
Дата :02.11.2020  

Група № : Е-1  

Урок № : 29 

Тема уроку: Самоіндукція 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про самоіндукція 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

При зміні сили струму у контурі буде змінюватися і потік магнітного поля, 

створений цим струмом. У результаті в самому контурі виникатиме деяка ЕРС. Це явище 

називають самоіндукцією. 

Самоіндукція — явище виникнення електрорушійної сили в контурі при зміні сили 

струму, який проходить у цьому контурі. 

У різних контурах явище самоіндукції проявляється по-різному. У зв’язку з цим 

вводять спеціальну величину, яка характеризує самоіндуктивні властивості контуру – 

його індуктивність. 

Індуктивність – це величина ЕРС самоіндукції, яка виникає в контурі при зміні 

струму на один ампер за одну секунду. Індуктивність позначається літерою L та 

вимірюється у генрі. Індуктивність залежить від форми, розмірів і магнітної проникності 

середовища, у якому перебуває провідник. 

Індуктивність можна знайти, поділивши магнітний потік на силу струму. ЕРС 

самоіндукції прямо пропорційна індуктивності та зміні сили струму за деякий час і 

обернено пропорційна цьому часу. 

Енергія магнітного поля струму дорівнює енергії, яку повинно витратити джерело 

струму для утворення струму в колі. Для того щоб розрахувати енергію магнітного поля 

необхідно добуток індуктивності та квадрату сили струму поділити на два. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. У який момент зазвичай іскрить рубильник: під час замикання або розмикання кола? 

2. Чи залежить індуктивність котушки від кількості витків і довжини проводів? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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



Урок № : 30 

Тема уроку: Енергія магнітного поля 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про енергія магнітного поля 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Для створення електричного струму і, отже, його магнітного поля необхідно 

виконати роботу проти сил вихрового електричного поля. Ця робота 

(відповідно до закону збереження енергії) дорівнює енергії електричного 

струму або енергії магнітного поля струму. 

Можна запропонувати учням виконати порівняння між процесом 

установлення в колі електричного струму величиною І й процесом набуття 

деяким тілом певної швидкості . 

  

1. Під час замикання кола з 

котушкою струм, поступово 

наростаючи, через певний час 

набуває значення І 

1. Автомобіль, рушаючи з місця й 

поступово набираючи швидкість, 

через певний час набуває швидкості  

2. Для того щоб струм у колі з 

індуктивністю під час його 

замикання набув певного значення, 

необхідно виконати роботу 

2. Для того щоб автомобіль 

розігнати до деякої швидкості, 

необхідно виконати роботу 

3. Наростання струму І тим 

повільніше, чим більша (за інших 

рівних умов) індуктивність L 

3. Наростання швидкості  тим 

повільніше, чим більша (за інших 

рівних умов) маса m 

  

Часткова подібність між процесом установлення струму в котушці 

індуктивності й розгоном автомобіля дозволяє припустити, що величини 

роботи з розгону автомобіля й зі встановлення струму виражено аналогічними 

співвідношеннями. 

Механічна робота з розгону автомобіля дорівнює  



Цю величину можна взяти як модель для встановлення сили струму в 

котушці індуктивності. Співвідношення між І і , L і m дозволяє 

перетворити  

Отже, енергія магнітного поля струму в контурі з 

індуктивністю L дорівнює  

 

Застосування вивчених знань: 

1.Чому живлення потужних електродвигунів відмикають плавно й повільно 

за допомогою реостатів? 

2. Чому для створення струму в колі джерело повинен затратити енергію? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


