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122l. Kolik závitťt se musÍ navinout na papírovf válec o pruměru d =
: 4 cm a délce J: 16 cm, aby cÍvka měla indukčnost I. --
: 9 . 10 -3H?

Řesent

Vlastnl indukčnost je součinitel riměrnosti mezi magnďckÍm in.
dukčnÍm tokem a proudem O - LI. Tento vztah plad pro ieden

závit. Má.li ďvka N ávit ' pak N@ : LI. Proto I,. 
No:_7-.

Do rzorce dosadíme: 6, : BS, B : +, P* I : ff, ta.
S ie plošnf obsah prúiezu ďvky"

0116 m.  9 .  10-3  H - 915
4ft  . l0-7 H m-l  .  zr  .4 .10-!m2

Úlohy
l222.Yyp&ěte magnetick}' indukčnl mk @' kterf proté á plochou o ob.

sahu .S : t3z2 o'1z pťi magnetické indukci .B : 0'82 T.
| 223. I{ngneacké indukce homogenďho magnetického pole B : l,4T.

Určete magnetickf indukční tok @ kruhovou smyčkou o poloměru
r: l .lmr iestliže rovina smyčIry svlrá se směrem indukce rihel
c( : 60o.

1224. Na ocelovém prstenci sdedníbo pr měru d:30 cm ie navinuto
l00 závitrl cívky (toroidu). Cívkou prochází proud
I : 6 A. Plošnf obsah prrlňezu prstence ie 5 Emz. Určete relativní
permeabilitu h' je.h v prŮiezu prstence magnetichf indrrkční
tok @ : 8. 10-3 Wb.
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Řešení

Poďe grafu časové změny magnetického indukčního toku A8r 5u
vodič pohybuje konstantnÍ rychlostÍ kolrno k magnetické indukci
B homogenního pole a mění pravidelně směr pohybu o l80". Graf
časového pruběhu Ue ie zieimÝ z náčrnr na obr. 162b. Induko.
vané napěd má hodnotu

. Umístěte do homogenního magnetického pole pÍím1f vodič o délce
lB ko1mo k vektoru indukce a určete na náktesu srněr pohybu
vodiče:
a) aby se volné elektrony hromadily na konci vodiče l,
b) aby se volné elektrony hromadily na konci vodiče B,
c) aby pohybem vodiče nevznikl žádny rozďl potenciálťr.

226. Určete směr indukovaného proudu ve smyčce, jestliže se magnet
otočí o 180. v určeném směru. (obr. 163.)

227. Indukuje se v cívce na nákresu napětí, jestliže ke stálému magneflr
pňiložíme kotvu? Stačí jenom piiblížení nebo oddálenÍ kotvy?
ověÍte pokusem. (obr. 164.)

Obr. 164
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Obr. 165

228.laké indukované napětí U" vzniká v drátě 15 cm dlouhém' kter
se rychlostÍ 20 cm 3-t pohybuie kolmo k vektoru indukce B :
: 0,2 T homogenního magnetického pole?

l229.I]rěete magnetickou indukci B hornogenního pole, ve kterém se
pŤí'nÝ vodič o délce 12 cm pohybuje rychlostí 20 cm s_l. Galvano-
metr o odporu 0l a měÍí proud 24mA,

,L23o,Podle grafir závislosti magnetického indukčnÍho toku na čase
sestrojte graf časového prtiběhu indukovaného napěti Ue ve vodiči.
(obr. 165.)
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| 23|. Magnetic*}' indukčď tok procházeiící smyčkou se mění v závislos6
na čase poďe grafu na obr. 166. Vysvětlete odpovÍdající prťrbě5
ávislosti Ue na čase, jestliže hodnota @ je za 0,3 s steině velká,
ale kladná.

. 1 6 6

Obr. 167

| 232, v cívce o indukčnosti l,5 H rzroste rotmoměrně proud za dobu
0"3s o 5A a potom za dobu 0'05s rovnoměrně klesne o srcinou
hodnotu. V.ypo&ěte indrrtované napěd pŤi vzrristu a pŤi poklesu
proudu.

l233. Poďe Lenzova praviďa určcte směr indukovanébo proudu v se.
kundárním obvodu pči zapoiení a v5pnutí proudu v primárním
obvodu. Směr vinutí primární a sekrrndárnÍ cívky ie stejnf. (obr.
167. Podle rlloby 1245.)

2n

?34. |J ete směr indukovaného proudu v závitu, kter1f se pohybuie
ve směru šipky. (obr. 168.)

?35.Do cívky, která má N: 12000 záv:tu, zasouváme severní pÓl
tyčového magnetu. Urěete stŤední indukované napětt jestliže
pohyb magnetu trval 0,2 s a po zasunutí magnetu je v prri.
Ťezu cívky maBnetidí indukční tok @ : 0,9. 10-3 wb.

Obr. 168

1236. Určete vlaštnt indukčnost dvky L, iestliže rovnoměrnou zněnou
proudu o 0,5 A za dobu QOl s se indukovalo napětÍ 80 V.

t237.Iak se proieví náhlé pierušení proudu i pii ďzkém napětí, jsou.li
v obvodu zaÍazeny indukěnosti?

t 238. Proč iiskií sběrač troleje pfi odsunutí? Bude iiskÍit' iestliže spoďe.
biče v trolejbusu budou vypnury?

l 239. Určete vlastní indukčnost cÍvky Z, ft1erá má N: l 200 7Áv11tťl'

iestliže pťi prrichodu proudu I :2 A je v pruŤezu cívky mag-
, netickÝ indukění tok @: 5 . l0_4 v/b.
:t24o. Cívka s 600závity má délku l:20 cm a stŤední plošn1f obsah
, prťrňezu S : 4 cm2. Dutina cívky ie vyplněna prosďedím s rela-

tivní permeabilitotl Pt :1 200. Určete indukčrrost cívky.
l241. Vypočtěte energii magnetického pole cívky, jejíž indukčnost .L :

58 mH. Cívkou prochází proud /: 0,5 A.
1242. !a|<y proud ptocház1 tlumivkou o indukčnosti I : 4 H' jestliže

magnetické pole tlumivky má energii 50 J?
243.Iaká je vfsledná vlastní indukěnost dvou cívek spojen1fch sériově

za piedpokladu, že cívky na sebe magneticlry nepusobÍ? Mastní
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