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Vzájemná indukčnost

• Napětí způsobené vlastní indukcí na svorkách cívky 
vzniká dvěma způsoby:

– a) časovou změnou budicího proudu cívky Δi/Δt,

– b) časovou změnou magnetického toku v jádře cívky 
ΔΦ/Δt.

• Na obr. 1 máme dvě cívky. Cívka 1 je cívka aktivní 
(primární), cívka 2 je pasivní (sekundární) Cívkou 1 
prochází proud I1, který vybudí magnetický tok Φ1..



Vzájemná indukčnost

Obr. 1 – vzájemná indukčnost cívek



Vzájemná indukčnost

• Část magnetického toku Φ1, který označíme Φ12, prochází 
jádrem cívky 2. Jádro cívky 2 tvoří část magnetického obvodu, 
pro kterou platí Hopkinsonův zákon. Magnetický tok Φ12 byl 
vybuzen magnetomotorickým napětím cívky aktivní Fm1, = 
N1.l1  a prochází jádrem cívky pasivní. Magnetickou vodivost 
Gm12  označíme část magnetického obvodu, kterou prochází 
tok Φ12.  Pak platí: 

• Rovnici násobíme počtem závitů N2  a dostaneme vztah pro 

magnetické spřažení cívky pasivní



Vzájemná indukčnost

• Pro výraz Gm12 N1.N2, se zavádí konstanta M. která se 
nazývá vzájemná indukčnost a platí pro ni vztah

• Vzájemná indukčnost dvou cívek závisí na součinu počtu 
závitů obou cívek, na magnetické vodivosti prostředí, kterým 
prochází magnetický tok spřažený s oběma cívkami, na 
rozměrech obou cívek a vzájemné poloze. Magnetické 
spřažení pasivní cívky bude:

• Vzájemná indukčnost:



Vzájemná indukčnost

• Dostali jsme vztah, který je statickou definicí vzájemné indukčnosti: 
Vzájemná indukčnost je staticky definována magnetickým spřažením cívky 
pasivní, které je vyvolána jednotkovým proudem v aktivní cívce. Nyní 
budeme sledovat indukované napětí v cívce pasivní při časové změně 
proudu cívky aktivní. 

• Časově proměnný proud cívky aktivní označíme Δi₁, proměnný bude 
rovněž magnetický tok Φ₁ a Φ₁₂. Časové změny označíme ΔΦ₁ a ΔΦ₁₂.Podle 
indukčního zákona se bude v cívce 2, pasivní, indukovat časovou změnou 
toku Φ₁₂ napětí:

U2 = N2 ΔΦ₁₂ / Δt

• Přírůstek magnetického toku ΔΦ12  je úměrný přírůstku budicího proudu 
Δi1. Platí:

ΔΦ₁2= Gm12  N1  Δi1



Vzájemná indukčnost

• Po dosazení do rovnice pro u2 dostaneme pro napětí vztah

U2 = N2  Gm12  N1  Δi₁ / Δt = Gm12  N1  N2  Δi₁ / Δt = M  Δi₁ / Δt

• Při časové změně proudu pasivní cívky, Δi2/Δt, se aktivní cívce indukuje 

napětí:

U1 =  M  Δi2  / Δt

• Vzájemnou indukčnost M budeme definovat vztahem:

M = u2 / (Δi₁ / Δt)

• Vzájemná indukčnost je dynamicky definovaná napětím, 

které se indukuje v cívce pasivní, když se proud v aktivní 

cívce mění o jednu jednotku za jednotku času.
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