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Predslov
Predkladaný text je súborom návodov k praktikám z fyziky pre chemikov, ktoré sú
súčasťou základného kurzu Fyziky pre chemikov v bakalárskom stupni štúdia chémie a
biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Praktiká pozostávajú z absolvovania praktických úloh
z elektriny a magnetizmu ako aj optiky počas jedného semestra. Cieľom praktík je
experimentálne overenie a potvrdenie získaných poznatkov z fyziky, získanie experimentálnych
návykov a zručností ako napríklad zaobchádzanie s meracími prístrojmi, vedenie záznamov
o meraní, vyhodnocovanie výsledkov meraní a ich spracovanie do formy referátu (viď Príloha
č.1). Osvojenie si štandardných meracích metód v predkladanom rozsahu patrí k základnému
minimu pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia prírodovedného smeru.
V úvodnej časti textu, ktorý obsahovo zodpovedá úvodnej hodine praktík, sa študenti
oboznamujú s cieľmi praktika, základnými meracími prístrojmi, využívanými pri meraní úloh
v praktiku a ich ovládaním, ako aj základnými bezpečnostnými zásadami pri elektrických
meraniach. Problematika teórie chýb a presnosti merania, a problematika štatistického
vyhodnotenia meraní je spracovaná stručne, v rozsahu požadovanom pri vypracovaní referátu
z meraní.
Nasledujú návody k piatim úlohám, ktoré slúžia na samostatnú prípravu študentov pred
samotným praktikom. Obsahujú teoretickú časť, ktorá vysvetľuje fyzikálne javy, resp. zákony,
overované v danej experimentálnej úlohe, ciele danej úlohy, používané pomôcky, postup pri
meraní. Prílohou každého návodu je tzv. Protokol o meraní, ktorý obsahuje schémy zapojenia
obvodov pri jednotlivých meraniach a tabuľky, ktoré si študenti prinesú vytlačené na praktikum
a vpisujú do nich namerané hodnoty. Protokol sa stane súčasťou vypracovaného referátu.
Vzorový referát (viď Príloha č.2) má názorne ukázať požadovaný rozsah a kvalitu
spracovania experimentálne nameranej úlohy do výslednej podoby. Dôležitou časťou referátu je
diskusia, v ktorej študent zhodnotí spracované výsledky meraní a zaujme stanovisko
k prípadným odlišnostiam. Treba mať na zreteli, že cieľom praktika nie je získať „neuveriteľne“
presné výsledky, ale skôr zistiť, v akom intervale sa meraná veličina nachádza a s akou
presnosťou ju vieme určiť, ktoré meracie metódy sú vhodné a podobne. Cieľom taktiež nie je
prepisovať návody zo skrípt, kopírovať z rôznych dostupných zdrojov z internetu, ale naučiť sa
pracovať s textom, dokázať vlastnými slovami stručne vystihúť podstatu meranej úlohy a vedieť
vhodne a správne citovať použité zdroje. Tieto schopnosti využijú študenti aj v rámci svojho
ďalšieho štúdia, napríklad pri vypracovaní bakalárskej práce, ale aj neskôr pri písaní článkov
a podobne.
Záverom sa autori chcú poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku zrodu týchto textov, či už
písaním, kreslením obrázkov ako aj testovaním textov počas praktickej výuky Praktika pre
chemikov I v uplynulých rokoch. Súčasne ďakujeme aj recenzentom za pozorné prečítanie textu
a podnetné pripomienky a Mgr. Zlate Tučekovej za pomoc pri editovaní textu.
V Bratislave, 14. augusta 2013

autori
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ÚVOD K PRAKTIKU Z FYZIKY PRE CHEMIKOV
Hlavným cieľom fyzikálneho praktika pre chemikov je doplniť teoretické
vedomosti o elektrine a magnetizme zo základného kurzu fyziky o experimentálne
skúsenosti a postupy, konkrétne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overenie platnosti fyzikálnych zákonov a vzťahov v teórii elektriny a magnetizmu,
pochopenie ich zmyslu a významu;
Zoznámenie sa so základnými meracími prístrojmi a elektrickými zariadeniami;
Osvojenie si štandardných meracích postupov a metód;
Oboznámenie sa s niektorými špeciálnymi meracími metódami;
Osvojenie si základných pravidiel bezpečnosti práce a obsluhy elektrických
zariadení;
Získanie zručnosti pri vyhodnocovaní experimentálnych údajov a schopnosti
napísať „malý vedecký článok“ – referát.

Tento úvodný text zahŕňa základné poznatky potrebné pre prácu v praktiku.

FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PRÚDU
Fungovanie ľudských orgánov a prenos informácií z týchto orgánov do mozgu je
realizovaný elektrickými signálmi. Prúdy z vonkajších zdrojov, prechádzajúce
organizmom, môžu funkčnosť týchto orgánov narušiť a pri určitej hodnote spôsobiť aj
smrť človeka.
Ľudské telo sa skladá z buniek, ktoré obsahujú asi 95 percent vody, v ktorej sú
rozpustené soli, hlavne NaCl. V roztoku pod vplyvom elektrického prúdu začne
prebiehať elektrolýza: soli sa začnú rozkladať, resp. vylučovať ióny na stenách buniek
a uvoľňujú sa bublinky plynov H2 a Cl2. Tieto procesy vážne poškodzujú chemickú
rovnováhu v bunkách a môžu zapríčiniť poruchu ich činnosti, ba aj ich zničenie.
Podľa doterajších skúseností najnebezpečnejšie sú účinky striedavého prúdu
nízkych frekvencií (okolo 50 Hz) a jednosmerného prúdu. Jednosmerný prúd je
nebezpečný hlavne pre jeho elektrochemické účinky popísané vyššie. Pri väčších
prúdových hustotách sa k tomu pridá aj tepelný účinok (popáleniny).
Striedavé prúdy vyvolávajú predovšetkým svalové kŕče. Nervovými vláknami sa
šíria elektrické impulzy, ovládajúce činnosť všetkých svalov, a spätne sa nimi do mozgu
prenášajú informácie. Striedavý elektrický prúd narúša tento prenos a vnucuje
kontrakcii svalov svoju frekvenciu. Pri prechode prúdu hlavou sa v závažných prípadoch
môže poškodiť centrálny nervový systém (predovšetkým v súvislosti so zasiahnutím
bleskom).
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V závislosti od veľkosti prúdov sa ich činnosť v organizme prejavuje takto:
Intenzita prúdu s frekvenciou 50 Hz

Účinok prúdu na organizmus

0 – 0,5 mA

Bez pozorovateľných prejavov

0,5 – 2 mA

Strata citlivosti (mravenčenie)

2 -10 mA

20 – 100 mA

Bolesti, svalové kŕče, „potrasenie“
Rastúci vplyv na svaly, nad 16 mA sa človek už
nemôže odtrhnúť od kontaktujúceho vodiča
Paralýza dýchania

100 mA – 3 A

Smrteľné fibrilácie srdcových komôr

3 A a viac

Zaseknutie sa srdca, ťažké popáleniny

10 – 20 mA

Prúd, podľa Ohmovho zákona, závisí od priloženého napätia a od elektrického
odporu ľudského tela v bode kontaktu. Bunky so soľnými roztokmi predstavujú vysoko
vodivé prostredie. Iba povrchová vrstva pokožky má čiastočné izolačné vlastnosti. Pri
suchej pokožke odpor medzi vzdialenými bodmi tela (napr. noha - ruka, ruka - ruka)
môže nadobúdať hodnoty 100 kΩ a viac, pri mokrej koži sa môže znížiť na 1500 Ω aj
menej. Pre znázornenie porovnajme maximálny prúd, pretekajúci ľudským telom, pri
kontakte so svorkami pod sieťovým napätím 230 V v oboch prípadoch:
U 230V

 2,3 mA
R 105 
U
230V
 
 153 mA
R 1500

suchá pokožka  I max 
vlhká pokožka  I max

Kým pri suchej pokožke pociťujeme iba „potrasenie“, pri mokrej pokožke už telom
prechádza prúd, ktorý je približne trojnásobne vyšší ako smrteľná hodnota. Smrteľný
úraz elektrickým prúdom totiž môže nastať už pri 50 mA.
Vysokofrekvenčné prúdy spôsobujú najmä zohrievanie buniek, následkom čoho
sa môžu spáliť. Pri vysokých kmitočtoch sa uplatňuje tzv. povrchový jav (skin efekt),
ktorý má za následok, že prúd sa sústreďuje do tenkej povrchovej vrstvy a nepreniká do
vnútra tela. Zároveň vďaka ich vysokej frekvencii ani nedokážu vyvolať silné svalové
kŕče. Účinky prúdov veľmi vysokých frekvencií rádovo MHz až GHz sú málo známe, boli
však pozorované zdravotné ťažkosti (bolesti hlavy, poškodenie zraku) pri práci na
vysielačoch, pri náhodnom ožiarení radarovým zväzkom na letiskách a pod.
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Základy bezpečnosti práce a obsluhy elektrických zariadení
Je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek náhodnému alebo úmyselnému dotyku tých častí
elektrických zariadení, ktoré sú pod nebezpečným napätím! Preto je potrebné:



Oboznámiť sa s elektrickým zariadením ako aj s bezpečnostnými predpismi.
Pri práci s elektrickým zariadením pod napätím alebo v jeho blízkosti je potrebné
dodržiavať bezpečné vzdialenosti:
Napätie
50 V – 500 V
do 1 kV
do 35 kV
do 110 kV
do 220 kV
do 400 kV








Bezpečná vzdialenosť
od zariadenia
20 cm
1m
2m
3m
4m
5m

Pri manipulácii s vypnutým zariadením hrozí nebezpečenstvo od nabitých
kondenzátorov a pod. Preto ich treba vždy pred manipuláciou vybiť.
Všetky úkony na zariadení treba vykonávať pomocou predpísaných pracovných
a ochranných pomôcok: izolované kliešte, ochranné steny, izolačné tyče a pod. Tieto
pomôcky musia byť v bezchybnom stave a preskúšané na príslušné napätia.
Je zakázané pracovať v blízkosti zariadení pod napätím na stiesnených
pracoviskách, musia sa dodržiavať bezpečné vzdialenosti pracovníka vo všetkých
smeroch.
Je zakázané pracovať so zariadeniami pod napätím na mokrých alebo vlhkých
pracoviskách.
Prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
TREBA KONAŤ RÝCHLO, ALE POKOJNE A ÚČELNE!

