
Магнетно поље 

1. Деобом сталног магнета: 

 

Добијају се: 

А)  Раздвојени полови 

 

Б)  Два магнета 

 

В) Два комада метала  која немају магнетна својства. 

 

2. На слици је приказан праволинијски струјни проводник, са означеним смером струје 

(нагоре). Нацртати смер линија сила: 

 

 

 



3.  Кружићи на слици представљају праволинијски проводник нормалан на раван цртежа  

при  чему ознака  представља смер  струје  „ка нама“ а смер „од нас“.  Уцртајте на 

слици смер линија сила магнетног поља: 

 

4. Да  ли ће деловати  сила на проводник на  слици, кроз који протиче струја  у назначеном 

смеру, смештен у  магнетном пољу сталног магнета? Уколико сматрате да делује,  

нацртајте правац и смер те силе. 

 

 

5. Ако  знамо да се два струјна проводника привлаче, ког је смера струја у другом  

проводнику? 

 

6. Магнетни флукс се дефинише као број линија  сила магнетог поља која пролазе кроз 

неку површину S oграничену затвореном линијом. Да ли може контура површине S да се 



налази у хомогеном магнетном пољу (паралелне  линија сила)  а  да флукс кроз  њу буде 

једнак нули? 

7.  На слици је приказан кружни струјни проводник (дипол)  кроз који протиче струја у 

назначеном смеру и стални магнет.  Да  ли  ће  се они привлачити или одбијати? 

(сиви део је ближи нама) 

 

8. Соленоид  и  магнетна слици се одбијају.  Нацртати између тачака А и В извор струје  

(означити полове извора) и  смер струје у соленоиду. 

 

 

Проф. Тамара Грковић 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решења: 

1. Б) 

2. На основу правила десне руке, важи: 

 

3. 

 

4. Око  проводника кроз који протиче струја јавља  се магнетно поље које интерагује са 

магнетним пољем сталног магнета, па на проводник делује сила чији правац и смер 

одређујемо правилом леве руке: 



 

5. Струје у оба  проводника су истог смера. 

6. Може,  уколико је површина паралелна линијама сила магнетног поља. На пример: 

 

 

(Приметимо да је  флукс максималан када су линије сила нормалне на површину  S.) 

7. На основу правила десне руке  (десног завртња)смер линија сила  и полови дипола су 

као на слици.  Магнет и   дипол  се привлаче. 



 

8. Да би се магнет и соленоид  одбијали, полови соленоида морају бити као на слици, па 

смер струје можемо одредити правилом десне руке (завртња). Да би струја протицала у 

назначеном  смеру, тачка А је на позитивном, а В на  негативном полу извора. 

 


