Otázky ke zkoušce z p edm tu

"Elekt ina a magnetismus"
1. ro ník u itelského i neu itelského studia
1. otázka
•

•

Základní elektrostatické jevy a zákony. Zákon Coulomb v, elektrostatické pole od bodového náboje a
soustavy bodových náboj , geometrické znázorn ní elektrického pole.
ešení Maxwellových rovnic pro homogenní izotropní dielektrikum a vakuum, vlastnosti elektromagnetických vln, spektrum elektromagnetických vln, ší ení elektromagnetických vln.

2. otázka
• Elektrické pole dipólu, výpo et intenzity a potenciálu elektrostatického pole v okolí dipólu, chování dipólu v
homogenním a nehomogenním vn jším elektrickém poli.
•

Obvody s rozloženými parametry, ší ení elektromagnetických vln na dvouvodi ovém bezztrátovém vedení,
obvody s otev enými parametry, p lvlnný dipól, elektromagnetické pole od oscilujícího dipólu.

3.otázka
•
•

Tok intenzity plochou, Gaussova elektrostatická v ta v integrálním a diferenciálním tvaru, užití Gaussovy
v ty pro výpo et intenzity elektrostatického pole v okolí nabitých vodi (rovina, vodivá koule, p ímé
vlákno, válcová plocha ).
Rovnice kontinuity (spojitosti) proudu pro nestacionární elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice pro
nestacionární elektromagnetické pole, diferenciální a integrální tvar rovnic, jejich interpretace, hustota
Maxwellova proudu.

4. otázka
•

Elektrický potenciál, potenciální energie náboje v elektrostatickém poli, práce p i p enášení elektrického
náboje v elektrickém poli, definice a jednotka elektrického potenciálu, souvislost potenciálu a intenzity
elektrického pole, nap tí mezi dv ma body elektrického pole, potenciál elektrického pole od bodového
náboje.

•

Elektrické kmity, vlastní kmity oscila ního obvodu, kmity tlumené. Generátory netlumených oscilací
(oscilátory). Vázané oscila ní obvody. Vynucené kmity v oscila ním obvodu. Vysokofrekven ní proudy,
povrchový jev (skinefekt).

5. otázka
•

Výpo et potenciálu a intenzity elektrického pole od soustavy bodových náboj a spojit rozloženého náboje
(nabitá rovina, koule, p ímé vlákno).

•

T ífázový proud a jeho vlastnosti, to ivé magnetické pole, synchronní a asynchronní elektromotory.

6. otázka
•

•

Elektrický stav t les, elektrování t les, elektrostatická indukce, vektor elektrické indukce, rozložení náboje
na nabitém vodi i, elektrického pole vn a uvnit nabitého vodi e, Coulombova v ta.
Transformace st ídavého proudu, transformátor nezatížený a zatížený, transformace nahoru a dol
technické využití.

-

7. otázka
•
•

Elektrické jevy v nevodi ích, polarizace dielektrika a její druhy, vznik polariza ních náboj , dielektrika
lineární, vektor polarizace, polarizovatelnost, elektrická susceptibilita, relativní permitivita, intenzita
elektrického pole v dielektriku
Práce a výkon st ídavého proudu, výkon okamžitý a st ední. Výkon inný, zdánlivý, jalový. Deriva ní a
integra ní obvody.

8. otázka
•

Vliv polariza ních náboj na el. pole v dielektriku, vektor elektrické indukce, souvislost vektor
zobecn ná Gaussova v ta, nelineární dielektrika, speciální elektrické jevy v dielektrikách.

•

Rešení paralelního RLC obvodu pomocí fázor a v komplexní symbolice. Vlastnosti paralelního obvodu v
závislosti na frekvenci, kmito tová charakteristika (fázová a amplitudová). Rezonance, rezonan ní k ivka
p i napájení obvodu ze zdroje konstantního proudu.

E , D, P a

9. otázka
•

•

Potenciál na povrchu nabitého vodi e, souvislost s nábojem na vodi i, kapacita osamoceného vodi e,
jednotky kapacity, fyzikální význam, kapacita soustavy dvou vzájemn izolovaných vodi , kondenzátory.
Rešení sériového RLC obvodu pomocí fázor a v komplexní symbolice. Vlastnosti sériového obvodu v
závislosti na frekvenci, rezonance, kmito tová charakteristika (fázová a amplitudová). Rezonance,
rezonan ní k ivka.

