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PØEDMLUVA
Teorie elektromagnetického pole je jednou ze základních èástí elektrotechniky. Je to
vak èást ponìkud nepøíjemná, a to ze dvou dùvodù. Bez pomìrnì nároèného matematického aparátu by bylo moné se omezit vlastnì jen na nic neøíkající popisy jevù a skuteèností,
doplnìných vzoreèky, které jako kdyby spadly z nebe.
Teorie elektromagnetického pole je nároèná i v tom, e pole je neviditelné a jakousi
pøedstavu o nìm si lze udìlat jen pomocí siloèar a ekvipotenciál (zdùraznìme vak, e ty
pøíroda nezná).
Knihy o elektromagnetickém poli mívají mnoho set stran. Pokusil jsem se o kompromis. Matematický aparát pouívám jen v nezbytné moné míøe a snaím se co nejvíce
zdùraznit fyzikální podstatu.
Ètenáøi, kteøí neznají pouitý matematický aparát, mohou øadu odvození pøeskoèit. I tak
pro nì budou odvozené vztahy a zákonitosti prakticky uiteèné. Pøehled vìtiny pouité
matematiky je uveden v 8. kapitole.
Je tøeba znovu zdùraznit, e kniha se zabývá základy teorie elektromagnetického pole.
Nehledejte v ní ádné popisy programù a ani pøíklady jejich pouití. Øeení jen trochu
sloitìjích uspoøádání je vak bez pouití poèítaèù nemoné.
Nekladl jsem si za cíl zpracovat obecné výpoèty polí, ale jen jakési minimum znalostí,
které by mìl znát kadý elektrotechnik. V tomto smyslu je tedy kniha urèena vem zájemcùm o elektrotechniku.
Zmiòme se na tomto místì jetì o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý
historicky, kterému je v souèasné dobì vhodné se vyhnout (neexistuje napøíklad teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozumìly tøi oblasti elektrotechniky:
1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek,
vodièi, supravodièi, polovodièi, izolanty ap. Pøihlíí (èi pøímo z ní vychází) ke struktuøe
hmoty.
2. Teorie elektromagnetického pole, která dìje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v èase.
3. Teorie elektrických obvodù, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových
prvkù.
Uvedené tøi oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se
vak ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy pouili (archaické) oznaèení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnìjí pøedevím pro elektrofyziku.
Dìkuji panu Ing. Josefu Kùsovi, CSc. za peèlivé pøeètení rukopisu této knihy a za jeho
pøipomínky.
Plzeò, 1998
Jiøí Myslík
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