1.

2.
3.

4.

Postihnutú osobu vyslobodiť z dosahu elektrického prúdu – vypnúť príslušný
vypínač, vytiahnuť zástrčku zo siete, vypnúť hlavný vypínač. Ak toto nie je možné
vykonať, snažíme sa odsunúť vodič alebo postihnutého odtiahnuť z dosahu prúdu
(suchým drevom, povrazom, suchým odevom, preseknutím vodiča sekerou so
suchou rúčkou alebo izolačnými kliešťami, NIKDY NIE VLHKÝMI ALEBO VODIVÝMI
PREDMETMI!).
Ak zasiahnutý nedýcha, ihneď začneme vykonávať umelé dýchanie a neprerušujeme
ho až do oživenia.
Ďalšia osoba poskytne nepriamu masáž srdca, ak je v tom vyškolená a vie, ako má
postupovať (neskúsená osoba by mohla postihnutému spôsobiť ďalšie poranenia a
zlomeniny rebier).
Čo najskôr privoláme lekára alebo zabezpečíme odvoz postihnutého do nemocnice.
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ELEKTRICKÉ ZARIADENIA POUŽÍVANÉ V PRAKTIKU







Zdroj jednosmerného napätia (stabilizovaný zdroj);
Zdroj striedavého napätia (nízkofrekvenčný generátor);
Avomet;
Nízkofrekvenčný milivoltmeter;
Digitálny multimeter;
Osciloskop – opis nájdete v návode úlohy č.3.

Elektrické zdroje
V praxi musia zdroje elektrickej energie spĺňať mnoho rôznorodých požiadaviek.
V praktiku budeme požadovať od zdroja energie, aby:
 nevnášal rôzne nežiaduce napätia, ktoré by mohli ovplyvňovať signál. Teda má mať
malé zvlnenie a čo najmenšie šumy naložené na výstupné napätie,
 mal dobrú stabilitu, teda bol odolný voči meniacej sa záťaži a kolísaniu sieťového
napätia,
 pri zapnutí a vypnutí výstupné napätie neprekmitávalo nad nominálnou hodnotou,
 mal rýchlu elektronickú poistku, ktorá chráni zdroj aj spotrebič pred prípadnými
následkami nepozornosti experimentátora, alebo náhodnými skratmi.
Všetky tieto vlastnosti sa dajú dosiahnuť elektronicky stabilizovaným zdrojom
elektrickej energie.
V praktiku budete používať stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia SZ 3.81.

Obr. I: Predný panel zdroja SZ 3.81 s ovládacími prvkami.
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Vlastnosti:
 výstupné napätie: 0 až 30 V regulovateľné v skokoch 2 × 10 V; 9 × 1 V; plynule 0 – 1 V
 presnosť: lepšia ako ±1 % z nastavenej hodnoty
 výstupný prúd: 10 mA až 1 A, plynule nastaviteľný
 stabilita výstupného napätia pri 5 V a 1 A: 5 mV pri zmene sieťového napätia o +10 V,
resp. −15 V.
Postup pri používaní:
1. Všetky prepínače a regulátory nastavte do polohy 0.
2. Zapnite zdroj sieťovým vypínačom.
3. Pripojte skúmaný elektrický obvod a prepínačmi nastavte požadované napätie.
4. Regulátorom (obmedzovačom) prúdu nastavte červenú elektronickú poistku tak,
aby práve vypla.
5. Pri vypínaní zdroja znížte prepínačmi napätie na nulu.
Poznámky:
 Zdroj po zapnutí potrebuje čas, kým sa jeho vnútorné komponenty teplotne ustália. V tomto
čase môže dochádzať ku kolísaniu výstupného napätia (dôležité, ak chceme vykonať presné
merania). Odporúča sa meranie začať po uplynutí približne pol hodiny po zapnutí.
Po príchode na praktikum vás na zapnutie upozorní cvičiaci.
 Výstupné napätie = prepínač 0, 10, 20 V + prepínač 0 - 9 V + regulátor 0 – 1 V

V úlohách č. 3, 4 a 5 budete používať aj nízkofrekvenčný generátor striedavých
signálov NG 1.81 (obr. II).
Vlastnosti:
 kmitočtový rozsah: 1 Hz až 100 kHz meniteľný v skokoch 1; 10; 100; 1k; 10k, plynulo
v rozsahu 1-10
 výstupné napätie: 0 až 30 Všš (špička-špička) meniteľné v skokoch 1 mV, 10 mV,
100 mV, 1 V, plynulo v rozsahu (0 – 30)-krát; jednosmerná úroveň buď vypnutá,
alebo plynulo nastaviteľná od −15 do +15 V
 výstupný odpor: 75 Ω
 skreslenie: ±3 % pre 1 Hz až 20 kHz
 stabilita výstupného napätia pri prelaďovaní:
±2 % pre 1 Hz až 20 kHz;
±5 % pre 30 kHz až 100 kHz.
Postup pri používaní:
1. Plynulý regulátor napätia nastavte do polohy 0.
2. Skontrolujte regulátor jednosmernej úrovne výstupného napätia a dajte ho do
polohy 0 ak treba.
3. Na výstup 75 Ω koaxiálnym káblom pripojte skúmaný obvod.
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4.
5.

Ovládacími prvkami nastavte požadovaný tvar, kmitočet a veľkosť výstupného
napätia.
Po ukončení merania nezabudnite stiahnuť napätie na nulu.

Obr. II: Ovládacie prvky nízkofrekvenčného generátora NG 1.81.

Poznámky:
 Sieťový vypínač z technických dôvodov nepoužívať!! Ten zostáva vždy v zapnutom stave.
Zdroj striedavých signálov sa zapína a vypína hlavným vypínačom v miestnosti.
 Nastavená frekvencia = regulátorom naladená frekvencia (0–10 Hz) × zvolený rozsah
(násobiaci faktor).
 Výstupné napätie = regulátorom nastavený násobič (0 – 30) × prepínačom zvolené napätie.

Analógové (ručičkové) meracie prístroje
Analógové prístroje vyhodnocujú meranú veličinu spojitým spôsobom, najčastejšie
formou pohybujúceho sa ukazovateľa. Meraná veličina sa prevedie využitím vhodných
fyzikálnych javov na výchylku ukazovateľa.


Sústava s otočnou cievkou (magneto-elektrický, alebo Deprézsky merací prístroj)
Využíva silu pôsobiacu v magnetickom poli permanentného magnetu na cievku,
ktorou prechádza meraný prúd. Najviac rozšírený v meracích prístrojoch. Reaguje
len na jednosmerné prúdy, pre striedavé prúdy použiteľný iba so zabudovaným
usmerňovačom.
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Sústava elektrodynamická
Využíva silu pôsobiacu na otočnú cievku, ktorou prechádza meraný prúd,
nachádzajúcu sa v magnetickom poli pevnej cievky, ktorou tiež preteká meraný
prúd.



Sústava elektromagnetická
Využíva silu pôsobiacu na feromagnetické jadro vťahované do dutiny cievky, ktorou
prechádza meraný prúd.



Sústava rezonančná
Využíva mechanickú rezonanciu časti meracieho prístroja, naladenej na určitý
kmitočet. Slúži na meranie frekvencie striedavého prúdu.

Základné parametre meracích prístrojov
Trieda presnosti určuje chybu, s ktorou prístroj meria. Trieda presnosti je najväčšia
dovolená chyba v percentách z meracieho rozsahu. U nás je normalizovaná táto rada
triedy presnosti: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5. Relatívna chyba meranej veličiny δr sa počíta
zo vzťahu:

r 

trieda presnosti  použitý rozsah
nameraná hodnota

(I)

Citlivosť prístroja je výchylka v dielikoch stupnice pripadajúca na jednotku meranej
veličiny.

C


počet dielikov na stupnici 
dielik
, 

rozsah meradla
 jednotka meranej veličiny 

(II)

Konštanta prístroja udáva- veľkosť meranej veličiny, ktorá zodpovedá výchylke jedného
dielika stupnice.
K

1 rozsah meradla  jednotka veličiny 

,

C počet dielikov 
dielik

(III)

Väčšina parametrov sa vyznačuje na stupnici prístroja. Niektoré značky sú zobrazené na
obr. III. Poloha stupnice udáva požadovaný sklon stupnice prístroja pri meraní, ak nie je
vyznačená, sklon môže byť ľubovoľný. Skúšobné napätie je dôležitý parameter
z hľadiska bezpečnosti pri meraní. Udáva napätie, pod ktorým sa kontrolovala izolačná
pevnosť jednotlivých častí prístroja navzájom, aj ako celku. Izolácia prístroja sa
neporuší, kým potenciál ktorejkoľvek časti prístroja neprekročí toto napätie voči zemi.
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Obr. III: Používané označenia meracích prístrojov [4].
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Ampérmeter
Slúži na meranie elektrického prúdu, do obvodu sa zapája vždy sériovo (obr. IV).
Schematická značka:

Ampérmeter má vlastný odpor, tzv. vnútorný odpor RA. Jeho hodnota je veľmi malá,
a preto prístroj nesmieme bez záťaže pripojiť na zdroj (vysoký prúd ho môže zničiť). Pri
meraní jednosmerného prúdu treba dodržať správnu polaritu ampérmetra vzhľadom na
zdroj napätia (smer výchylky ručičky). Zmena prúdového rozsahu sa dosiahne
pripojením odporu (bočníka) RB paralelne k ampérmetru. Ak IA bude značiť maximálny
merateľný prúd vo vetve s ampérmetrom a IB prúd pretekajúci bočníkom, meraný prúd
(rozsah) I je n - násobkom IA: I  n.I A .
Podľa 1. Kirchhoffovho zákona platí: I  I A  I B .

