводника 

 
 

Линије магнетног поља пролазе кроз замишљену површину обухваћену проводником. Страна 
кружног проводника из које излазе линије магнетног поља je северни магнетни пол. 

Затворени кружни проводник кроз који пролази електрична струја је магнетни дипол. 

Магнетни дипол има два магнетна пола и понаша се у магнетном пољу као и магнетна тела. 
Правац и смер магнетног дипола одређује се правилом десног завртња. 

 

Проводник са струјом, савијен у облику завојнице има сличне особине као магнетни дипол и 
назива се соленоид. 

 

https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/images-11.jpg
https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/dip1.jpg
https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/yavr.jpg
https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/03/yavoj.jpg


Магнетно поље сталног магнета у облику шипке слично је магнетном пољу које формира 

соленоид.  

У сталном магнету – сваки појединачни атом се због кретања електрона понаша као мали 
затворени проводник са струјом – мали магнетни дипол, атомски дипол. 

уобичајени услови 

 
 

намагнетисано гвожђе 
 

 
Магнетизам сталног магнета распоређен је по целој његовој запремини – не могуће је 
раздвојити полове. 

 Магнетна индукција 
је појава да се комад гвожђа или челика намагнетише у близини неког магнетног пола. 

 
 
Гвожђе се привремено намагнетише (привремени магнет), челик трајно (стални магнет). 

Магнетно поље се карактерише вектором магнетне индукције B. 

 

Интезитет – већи где су линије поља гушће и обрнуто 
Правац – поклапа се са правцем тангенте на линију магнетног поља 
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Смер – одређен смером магнетних линија 

Јединица за магнетну индукцију је тесла [T]. 

 Ове недеље немате домаћи, понављајте струју па ћемо следеће недеље да радимо тест. 

Поздрав 

 

 


