
Indukcja elektromagnetyczna – zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w 

przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. Zmiana ta może być 

spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła 

pola magnetycznego. Zjawisko to zostało odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka 

Michaela Faradaya.  

Zjawisko indukcji opisuje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya:  

Zmiana strumienia pola magnetycznego może wynikać z ruchu przewodnika lub źródła pola 

magnetycznego. Jeżeli jest to ruch obrotowy, to wygenerowana w ten sposób SEM nazywana 

jest siłą elektromotoryczną rotacji. SEM wytworzona przez nieruchome przewodniki w 

wyniku zmian indukcji magnetycznej (wywołaną zazwyczaj zmianą natężenia prądu) nazywa 

się siłą elektromotoryczną transformacji.  

Prawo Faradaya stało się jednym z równań Maxwella.  

Indukcja elektromagnetyczna jest obecnie podstawową metodą wytwarzania prądu 

elektrycznego oraz podstawą działania wielu urządzeń elektrycznych np. prądnic, 

alternatorów, generatorów w elektrowniach, transformatorów, pieców indukcyjnych, silników 

indukcyjnych i mierników indukcyjnych, cewek, głowic elektromagnetycznych.  

Do określania kierunku indukowanego prądu, wskutek indukcji elektromagnetycznej, 

używana jest reguła Lenza, zwana regułą przekory, która brzmi: Siła elektromotoryczna 

indukcji ma taki zwrot, że przeciwdziała przyczynie, która doprowadziła do jej powstania.  

 

 

 

Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie 

Prądnice, transformatory - wykorzystanie indukcji elektromagnetycznej  

Obecną cywilizację można nazwać cywilizacją elektryczną. 

Bez prądu elektrycznego, urządzeń wytwarzających ten prąd i wykorzystujących prąd nie 

można wyobrazić sobie współczesnego świata. 

Podstawowym sposobem otrzymywania prądu elektrycznego jest wykorzystanie zjawiska 

indukcji elektromagnetycznej. 

Indukcją elektromagnetyczna to zjawisko, którym zajmuje się elektromagnetyzm. 

Elektromagnetyzm jest ważną częścią fizyki 

Łączy on zjawiska magnetyczne i elektryczne, pokazuje jedność przyrody. 
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Pokazowi powstawania prądu w zjawisku indukcji elektromagnetycznej wykonanej przez 

Michała Faradaya towarzyszył komentarz jednego z urzędników powątpiewającego w 

praktyczne zastosowanie zjawiska. 

Odpowiedź Faradaya była zaskakująca dla tego urzędnika. Usłyszał on bowiem, że nie jest 

jeszcze znane zastosowanie, ale na pewno urzędnik ten będzie ściągał z zastosowań podatki. 

Teraz nikt nie ma wątpliwości co do praktycznego wykorzystania zjawiska odkrytego przez 

Faradaya. 

Wszelkie prądnice, agregaty prądotwórcze, transformatory i wiele innych wykorzystuje 

zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 

Przykładem wykorzystania zjawisk elektromagnetycznych w samochodzie jest świeca 

zapłonowa, prądnica, alternator. 

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej wykorzystujemy tak często, że prawie tego nie 

zauważamy: 

 

- telefony (także komórkowe) 

 

- odbiorniki radiowe 

 

- odbiorniki telewizyjne 

 

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądu elektrycznego w 

obwodzie w wyniku zmian pola magnetycznego obejmowanego przez ten obwód. Aby 

zaobserwować to zjawisko, można wykonać następujące doświadczenie. Potrzebne będą do 

niego: zwojnica, magnes mieszczący się w jej wnętrzu (przynajmniej częściowo) i 

miliamperomierz z zerem pośrodku skali. Można wykorzystać zestaw pokazany na stronie 