nI A  I A  I B

 n  1 I A  I B
 n  1

U
U
U

 z Ohmovho zákona: I 
RA RB
R


RB 

RA
n 1

Obr. IV: Zapojenie ampérmetra v elektrickom obvode.
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(IV)

Voltmeter
Slúži na meranie napätia, do obvodu sa zapája vždy paralelne k bodom, medzi ktorými
chceme merať rozdiel potenciálov (obr. V). Schematická značka:

Voltmeter má mať čo najväčší vnútorný odpor RV (t.j. veľmi malý odber prúdu), aby
nezmenil výraznejšie prúdové pomery v meranej vetve obvodu. Zväčšenie základného
meracieho rozsahu je zabezpečené sériovo zapojeným predradeným odporom
s hodnotou RP a napätím na ňom URP. Maximálne merateľné napätie samotného
voltmetra pritom je UV. Pre napäťový rozsah prístroja U platí rovnaký vzťah ako pri
ampérmetri: U  nU
. V . Predradený odpor musí byť zvolený tak, aby pre zvolený rozsah
prístroja U bol na voltmetri napäťový spád UV.
Podľa 2. Kirchhoffovho zákona môžeme napísať: U  UV  U R .
P

nUV  UV  U R
(n  1)UV  U R
(n  1) I V RV  RP IV

 z Ohmovho zákona: U  R. I


RP  RV  n  1

Obr. V: Zapojenie voltmetra v elektrickom obvode.
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(V)

Avomet
Avomet je univerzálny merací prístroj,
ktorým je možné priamo merať jednosmerné
aj striedavé napätia a prúdy (Obr. VI). Prístroj
má tri pripojovacie svorky a tri prepínače.
Prvé dva prepínače menia rozsah prúdu
a napätia, tretí slúži na prepínanie medzi
režimami merania prúdu a napätia a taktiež
umožňuje
výber
medzi
meraním
jednosmerných
a striedavých
hodnôt.
Prostredná svorka je spoločná pre všetky
merania. Medzi svorkami sú ešte dve zdierky,
ktoré slúžia k meraniu jednosmerného
napätia do 60 mV resp. 300 mV. Stupnica
prístroja je podložená zrkadlom a má tri
delenia. Horná stupnica slúži na meranie
striedavého prúdu a napätia, prostredná na
meranie jednosmerných hodnôt, spodná je
určená na meranie striedavého napätia do
1,2 V.

Postup pri používaní:
1.
Pred každým meraním nastavte
Obr. VI: Avomet.
spodný prepínač do požadovanej polohy,
v závislosti od toho, akú veličinu meriate.
2.
Rozsahový prepínač prepnite na najväčší rozsah. Ak je pri meraní vychýlka
menšia ako hodnota susedného rozsahu, potom prepínačom prejdite na nižší rozsah.
Poznámky:
 Venujte pozornosť správnej polarite avometu vzhľadom na jednosmerný napájací zdroj. Ak
sa ručička po privedení napätia do obvodu nevychýli z nulovej polohy, pravdepodobne bol
avomet pripojený k obvodu opačnou polaritou.
 Pod stupnicou sa nachádza zrkadlo. Pri odčítaní hodnoty sa pozeráme kolmo na stupnicu,
vtedy ručička prekrýva svoj obraz.
 Dávajte pozor, z ktorej stupnice odčítavate hodnoty! Častá chyba pri meraní!
 Merací rozsah zvoľte tak, aby ručička prístroja zobrazovala meranú veličinu v poslednej
tretine stupnice. V prípade, že pre vaše aktuálne meranie túto podmienku nie je možné
splniť, vyberte rozsah s väčšou výchylkou ručičky. Tým sa zabezpečí väčšia presnosť
merania, viď. vzťah (I).
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Nízkofrekvenčný milivoltmeter NV 2.85

Obr. VII: Ovládacie prvky nízkofrekvenčného milivoltmetra NV 2.85.

Vlastnosti:
 rozsahy:

3, 10, 30, 100, 300 mV
1, 3, 10, 30, 100 V
 kmitočtový rozsah: 10 Hz až 1 MHz
 presnosť: ±3 % v intervale 10 Hz až 200 kHz
±5 % v intervale 200 kHz až 1 MHz
na rozsahoch 30 a 100 V nad 100 kHz nie je zaručená
 rušivé napätia: cca 15 mV
Postup pri používaní:
1. Skontrolujte pri vypnutom prístroji polohu ručičky meradla. Ak neukazuje nulu,
oznámte to cvičiacemu, ktorý skrutkou pod stupnicou nastaví „mechanickú nulu“.
2. Pripojte koaxiálnym káblom meraný obvod (ktorý nie je pod napätím) na vstupný
konektor zariadenia.
3. Prepínač V/dB vypnite (má byť vysunuté) a prístroj zapnite sieťovým vypínačom.
4. Po jednej minúte je prístroj pripravený k meraniu. Nastavte prepínačom vhodný
rozsah. Z hľadiska ochrany prístroja je dobré nastaviť pred zapnutím rozsah 100 V a
po pripojení meraného napätia znižovať rozsah podľa potreby, aby výchylka bola v
poslednej tretine stupnice.
5. Po ukončení merania nezabudnite prístroj vypnúť.
Poznámka:
 Napäťové hodnoty odčítajte vždy z čiernej stupnice (0 – 10, resp. 0 - 3)!
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Digitálne meracie prístroje
Výchylka ručičky analógových meracích prístrojov sa zo stupnice odčítava
v číselných hodnotách, prevod analógového údaju však vykonáva pozorovateľ. V prípade
číslicových meracích prístrojov tento krok už vykonáva elektronika zariadenia. Každý
číslicový prístroj totiž prevádza vstupný analógový (spojitý) signál na diskrétny
výstupný signál a vyhodnotí ju v číslicovej (digitálnej) forme a priamo zobrazí vo forme
číselných hodnôt. Tým sa vyhneme pozorovacím chybám prítomným u ručičkových
prístrojoch, kde máme presnosť odčítania najmenej s 0,1 percentnou chybou (čo
znamená jednotkovú chybu pri troj- až štvorcifernej hodnote). Digitálne meradlá sú
podstatne zložitejšie ako analógové, preto sa im v rámci týchto návodov nevenujeme.
Digitálny multimeter (Obr. VIII) je prenosný
mnohoúčelový merací prístroj, umožňujúci meranie
jednosmerných i striedavých prúdov a napätí,
štandardne má zabudovaný aj režim merania odporu.
Na praktiku sa stretnete s tromi rôznymi
multimetrami.
Navzájom
sa
líšia
výberom
zabudovaných režimov, umiestnením a tvarom
tlačidiel, ako aj maximálnymi meracími rozsahmi.
Na týchto multimetroch sa nachádzajú štyri vstupy:
V Ω - spoločný vstup pre meranie napätia
a odporu;
COM - záporný pól, kostra, „zem“, spoločný pre
každé meranie, t. j. jeden z vodičov
(záporný, prípadne zemniaci vodič) sa vždy
zasunie do tohto vstupu;
mA - meranie menších prúdov, býva do 200 mA,
resp. 2 A;
10A - meranie prúdu, uvedená je maximálna
merateľná hodnota.
Meracie rozsahy aj režimy (V, A, Ω, DC, AC) sa
prepínajú tlačidlami alebo otočným prepínačom.
Obr. VIII: Digitálny multimeter.

Chyba merania digitálnych meracích prístrojov nie je definovaná triedou presnosti ako
u základných analógových meracích prístrojov. Chyba sa vyjadruje ako súčet chyby  %
z nameranej hodnoty a stálej chyby  % z rozsahu (niekedy sa vyjadruje ako  počet
jednotiek posledného miesta).
Postup pri používaní:
1. Na prístroji zvoľte režim merania a nastavte najväčší rozsah. Skontrolujte, či máte
prístroj prepnutý na správny typ veličiny: DC (-) – jednosmerná, AC (~) – striedavá.
2. Pripojte vodiče do vstupov podľa toho, akú veličinu meriate a zapnite prístroj.
3. Po ukončení merania prístroj vypnite.
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PRESNOSŤ MERANIA ELEKTRICKÝCH VELIČÍN
Nesúlad medzi skutočnou hodnotou veličiny a hodnotou získanou meraním, resp.
výpočtom, je spôsobený nielen chybami merania, ale aj chybami zaokrúhľovania,
chybami numerických metód (zanedbanie členov v rozvoji do radu) a chybami
matematického modelu (nesprávny odhad aproximácie funkcie pri stanovení funkčnej
závislosti meraných veličín).
Delenie chýb merania:






Hrubé chyby (omyly) vznikajú nepozornosťou pozorovateľa pri meraní
(nesprávne odčítanie zo stupnice meracieho prístroja, zlý zápis nameranej hodnoty,
porucha prístroja, nesprávne nastavené podmienky merania). Pri opakovaných
meraniach ich spoznáme ako hodnoty, ktoré sa podstatne líšia od ostatných
nameraných hodnôt. Merania zaťažené hrubou chybou sa vylúčia pri spracovaní
výsledkov, pri malom súbore nameraných hodnôt sa odporúča vykonať dodatočné
merania.
Systematické chyby sú spôsobené nedokonalosťou použitých prístrojov, meracej
metódy, zmyslových orgánov pozorovateľa. Uvedené chyby vedú k takým hodnotám
veličiny, ktoré sú trvale vyššie alebo nižšie ako správna hodnota.
 Chyby meracích metód vznikajú nepresnosťou, nedokonalosťou použitého
spôsobu merania. Tieto chyby možno odstrániť spresnením metódy alebo
zavedením korekcií.
 Chyby meracích prístrojov majú pôvod v ich nedokonalom zhotovení. Pri
elektrických meracích prístrojoch možno túto chybu vypočítať z udanej
triedy presnosti, u digitálnych pomocou chyby diskrétnosti.
 Chyby osobné (pozorovacie) vznikajú nedokonalosťou zmyslových orgánov
pozorovateľa napr. oneskorenou reakciou pri meraní času, či pri
odhadovaní desatín dielika na stupnici prístroja. Tento druh chýb možno
vylúčiť automatizovanou registráciou údajov.
Náhodné chyby vznikajú pri každom pozorovaní a prejavujú sa tým, že výsledky pri
opakovaných meraniach za tých istých podmienok sa od seba líšia. Tieto chyby
nemajú znaky pravidelnosti a sú spôsobené rôznymi vonkajšími vplyvmi. Keďže
nepoznáme ich veľkosť, chybu nemôžeme odstrániť. Pomocou teórie
pravdepodobnosti však môžeme stanoviť hranice, v ktorých s určitou
pravdepodobnosťou náhodná chyba leží.
Najdôležitejšie zdroje chýb pri meraní elektrických veličín:



