
  

5. října 2015 1 

Nanomotor - University of California v 
Berkeley  -  elektromotor o průměru 500 
nm, což je nejmenší motor zhotovený 
lidmi. Zlatý rotor drží na ose uhlíkové 
nanotrubičky. Roztáčí ho střídavý proud 
napojený na statory připravené na 
křemíkové podložce lithografickými 
technikami. 
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Zákon elektromagnetické indukce je fyzikální zákon, který vyslovil v r. 1831  
Michael Faraday.  
Tento zákon pojednává o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, 
který je způsoben změnou magnetického indukčního toku, což je označováno jako 
elektromagnetická indukce. 

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 
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Indukované elektromotorické napětí 
Umístíme-li uzavřený elektrický obvod do magnetického pole, 
pak elektrickým obvodem nebude procházet žádný elektrický 
proud, je-li magnetické pole stacionární, tzn. nemění se s 
časem, a pokud se elektrický obvod nepohybuje.  
Elektrickým obvodem začne procházet elektrický proud pokud 
nastane jedna z následujících situací : 
 

•  smyčka se začne pohybovat 
 
•  zdroje magnetického pole se 
    začnou pohybovat 
 
• magnetické pole se začne měnit 
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Lenzův  zákon 
Směr elektrického proudu, který je ve smyčce 
indukován je určen tzv. Lenzovým zákonem 
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Asynchronní motor 

Dva typy statoru a dva typy rotoru : 

• drážkovaný obvod – vsypané vinutí 

• vyniklé póly – buzení / permanentní magnety 
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Synchronní motor Stejnosměrný motor 
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elektrické přívody  

feromagnetický 

plášť 

vinutí 

komutátor 

držák s kartáči 

jádro rotoru složené z plechů 

permanentní magnety 
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Materiál pro části strojů vytvářející magnetické pole 
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Magnety ze vzácných zemin RE Neodymiové magnety ( NdFeB ) 

Samarium-kobaltové magnety ( SmCo ) 

Keramické magnety 

Plastické magnety ( Plastem pojené magnety ) 

Alnico magnety 
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Základní fyzikální veličiny popisující magnetické pole 
 
1. Magnetický tok (Φ) – vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar magnetického pole 

procházejících danou plochou, kolmou na směr orientace siločar. 
  rozměr SI   -   weber [Wb] /  voltsekundu [Vs] odvozená ze vztahu: Φ = Ui . t [Vs; V, s] 
  
2. Intenzita magnetického pole (H) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující „mohutnost“ magnetického pole v 
závislosti na faktorech, které pole vytvářejí (např. velikost elektrického proudu, tekoucího vodičem cívky) a 
nezávisle na parametrech prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno. 
  rozměr SI   -  1 ampér na metr [1/Am] 
  
H = Fm / l [A/m ; A, m] 
Fm magnetomotorické napětí 
l střední délka siločáry magnetického pole 
H = B / μ [A/m ; T, H/m] 
H = B / (μ0 . μr) [A/m ; T, H/m, - ] 
  
3. Magnetická indukce (B) - vektorová fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar magnetického pole 
procházejících jednotkovou plochou (m2), kolmou na směr siločar - tj. hustotu (indukčních) siločar daného 
magnetického pole.  
 rozměr SI  -   1 tesla [T]  /  1 voltsekunda/m2 [Vs/m2] → odvozená ze vztahu: B = Φ / S [Vs/m2; Vs, m2] 
  
Základní matematický vztah pro výpočet: 
B = μ . H [T; H/m, A/m] 
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4. Permeabilita neboli prostupnost prostředí (μ) - skalární fyzikální veličina, vyjadřující magnetickou 
polarizovatelnost (magnetickou „vodivost“, prostupnost pro magnetické pole) prostředí, ve kterém je magnetické 
pole vytvářeno. 
 rozměr SI  -   1 henry na metr [H/m]  /   1 tesla/ampér/m [T/A/m] → ze vztahu: μ = B / H [T/A/m ; T, A/m] 
  
Základní matematický vztah pro výpočet: 
μ = B / H [H/m; T, A/m] 
  
5. Permeabilita neboli prostupnost vakua (μ0) čili magnetická indukční konstanta vakua - skalární fyzikální veličina, 
vyjadřující magnetickou polarizovatelnost (magnetickou „vodivost“, prostupnost pro magnetické pole) vakua: 
 μ0 = 4 . π . 10 -7 = 1,256637 . 10-6 T/A/m = 1 G/Oe 
  
