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124 Elektromaenetická indukce

631. [Id:1724a; obtíŽnost: l ]
PŤibliŽujeme.li k cívce tyčovy magnet' dochází k jevu elektromagnetické
indukce a v cívce se indukuje elektrich.f proud (ručka miliampérmetru
pŤipojeného k cívce se vychyluje). Určete, jah.Ím zprisobem závisí velikost
indukovaného proudu na rychlosti pohybu magnetu.
a) Čím rychleji pohybujeme magnetem k cívce nebo od cívky, tím menší proud

se v ní indukuje.
b) Čím rychleji pohybujeme magnetem k cívce nebo od cívky, tím větší proud

se v ní indukuje.
c) Velikost indukovaného proudu v cívce nezávisí na rych|osti pohybu

magnetu.
d) V cívce se indukuje proud pouze pÍi zahájeni pohybu tyčového magnetu

k cívce.

632. IId: |725a; obtížnost: l ]
PŤibližujeme-li k cívce wčovy magnet, ďochází k jevu elektromagnetické
indukce a v cívce se indukuje elektrich.i proud (ručka miliampérmetru
pŤipojeného k cívce se vychyluje)' Určete, jakym zpťrsobem závisí velikost
indukovaného proudu na tom, zda magnet je silnj nebo slab!.
a) V cívce se indukuje proud pouze pÍi zahájení pohybu tyčového magnetu

k cívce.
b) Velikost indukovaného proudu v cívce nezávisí na tom, jak je magnet silnf

nebo slabf.
c) Indukovan;.i proud v cívce je tím menší, čím silnější je magnet.
d) Indukovan1f proud v cívce je tím větší, čím silnější je magnet.

Elektromagnetické jev.v l25

5.8 StÍídavÝ proud. transformátor

633. [Id: |74|a; obtížnost: 1 ]
Frekvence stŤídavého prouduje l 000 Hz. Určetejeho periodu.

634. [Id: 1730a;obtíŽnost: 1 ]
Jak se nazyváfyzíká|ní veličina, která nám udává, kolikrát za sekundu se změní
směr stŤídavého proudu tam a zpát|<y?

635. IIď |744a; obtíŽnost:2 ]
Ampérmetr zaÍazeny do obvodu stňídavého proudu ukazuje hodnotu l A.
Určete amplitudu (maximální u./chylku) proudu.

636. ÍId:1,745a; obtížrost: 2 ]
obvodem prochází stŤídarn-i proud o amplitudě 14,3 A. Jakou hodnotu naměŤí
ampérmetr?

637. [Id: |746a; obtížnost: 2 ]
PŤi rozvodu elektrické energie se v pŤenosovém vedeni pouŽívá napéti aŽ
500 kV. Vypočítejte amplitudu (maximální vychylku) tohoto stŤídavého napětí.

[Id: 1748a; obtíŽnost: 2 ]
Primámí cívka transformátoru má l 100 záviti aje pŤipojena ke spotŤebitelské
síti22O V. Kolik závitŮmá sekundární cívka, je-liv sekundámím obvodu napětí
6V?

639. |Id: |749a; obtížnost: 2 ]
Zvonkovym transformátorem se má sníŽit napětí220 V ze spotŤebitelské sítě na
8 V. Primární cívka má2 200 závíttl. Kolik závitri má sekundámí cívka?

640. tld: |,750a; obtížnost:2 ]
Primámí vinutí transformátoru má 3 000 závittl, cívka je pŤipojena k síťovému
napéti 22OV. V sekundárním obvodu je vinutí o 900 závitech. Určete
sekundární napětí'

641. [Id:1154a; obtížnost: 2 ]
U rozkladného transformátoru je změŤeno napětí na sekundární cívce 50 V,
počet závitu primární cívky 800, počet závitu na sekundámí cívce 200.
Vypočítejte napětí na primární cívce'

633. 0,001 s; 634. kmitočet (frekvence) stŤídavého proudu; 635. 1'4 A;
636. 10,1 A: 637. 707 kY 638. 30; 639. 80; 640. 66 Y; 641. 200 Y

638.