Pozorovacie chyby – nepresné odčítanie údaju zo stupnice prístroja, zlé nastavenie
nulovej polohy ručičky a pod. Pri odčítaní údajov z ručičkových prístrojov sa
pozeráme zásadne kolmo na stupnicu!
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Nedodržanie predpísaných podmienok merania:
o vonkajšie rušivé jednosmerné alebo striedavé magnetické polia môžu vyvolať
chybu presahujúcu triedu presnosti prístroja;
o prúdové preťaženie elektrického obvodu;
o nekvalitné kontakty spojovacích vodičov môžu svojím premenným prechodovým odporom vyvolať fluktuácie prúdu v obvode;
o spotreba prístroja vždy ovplyvňuje údaj meradla, preto treba zvoliť také
zapojenie, aby sa iba v malej miere menili prúdové, resp. napäťové pomery v
obvode;
Nepresnosť samotných prístrojov – je spôsobená ich konštrukciou a je vyjadrená
triedou presnosti.

Treba si uvedomiť, že výsledok merania fyzikálnej veličiny sa vždy líši od jej skutočnej
hodnoty. Pri meraní sa snažíme nájsť interval, v ktorom sa skutočná hodnota veličiny
(s určitou pravdepodobnosťou) nachádza. Dopracujeme sa k nemu opakovanými
meraniami, výsledky ktorých štatisticky spracujeme:
Aritmetický priemer (stredná hodnota) z n meraní pre veličinu X:
X

X1  X 2  ...  X n 1 n
  Xi
n
n i 1

(VI)

Odchýlka i-teho merania ∆Xi od strednej hodnoty je :
(VII)

X i  X i  X

Priemerná odchýlka nameraných hodnôt  X :

X 

X1  X 2  ...  X n
n



1 n
 X i
n i 1

(VIII)

Relatívna odchýlka veličiny δX [%]:

X 

X
100%
X

(IX)

Nameranú hodnotu veličiny uvádzame v tvare X  X  X . Skutočná hodnota veličiny
sa teda nachádza v intervale X  X , X  X .
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Normálne rozdelenie náhodných chýb
Pri štandardnom spracovaní výsledkov merania pracujeme s normálnym
(Gaussovským) rozdelením chýb. Takéto rozdelenie vyplýva z nasledovných
predpokladov:





každá náhodná chyba merania sa dá vyjadriť ako súčet veľmi malých samostatne
nepozorovateľných elementárnych chýb, spôsobených vplyvmi pri meraní
(kolísanie teploty, tlaku, vlhkosti atď.);
pri veľkom počte meraní sa chyby rovnakej veľkosti ale rôzneho znamienka (kladné
a záporné) vyskytujú rovnako často;
frekvencia výskytu (početnosť) chýb sa zmenšuje so zväčšovaním chyby, t. j. veľké
chyby sa pozorujú zriedkavejšie ako malé chyby.

Gaussovo rozdelenie má tvar

1
X  
e
 2

 X  X 0 2
2 2

, X   ,   ,

(X)

kde φ(X) je hustota pravdepodobnosti, e je Eulerovo číslo, X0 skutočná hodnota veličiny
a σ smerodajná odchýlka. V dôsledku pôsobenia náhodných chýb (ktoré spĺňajú vyššie
uvedené predpoklady) predstavuje výsledok fyzikálneho merania náhodnú spojitú
veličinu. Hustota pravdepodobnosti je taká funkcia, pomocou ktorej môžeme pre spojitú
veličinu X určiť pravdepodobnosť P, s akou bude ležať v intervale hodnôt <a,b>:
b

P  a  X  b      X dX

(XI)

a

Smerodajná odchýlka σ sa vo fyzike veľmi často používa k vyhodnoteniu presnosti
merania a so skutočnými chybami súvisí takto:



1 N
2
 Xi  X0 

N i 1

(XII)

Zo vzorca (XII) vidíme, že sa rovná odmocnine zo strednej hodnoty druhých mocnín
odchýlok. Odtiaľ pochádza ďalšie pomenovanie pre σ stredná kvadratická odchýlka.
Používa sa aj pojem štandardná odchýlka. Vzťah (XII) predpokladá, že je k dispozícii N
meraní základného súboru, ktorý v sebe zahŕňa všetky možné hodnoty náhodnej veličiny
X. Skutočné chyby nepoznáme, preto namiesto nich využijeme aritmetický priemer X
(VI) a odchýlky meraní X i (VII). V praxi potom počítame tzv. výberovú smerodajnú
odchýlku s, ktorá je odhadom σ. Výberový súbor obsahuje n meraní a je konečnou
podmnožinou N.

s

2
1 n
Xi  X 


n  1 i 1

20

(XIII)

Význam smerodajnej odchýlky vidíme na obr. IX. Veľkosť σ určuje šírku rozdelenia,
rozptyl hodnôt okolo strednej hodnoty. Pre rôzne intervaly okolo strednej hodnoty
meranej veličiny platí:

P  X  3 , X  3   99, 73%
P  X  2 , X  2   95, 45%
P  X   , X     68, 27%
Vidíme, že σ vlastne udáva mieru presnosti merania. V okolí 1σ strednej hodnoty sa
nachádzajú 2/3 z celkového počtu nameraných hodnôt.

Obr. IX: Gaussovské rozdelenie chýb.

ORGANIZÁCIA LABORATÓRNYCH CVIČENÍ Z ELEKTRINY
A MAGNETIZMU
1. Domáca príprava na praktikum – oboznámenie sa s úlohou, meracími prístrojmi
a postupmi podľa návodov;
2. Praktikum 3 x 45minút
a) odovzdanie referátu z predchádzajúcej úlohy, krátky úvod k meraniu, priestor na
otázky;
b) samostatné meranie (prípadne vo dvojiciach), vyhotovenie zápisu o práci
v laboratóriu – protokolu, protokol na konci hodiny podpisuje cvičiaci;
3. Samostatné vypracovanie referátu podľa predlôh, prípadná konzultácia
s cvičiacim.
Každý študent je povinný absolvovať všetky úlohy. Študent prípadnú absentovanú úlohu
musí nahradiť v termíne dohodnutom s cvičiacim. Podmienkou udelenia hodnotenia
z praktika je odovzdanie všetkých referátov.
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Pokyny pre prácu s elektrickými zariadeniami vo fyzikálnom praktiku:
1. Každý študent sa riadi pokynmi vedúceho praktika. Ak si nie je istý svojimi
schopnosťami alebo okamžitým stavom, musí to včas oznámiť vedúcemu
cvičenia.
2. Počas merania sa okrem určeného postupu nesmú robiť žiadne manipulácie na
zariadeniach úlohy. Prípadnú poruchu zariadenia treba okamžite nahlásiť
vedúcemu.
3. Na elektrických zariadeniach sa nesmie pracovať s mokrými rukami. Je zakázané
nosiť na cvičenia kovové retiazky, náramky, prstene a pod.
4. Študent smie pripojiť zostavený obvod ku zdroju napätia až po jeho skontrolovaní vedúcim cvičenia.
5. Kontrola, montáž a demontáž zostavovaného elektrického obvodu sa môže
vykonávať až po jeho odpojení od zdroja napätia.
6. Po vypnutí vysokonapäťového zdroja možno elektrický obvod rozpájať až po
vybití kondenzátorov.
7. Na hasenie horiacich elektrických zariadení možno použiť snehový alebo
práškový hasiaci prístroj.

Použitá literatúra:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Slavínska, D. a kol: FYZIKA I (Laboratórní cvičení), Vydavatelství ČVUT, 1998
Uhrová, H. a kolektív: Laboratórní cvičení z fyziky, VŠCHT Praha, 1995
Dillinger, J. a kolektív: FYZIKA, Návody na laboratórne cvičenia, Vydavateľstvo STU, 1997
Pavlík, J: Fyzikálne praktikum II, Návody na praktické cvičenia z elektriny a magnetizmu, UK
Bratislava, 2002
Kohaut, P., Kundracik, F.: Špeciálne praktikum z elektroniky I, UK Bratislava, 2003
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Úloha č.1

MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU
Teoretickým základom pre určovanie odporu je Ohmov zákon. Ten pochádza ešte
z rokov 1825 – 1827, kedy nemecký fyzik Georg Simon Ohm uverejnil sériu prác,
v ktorých opísal výsledky experimentov s elektrickými prúdmi v najčastejšie
používaných kovových vodičoch. Pri meraní rozdielu potenciálov (napätia) U na
definovanom úseku vodiča v závislosti od pretekaného prúdu I zistil, že pri danej teplote
a pre daný materiál je závislosť napätia U od prúdu I vodičom lineárna, a možno ju
napísať jednoduchým vzťahom U = R.I, kde R je koeficient úmernosti, závislý od druhu
materiálu, od teploty, od dĺžky úseku, jeho priečnej geometrie a nazýva sa odpor
(rezistancia) vodiča.
Pre potreby elektrotechniky a elektroniky sa priemyselne vyrábajú elektrotechnické
súčiastky s odporovými vlastnosťami, nazývané rezistory alebo odporníky, nesprávne
„odpory“. Podľa našich noriem sa v elektrických schémach rezistory znázorňujú
symbolom
R

s vyznačením hodnoty odporu, prípadne aj prípustného tepelného výkonu (na
vyznačenie hodnoty odporu, jej tolerancie a výkonu sa používa aj farebný kód).
Menovitý odpor rezistora je výrobcom predpokladaná hodnotu odporu súčiastky. Pod
toleranciou menovitého odporu rozumieme maximálnu dovolenú odchýlku skutočnej
hodnoty odporu od menovitej.

