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CVIČENÍ - příklad 1

Elektromagnetické záření má dvě složky: elektrickou a magnetickou. 
Popište jejich souvislost a jak se šíří časem a prostorem.

Jak se jmenuje nejmenší možná dávka elektromagnetického záření? 
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Elektromagnetické záření má dvě složky: elektrickou a magnetickou. 
Popište jejich souvislost a jak se šíří časem a prostorem.

Jak se jmenuje nejmenší možná dávka elektromagnetického záření? 
Nejmenší možná dávka - kvantum - se nazývá foton.

Elektromagnetické záření se šíří časem a prostorem jako příčné vlnění elektrického a 
magnetického pole. Vlny elektrického a magnetického pole mají stejnou fázi, frekvenci i 
amplitudu, jsou však na sebe kolmé.



CVIČENÍ - příklad 2
Co je to viditelné světlo a jaký je rozdíl mezi ním a zářením v mikrovlnné 
troubě?
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Co je to viditelné světlo a jaký je rozdíl mezi ním a zářením v mikrovlnné 
troubě?
Viditelné světlo je elektromagnetickým zářením ve specifickém frekvenčním rozsahu 
(3,9 x 10^14 Hz do 7,9 x 10^14 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 
380–740 nm. 1 nm = 0,000 000 001m). 
Mikrovlnné záření je rovněž elektromagnetické záření, ovšem o výrazně nižší frekvenci.



CVIČENÍ - příklad 3
Co je to elektromagnetické pole a jaký je vztah mezi elektrickým a 
magnetickým polem?
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Co je to elektromagnetické pole a jaký je vztah mezi elektrickým a 
magnetickým polem?
Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně se 
ovlivňující proměnné magnetické a elektrické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje 
působení mezi elektricky nabitými částicemi. 

Vzájemný vztah elektrického a magnetického pole spočívá v tom, že libovolná změna 
jednoho z polí má za následek změnu druhého pole.



CVIČENÍ - příklad 4
Co je elektrický náboj a jaké druhy elektrického náboje známe?



CVIČENÍ - příklad 4
Co je elektrický náboj a jaké druhy elektrického náboje známe?
Elektrický náboj (Q) je fyzikální veličina, vyjadřující schopnost působit elektrickou silou 
a způsobuje tuto sílu, pokud jsou nabitá tělesa umístěna v elektromagnetickém poli.

Známe dva druhy elektrického náboje - kladný (+) a záporný (-). Pokud je celkový náboj 
roven nule, říkáme, že je elektrický náboj neutrální. Shodné náboje se odpuzují (++, --),
opačné náboje se přitahují (+-, -+).



CVIČENÍ - příklad 5
Co je elektrický proud? Jakou má jednotku? A jaké druhy známe?
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Co je elektrický proud? Jakou má jednotku? Jaké druhy známe? A jaký 
elektrický proud má statická elektřina? 
Elektrický proud je uspořádaný tok nosičů elektrického náboje. V kovech je to tok 
volných elektronů (záporný náboj).
Jednotkou elektrického proudu je A - Ampér.
Elektrický proud známe stejnosměrný a střídavý. Stejnosměrný proud prochází 
elektrickým obvodem stále stejným směrem (dohoda - od kladného pólu k 
zápornému). Střídavý proud prochází obvodem střídavě (cuká), protože se cyklicky 
mění jeho kladná a záporná složka.
Statická elektřina nese svůj název proto, že neproudí, ale existuje staticky (bez pohybu) 
v podobě nahromaděného elektrického náboje.



PRAKTICKÁ CVIČENÍ - 1

Na jakém principu pracuje galvanický článek?
Jaké součástky budeme potřebovat?

Změřme napětí a proud, jaké poskytují jednotlivé články;
Co je příčinou rozdílného napětí článků?
Pokusíme-li se bramborovým galvanickým článkem pohánět hodiny, půjde to?

Prakticky: Sestavme galvanický článek postupně z brambory, vařené 
brambory a citrónu. 

Až galvanický článek sestavíme:



Co je to zvuk?
Jaký fyzikální princip byste k jeho zachycení využili a jak?
Jaké součástky budeme potřebovat?

Napojme prototyp na osciloskop. Je pozorována elmag. indukce?
Pokusme se pomocí mikropočítače zaznamenat prototypem zvuk.

Prakticky: Navrhněte zařízení, které bude sloužit jako mikrofon. 

Po sestrojení prototypu:

PRAKTICKÁ CVIČENÍ - 2



PROTOTYP 
MIKROFONU, 
NAVRŽENÝ A 
SESTROJENÝ 
STUDENTY


