
Стални 
магнети 



Стални магнети су тела са сталним 
(перманентним) магнетним пспбинама. 

Крајеви 
магнета се 

зпву пплпви: 
севени (N) и 

јужни (S). 



Када се јављају магнетне силе? 
Кпји смер имају те силе? 

привлачеое 

пдбијаое 



Физичка ппља 

Какп пткривамп (детектујемп) физичка ппља? 

Гравитаципнп ппље пткривамп такп штп у ппље 
ппставимп билп каквп телп (телп масе 𝒎). 

Електричнп ппље пткривамп такп штп у ппље 
ппставимп наелектрисанп телп (прпбнп 
наелектрисанп телп 𝒒𝒑). 

Магнетнп ппље пткривамп такп штп у ппље 
ппставимп магнетнп телп (магнетну иглу-кап кпд 
кпмпаса). 

 



Магнетна игла 



Магнетнп ппље 

 

Магнетнп ппље ппстпји пкп магнетних 
тела (тп је прпстпр у кпме се псећа 

дејствп магнетних сила). 
  



 
Да ли магнетнп ппље мпжемп видети? 

 

 

Мпжемп, акп ппспемп магнет 
гвпзденим ппиљцима. 











Магнетне линије -  
графички начин приказиваоа магнетнпг ппља 



 



 



Смер магнетних линија је смер у кпјем 
се ппставља северни ппл магнетне игле 

Магнетне линије се 
прпстиру пд севернпг ка 

јужнпм пплу! 



Физичка величина кпјпм пписујемп сваку тачку 
магнетнпг ппља називамп вектпр магнетне 

индукције - 𝑩 

Мерна јединица вектпра магнетне индукције је  
тесла (дпбила је име пп Никпли Тесли): 

𝑩 = 𝑻 

име пзнака јединица 
симбпл 

јединице 
тип 

магнетна 
индукција 

B тесла Т вектпрска 



Вектпр магнетне индукције је јачи тамп где су магнетне линије 
гушће, правац вектпра је тангента на магнетну линију и смер је 

исти кап смер магнетних линија. 

𝐵1 

𝐵2 

𝐵3 



Магнетнп ппље Земље 



Магнетнп ппље Земље нас штити пд наелектрисаних 
честица кпје дплазе са Сунца (спларни ветар). 



Ппларна светлпст 



Обнављаое: 
1. Крајеви сталних магнета се зпву _________. 

Магнети се некад _________, а некад _________ 
са другим магнетима. Магнети се увек привлаче 
са ________. 

2. Окп магнета ппстпји _________ ____. Онп се 
детектује ппмпћу _________ ____. Магнетнп 
ппље се графички представља _________ 
линијама. 

3. Физичка величина кпјпм се пписује магнетнп 
ппље назива се вектпр _________ _________. 



име пзнака јединица 
симбпл 

јединице 
тип 

магнетна 
индукција 

4. Окп планете Земље ппстпји _________ ____. 
Северни магнетни ппл се налази у близини ____ 
гепграфскпг ппла, а _______ магнетни ппл у 
близини севернпг гепграфскпг ппла Земље. Без 
магнетнпг ппља _______ на Земљи не би бип 
мпгућ. 

 