631. b); 632. d)
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642. [ld: l75la;obtíŽnost: 3 ]
Transformační poměr je 2/l5. Napětí na primámí cívce je 600 V. Jaké je napětí
na sekundární cívce transformátoru?

643. [Id:1'752a; obtížnost:2 ]
PŤíkon transformátoru je 50 kW' jeho u-ikon je 45 kV/. Vypočítejte ričinnost
transformátoru.

644. IId: |753a; obtížnost: 2 ]
PŤíkon transformátoru je 8,4 kw. Jah]Í rn-ikon dává sekundámí vinutí, je-li
ličinnost transfotmátoru 93Yo?

645. Ud: |,742a; obtížnost: 1 ]
Perioda stŤídavého prouduje 0'002 s. Určetejeho fÍekvenci.

646. [Id: 1757a; obtíŽnost: 3 ]
Vypočítejte ričinnost transformátoru, jestliže bylo naměŤeno: U1: 250 V,
11: 5 A, Uz: I 000 V, 12 : I A.

647. [Id: l705a; obtížnost: l ]
Jak se nazlvá pohyblivá část elektromotoru? Podle druhu elektromotoru je
touto částí bud' cívka nebo magnet

648. [Id: 1706a; obtíŽnost: 1 ]
Jak se nazyvá nepohyblivá část elektromotoru? Podle druhu elektromotoru je
touto částí buď magnet nebo cívka?

649. Í|d: |707a; obtíŽnost:2 ]
Jaká část elekÍromotoru zajišťuje, aby byl do cívky pŤiváděn proud, kteryi má
vždy správn! směr?

650. [Id: I727a; obtíŽnost:2 ]
Elektromagnetické indukce vylŽivaji stroje na vyrobu elektrické energie. KdyŽ
otáčíme elektromagnetem mezi konci vinutí cívek, indukuje se v těchto cívkách
elektriclc.f proud. Protože se směr proudu stlidá, nafivá se stÍídarn-i proud. Jak
se nazyvá stroj, ktery na principu elektromagnetické indukce vyrábí stŤídarl..i
proud?

6s1. [|d: I728a; obtíŽnost: l ]
Jak se na4ivá pŤístroj' pomocí kterého na zák|adě elektromagnetické indukce
zvětšujeme nebo zmenšujeme hodnotu stŤídavého napětí respektive proudu?

642. 80 V; 643. 90%; 644. 7 ,8 kW; 645. 500 Hz; 646. 80%; 647 . rotor;
648. stator; 649. komutátor; 650. alternátor; 651. transformátor
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652. [Id: 1756a;obtíŽnost:2 ]
Ze sekundární cívky transformátoru odebíráme 5 kW' Napětí na sekundámí
cívce je l 000 V. Vypočítejte proud, kten.i prochází sekundární cívkou.

653. [Id:1132a; obtíŽnost:2 ]
Jakou frekvenci má stŤídaqf proud v naší elektrické síti (tzn. doma, ve škole,
v zaměstnání, ...)?

654. [Id: l738a;obtížnost: 1 ]
Vodič, ktenj má proti zemi nulové napětí, se nazyvá nuloq.i vodič. Jak se
nazyvají vodiče, které mají proti zemi napěti220 Y?

655. [Id: |739a; obtíŽnost:2 ]
Jaké napětí je mezi dvěma fázovymi vodiči? Nápověda: Tomuto napětí se často
Ťíká ,,motorové.., protoŽe se vyrržívá k napájení motor míchaček' vrátkr) apod.

656. [Id:1134a; obtíŽnost: l ]
Je-li v síti stŤídavé napětí, které má stejné ričinky na tepelné spotŤebiče, jako by
mě|o stejnosměrné napětí 220 v, Ťekneme, Že;
a) hodnota efektivního napětí v sítije 220 V

b) hodnota efektivního napětí v sítije ri2 .220v

c) hodnota efektivního napětí v síti je 220 v l J,
d) hodnota efektivního napětí v sítije 0 V

652. A:653.50 Hz;654.fázové vodiče;655.380 V;656. a)


