
VY_32_INOVACE_71.notebook

1

October 15, 2012

II 311:17

Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VY_32_INOVACE_71

Název materiálu: Kondenzátor a cívka
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 71
Sada: Elektrodynamika
Autor: ing. Veronika Šolcová

Ověření ve výuce: Fyzika

Třída: 9.B Datum ověření: 15.10.2012 

II 311:17

Kondenzátor a cívka
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. kondenzátor
2. kapacita kondenzátoru
3. vzorec pro výpočet napětí na elektrodách kondenzátoru
4. jednotky kapacity kondenzátoru
5. vodní analogie
6. schemata elektrických obvodů s kondenzátorem a cívkou, 
    jaký proud obvody prochází
7. cívka
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KONDENZÁTOR A CÍVKA

Kondenzátor

• v elektrostatice slouží k hromadění 
elektrického náboje

 
• je tvořen 2 elektrodami oddělenými 

vrstvou dobrého izolantu

• schematická značka:
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Kapacita kondenzátoru

• nejdůležitější vlastnost kondenzátoru
• označení: C
• základní jednotka: farad (F)

• uložíme-li do kondenzátoru s kapacitou 
1 F náboj 1 C, napětí na elektrodách 
kondenzátoru dosáhne 1 V
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Q = C . U

Q ... náboj na elektrodách (C)
C ... kapacita kondenzátoru (F)
U ... napětí na elektrodách (V)

• 1 farad je velká kapacita
• v praxi běžně: mikrofarad

nanofarad
pikofarad

VII 2018:22

Vodní analogie

elektrický náboj≈množství vody (V)
elektrické napětí≈výška hladiny (h)
kondenzátor≈válcová nádoba na vodu
kapacita≈plocha dna (S)

objem vody V = S . h

S
h
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Napiš označení jednotek a vztah 
k základní jednotce:

mikrofarad μF 10-6

nanofarad nF 10-9

pikofarad pF 10-12
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• stejnosměrný proud kondenzátorem 
neprochází
kondenzátor se nabíjí a proud neprochází

• střídavý proud kondenzátorem prochází
• kondenzátor v obvodu zmenšuje 

amplitudu střídavého proudu a působí 
obdobně jako odpor R
jak se mění polarita zdroje, kondenzátor se střídavě 
vybíjí a nabíjí s opačnou polaritou a proud prochází
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v tomto obvodu projde 
pouze střídavý proud
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v tomto obvodu žárovkou 
prochází stejnosměrný proud 
a částečně i střídavý proud
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Tvary kondenzátorů

deskový

válcové plochy

svitky

VII 2313:27

Cívka

• cívka bez jádra

• cívka s jádrem

• může mít válcový tvar, může mít více 
vrstev a může mít feromagnetické jádro

• navíjí se nejčastěji z měděného vodiče

• v magnetismu slouží k vytváření 
magnetického pole

nakresli schematické značky
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• stejnosměrný proud cívkou prochází
• střídavý proud cívkou prochází jen 

částečně

• cívky se nevyrábí jako univerzální 
součástky

• je na ně kladeno příliš mnoho dalších 
požadavků

• měď je drahá
• mají velké rozměry
• v moderních přístrojích se téměř 

nevyskytují

VII 249:12

VII 249:19

Co odpovídá fyzikálním veličinám 
ve vodní analogii?
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Schematická značka cívky s jádrem  (list 10  součást schematu)
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 

Deskový kondezátor  (list 11)
Http://starozitnosti.hyperinzerce.cz/ostatnisbirky/deskovy+kondenzator+radia/. 
Hyperinzerce.cz [online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: 
http://img5.hyperinzerce.cz/xcz/inz/6013/6013381deskovykondenzatorzradia1.jpg 

Válcový kondenzátor  (list 11)
Http://www.zezsilko.cz/cs/produkty/kompenzacnikondenzatorynn. Zessilko.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: http://www.zez
silko.cz/customZone/images/SkupinaNN.jpg 

Svitkový kondenzátor  (list 11)
Http://bastleni.skovstudio.cz/index.php?stranka=soucastka02&id=3. Skovstudio.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: 
http://bastleni.skovstudio.cz/dokumentace/kondenzator06.jpg

Cívka  schematická značka  (list 12)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka. Wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2012
0724]. Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ZnackaCivky.jpg 
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Schemata na listech 9 a 10 vytvořena v programu SMART 
Notebook

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

Cívka  (list 14  test)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka. Wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 
20120724]. Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Inductor.jpg/220px
Inductor.jpg  

Kondenzátor  (lest 14  test)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor. Wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 
20120724]. Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Capacitors_electrolytic.j
pg/220pxCapacitors_electrolytic.jpg 
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Metodický list

Téma: Kondenzátor a cívka

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: kondenzátor, cívka

Poznámky:
list č.3 až č.6  výklad
list č.7  předpony jednotek (řešení je pod roletou)
list č.8  výklad
list č.9 až č.10  schemata obvodů s cívkou a s kondenzátorem
list č.11 a č.13  výklad
list č.14 až č.15  testy Lesson Activity Toolkit k procvičení učiva
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