Pracovné úlohy:
1. Zmerať odpor troch, rádovo rôznych, rezistorov digitálnymi ohmmetrami.
2. Určiť odpor týchto rezistorov priamou a substitučnou metódou.
3. Vyčísliť chyby merania a na základe nich posúdiť presnosť jednotlivých meracích
metód a ich vhodnosť na meranie rezistorov rôznych veľkostí.

Meranie odporu priamou metódou (z Ohmovho zákona)
Ohmov zákon hovorí, že pri prechode prúdu I rezistorom s odporom R dochádza
k úbytku napätia na ňom U = R.I. Pre odpor potom platí:

R

U
.
I

(1.1)

Ak teda zmeriame prúd, pretekajúci rezistorom a napätie na ňom, jednoducho môžeme
určiť jeho odpor R. Treba si však uvedomiť, že meracie prístroje, ktorými meriame tieto
23

elektrické veličiny, ovplyvňujú elektrický obvod a do istej miery skresľujú výsledok.
Meracie prístroje (ampérmeter a voltmeter) majú totiž vlastný vnútorný odpor, čím sa
menia pomery v obvode. Vzťah (1.1) preto má iba obmedzenú použiteľnosť.
Priamu metódu možno použiť v intervale odporov približne 1 – 104 Ω a pri vhodnej
voľbe meracích prístrojov s triedou presnosti 0,2 až 1 sa dá dosiahnuť presnosť asi 0,5
až 2 %. Experimentálne meranie odporu R z Ohmovho zákona má dva varianty.
V zapojení podľa obr. 1.1 je meraný odpor R zapojený paralelne s voltmetrom a jeho
údaj predstavuje skutočný úbytok napätia U na ňom. Prúd IA tečúci cez ampérmeter je
v tomto prípade daný súčtom prúdu I cez odpor a prúdu IV tečúceho cez voltmeter:

Obr. 1.1

I A  I  IV  I 

U
,
RV

(1.2)

kde RV je vnútorný odpor voltmetra. Odpor rezistora RK korigovaný na vnútorný odpor
vyjadríme ako:
RK 

U
U
.

U
I
IA 
RV

(1.3)

Zo vzťahu (1.3) je zrejmé, že údaj ampérmetra musíme pre výpočet odporu korigovať.
Korekcia bude tým menšia, čím je vnútorný odpor voltmetra väčší ako meraný odpor.
Všimnite si, že v prípade RV >> R môžeme korekciu zanedbať. Ak napríklad použijeme
ampérmeter a voltmeter triedy presnosti 1, meriame prúd a napätie s chybou približne
1 % a môžeme zanedbať všetky vplyvy korigujúce výsledok o hodnoty menšie ako 1 %.
Ak je teda R/RV < 0,01 môžeme vplyv voltmetra zanedbať, preto je tento spôsob vhodný
na meranie menších odporov. Na meranie veľmi malých odporov (10-1 Ω a menších), nie
je však táto metóda vhodná, nakoľko sa začnú prejavovať vplyvy prechodových odporov
na svorkách prívodných vodičov, napätie na samotnom odpore je nepatrné a ťažko sa dá
merať s potrebnou presnosťou.
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Obr. 1.2

V zapojení podľa obr. 1.2 údaj ampérmetra predstavuje skutočný prúd I tečúci odporom
R, ale napätie UV merané voltmetrom je rovné súčtu napätia U na meranom odpore a
napätia UA na ampérmetri s vnútorným odporom RA:
UV  U  U A  U  IRA

(1.4)

Pre korigovanú hodnotu odporu RK dostávame výraz

RK 

U UV  IRA UV


 RA .
I
I
I

(1.5)

Keď je vnútorný odpor ampérmetra oveľa menší ako vyšetrovaný odpor, vplyv
ampérmetra možno zanedbať. Vnútorný odpor ampérmetrov býva rádovo 10-1 Ω až 1 Ω,
preto je toto zapojenie vhodné na meranie veľkých odporov (R >> RA). Veľmi veľké
odpory už však nemožno merať presne, nakoľko obvodom tečie veľmi malý prúd, ktorý
sa nedá merať s dostatočnou presnosťou.

Meranie odporu substitučnou metódou
Substitučná metóda je pomerne rýchla a presná metóda na meranie elektrického
odporu. Jej princípom je nahradenie neznámeho odporu RX v elektrickom obvode takým
známym porovnávacím odporom RN, aby v obvode tiekol rovnaký prúd IA (obr. 1.3a).
Potom platí: RX = RN. Ako odpor RN môžeme použiť odporovú dekádu. Odporová
dekáda je premenlivý odpor (obr. 1.3b), ktorý je zložený z viacerých sekcií obsahujúcich
desať rovnakých rezistorov (veľkosť 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000 Ω), zapojených do
série. Na dekáde môžeme nastaviť ľubovoľný odpor v rozmedzí od 0,1 do 111111,1 Ω s
krokom 0,1 Ω.

25

Obr. 1.3a

Obr. 1.3b

Rozsah presne merateľných hodnôt odporu obmedzuje zhora citlivosť ampérmetra
(kedy obvodom tečie malý prúd) a dostupnosť presných odporových dekád (bežné sú do
105 Ω). Presnosť metódy je daná presnosťou porovnávaného odporu (odporové dekády
sú triedy presnosti 0,1 až 1) a presnosťou odčítania prúdu (u ampérmetrov 0,2 až 1).
Substitučnou metódou môžeme merať odpor s relatívnou presnosťou 0,3 až 2 %. Na
meranie malých odporov (rádovo 1 Ω a menšie) nie je substitučná metóda vhodná.
Musíme voliť meracie prístroje s malým vnútorným odporom (RA < RX), ktoré sú
obyčajne málo citlivé a musíme merať pri veľkých prúdoch, ktorými sa rezistory značne
zahrievajú (tým menia veľkosť svojich odporov). Správnosť výsledkov je ovplyvnená aj
stabilitou zdroja.

Pracovný postup:
1.
a) Zmerajte dvomi rôznymi multimetrami neznáme, rádovo rôzne odpory troch
rezistorov a porovnajte ich s hodnotami odporov udávanými výrobcom –
menovitým odporom. Údaje zapisujte do tabuľky. Vypočítajte stredné hodnoty
(aritmetický priemer) odporu týchto rezistorov.
b) Zistite využitím Ohmovho zákona hodnoty týchto odporov z merania prúdu
a napätia v zapojení podľa obr. 1.1 a obr. 1.2. Merajte pri 3 rôznych hodnotách
napätia zdroja. Pre zapojenie 1.1. použite avomet (viď. Úvod k fyzikálnemu
praktiku) ako voltmeter, prúd merajte digitálnym ampérmetrom. Pre zapojenie
1.2 avomet použite v režime ampérmetra a napätie merajte digitálnym voltmetrom. Údaje zaznamenávajte do tabuľky. Nezabudnite pri meraniach do
tabuľky uvádzať aj príslušné meracie rozsahy.
c) Zistite vnútorné odpory RA a RV pre použité rozsahy avometu:
Vnútorný odpor voltmetra RV je 1 kΩ na každý V rozsahu (platí od rozsahu
300 mV), t.j. napr. pre rozsah 6 V bude RV = 6 kΩ. Vnútorný odpor ampérmetra RA
určíte priamo digitálnym ohmmetrom, pripojeným k príslušným svorkám
prístroja. Pre každý rozsah zmerajte vnútorný odpor a z nameraných údajov
zostrojte graf závislosti vnútorného odporu RA od rozsahu. Rozsahové údaje
v grafe zobrazte na osi x v logaritmickej mierke.
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d) Vypočítajte hodnoty odporov bez korekcie (podľa vzorca 1.1) a s korekciou na
vnútorný odpor voltmetra, resp. ampérmetra (podľa vzorcov 1.3, resp. 1.5).
Výsledky štatisticky spracujte: pre každý rezistor v danom zapojení vypočítajte
najpravdepodobnejšiu hodnotu jeho odporu (aritmetický priemer), určte
priemernú a aj relatívnu odchýlku vášho merania. Výsledné, vypočítané hodnoty
odporov porovnajte s ich menovitými hodnotami RM.
2.
a) Zmerajte substitučnou metódou neznáme odpory rezistorov v zapojení podľa
obr. 1.3a. Najprv zostavte obvod s meraným rezistorom a na zdroji nastavte
napätie 5 V. Pri tomto napätí si zapíšte zodpovedajúcu hodnotu prúdu na
ampérmetri. Potom vymeňte odpor za odporovú dekádu RN, na ktorej podľa
veľkosti práve meraného odporu už máte nastavenú východiskovú hodnotu 50 Ω,
500 Ω alebo 5000 Ω. Nalaďte odporovú dekádu tak, aby ampérmetrom tiekol
rovnaký prúd ako v prípade meraného rezistora. Celkový odpor na dekáde sa tak
bude rovnať hodnote neznámeho odporu.
b) Odhadnite chyby merania na základe triedy presnosti použitého ampérmetra a
presnosti porovnávacieho odporu RN.
3.
V diskusii porovnajte presnosť použitých metód pre zmerané odpory a posúďte
ich vhodnosť na meranie odporov rôznych veľkostí.

