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Elektromagnetická 
indukce

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

1. objev elektromagnetické indukce
2. co to je elektromagnetická indukce
3. indukované napětí a indukovaný proud
4. Lenzovo pravidlo
5. primární a sekundární obvod
6. vložení jádra do cívky
7.  regulovatelný zdroj
8. využití elektromagnetické indukce  svítilna, mikrofon
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ELEKTROMAGNETICKÁ 
INDUKCE

• průchodem proudu vzniká v okolí vodiče 
magnetické pole

• M. Faraday  hledal způsob, jak naopak 
pomocí magnetického pole vytvořit 
elektrický proud

• 1831 objev elektromagnetické indukce
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Elektromagnetická indukce je vznik 
elektrického napětí způsobený změnou 
magnetického pole.

• vzniká vzájemným pohybem cívky a 
magnetu

• záleží na rychlosti pohybu

• vzniká indukované napětí a indukovaný 
proud

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/anim/aniind.gif
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elektromagnetická indukce

http://www.way2science.com/wpcontent/uploads/2012/03/faradyanim.gif
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Lenzovo pravidlo

• směr elektrického proudu indukovaného 
časovou změnou magnetického pole je 
vždy takový, že brání změně, jež je 
jeho příčinou

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/anim/ani-ind.gif
http://www.way2science.com/wp-content/uploads/2012/03/faradyanim.gif
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• změnu může vyvolat i to, že měníme 
proud v jiném - blízkém vodiči

• primární obvod  - způsobuje změnu 
elektrického pole

• sekundární obvod  - vzniká v něm 
indukované napětí

VII 208:50

• když do cívek vložíme feromagnetické 
jádro - mnohem větší indukované 
napětí i indukovaný proud

• když je místo spínače        
regulovatelný zdroj:

změna proudu pomalu 
voltmetr ukazuje malé napětí

změna proudu rychle 
voltmetr ukazuje vyšší napětí, ale nižší, 
než při použití spínače (tj. při vypínaní a 
zapínání)
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INDUKOVANÉ NAPĚTÍ ZÁVISÍ NA 
VELIKOSTI ZMĚNY MAGNETICKÉHO 
POLE A NA RYCHLOSTI JEHO ZMĚNY

• když má cívka v sekundárním obvodu mnohonásobně 
vyšší počet závitů než cívka v primárním obvodu, jsou 
hodnoty indukovaného napětí i tisíce voltů
• to se využívá např. k zapalování palivové směsi 
v zážehových motorech aut
• spínání a vypínání proudu v primárním obvodu 
zajišťuje přerušovač
• vysoké napětí je přivedeno na svíčky speciálními 
kabely

VII 209:23

• indukované elektrické pole vzniká i 
v nevodičích (i vzduch a vakuum)
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Využití elektromagnetické indukce:

Svítilna, kterou "třepeme"
• uvnitř je cívka, v jejíž dutině se 

pohybuje silný magnet, napětím se 
nabíjí malý akumulátor

Mikrofon
• pohyb cívky v magnetu
• zvukové vlnění dopadá na membránu a 

rozkmitává ji a tím i cívku, kde se 
indukuje napětí

VII 209:34
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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.

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 
Praha: Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2000. ISBN 8071961930. 

Lenzovo pravidlo  (list 6)
Http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=52651&s_lang=2&title=Lenzovo%
20pravidlo. Cojeco.cz [online]. 2012 [cit. 20120720]. Dostupné z: 
http://www.cojeco.cz/attach/image/max/13/003b/13003b3b9cf04bfc71600e93294a8071.
gif 

Elektromagnetická indukce  primární a sekundární obvod  (list 7)
Http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/electromagnetic_induction.html. 
Daviddarling.info [online]. 2012 [cit. 20120720]. Dostupné z: 
http://www.daviddarling.info/images/electromagnetic_induction.jpg 

Blesk (list 10)
Http://www.cropcirclesonline.com/kruhy_v_obili_vznikaji_po_vyboji_blesku_elektrina.
htm. Cropcirclesonline.com [online]. 2012 [cit. 20120720]. Dostupné z: 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTivFliJF88Ov1XXwy3gte99m1IUXk__
5bAsZHgur6cy20N5GI 
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Metodický list

Téma: Elektromagnetická indukce

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, jádro, zdroj, ampérmetr, vodiče, spínač

Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad, na listech 4 a 5 jsou odkazy na animace 
list č.12  test Lesson Activity Toolkit  žáci přiřazují pojmy

 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

