
Дата :26.10.2020  

Група № : Е-1  

Урок № : 27 

Тема уроку: Напрям і величина індукованої ЕРС 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про напрям і величина індукованої ЕРС 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Величина індукованої ЕРС при переміщенні провідника в магнітному полі 

визначається за формулою 

е=Blv sinα, 

де е — індукована ЕРС, В; v— швидкість руху провідника, м/с; l — довжина 

провідника, м; α — кут між напрямом вектора магнітної індукції і напрямом руху 

провідника, градус. 

При переміщенні провідника під кутом 90° до напряму магнітної індукції поля 

індукована ЕРС має максимальну величину, sin 90° = 1. При інших кутах руху величина 

ЕРС меньша. Це пояснюється тим, що при переміщенні під кутом 90○ провідник за 

одиницю часу перетинає найбільшу кількість магнітних силових ліній. 

 
 

Коли індукована ЕРС виникає в контурі або всередині котушки за рахунок 

магнітного потоку, що змінюється, то величина ЕРС залежить від швидкості зміни 

магнітного потоку і визначається за формулою 

                                         

де e — індукована ЕРС,  В; dФ = Ф1—Ф2 — приріст магнітного 

потоку,  Вб; dt = t1-t2 приріст часу: dФ/dt — швидкість зміни магнітного потоку,  вб/с. 

Знак «мінус» відображує фізичну суть правила Ленца, тобто протидію 

індукованої ЕРС причині, що її викликала. Взагалі електромагнітна індукція — це 

явище перетворення механічної енергії в електричну. 

 

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 № : 28 

Тема уроку: Використання явище електромагнітної індукції в техніці 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про використання явище 

електромагнітної індукції в техніці 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Явище електромагнітної індукції використовується у генераторах 

електричного струму, трансформаторах, динамо-машинах, лічильниках 

електроенергії тощо, тобто є основою виробництва й 

споживання електричної енергії. 

Радіомовлення. Змінне магнітне поле, що порушується постійно змінюваних 

струмом, створює в навколишньому просторі електричне поле, яке в свою 

чергу збуджує магнітне поле, і т.д. Взаємно породжуючи один одного, ці 

поля утворюють єдине змінне електромагнітне поле - електромагнітну 

хвилю. Виникнувши в тому місці, де є провід зі струмом, електромагнітне 

поле поширюється в просторі зі швидкістю світла -300000 км / с. 
 

Діаграма передачі звуку за допомогою радіосигналу (AM та FM)  

Засоби зв’язку: раддіолокація – визначення положення об’єкта за 

допомогою відбитих від нього радіохвиль.  

 

Демонстрація принципу обчислення віддалі до цілі за допомогою 

імпульсного радара  

Радіопередавальний пристрій (РПП) формує потужні високочастотні 

коливання, які через антену передавача випромінюються в напрямку цілі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F


Випромінені коливання (зондувальний сигнал чи сигнал підсвітки), що 

досягли цілі, відбиваються від неї (як світло від дзеркала). Частина енергії 

відбитого сигналу приймається антеною приймача і надходить у 

радіоприймальний пристрій для аналізу та отримання інформації про ціль.  

 

Телефони – пристрої для передачі звуку на великі відстані за допомогою 

електричних сигналів.  

 

Мікрофони – прилади, що перетворюють звукові коливання на коливання 

сили електричного струму. Перетворює механічну енергію коливань повітря 

наелектричну енергію.  

 

Магнітотерапія.У спектрі частот різні місця займають радіохвилі, світло, 

рентгенівське випромінювання та інші електромагнітні випромінювання. Їх 

зазвичай характеризують безперервно пов'язаними між собою електричними 

і магнітними полями. 

 

Синхрофазотрони. В даний час під магнітним полем розуміють особливу 

форму матерії складається з заряджених частинок. У сучасній фізиці пучки 

заряджених частинок використовують для проникнення в глиб атомів з 

метою їх вивчення. Сила, з якою діє магнітне поле на рухому заряджену 

частинку, називається силою Лоренца. 

 

Витратоміри - лічильники. Метод заснований на застосуванні закону 

Фарадея для провідника в магнітному полі: в потоці електропровідний 

рідини, що рухається в магнітному полі наводиться ЕРС, пропорційна 

швидкості потоку, що перетворюються електронної частиною в електричний 

аналоговий / цифровий сигнал. 

 

Спідометри – прилади для вимірювання швидкості руху транспортоного 

засобу.  

 

Генератор постійного струму.У режимі генератора якір машини 

обертається під дією зовнішнього моменту. Між полюсами статора є 

постійний магнітний потік, який пронизує якір. Провідники обмотки якоря 

рухаються в магнітному полі і, отже, в них індукується ЕРС, напрямок якої 

можна визначити за правилом "правої руки". При цьому на одній щітці 

виникає позитивний потенціал щодо другої. Якщо до затискачів генератора 

підключити навантаження, то в ній піде струм. 



 

Трансформатори - статична електромагнітне пристрій, що має дві або 

більше індуктивно пов'язані обмотки і призначений для перетворення за 

допомогою електромагнітної індукції однієї або декількох систем змінного 

струму в одну або кілька інших систем змінного струму. 

 

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 


