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Група № : Е-1  

Урок № : 25 

Тема уроку: Електромагніти 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електромагніти 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Дослід Ерстеда став початком досліджень електромагнітних явищ. Котушка, по якій 

тече електричний струм, є магнітом, має два полюси — північний і південний. Було 

виявлено, що біля торців котушки магнітне поле значно сильніше, ніж у прямого про-

воду зі струмом, з якого згорнута котушка. При збільшенні сили струму магнітне поле 

котушки підсилюється. Підсилити магнітне поле котушки можна й іншим способом: 

достатньо ввести усередину котушки залізне осердя. 

^ Пристрій, що складається з котушки, усередині якої знаходиться залізне осердя, 

називається електромагнітом. Дослідження довели, що сила притягування 

електромагніту прямо пропорційна силі струму і числу витків у котушці, а також 

залежить від магнітних властивостей осердя. 

1828 року американський фізик Джозеф Генрі, застосувавши багатошарові котушки, 

створив електромагніт, що піднімав залізні й сталеві предмети масою до однієї тонни 

Застосування електромагніту 

Електромагніт — одна з основних деталей багатьох технічних приладів: дзвоника, 

електричного телеграфу, телефону, мікрофону, електромагнітного реле тощо. 

Електромагнітами для перенесення сталевих деталей і залізного брухту обладнують 

піднімальні крани. 

Магнітні властивості котушки зі струмом використовують у навушниках і 

гучномовцях. Основними елементами навушника є котушка зі струмом і сталевою 

мембраною. Якщо сила струму в котушці змінюється, змінюється й сила, з якою 

котушка притягує мембрану. Унаслідок цього мембрана коливається, створюючи згу-

щення й розрідження повітря, що до неї прилягає, тобто породжуючи звукові хвилі. 

Терміном «реле» позначають велике число приладів, що дозволяють за допомогою 

слабких струмів керувати роботою потужних пристроїв. До складу будь-якого 

електромагнітного реле входить електромагніт і контакти, що замикаються чи 

розмикаються під час руху якоря — залізної пластинки, що притягується до електро-

магніту. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. Іноді після вимикання струму частина предметів залишається притягнутою до 

електромагніту підйомного крана. Що треба зробити для того, щоб ці предмети упали? 

2. Чи звучатиме електричний дзвоник і навушник у безповітряному просторі? 

3. Як можна регулювати піднімальну силу електромагніта, що використовується в 

підйомному крані? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com



Урок № : 26 

Тема уроку: Фізична суть явище електромагнітної індукції 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про фізична суть явище 

електромагнітної індукції 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

З попереднього матеріалу відомо, що в природі існує електромагнітне поле, 

яке є матеріальним. Одним із проявів цього поля є магнітне поле, другим - 

електричне. Між цими полями існує тісний зв'язок: змінне в часі електричне 

поле породжує магнітне, а магнітне породжує електричне поле. Цей зв'язок 

встановлено завдяки відкриттю 1831 року англійським вченим М. 

Фарадеєм явища електромагнітної індукції, суть цього явища полягає в 

тому, що виникнення електричного струму в замкнутому контурі, який 

або нерухомий у змінному магнітному полі, або переміщується в 

постійному магнітному полі так, що кількість ліній магнітної індукції, 

що перетинають площу, обмежену контуром, змінюється. 

 Вперше це явище дослідив Фарадей, проводячи досліди, які без 

проблем може повторити кожен з нас. 

У котушку, кінці якої замкнено начутливий до проходження струму прилад (

гальванометр), уводимо або витягуємо з 

котушки магніт (мал.1.1.). Під час переміщення магнітустворюється змінне в 

часі магнітне поле, в якому перебуватиме котушка. Кожного разу 

в котушці під дією змінного магнітного поля виникаєструм, який називають і

ндукційним. 

Індукційний струм в котушці виникає також під час зміни сили струму в 

другій котушці, магнітне поле якої пронизує першу котушку. Індукційний 

струм утворюється також під час руху однієї котушки відносно іншої 

мал.2.1., також коли котушку рухати відносно нерухомого магніту. 

  Якщо з'єднана з 

гальванометром котушка рухається рівномірно в однорідному полі, то 



індукційний струм не виникатиме, оскільки кількість силових ліній, що 

перетинають котушку, увесь час залишається сталою. 

Поява електричного струму в замкненому контурі під час зміни магнітного 

поля, що пронизує цей контур, свідчить про дію в контурі сторонніх 

сил неелектростатичної природи, або про виникнення електрорушійної сили, 

яку ми будемо називати ЕРС індукції. 

Кількісний опис явища електромагнітної індукції виконують на основі 

встановлення зв'язку між ЕРС індукції і фізичною величиною, яку 

називають магнітним потоком. Магнітний потік залежить від вектора  не 

в одній точці, а в усіх точках поверхні, яку утворює замкнений контур. 

Магнітним потоком Ф через поверхню з площею S називають скалярну 

фізичну величину, рівну добутку модуля векторамагнітної індукції 

на площу поверхні S та косинус кута між вектором 

і вектором нормалідо поверхні . (мал.1.3.). 

                    (1.1.) 

Добуток  - проекція вектора магнітної індукції на нормаль 

до площини S, тому 

Ф = BnS. 

  

Магнітний потік наочно можна витлумачити як величину, пропорційну 

кількості ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню площею S. 

Одиниця магнітного потоку - вебер. Магнітний потік в один вебер (1 

Вб) створюється однорідним магнітним полем з індукцією1 Тл 

через площу 1 м2, перпендикулярну до ліній магнітної індукції: 

1 Вб = 1 Тл · м2. 

Причина виникнення індукційного струму полягає, перш за все, в 

тому, що виникатиме ЕРС, і вже під її впливом в контурі, виникнеіндукційни

й струм. Експериментально було 



помічено, що сила індукційного струму пропорційна швидкості зміни магніт

ного потоку  черезповерхню, обмежену контуром: 

. 

Враховуючи те, що опір провідника не залежить від швидкості зміни 

магнітного потоку,  струм буде пропорційний величині , тільки тому, що 

і ЕРС індукції також буде пропорційна , тобто . 

Закон електромагнітної індукції сформульовано саме для ЕРС, оскільки за 

такого формулювання він виражає суть явища, незалежного від властивостей 

провідників, у яких виникає індукційний струм. 

 При більш детальному аналізі експериментальних результатів було 

встановлено, що ЕРС індукції визначається виразом 

                          (1.2.). 

Знак «-» в формулі (1.2.) випливає із закону Фарадея-Ленца, який ми 

розглянемо в наступному пункті лекції. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Які речовини притягуються до магніту? 
2.     Що являють собою природні магніти? 
3.     Порівняйте речовини, які притягуються до магніту, з речовинами, які 

притягуються до   наелектризованих тіл. 
 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