10. otázka
•

Kondenzátory, obecné vlastnosti, výpo et kapacity n kterých typ kondenzátor (deskový, válcový),
spojování kondenzátor , typy technických kondenzátor , výpo et výsledné kapacity sériového a
paralelního zapojení kondenzátor .

•

Znázorn ní st ídavých veli in pomocí asových vektor (fázor ), vyjád ení st ídavých veli in v komplexní
symbolice. Komplexní impedance a komplexní admitance. Ohm v zákon v komplexní symbolice.

11. otázka
•

Elektrostatická energie, potenciální energie soustavy bodových elektrických náboj a nabitého vodi e,
práce vynaložená na nabití kondenzátoru, obecný vztah pro energii elektrostatického pole.

•

Odpor, induk nost a kapacita v obvodu st ídavého nap tí. Fázové posuvy mezi nap tím a proudem,
kapacitní a induktivní reaktance.

12. otázka
•
•

Složky vektor E a D na rozhraní dvou dielektrik.
P echodný d j v obvodu R,L p i zapnutí a vypnutí zdroje nap tí. Energie a hustota energie magnet. pole.
Vznik harmonického st ídavého nap tí a proudu, okamžitá hodnota, vrcholová a efektivní hodnota,
po áte ní fázový úhel, úhel fázového posuvu mezi dv ma harmonickými proudy nebo nap tími.

13. otázka
•

•

Maxwellovy rovnice pro elektrostat. pole v integrálním a diferenciálním tvaru, jejich interpretace, vlastnosti
elektrostatického pole.
Vlastní indukce, vlastní induk nost obvodu, jednotka, definice, výpo et vlastní induk nosti pro dlouhý
solenoid.

14. otázka
•

Ustálený elektrický proud, proud konvek ní, konduk ní a posuvný. Velikost proudu, hustota proudu, el.
proud v kovech. Rovnice kontinuity pro stacionární a nestacionární elektrické pole, I. Kirchhoff v zákon,
Ohm v zákon v integrálním a diferenciálním tvaru.

•

Vzájemná indukce, koeficient vzájemné induk nosti, jednotka, definice, m ení, koeficient vzájemné
induk nosti pro dva dlouhé solenoidy.

15. otázka
•
•

Odpor vodi e, jednotka odporu, závislost odporu na materiálu, geometrickém tvaru a teplot vodi e.
Supravodivost. Spojování odpor . Nelineární odporové prvky, jejich V-A charakteristiky, statický a
dynamický odpor nelineárního prvku.
asová zm na magnetického pole, Faraday v zákon elektromagnetické indukce, integrální a diferenciální
tvar zákona elektromagnetické indukce, interpretace, Lenzovo pravidlo.

16. otázka
•

•

Stejnosm rný zdroj EMN, vnit ní odpor zdroje, zat žovací charakteristika zdroje, stanovení vnit ního
odporu zdroje, náhradní schéma zdroje EMN, elektromotorické a svorkové nap tí zdroje. Zdroj EMN
naprázdno, zatížený a nakrátko.
Maxwellovy rovnice pro stacionární elektrické a magnetické pole - jejich interpretace

17. otázka
•

Práce a výkon ustáleného elektrického proudu, výkon zdroje EMN (celkový, vnit ní, vn jší), ú innost
zdroje EMN, optimální výkonové p izp sobení zdroje a zát že. Ztráty p i rozvodu elektrické energie.

•

Druhy látek z hlediska jejich magnet. vlastností (látky paramagnetické, diamagnetické, feromagnetické).
Hysterezní k ivka, magnetický obvod, zákon Hopkinson v. Hysterezní ztráty.

18. otázka
• Zdroj proudu, náhradní schéma reálného zdroje proudu, stav zdroje proudu naprázdno, p i zatížení a
nakrátko. Ekvivalentní náhrada zdroje proudu zdrojem nap tí a obrácen . Spojování zdroj nap tí.
•

Magnetické pole v látkách, vektor magnetizace a magnetické polarizace, vliv látkového prost edí na
magnetické pole, magnetická susceptibilita, relativní permeabilita, vektor intenzity magnetického pole,
jednotky.

19. otázka
•

•

II.Kirchhoff v zákon. Užití Kirchhoffových zákon k ešení elektrických sítí (formulace zákon , topologie
elektrické sít , postup ešení). V ta Théveninova a její použití.
Pohyb nabitých ástic v podélném a p í ném elektrickém poli (elektrostatická o ka, obrazovka s
elektrostatickým vychylováním, princip osciloskopu) a magnetickém poli (televizní obrazovka, elektronový
mikroskop, hmotnostní spektrograf, Hall v jev.