6. Relativní (poměrná) permeabilita neboli prostupnost prostředí (μr) - skalární fyzikální veličina, popisující relativní 
magnetickou polarizovatelnost (magnetickou „vodivost“, prostupnost pro magnetické pole) prostředí, ve kterém je 
magnetické pole vytvářeno. Tato fyzikální veličina tedy vyjadřuje, kolikrát je dané prostředí magneticky 
polarizovatelnější (magneticky „vodivější“, prostupnější pro magnetické pole), než vakuum -  je to veličina 
bezrozměrná. 
  
Základní matematický vztah pro výpočet:       μr = B / (μ0 . H) = μ / μ0 [-; T, H/m, A/m ; H/m, H/m] 
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Magnetické vlastnosti trvalého magnetu lze stanovit z demagnetizační křivky 
feromagnetického materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Základní hodnoty demagnetizační 
křivky Br (remanentní magnetická indukce neboli remanence) a Hc (koercitivní intenzita 
magnetického pole neboli koercitivita) charakterizují nejdůležitější magnetické vlastnosti 
trvalého magnetu. 
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Tvrdé ferity jsou cenově nejpříznivější a celosvětově zatím ještě nejvíce používané 
permanentní magnety. Kromě rozšířených barnatých feritů se stále více používají 
vysoce koercitivní strontnaté ferity. 

Chemické vlastnosti - feritové permanentní magnety mají stechiometrii BaFe12O19 
nebo SrFe12O19 a jsou keramickými oxidy. Skládají se z cca 86% Fe2O3 a cca 14% 
BaO2 nebo SrO. 

Magnetické vlastnosti - hodnoty magnetických veličin jsou uvedeny rovněž v 
příslušných materiálových listech výrobce či normách. Pracovní teplota se pohybuje v 
rozmezí -40°C až +250°C.  
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Permanentní magnety ze vzácných zemin 

Trvalé magnety na bázi SmCo a NdFeB jsou vysoce výkonné a kvalitativně velmi hodnotné komponenty, které 
se používají také v pohonech a regulaci. 

  

 

 
 

 

Co je třeba vědět o magnetech ze vzácných zemin. 

 V zásadě jsou k dispozici tři materiálové typy 
magnetických materiálů ze vzácných zemin (Sm, Nd) - a 
přechodového kovu (Co, Fe). Jsou založeny na příslušných 
intermetalických fázích SmCo5, Sm2Co17 a Nd2 Ne14B. 

 Podle velikosti, tvaru, tolerancí a počtu jsou permanentní 
magnety buď řezány z izostaticky lisovaných surových 
magnetů popřípadě lisovány v příčném poli (tzv. H-
materiál) nebo v axiálním poli (tzv. W-materiál). Tyto 
různé výrobní způsoby se také odrážejí v magnetických 
vlastnostech permanentních magnetů. Tak vykazují H-
materiály poněkud vyšší remanenci (Br). Koercivita (HcJ) 
je identická. Obecně však splňují kusy, lisované v axiálním 
poli, požadavky zákazníka a lze je vyrábět ve velkých 
počtech při příznivých nákladech. 

 

 
 

Krystalografická buňka krystalu SmCo5 
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Některé odborné výrazy a jejich význam : 
 

Curie teplota - přechodová teplota, při které ztrácí feromagnetická látka svůj 
magnetismus. Po překročení této teploty dochází k přeměně feromagnetické látky na 
paramagnetickou. 

 

Hysterezní smyčka - znázorňuje průběh magnetické indukce jako funkci intenzity 
magnetického pole H, tj. J = f (H) nebo B = (H), přičemž ve druhém případě je vnější 
pole zároveň obsaženo v hodnotě B. Při prvním namagnetování stoupá B příp. J na tzv. 
nové křivce. 

 

Magnetická indukce (B) - jednotkou v mezinárodní měrové soustavě SI je Tesla (T). 
Magnetickou indukcí se rozumí hustota magnetického pole, indukovaného vnějším 
magnetickým polem ve feromagnetickém materiálu. 