(zestaw 107). Po zmontowaniu obwodu, jak na rysunku 1, obserwujemy zachowanie się 

wskazówki miliamperomierza podczas zbliżania lub oddalania magnesu. Uwaga: Po 

zaobserwowaniu kierunku początkowego wychylenia wskazówki (np. podczas wsuwania 

magnesu) należy chwilę odczekać, aż ustaną wahania wskazówki, i dopiero wtedy wysunąć 

magnes ze zwojnicy. Każdemu ruchowi towarzyszy wychylenie wskazówki 

miliamperomierza. Jeśli magnes wsuwamy do zwojnicy, to wskazówka wychyla się w jedną 

stronę, a gdy go wysuwamy, wychyla się w stronę przeciwną. Im ruch jest szybszy, tym 

większe jest wychylenie wskazówki. Kierunki wychylania się wskazówki zmieniają się na 

przeciwne, jeśli odwrócimy magnes o 180, zamieniając bieguny. Jeżeli nie przesuwamy 

magnesu względem zwojnicy, to wówczas prąd w zwojnicy nie płynie. ys. 1 Jak wiesz, prąd 

elektryczny w przewodniku polega na uporządkowanym ruchu elektronów. Wprawienie 

elektronów w taki ruch wymaga wykonania pracy. Kto więc i w jaki sposób wykonuje tu 

pracę nad elektronami, dostarczając im energii? Aby to wyjaśnić, przyjrzyjmy się 

metalowemu pierścieniowi obrazującemu jeden zwój zwojnicy. Jeśli do pierścienia zbliżamy 

biegun północny magnesu (rys. 2), w pierścieniu płynie prąd elektryczny o takim kierunku, by 



od strony zbliżanego bieguna N powstał odpychający go biegun N. ys. 2 Zbliżanie magnesu 

wymaga wtedy wykonania pracy, ponieważ jednoimienne bieguny odpychają się wzajemnie. 

Jeśli magnes będziemy odsuwać, kierunek prądu w pierścieniu się zmieni. Od strony 

oddalanego bieguna 

W obu przypadkach, przesuwając magnes, wykonujemy pracę, która powoduje 

uporządkowany ruch elektronów w zwoju, czyli prąd elektryczny. Elektrony uzyskują energię 

dzięki wykonanej przez nas pracy przy poruszaniu magnesem. Podobne rozumowanie 

możemy przeprowadzić dla przypadku, gdy magnes jest obrócony biegunem S do pierścienia. 

Im szybszy ruch magnesu, tym większa energia jest przekazywana elektronom w jednostce 

czasu i tym większe jest natężenie prądu w pierścieniu. Jeśli magnesu nie poruszamy 

względem pierścienia, nie jest wykonywana praca i prąd w nim nie płynie. Prąd powstający w 

zjawisku indukcji magnetycznej nosi nazwę prądu indukcyjnego. Zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej jest podstawą powszechnej dostępności prądu elektrycznego, bez 

którego życie zupełnie nie przypominałoby naszego życia. Można powiedzieć, że 

najważniejszym zastosowaniem zjawiska indukcji elektromagnetycznej jest prądnica, dzięki 

której elektrownie wytwarzają prąd. Podobno Michael Faraday, odkrywca zjawiska indukcji, 

opowiadając pierwszy raz swoim studentom o tym, że ruchy magnesu w pobliżu obwodu ze 

zwojnicą wytwarzają w nim prąd, zakończył wykład uwagą, że zjawisko to nigdy nie 

przyniesie żadnego pożytku. Po pewnym czasie Faraday miał odwrotny pogląd. Jak widać nie 

należy lekceważyć odkryć naukowych, choćby początkowo wydawały się niepraktyczne. 

Prądnica Prądnica zawiera tak zwany stojan, czyli dwie lub więcej zwojnic, oraz wirnik, czyli 

magnes stały (inaczej: trwały) lub elektromagnes zasilany prądem stałym. Gdy bieguny 

wirnika zbliżają się do jednych zwojnic stojana a oddalają od innych, w zwojnicach tych 

płyną prądy indukcyjne. Komputerowy model prądnicy (z nieruchomym magnesem stałym i 

wirującą zwojnicą złożoną z jednego zwoju) jest dostępny na stronie Do jego uruchomienia 

niezbędna jest maszyna wirtualna Java. Wskazówki na temat instalowania tego bezpłatnego 

oprogramowania są dostępne na stronie Prądnice mają zastosowanie nie tylko w 

elektrowniach. Jako powszechne ich zastosowanie należy wymienić alternatory w 

samochodach (alternator to właśnie prądnica prądu przemiennego; nazwa ta rozpowszechniła 

się dla odróżnienia od wcześniej stosowanych w ich miejsce prądnic prądu stałego, bardziej 

zawodnych i mniej wydajnych) oraz tak zwane dynamo rowerowe. olę elektrowni małej mocy 

odgrywa też agregat prądotwórczy zespół złożony z prądnicy prądu przemiennego i silnika 

spalinowego. Transformator Typowy transformator to dwie zwojnice na wspólnym rdzeniu. 