20. otázka

•

•

Elektrické m icí p ístroje základních el. veli in, druhy m icích p ístroj , vnit ní odpor p ístroje a jeho vliv
na p esnost m ení, chyby p i el. m eních - jejich vylou ení, t ída p esnosti p ístroje, chyba nam ené
hodnoty, citlivost p ístroje, konstanta p ístroje. Zapojení voltmetru a ampérmetru do el. obvodu. Zm na
rozsahu voltmetru a ampérmetru.
Vzájemné silové p sobení dvou p ímých rovnob žných proudovodi . Definice ampéru.

21. otázka
•

•

Regulace proudu a nap tí pomocí posuvných válcových rezistor . M ení odpor p ímou metodou a
m stkovou metodou.
Lorentzova síla, síla p sobící v magnetickém poli na nabitou ástici a na vodi s proudem, p sobení magnet.
pole na závit s proudem, technické využití

22. otázka

•

Nelineární odporové prvky, V-A charakteristiky, statický a diferenciální odpor nelineárního prvku, grafické
ešení sériového a paralelního zapojení nelineárních odpor , grafické ešení sériové kombinace lineárního.
a nelineárního odporu. Stanovení ustáleného stavu v obvodu.

•

Magnetické pole a jeho geometrické znázorn ní - magnetické induk ní áry. Magnetický induk ní tok
plochou, div B a rot B , Ampér v zákon celkového proudu.

23. otázka

•

Kontaktní nap tí v neuzav eném a uzav eném obvodu, termoelektrické jevy, jev Seebeck v, Peltier v a
Thomson v, termo lánky, závislost termoelektrického nap tí na teplot , užití termo lánk .

•

Výpo et magnetického pole p ímého vodi e s proudem, kruhového závitu a solenoidu.

24. otázka

•

•

Vedení el. proudu v elektrolytech, el. vodivost elektrolyt , stupen disociace, pohyblivost iont , Ohm v
zákon pro elektrolyty v diferenciálním tvaru, Faradayovy zákony elektrolýzy. Užití elektrolýzy.
Relativistická transformace elektrostatické síly mezi náboji v pohybu, vektor magnetické indukce, jednotka,
zákon Biot v - Savart v - Laplace v a jeho interpretace. Lorentzova síla.

25. otázka
•
•

Elektrodový potenciál, galvanické lánky, jejich druhy a vlastnosti. Polarizace elektrod, akumulátory a
jejich vlastnosti.
Rovnice kontinuity (spojitosti) proudu pro nestacionární elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice pro
nestacionární elektromagnetické pole, diferenciální a integrální tvar rovnic, jejich interpretace, hustota
Maxwellova proudu.

26. otázka
•

•

Vedení el. proudu v plynech, ionizace, rekombinace a neutralizace iont , nesamostatný výboj ve slabém a
silném elektrickém poli. Samostatný výboj, ionizace nárazem, druhy výboje (výboj doutnavý, obloukový,
jiskrový). Využití v praxi.
asová zm na magnetického pole, Faraday v zákon elektromagnetické indukce, integrální a diferenciální
tvar zákona elektromagnetické indukce, interpretace, Lenzovo pravidlo.

27. otázka
•
•

Polovodi ové látky, jejich vlastnosti, vlastní a nevlastní vodivost polovodi , jevy na rozhraní polovodi
typu PaN, polovodi ové diody a jejich V-A charakteristiky, speciální druhy polovodi ových diod.
Pohyb nabitých ástic v podélném a p í ném elektrickém poli (elektrostatická o ka, obrazovka s
elektrostatickým vychylováním, princip osciloskopu) a magnetickém poli (televizní obrazovka, elektronový
mikroskop, hmotnostní spektrograf, Hall v jev.

28. otázka

•

•

Vedení el. proudu ve vakuu, zp soby uvol ování elektron z kov . Tepelná emise, RichardsonDushmannova rovnice, vakuová dioda a její V-A charakteristika. Užití termoemise, fotoemise, sekundární
emise, studená emise, fotonky a fotonásobi e.
asová zm na magnetického pole, Faraday v zákon elektromagnetické indukce, integrální a diferenciální
tvar zákona elektromagnetické indukce, interpretace, Lenzovo pravidlo.