Pomôcky :
Pracovná doska s meranými odpormi (rádovo rôzne), analógové a digitálne meracie
prístroje, regulovateľný zdroj jednosmerného napätia, odporová dekáda, vodiče.

Poznámky:





Venujte pozornosť použitým jednotkám meraných fyzikálnych veličín!
Výchylky ukazovateľa (ručičky) analógových meracích prístrojov upravte voľbou
správneho meracieho rozsahu tak, aby dosahovali hodnoty v druhej polovici,
resp. druhej tretine stupnice použitého rozsahu!
Nepomýľte sa pri zostrojovaní grafu závislosti vnútorného odporu ampérmetra
RA (os y) od meracieho rozsahu (os x, mierka osi x je log10, rozsahové údaje
nezlogaritmovať)!

Použitá literatúra:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Belluš, M. a kol : Fyzikálne praktikum II, Elektrina a magnetizmus, UK Bratislava, 1990
Čičmanec, P: Elektrina a magnetizmus, Alfa, Bratislava, 1980
Tirpák, A.: Elektromagnetizmus, Polygrafia SAV, Bratislava, 1999
Pavlík, J: Fyzikálne praktikum II, Návody na praktické cvičenia z elektriny a magnetizmu, UK
Bratislava, 2002
Horák, Z.: Praktická fyzika, SNTL, Praha, 1958
Brož, J. a kol.: Základy fysikálních meření, SPN, Praha, 1967
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Protokol k úlohe č. 1
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Úloha č. 2

MERANIE ELEKTROMOTORICKÉHO NAPÄTIA A VNÚTORNÉHO
ODPORU ZDROJA
Zariadenia, ktoré sú schopné prenášať náboj proti elektrickému poľu, a tak
udržiavať stály rozdiel potenciálov medzi svojimi výstupnými svorkami aj v prípade, ak
cez tie svorky tečie elektrický prúd, sa nazývajú zdroje elektromotorických napätí
(EMN). Toto napätie sa zvykne označovať symbolom ε. V zdrojoch EMN sa daná (napr.
mechanická, chemická) forma energie mení na elektrickú energiu. Veľmi ilustratívnym
príkladom, v zmysle uvedenej definície zdroja EMN, je známy Van de Graaffov generátor,
v ktorom sa sníma z jednej elektródy náboj a mechanicky (transmisným izolačným
pásom) sa prenáša proti sile poľa na druhú elektródu. Iný príklad prenosu elektrického
náboja proti silám poľa je primárny elektrochemický (galvanický) článok, alebo
sekundárny elektrochemický článok (akumulátor), v ktorom sa potenciálový rozdiel na
elektródach udržuje vďaka elektrochemickým pochodom na elektródach ponorených v
elektrolyte. Výkonovými zdrojmi EMN sú rôzne druhy jednosmerných, ale hlavne
striedavých generátorov určených na výrobu elektrickej energie v elektrárňach.
Každý reálny zdroj napätia (akumulátor, batéria) môžeme považovať za sériovú
kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím  a vlastného vnútorného
odporu Ri (obr. 2.1). Pod elektromotorickým napätím rozumieme napätie na svorkách
nezaťaženého zdroja, tzn. zdroj nedodáva prúd do vonkajšej záťaže. Vnútorný odpor
zdroja Ri je odpor, ktorý zdroj kladie vlastnému prúdu, alebo aj prúdu iných zdrojov,
ktoré sú zapojené v okruhu. Ak zaťažíme zdroj vonkajším odporom RZ, napätie U na
tomto odpore je vždy menšie ako EMN a závisí od veľkosti vnútorného odporu zdroja Ri.
Tomuto napätiu U na svorkách zaťaženého zdroja hovoríme svorkové napätie.

Obr. 2.1: Schematické znázornenie obvodu s reálnym zdrojom napätia.

Zo schémy obvodu na obr. 2.1 vidíme, že vnútorný odpor zdroja Ri a zaťažovací
odpor RZ sú sériovo zapojené. Na základe toho pre prúd I, pretekajúci obvodom, môžeme
napísať
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I


Ri  RZ

.

(2.1)

Svorkové napätie U je rovné úbytku napätia na odpore RZ:

U  I  RZ .

(2.2)

Dosadením (2.2) do (2.1) pre EMN dostaneme vzťah

  I .Ri  I .RZ  I .Ri  U .

(2.3)

Podľa veľkosti vnútorného odporu sa zdroje delia na tvrdé a mäkké zdroje. Tvrdý
zdroj je taký, ktorý má malý vnútorný odpor vo vzťahu k možným záťažovým odporom.
V takom zdroji spád napätia Ri .I na jeho vnútornom odpore je malý v porovnaní s 
a svorkové napätie zdroja U zostáva aj pri jeho veľkom zaťažení (veľkom prúde) blízke
EMN zdroja, čo vidíme zo vzťahu (2.3). Tvrdým zdrojom je napr. akumulátorová batéria
používaná v automobiloch. Jej vnútorný odpor v dobrom stave je rádovo Ri ~ 10–3 Ω. Ak
zoberieme do úvahy, že spúšťač automobilu potrebuje prúd I ~ 200 A, je pri štarte spád
napätia na vnútornom odpore zdroja Ri .I ~ 0,2 V, čo pri 12 V batérii predstavuje pokles
jej svorkového napätia asi na 11,8 V, teda asi o 1,7 %. Takýto pokles neovplyvní činnosť
spúšťača. Ak je batéria zle ošetrovaná, môže jej vnútorný odpor vzrásť o jeden alebo viac
rádov, teda na hodnotu ~ 10–2 Ω alebo aj viac, čo by pri rovnakom prúde znamenalo
pokles svorkového napätia o 2 V, teda na 10 V, a to by už nemuselo stačiť na roztočenie
spúšťača. Ideálnym napäťovým zdrojom je hypotetický zdroj s nulovým vnútorným
odporom. Jeho svorkové napätie U zostáva stále, pri ľubovoľnom zaťažení, rovné EMN
zdroja.
Tvrdým zdrojom je z hľadiska spotrebiteľa aj bytová prípojka (zásuvka)
k energetickej sieti 230 V, 50 Hz. Aj pri veľkom zaťažení zásuvky toto napätie, presnejšie
jeho amplitúda, resp. efektívna hodnota, zostáva relatívne stále. Proti neprimeranému
preťaženiu je elektráreň chránená systémom poistiek a ističov po celej rozvodovej trase.
Napätie 230 V je tvrdé a pri skrate napr. cez ľudské telo neklesne, ale elektrickým
prúdom zabíja!
Zdroj s veľkým vnútorným odporom (napr. vybitá batéria) sa nazýva mäkký zdroj.
Medzi mäkké napäťové zdroje patrí aj Van de Graaffov generátor a vôbec všetky
elektrostatické generátory napätia. Aj keď ich EMN môže dosahovať stotisíce až milióny
voltov, vzhľadom na ich vysoký vnútorný odpor toto napätie pri sebemenšom zaťažení
prudko klesá až k nule.
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Elektrolýza a vznik elektromotorického napätia v elektrochemickom
článku (doplňujúci text)
Kvapaliny, ktoré neobsahujú voľné častice s elektrickým nábojom, nevedú elektrický prúd.
Preto je napríklad destilovaná voda izolantom. Ak však vo vode rozpustíme látku, ktorej
molekuly majú schopnosť disociovať (rozkladať sa na ióny), získame vodivý roztok – elektrolyt.
Elektrolytmi môžu byť napríklad vodné roztoky niektorých kyselín, zásad alebo solí.
Elektrolýzou nazývame dej, pri ktorom dochádza k látkovým zmenám v elektrolyte alebo na
elektródach, ak elektrolytom prechádza elektrický prúd.
Galvanický (primárny elektrochemický) článok je zdrojom jednosmerného napätia.
Skladá sa z elektrolytu a z dvoch elektród. Pri ponorení elektród do elektrolytu prebieha na
rozhraní elektródy a elektrolytu chemický dej. V dôsledku tohto deja vzniká tzv. elektrická
dvojvrstva, ktorej prislúcha určité napätie. Veľkosť napätia medzi elektródou a elektrolytom je
pre rôzne kovy a rôzne elektrolyty rôzna. Preto ak ponoríme do elektrolytu dve navzájom
chemicky odlišné elektródy, tak medzi nimi vzniká elektromotorické napätie.
Voltov článok bol historicky prvým zdrojom stáleho elektrického prúdu (rok 1800).
Chemické procesy prebiehajúce vo Voltovom článku ilustruje obr. 2.2. Ióny H+ z elektrolytu
(kyseliny sírovej) prijímajú elektróny a vzniká plynný H2, ktorý sa vylučuje na medenej
elektróde. Medená elektróda sa preto nabije kladne. Materiál zinkovej elektródy sa postupne
rozpúšťa a tvorí ióny Zn2+, pričom sa uvoľňujú do obvodu elektróny. Zinková elektróda je preto
záporne nabitá. V priebehu tejto chemickej reakcie sa elektródy pokrývajú drobnými bublinkami
plynov, nastáva ich polarizácia, H2SO4 sa mení na síran zinočnatý a napätie na Voltovom článku
postupne klesá

Obr. 2.2: Schematické znázornenie fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich vo Voltovom článku [8].

Pracovné úlohy:
1. Zmerať elektromotorické napätie  vybraného zdroja (plochej batérie) priamo
analógovým aj digitálnym voltmetrom.
2. Vyšetriť vlastnosti odporového deliča a kompenzačnou metódou určiť EMN
zdroja.
3. Využitím grafickej závislosti svorkového napätia U od prúdu I pre uzavretý obvod
určiť EMN a vnútorný odpor Ri pre meraný zdroj.
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4. Výsledky všetkých troch metód vzájomne porovnať a v diskusii poukázať na
prednosti a nedostatky týchto meracích metód.

Meranie elektromotorického napätia zdroja priamou metódou
EMN článku s malým vnútorným odporom môžeme zmerať priamo s použitím
voltmetra s veľkým vnútorným odporom. Chyba merania je daná presnosťou použitého
prístroja.

