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Тема уроку: Взаємо індукція 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про взаємо індукція 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Взаємна індукція – це явище виникнення е.р.с. в одному з контурів у разі 

змінювання сили струму в другому контурі. 

Взаємна індуктивність контурів залежить від геометричної форми, розмірів, 

взаємного розташування контурів, а також від магнітної проникності оточуючого 

середовища. 

Взаємна індуктивність двох котушок на спільному осерді. Розглянемо дві 

котушки на спільному осерді (рис. 12.5). Магнітна індукція поля, створюваного 

першою котушкою з числом витків  , струмом  и магнітною 

проникністю  осердя, дорівнюватиме 

 , 
де  довжина осердя по середній лінії. 

Магнітний потік крізь один виток другої котушки 

 . 

Тоді повний магнітний потік (потокозчеплення) крізь  витків вторинної обмотки 

  . 

Поток  створюється струмом  , тому (оскільки частина потоку, що пронизує 

витки вторинної обмотки  ) 

 . 

Індуктивність контуру. Самоіндукція. Е. р. с. самоіндукції 

Індуктивність контуру. Магнітна індукція  поля, створюваного струмом, по 

закону Біо-Савара-Лапласа пропорційна силі струму  . Саме тому зчеплений з 

контуром магнітний потік пропорційний струму в контурі: 

 , 

де коефіцієнт пропорційності  називається індуктивністю контуру. 

Індуктивність контуру в загальному випадку залежить лише від геометричної 

форми контуру, його розмірів і магнітної проникності того середовища, в якому він 

знаходиться. 

Одиниця індуктивності – Гн. 1 Гн (генрі – це індуктивність такого контуру, 

магнітний потік самоіндукції якого у разі протікання по ньому струму в 1 А 

дорівнює 1 Вт: 

1 Гн = 1 Вб/А = 1 В·с/А. 

  

Е.р.с. індукції в нерухомих провідниках. 



Згідно з законом Фарадея виникнення е.р.с. електромагнітної індукції можливе 

також у випадку нерухомого контуру, який знаходиться в змінному магнітному 

полі. Згідно з трактовкою Максвелла: всяке змінне магнітне поле збуджує в 

оточуючому просторі електричне поле, яке і є причиною виникнення 

індукційного струму в нерухомому провіднику. Циркуляція  цього поля по будь-

якому нерухомому контуру  провідника є е.р.с. електромагнітної індукції 

 . 

 

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.coм



Урок № : 32 

Тема уроку: Вихрові струми 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про вихрові струми 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Вихрові струми, струми Фуко названі на честь Леона Фуко — вихрові 

індукційні струми, які виникають у масивних провідниках при 

зміні магнітного потоку, який їх пронизує. 

Струми Фуко виникають під дією змінного електромагнітного поля і за 

своєю фізичною природою нічим не відрізняються від індукційних струмів, 

що виникають у лінійних провідниках. 

Оскільки електричний опір провідників малий, то сила струмів Фуко може 

досягати великих значень. Згідно з правилом Ленца вони вибирають у 

провіднику такий напрямок, щоб протистояти причині, яка їх викликає. Тому 

у сильному магнітному полі провідники, які рухаються, витримують сильне 

гальмування, яке пояснюється взаємодією струмів Фуко з магнітним полем. 

Цей ефект застосовується для демпфування рухливих 

частин гальванометрів, сейсмографів тощо. 

Теплова дія струмів Фуко використовується в індукційних печах — у 

котушку, яка живиться від високочастотної батареї великої сили поміщають 

тіло-провідник, у якому виникають вихрові струми, які розігрівають його до 

плавлення. 

У багатьох випадках струми Фуко небажані, шкідливі. Для боротьби з ними 

застосовують спеціальні заходи: наприклад, якоря трансформаторів 

набираються з тонких пластин. Поява феритів зробила можливим 

виготовлення цих провідників суцільними. 

В англомовній літературі вживається виключно термін «вихрові струми», 

тоді як термін «струми Фуко» практично невідомий. 

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 
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