Jedną nazywamy uzwojeniem pierwotnym (pełni ona funkcję wspomnianego 

elektromagnesu), drugą wtórnym (rys. 4). ys. 4 Do uzwojenia pierwotnego doprowadzamy 

napięcie przemienne, przez co wytwarza ono przemienne pole magnetyczne. dzeń (na ogół 

zamknięty w pętlę) zapobiega rozchodzeniu się pola magnetycznego do otaczającej 

przestrzeni, co wiązałoby się ze stratami energii. 

Ponieważ linie pola magnetycznego, wytwarzanego przez uzwojenie pierwotne, są przez 

rdzeń przeprowadzane wewnątrz uzwojenia wtórnego, to zmiany tego pola powodują 

powstawanie w uzwojeniu wtórnym przemiennego prądu. Iloraz liczby zwojów uzwojenia 

wtórnego i pierwotnego to tak zwana przekładnia transformatora. W takim samym stosunku 



zmieniane jest napięcie: jeśli na przykład uzwojenie wtórne ma 100 razy więcej zwojów niż 

pierwotne, to powstanie w nim napięcie 100 razy wyższe niż napięcie doprowadzone do 

uzwojenia pierwotnego. Jeżeli pominiemy straty, to moc prądu w obwodzie uzwojenia 

wtórnego jest równa mocy w obwodzie uzwojenia pierwotnego: U 1 I 1 U 2 I 2 Wówczas 

natężenie prądu w obwodzie wtórnym (I 2 ) jest 100 razy mniejsze od natężenia prądu w 

obwodzie pierwotnym (I 1 ). Ta właściwość transformatorów bardzo się przydaje, ponieważ 

straty w liniach przesyłowych są proporcjonalne do natężenia prądu, który chcemy przesłać. 

Dlatego przed przesłaniem prądu na duże odległości transformuje się go do wysokiego 

napięcia, przez co zmniejsza się natężenie prądu w linii przesyłowej (zwanej linią wysokiego 

napięcia). W takiej postaci przesyła się prąd, po czym w rejonie docelowym transformuje się 

go z powrotem na napięcie potrzebne użytkownikom (rys. 5). ys. 5 Legenda: z 1 liczba 

zwojów w uzwojeniu pierwotnym lewego transformatora i w uzwojeniu wtórnym prawego 

transformatora z 2 liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym lewego transformatora i w 

uzwojeniu pierwotnym prawego transformatora z k 2 przekładnia transformatora z1 I 

natężenie prądu o napięciu 230 V I p natężenie prądu w linii przesyłowej opór odbiorników, 

do których mamy za zadanie doprowadzić prąd p opór kabla linii przesyłowej Podwyższone 

100 razy napięcie panuje między punktami A i B obwodu ABCD. Natężenie prądu w tym 

obwodzie I I p. Opór uzwojenia pierwotnego prawego transformatora jest wielokrotnie 

większy od oporu linii przesyłowej, 100 stąd i napięcie na tym uzwojeniu jest wielokrotnie 

większe niż między punktami A i C oraz B i D linii przesyłowej. I Jeśli prąd w linii 

przesyłowej I p k, to moc tracona w kablu o oporze wynosi: p 2 I 2 2 I I = 2 k = k p p p a więc 

k 2 razy mniej niż gdyby tym samym kablem był przesyłany prąd o natężeniu I. Jeżeli k 100, 

to straty są razy mniejsze niż gdyby przesyłano prąd bez transformacji. Moc prądu (która jest 

znów w uproszczeniu iloczynem napięcia przez natężenie) pozostaje przy transformacji taka 

sama, jeśli nie liczyć strat w transformatorze, które są niewielkie 

 