 

Permeabilita vakua, (μ0) -   μ0 = 1256 . 10-6 H/m = 1 G/Oe = 1,256 mT/kA.m-1 

Permeabilita (μ) -  „magnetická vodivost“ resp. „propustnost“. Je to poměr 
magnetické indukce B k intenzitě magnetického pole v daném materiálu H. Ve vakuu 
je to konstanta: -permeability vakua μ0 = 1,256 mT (kA/m). V neferomagnetických 
materiálech vychází v závislosti na materiálu absolutní permeabilita, přičemž je 
rozšířena o relativní permeabilitu. Platí: B = μH = μ0 μr H . Rozlišují se diamagnetické 
látky (μr < 1), paramagnetické látky (μr > 1) a feromagnetické látky (μr >> 1) s 
hodnotami mezi 1 a 100000. 

 

Remanentní magnetická indukce Br - zbytkové magnetování v magnetickém 
materiálu, který byl v uzavřeném obvodu namagnetován až do nasycení. Pod 
zdánlivou remanencí se rozumí hodnota, která vyplyne u částečně otevřeného 
magnetického obvodu. 
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NdFeB 
Sintrované NdFeB magnety jsou vyráběny spékáním ze směsi 
vzácných zemin Neodym-železo-Bor. (Neodym byl objeven v roce 
1885). Mají nejvyšší energii mezi současnými permanentními 
magnety a lze je dodávat v mnoha tvarech a rozměrech. Základní 
složení elementů je v poměru 2:14:1. Další elementy se mohou 
přidávat k vylepšení vlastností, hlavně Dy pro větší koercivitu a Co 
pro zvýšení Curieova bodu. Struktura je tvořena v podstatě dvěmi 
rozdílnými fázemi. Jsou to magneticky tvrdé fáze NdFeB (s 
doménovou strukturou) a nemagnetické zrnité mezní fáze z 
prakticky čistého neodymu (černá). 

Magnetické vlastnosti neodymových magnetů NdFeB se mírně 
zhoršují při práci v teplotě přesahující 130 stupňů.

Ferit neboli magneticky tvrdý ferit je sintrovaný  - je proces, kdy se z rudy pomocí chemických a fyzikálních 
metod získává čistý kov ve tvaru prášku, který se slisuje pomocí pojiva do tělesa určitého tvaru, které se ve 
vakuu, případně v ochranné atmosféře speče na masivní kov. Tyto hmoty pak nazýváme hmoty spékané, 
nebo také sintrované permanentní magnet, vyráběný z oxidu železa a karbonátu baria nebo stroncia. Ferit 
je nejlevnější běžně dostupný permanentní magnet a je typickým představitelem ferrimagnetických 
materiálů. Ferity, neboli také keramické magnety, mohou být vyráběny jako izotropní nebo jako 
anizotropní.
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Alnico magnety se vyrábějí slévárenskými technologiemi jako jiné speciální oceli. Materiál je relativně tvrdý, 
jeho obrábění vyjma broušení je velmi obtížné. Alnico magnety mají po magnetech se vzácných zemin 
největší magnetickou energii, koercivitu i remanenci. Vysoká Curiova teplota je předurčuje i pro nasazení při 
zvýšených teplotách.  

 

Hlavní atributy pro využití AlNiCo: 

Mechanicky velmi odolné 

Teplotně velmi odolné 

Je možno měnit magnetickou orientaci 

Vysoká remanence a BHmax v porovnání s ferity 

 

Hlavní oblasti využití: 

mikrovlnné trouby 

separátory 

generátory 

měřící a zabezpečovací technika 

telekomunikační prvky, telefony 

kytarové snímače 

mikrofony, reproduktory 
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Permanentní magnety se slitiny Samarium Kobalt, vyráběné práškovou technologií, zaručují velmi dlouhou 
životnost a není možné je odmagnetovat běžně dostupnými prostředky. Patří mezi velmi silné magnety a 
existují dva komerční materiály, v poměru elementů 1:5 a 2:17. Používají se v teplotách nad 150 oC, kde již 
není možno použít NdFeB magnety. 

 

Hlavní atributy pro využití SmCo: 

Vysoká rezistence proti odmagnetování 

Energeticky velmi silné, stejně jako NdFeB 

Mimořádná (nejvyšší) teplotní odolnost 

Vysoká cena 

 

Hlavní oblasti využití: 

PC diskové mechaniky 

senzory 

cestovní mikrovlnné trouby 

satelitní systémy 

Motory, pracující při vysokých teplotách 
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