Meranie elektromotorického napätia kompenzačnou metódou
Kompenzačné metódy sú využívané najmä pri meraní EMN jednosmerných zdrojov,
ako aj na presné určenie rozdielu potenciálov v jednosmerných obvodoch v ustálenom
stave. Výhodou kompenzačnej metódy je, že napätie meriame bez odberu prúdu
z meraného elementu, t. j. pri meraní článkov meriame skutočné EMN.
Skôr ako vysvetlíme podstatu kompenzačnej metódy, potrebujeme sa ešte
oboznámiť s tzv. odporovým deličom napätia. Takéto zapojenie vidíme na obr. 2.3.

Obr. 2.3: Schéma zapojenia obvodu s funkciou „odporového deliča“ napätia.

Svorkové napätie U jednosmerného zdroja sa v tomto prípade delí v pomere odporov
dvoch sériovo zapojených rezistorov R1 a R2. Podobne ako pre zapojenie na obr. 2.1, aj tu
môžeme analogicky pre prúd I pretekajúci obvodom ako aj pre napäťový spád na
rezistoroch napísať

I

U
, resp. U1,2  I .R1,2
R1  R2

(2.4)

Ďalej platí
U  U1  U 2 .

(2.5)

Pre naše meranie je dôležité poznať úbytok napätia U2 (meraný voltmetrom) medzi
uzlami A a B. Ten vyjadríme pomocou vzťahov (2.4) nasledovne:
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U 2  I .R2  U

R2
.
R1  R2

(2.6)

Ak použijeme premenlivý odpor R2 (v našom prípade odporovú dekádu), potom zmenou
jej hodnoty dokážeme regulovať napätie U2 na výstupe deliča.
Rozšírením odporového deliča o pomocný obvod s meraným zdrojom EMN
neznámej veľkosti εx – plochou batériou, už môžeme realizovať jej meranie
kompenzačnou metódou. Zapojenie je znázornené na obr. 2.4.

Obr. 2.4: Schéma zapojenia obvodu na meranie EMN kompenzačnou metódou.

Ak sa potenciály v uzloch A a C, resp. B a D rovnajú, t. j. U2 = Ux, potom medzi týmito
uzlami netečie prúd (údaj ampérmetra). Požadovaný stav elektrického obvodu
docielime voľbou správnej hodnoty R2 na odporovej dekáde, čím vykompenzujeme prúd
v pomocnom obvode na hodnotu 0 A. Bez odoberaného prúdu sa neprejaví vnútorný
odpor meraného zdroja a jeho svorkové napätie Ux (údaj voltmetra) sa bude rovnať
elektromotorickému napätiu εx – viď. vzorec (2.3). Hľadanú hodnotu εx teda môžeme
určiť na základe vzorca (2.6).

Určenie EMN a vnútorného odporu zdroja z merania závislosti U = f(I)
Pre uzavretý elektrický obvod platí vzťah (2.1), teda prúd prechádzajúci
elektrickým obvodom (obr. 2.5a) sa rovná podielu EMN zdroja a súčtu vnútorného
odporu zdroja Ri a zaťažujúceho odporu RZ. Merané svorkové napätie U je priamo
úmerné prúdu I v obvode (2.2), t. j. funkcia U = f(I) je lineárna. Ak pre rôzne zaťažovacie
odpory RZ v obvode zmeriame dvojice (U, I) a následne ich zobrazíme v grafe, potom túto
množinu experimentálne určených bodov môžeme aproximovať priamkou (obr. 2.5b).
Upravením rovnice (2.3) dostávame požadovaný tvar funkcie

f  I   U    I .Ri ,
ktorý ďalej porovnávame s rovnicou priamky v smernicovom tvare
y  q  k .x .
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(2.7)

Odtiaľ už vidíme, že absolútny člen q (priesečník s osou y, t. j. I = 0) udáva elektromotorické napätie ε a absolútna hodnota smernice k sa rovná vnútornému odporu Ri:

q   , resp. k  Ri .

Obr. 2.5a: Schéma zapojenia obvodu na meranie závislosti
U = f(I).

(2.8)

Obr. 2.5b: Experimentálne namerané hodnoty
závislosti U = f(I) s lineárnym fitom.

Pracovný postup:
1.

Zmerajte EMN nezaťaženého zdroja (plochej batérie) digitálnym voltmetrom
a avometom v režime voltmetra. Namerané hodnoty EMN (spolu s použitým
rozsahom a triedou presnosti avometu) si poznačte do protokolu. Vyčíslite relatívnu
chybu merania EMN avometom (na základe použitého rozsahu a triedy presnosti
prístroja).

2.
a) Zostavte elektrický obvod s napäťovým deličom podľa schémy na obr. 2.3, kde
odpor R1 = 47 kΩ (hodnotu vopred overíte digitálnym multimetrom) a odpor R2
predstavuje odporová dekáda. Na zdroji jednosmerného napätia nastavte
výstupné napätie na U = 10 V (hodnotu overte voltmetrom, pripojeným ku
svorkám zdroja). Napätie U počas merania už ďalej nemeníte. Paralelne
pripojeným digitálnym voltmetrom budete sledovať napäťový spád U2 na
odporovej dekáde R2. Pre šesť hodnôt R2 z intervalu 1 kΩ; 100 kΩ zmerajte
prislúchajúce napätia U2. Hodnoty R2 zvoľte tak, aby hodnoty napätia U2 boli
rozložené na celom rozsahu 0 - 10 V. Údaje zapisujte do tabuľky. Presnosť deliča
napätia overte porovnaním nameranej a vypočítanej hodnoty napätia U2 (podľa
vzorca (2.6)) pre všetky hodnoty R2 a určte priemernú hodnotu relatívnej
odchýlky U .
b) Pred zostavením obvodu pre kompenzáciu prúdu odpojte jednosmerný zdroj
napätia a na odporovej dekáde nastavte východiskovú hodnotu odporu
R2 = 50 kΩ. K odporovému deliču následne pripojte ampérmeter a meranú
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batériu so zatiaľ neznámym εx podľa schémy na obr. 2.4. Nakoniec ku svorkám
batérie paralelne pripojte digitálny voltmeter, ktorým meriate jej svorkové
napätie. Po zapnutí prístrojov by ampérmetrom mal tiecť prúd približne 90 A.
Zapnite zdroj jednosmerného napätia a nastavte na ňom U = 10 V (hodnotu
overte voltmeterom). Zmení sa hodnota aj znamienko prúdu na displeji
ampérmetra. Vašou úlohou je nastaviť odporovú dekádu na takú hodnotu R2, aby
medzi uzlami A a C, t. j. ampérmetrom, tiekol nulový prúd. Potom platí:
U2 = Ux = εx. Túto hodnotu R2 si zapíšte do protokolu a potom ju použite vo vzorci
(2.6) na výpočet hľadaného EMN εx. Relatívna odchýlka výstupného napätia
deliča U tu predstavuje aj relatívnu chybu v určení EMN. V referáte nameranú
3.

4.

hodnotu EMN uveďte v tvare εx±Δεx.
Zostavte elektrický obvod podľa obr. 2.5a, pomocou ktorého budete merať závislosť
svorkového napätia U od prúdu I. Vykonajte sériu meraní dvojíc (I, U) pre šesť
rôznych hodnôt odporu RZ v obvode. Jednotlivé rezistory vám budú počas meraní
postupne rozdávané. Údaje si zapisujte do príslušnej tabuľky. Z nameraných údajov
zostrojte graf funkcie U = f(I), zobrazeným súborom experimentálnych dát preložte
priamku (lineárny fit) a zobrazte v grafe jej rovnicu. Dĺžku fitovacej priamky upravte
(extrapolujte) v grafe tak, aby priamka pretínala os y, čím sa na nej vyznačí hodnota
ε. Z rovnice priamky určte EMN aj vnútorný odpor meranej plochej batérie, na
základe (2.8).
Vzájomne porovnajte výsledné hodnoty EMN plochej batérie získané všetkými tromi
meracími metódami a podrobte ich diskusii. Zhodnoťte výsledky merania aj z
pohľadu zisteného vnútorného odporu batérie.

Pomôcky:
Plochá batéria 4,5 V, sada rezistorov, odporová dekáda, pracovný panel, regulovateľný
zdroj jednosmerného napätia, digitálne meracie prístroje, avomet, vodiče.

Poznámky:




Batériu do obvodu pripájame vždy iba na krátky čas, ktorý je nevyhnutný pre
vykonanie merania. Dlho zapojená batéria sa rýchlejšie vybije, čo sa odzrkadlí aj
na výsledkoch merania.
Kompenzáciu prúdu v zapojení podľa obr. 2.4 považujeme za ukončenú po
dosiahnutí 0 A na najmenšom rozsahu digitálneho ampérmetra.
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Protokol k úlohe č. 2

Zapojenie 2.1

R1 []

R 2 []

U [V]

U 2 nam [V]

U2vyp [V]

namerané

vypočítané

U =

U 2 nam  U 2 vyp

U 

Zapojenie 2.2
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U 2 vyp

[%]