Ze szczególnym rodzajem transformatora mamy do czynienia w pewnym typie elektrycznych 

szczoteczek do zębów, ładowanych bezstykowo. Szczoteczka zawiera uzwojenie wtórne, zaś 

podstawka, na której się ją stawia, uzwojenie pierwotne. Dzięki temu w celu ładowania 

akumulatorków znajdujących się w szczoteczce wystarczy postawić ją na podstawce, o ile ta 

jest podłączona do gniazdka. Jeśli ktoś w twojej klasie ma taką szczoteczkę, pożycz ją i 

przeprowadź następujący pokaz: Z cienkiego, izolowanego, miedzianego drutu zrób 30 

zwojów o średnicy 3 4 cm. Do odizolowanych końców drutu podłącz diodę LED (którą 

można kupić za kilkadziesiąt groszy w sklepie elektronicznym). Zwój drutu umieść w 

płaszczyźnie poziomej na podstawce szczoteczki i podłącz podstawkę do gniazdka 

sieciowego. Dioda LED będzie świecić. Wykonałeś samodzielnie połowę transformatora. 

Głowica magnetyczna W dyskach magnetycznych komputerów wykorzystuje się tę samą 

metodę zapisu, co w wychodzących już z użycia magnetofonach oraz magnetowidach: 

warstwa tak zwanego nośnika (emulsji ferromagnetycznej) zostaje namagnesowana na różne 

sposoby w różnych punktach. Dokonuje tego głowica, która ma postać zwojnicy na rdzeniu o 

kształcie przypominającym literę C. Szczelina rdzenia głowicy styka się z nośnikiem i w 

zależności od płynącego w zwojnicy prądu magnesuje nośnik trwale. Trwale to nie znaczy 



nieodwracalnie chodzi tylko o to, że po odsunięciu się danego miejsca spod głowicy pozostaje 

ono namagnesowane. Gdy dokonujemy odczytu tak zapisanej informacji, nośnik przesuwa się 

przed tą samą głowicą, ale tym razem nie doprowadzamy do jej uzwojenia sygnału 

elektrycznego, lecz go odczytujemy. Przyczyną powstawania prądu w głowicy przy odczycie 

jest indukcja elektromagnetyczna: namagnesowany fragment nośnika wywołuje pole 

magnetyczne w rdzeniu. Zmiany tego pola indukują prąd w uzwojeniu. Po wzmocnieniu 

sygnał ten przechodzi do innych układów elektronicznych urządzenia. Mikrofon cewkowy W 

mikrofonie cewkowym fala dźwiękowa trafia na membranę połączoną z lekką cewką. Cewka 

jest umieszczona w polu nieruchomego magnesu stałego. uchy cewki przy drganiach 

membrany zbliżają i oddalają cewkę od magnesu. Indukuje to w cewce prąd, którego przebieg 

niesie informację o fali dźwiękowej. Bramka na lotnisku olą bramki na lotnisku jest 

wykrywanie metali a ogólniej: dobrych przewodników prądu. Ściany bramki zawierają 

uzwojenia, w których płynie prąd przemienny, wytwarzający przemienne pole magnetyczne. 

Jeśli wewnątrz bramki znajdzie się odpowiednio duży przedmiot z dobrego przewodnika, to 

zmieniające się pole magnetyczne wytworzy w tym przedmiocie prądy wirowe. Jest to trochę 

nietypowe zjawisko: przewodnik jak gdyby rozdziela się na dużą liczbę koncentrycznych 

obwodów i w każdym z nich z osobna powstaje prąd indukcyjny. Pola tych prądów są 

wykrywane przez inne uzwojenia bramki, również dzięki indukcji elektromagnetycznej, co 

uruchamia sygnał dźwiękowy. Kuchenka indukcyjna Wikipedia w artykule Kuchnia 

indukcyjna opisuje urządzenie, którego nie należy mylić z kuchenką mikrofalową. Nie każdy 

garnek się nadaje do użycia z kuchenką indukcyjną, na przykład garnki ceramiczne. 

Głównym sposobem podgrzewania potrawy jest tu wzbudzenie prądów wirowych w dnie 

garnka przez zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez cewkę umieszczoną pod płytą 

kuchenki, a więc pod garnkiem. Dno garnka staje się jakby grzejnikiem elektrycznym. Piec 

indukcyjny Do obróbki cieplnej metali stosuje się niekiedy piece indukcyjne. W takim piecu 

zmienne pole magnetyczne przenika całą porcję metalu, wytwarza w nim prądy wirowe i w 

ten sposób równomiernie podgrzewa metal. 

 

 

 


