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Elektromagnet
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. co to je elektromagnet a jeho výhody
2. využití elektromagnetu
3. schema elektrického zvonku
4. schema jističe
5. elektromagnetické relé a jeho schema
6. schema elektromagnetického reproduktoru
7. doplňující informace (jádro z tvrdé oceli, odmagnetování 
    předmětů)

VII 1914:12

ELEKTROMAGNET

• je to cívka s jádrem z měkké oceli 
nebo ze železa 

• síla magnetického pole závisí na:

1/ počtu závitů

2/ velikosti proudu, který cívkou 
prochází

VII 1914:12

• elektromagnet přitahuje tělesa 
z feromagnetických látek, jen když 
cívkou prochází proud 

• výhoda elektromagnetu: dá se vypnout

• při průchodu proudu vinutím cívky se 
z jádra stává dočasný magnet

• po vypnutí proudu zaniká i velmi silné 
magnetické pole

VII 1914:12

Využití elektromagnetu:

• elektrický zvonek

• jeřáby v hutích

• jističe

• elektromagnetické relé

• elektromagnetický reproduktor

VII 1914:12

Schema elektrického zvonku
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Schema jističe s rotačním kontaktem

VII 1914:34

Elektromagnetické relé

• spínání a vypínání obvodů s velkým 
elektrickým proudem (řízený obvod) 
malým proudem v jiném obvodu (řídící 
obvod)

• skládá se z elektromagnetu a pohyblivé 
kotvy

• lze současně ovládat větší počet 
řízených obvodů

• možnost dálkového ovládání

VII 1914:12

Schema elektromagnetického relé

VII 1914:34

Elektromagnetický reproduktor

VII 1914:42

• kdybychom použili jako jádro pro elektromagnet 
tvrdou ocel, došlo by k trvalému zmagnetování a 
např. od jeřábu by nemohly odpadnout předměty 
(relé by zůstalo sepnuto)

• zmagnetované předměty lze odmagnetovat tak, 
že je vložíme do cívky, kterou protéká střídavý 
proud, a potom předmět pomalu vytáhneme 
z cívky

VII 1914:48

Podle nápovědy (Clue) uhodni pojem, 
vybírej písmena:
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Nakresli schematickou značku 
pro elektromagnet
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Citace:

Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook 
verze 10.8.864.0 z roku 2011

RAUNER, Karel. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. ISBN 9788072386178.
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Schema elektrického zvonku  (list 6)
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[online]. 2012 [cit. 20120719]. Dostupné z: 
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Elektromagnetický reproduktor  (list 10)
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[online]. 2012 [cit. 20120719]. Dostupné z: 
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Schematická značka elektromagnetu  (list 13)
Http://www.elektrotechnickeznacky.info/browse/pasivni
komponenty/civky/default.html. Elektrotechnickeznacky.info [online]. 2012 [cit. 2012
0719]. Dostupné z: http://gallery.proficad.eu/Preview/442.s.png 
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Metodický list

Téma: Elektromagnet

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: cívka s jádrem

Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad
list č.12  test Lesson Activity Toolkit  slovní fotbal, nápověda = Clue
list č. 13  žáci nakreslí schematickou značku elektromagnetu, řešení je ukryto pod zeleným čtvercem, který po 
dotyku odletí
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