
Elektrodinamično polje 

 (avtor: F. Dimc) 
 

Električno polje, kot smo že omenili,  je prostor, v katerem 
delujejo električne sile, ki jih povzročajo električni naboji. Omenili 
smo sile med mirujočimi naboji. Veliko večje sile pa nastanejo v 
poljih zaradi premikajočih se nabojev. 
Polje premikajočih se električnih nabojev imenujemo 
elektrodinamično polje.  
Usmerjeno premikajoči se naboji imenujemo električni tok. Če 
električni tok teče po žici, to žico imenujmo tokovodnik. 
Permeabilnost (oznaka µ) nam pove, kolikokrat je sila v snovi 
med dvema tokovodnikoma večja, kot bi bila, če bi merili silo med 
istima dvema tokovodnikoma v vakuumu. Prostor mora biti 
neomejen, izotropen (enake lastnosti ne glede na smer v kateri ga 
opazujemo) in homogen (v vsaki točki snovi enake lastnosti). 
Permeabilnost praznega prostora oziroma vakuuma (µ0) znaša 4π 
10-7 Vs/Am in je izračunljiv iz dielektričnosti vakuuma (glej 
elektrostatično polje) in hitrosti svetlobe c0 v vakuumu                 

(~ 3 108 m/s) in po formuli 0 0 01c µ ε= .  
Ne samo posamezni premikajoči se naboji, tudi tokovodniki so 
obdani z električnim poljem. Magnetna poljska jakost (oznaka 
H), ki jo čuti tokovodnik s tokom I2, je razmerje med silo F in 
samim tokom I2, ki se zaradi sile F hoče premakniti glede na ostale 
prisotne tokovodnike, ki jih zajamemo v območju vpliva magnetne 
poljske jakosti H.   
Kot primer uporabe Biot Savartovega zakona vzemimo samo silo 
zaradi dveh tokov I1 in I2 : 
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Magnetna poljska jakost je vektor (ima velikost in smer). V 
izbrani točki polja je usmerjen v smeri sile, ki bi delovala na 
pozitivni naboj. 
Električne sile tudi v elektrodinamičnih poljih opravljajo delo.  
Delo (enota džul, J), ki ga sile opravijo pri premikanju 
tokovodnika od ene točke do druge točke, je sorazmerno 
potencialni razliki.  

 
Če s premikanjem zaradi sil tokovodnik pride po katerikoli poti v 
isto točko (sklenjena pot), je opravljeno delo enako nič. 
Induktivnost (enota henri, H) je lastnost električnih polj, ki se 
oblikujejo med dvema ali večimi tokovodniki v vmesnem prostoru. 
Element imenujemo tuljava.  
Induktivnost L nam pove koliko magnetnega pretoka Φ (fluksa) 
more tuljava sprejeti, če teče skoznjo tok I. 
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V tuljavo lahko vstavimo jedro. Induktivnost tuljave računamo iz 
dimenzij tuljave in permeabilnosti materiala jedra µ. Tuljava ima N 
ovojev, površina posameznega ovoja pa označimo z A.  
Jedra, ki zelo povečajo induktivnost tuljav glede na tuljave brez 
jedra, imenujemo feromagnetna. Feromagnetno jedro pa povzroča 
(pri magnetenju) nelinearen odnos med tokom I in magnetnim 
pretokom Φ. 
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