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Elektromagnetické 
kmity

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

1. tlumený kmitavý pohyb závaží na pružině
2. analogie energie na kondenzátoru
3. analogie energie na cívce
4. elektrický obvod s paralelním zapojením kondenzátoru a 
    cívky
5. tlumené kmity, jejich časový průběh
6. kmitavý obvod LC
7. oscilátory
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ELEKTROMAGNETICKÉ 
KMITY

VII 2018:22

Tlumený kmitavý pohyb závaží na pružině

• tlumení pohybu je způsobeno přeměnou 
energie kmitání na teplo vznikající 
třením a odporem prostředí

• neustále se mění pohybová energie 
na polohovou a naopak

• výška hladiny se dá přirovnat 
k elektrickému napětí

http://interval.cz/podklady/19992008/hejral/1033/a16.gif

VII 2018:22

• elektrické napětí se snadno mění při 
nabíjení a vybíjení kondenzátoru

• nabitý kondenzátor se podobá nádobě 
naplněné vodou

• energie uložená v kondenzátoru má 
podobu energie polohové

VII 2018:22

• elektromagnetická indukce vzniká při 
změně magnetického pole, které může 
být vyvoláno změnou elektrického 
proudu

• v cívce vzniká obdoba pohybové energie

http://interval.cz/podklady/1999-2008/hejral/1033/a16.gif
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VII 2413:23

poloha přepínače 1:
• kondenzátor nabitý, energie maximální

poloha přepínače 2:
• kondenzátor se připojí k cívce a začne se 

vybíjet
• ve feromagnetickém jádře vzniká 

magnetické pole
• energie kondenzátoru se postupně mění v 

energii magnetického pole cívky
• kondenzátor se vybije, nulová energie

VII 2413:27

• v cívce je však stále magnetické pole
• to začne zanikat
• elektromagnetická indukce v cívce
• indukovaný proud teče stejným směrem 

jako při vybíjení kondenzátoru
• kondenzátor se nabíjí na napětí opačné 

polarity
• když magnetické pole zanikne, bude 

kondenzátor nabit
• znovu se začne vybíjet, proud ale 

protéká opačným směrem
• celý děj se opakuje

VII 2413:29

• energie se postupně přeměňuje 
ve vodičích na teplo

• velikost amplitudy napětí 
na kondenzátoru postupně klesá

Tlumené kmity

• časový průběh napětí na kondenzátoru

VII 2413:31

Kmitavý obvod LC

• písmeno L znamená indukčnost cívky
• písmeno C znamená kapacitu 

kondenzátoru

• paralelní zapojení kondenzátoru a cívky

VII 2413:34

K dosažení netlumeného kmitání je třeba 
dodávat energii

• elektrické obvody, které to dokážou, se 
nazývají oscilátory

• jsou součástí televizí, počítačů, mikrovlnek, 
mobilů, hodinek atd.

oscilátor
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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. 

Schematická značka cívky s jádrem  (list 7  součást schematu vytvořeného v programu 
SMART Notebook)
Http://www.elektrotechnickeznacky.info/browse/pasivni
komponenty/civky/default.html. Elektrotechnickeznacky.cz [online]. 2012 [cit. 2012
0724]. Dostupné z: http://gallery.proficad.eu/Preview/442.s.png  

Oscilátor  (list 12)
Http://www.tipa.eu/cz/moduloscilator1mhzzvukfg1/d80864/. Tipa.eu [online]. 2012 
[cit. 20120724]. Dostupné z: http://www.tipa.eu/fotocache/mid/09940056.jpg 

Tlumené kmity (list 10)
Http://www.oskole.sk/?id_cat=51&clanok=4703. Oskole.sk [online]. 2012 [cit. 201207
24]. Dostupné z: http://www.oskole.sk/userfiles/image/fyzika/kmitanie/image013.jpg 
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Metodický list

Téma: Elektromagnetické kmity

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: závaží na pružině

Poznámky:
list č.3 až č.12  výklad
list č.13  test Lesson Activity Toolkit  opakování označení fyzikálních veličina a jejich základních jednotek
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