Zapojenie 2.3

RZ 

Zapojenie 2.4
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U V

I  A

Úloha č. 3

VYUŽITIE OSCILOSKOPU PRI VYŠETROVANÍ ZÁKLADNÝCH
VLASTNOSTÍ OBVODOV SO STRIEDAVÝM NAPӒTÍM

Striedavý elektrický prúd
Dôležitou triedou časovo premenných napätí a prúdov sú periodické napäťové
a prúdové priebehy, ktoré sú z matematického hľadiska periodické funkcie času.
Periodickou je taká funkcia času, ktorej hodnoty sa v časových intervaloch T pravidelne
opakujú. Časový interval T sa nazýva perióda funkcie. Periodické prúdy a napätia majú
veľký technický význam, pretože s periodickými striedavými prúdmi pracuje napríklad
elektrická energetika. Rovnako dôležité sú periodické elektrické procesy v obvodovej
elektronike, ktorá sa zase využíva v telekomunikácii, regulačnej technike, v počítačových
obvodoch a inde. Základná frekvencia (kmitočet) takých prúdov začína pri nule
(konštantné prúdy a napätia) a končí v infračervenej oblasti, pri frekvenciách ~ 1012 Hz.
Pri vyšších frekvenciách už stráca pojem elektrického prúdu fyzikálny zmysel.
Periodická veličina, ktorá nemení svoju polaritu, sa nazýva pulzujúca (obr. 3.1a).
Špeciálnym prípadom periodických veličín sú jednosmerné veličiny, ktorých veľkosť sa
s časom nemení. Periodické veličiny, ktoré menia behom cyklu polaritu (obr. 3.1b) sa
nazývajú kmitavé veličiny. Špeciálnym prípadom sú striedavé veličiny, ktorých
stredná hodnota za celistvý násobok periódy T je nulová (obr. 3.1c). Pre strednú
hodnotu striedavého napätia U môžeme napísať:
T

1
U   U  t dt  0 .
T0

(3.1)

Keďže integrál funkcie sa rovná ploche pod danou funkciou (ploche medzi krivkou
funkcie a osou x), potom pre striedavú veličinu to znamená rovnosť plôch od kladnej
a zápornej polperiódy.

a)

b)

c)

Obr. 3.1: Typy periodických veličín - a) pulzujúca, b) kmitavá, c) striedavá [3].
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Z kmitavých veličín majú v elektronike význačné postavenie striedavé veličiny
opísané harmonickými funkciami času sinωt a cosωt. Tieto harmonické prúdy
a napätia sa ľahko generujú, matematické operácie s harmonickými funkciami sú
pomerne jednoduché a ľubovoľné periodické funkcie možno vyjadriť práve súčtom
(superpozíciou) harmonických veličín. Harmonické napätie máme vyjadrené v tvare

U  t   U m sin t    ,   rad.s -1   2 f 

2
,   rad  ,
T

(3.2)

kde Um je amplitúda napätia, ω uhlová frekvencia a φ počiatočná fáza. Analogicky
môžeme vyjadriť aj harmonický prúd. Efektívna hodnota (angl. root mean square –
RMS) striedavého elektrického prúdu Ief je mierou práce P, ktorú vykoná elektrický prúd
za jednu periódu:

P t   R  I 2 t 
T

T

1 2
R  I  T   R  I  t  dt  I ef 
I  t dt
T 0
0
2
ef

2

I ef 
analogicky platí: U ef 

Im
2

0, 707 I m pre harmonický prúd

Um
2

0, 707U m pre harmonické napätie

(3.3)

Stupnice striedavých voltmetrov a ampérmetrov sú okalibrované práve v efektívnych
hodnotách harmonického signálu.

Obr. 3.2: Tvary periodických (funkcií) signálov – a) obdĺžnikový, b) pílovitý, c) trojuholníkový, d) zložený
(superpozícia viacerých periodických signálov) [3].
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Osciloskop
Osciloskop je najvšestrannejší elektronický merací prístroj, ktorý možno použiť vo
všetkých odboroch, ktoré súvisia s meraním. Osciloskop zobrazuje výchylkou
svietiaceho bodu na tienidle obrazovky okamžitú hodnotu napätia privedeného na jeho
vstup. Najčastejšie sa používa na zobrazenie v kartézskej súradnej sústave, a to
funkcionálnych závislostí dvoch napätí. Ak sa použijú vhodné prevodníky fyzikálnych
veličín na elektrické napätie, možno osciloskopom zobraziť priebehy vyjadrujúce
skutočné chovanie sa fyzikálnych sústav.
Principiálnu schému analógového osciloskopu vidíme na obr. 3.3. Tvorí ho
obrazová elektrónka s elektrónovou tryskou (nepriamo žeravená katóda), elektrónová
optika, dva páry vychyľovacích doštičiek a tienidlo, v uvedenom poradí. Elektróny sa
uvoľňujú termoemisiou z katódy. Zväzok elektrónov je urýchľovaný a fokusovaný
smerom k tienidlu elektrónovou optikou (na obr. 3.3 nie je zobrazená). Elektrónová
optika pozostáva z viacerých súborov kovových valcov a diskov s otvormi na osi
obrazovky – anód. Vhodným nastavením anódových napätí sa dosahuje správne
zaostrenie elektrónového zväzku, jas a citlivosť obrazovky. Takto fokusované
elektróny ďalej prechádzajú dvoma pármi vychyľovacích doštičiek. Tu sú vychyľované
z priameho smeru podľa napätia naloženého na doštičkách vplyvom elektrického poľa
buď v horizontálnom alebo vo vertikálnom smere. Elektróny pri dopade na tienidlo
pokryté fluorescenčnou vrstvou generujú svietiacu stopu. Výchylka stopy od stredu
obrazovky je zložením výchylky vo vodorovnom smere, úmernej napätiu Ux,
privedeného na vstup X, a výchylky vo zvislom smere úmernej napätiu Uy na vstupe Y.

Obr. 3.3: Principiálna schéma osciloskopu.

Ak na vstup X privedieme tzv. pílovité napätie, môžeme sledovať časový priebeh
signálu, resp. „rozmietať“ napätie na vstupe Y. Táto funkcia je tak významná, že
osciloskopy majú vo vnútri zabudovaný zdroj pílovitého napätia (tzv. časovú základňu)
s premennou frekvenciou.
Základná konfigurácia osciloskopu má tieto prvky (obr. 3.4): obrazovku, vstupy X
a Y, vertikálny zosilňovač a riadenie frekvencie časovej základne. Obrazovka má
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tzv. raster (mriežku), ktorý udáva stupnicu na oboch osiach. Ovládacími prvkami
nastavujeme, koľko voltov sa má zobraziť na jeden dielik vo vertikálnom smere
(vertikálny zosilňovač) a koľko sekúnd na dielik v horizontálnom smere (časová
základňa, v ms, μs). Aby sa dal časový priebeh signálu zobraziť pozorovateľne, musí
každý nový priebeh časovej základne začínať v tej istej fáze signálu. Pomer kmitočtu
signálu a časovej základne musí byť celé číslo. Pri malých rozdieloch obraz „uteká“, pri
veľkých je tienidlo pokryté chaotickou zmesou. Treba preto časovú základňu
synchronizovať.

Obr. 3.4: Ovládacie prvky osciloskopu RFT EO 211.

Vlastnosti osciloskopu RFT EO 211:
Vertikálny zosilňovač:
- citlivosť: 10 mV/diel, prepínateľná v 10 rozsahoch v skokoch 1:2:5:10
- kmitočtový rozsah: 0 – 10 MHz (DC) resp. 2 Hz – 10 MHz (AC)
- presnosť: ± 5%
- vstupná impedancia: paralelná kombinácia odporu 1 MΩ s kondenzátorom 32 pF
Horizontálny zosilňovač:
- citlivosť: 0,5 V/diel s plynulou zmenou 1:2,5
- kmitočtový rozsah: 2 Hz – 0,5 MHz
- vstupná impedancia: paralelná kombinácia odporu 1 MΩ s kondenzátorom 32 pF
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Časová základňa:
- kalibrácia: 30 ms/diel až 0,3 μs/diel, prepínateľná v 11 rozsahoch v skokoch 1:3:10
- presnosť: ± 10%
Čas zahrievania: 5 minút.

Osciloskopom sledujeme rýchle elektrické priebehy. Rozlišujeme dva pracovné režimy:
 X-Y mód – sledujeme bod na obrazovke, ktorého pohyb vo vertikálnom smere je
určený veľkosťou napätia na vstupe Y a horizontálny pohyb je určený napätím na
vstupe X;
 t-Y mód (čas-Y mód) – sledujeme bod na obrazovke, ktorého pohyb vo
vertikálnom smere je určený napätím na vstupe Y, zatiaľ čo horizontálny pohyb je
riadený vnútorne tak, aby sa bod opakovane v pravidelných intervaloch
pohyboval zľava doprava (tzv. časová základňa). Týmto sa na obrazovke objaví
časová závislosť napätia Uy(t) v grafe s osami t, Uy. Ustálený obrázok vidíme ale
len vtedy, ak ide o rýchle periodické deje vhodne zosynchronizované s časovou
základňou.

Príprava osciloskopu na meranie
Osciloskop zapnite sieťovým spínačom. Skontrolujte signalizáciu zapnutia a vyčkajte
asi dve minúty, než sa katóda obrazovky riadne nažeraví. Zaostrite stopu na tienidle
obrazovky. Ak sa na tienidle neobjaví stopa, pokúste sa ju nájsť pomocou ovládacích
prvkov posunu
Najprv skúste zvislý smer. Ak ste neúspešní, nastavte ovládací
prvok zvislého posunu do strednej polohy intervalu nastavenia a vyskúšajte šťastie vo
vodorovnom smere. Ak ani to nepomáha, nastavte aj tento ovládací prvok do strednej
polohy a vráťte sa na začiatok. Skontrolujte či je časová základňa prepnutá do režimu
voľného odbiehania, či nemáte privádzaný signál a súčasne nastavenú vysokú citlivosť
vstupov (odpojte signál, znížte citlivosť). Ak je osciloskop v poriadku, mali by ste mať
úspech.

Pracovné úlohy:
1) Overiť základné ovládacie prvky osciloskopu a ich funkcie. Nastaviť na obrazovke
osciloskopu vhodný priebeh striedavého napätia sínusového tvaru a oboznámiť sa so
spôsobom určenia veľkosti napätia, dĺžky periódy a kmitočtu signálu.
2) Okalibrovať pomocou osciloskopu generátor striedavých signálov.
3) Overiť pomocou osciloskopu usmerňovací účinok polovodičovej diódy.

Kalibrácia generátora striedavých signálov
Skutočná frekvencia signálu privádzaného z nízkofrekvenčného generátora NG 1.81
(pozri Úvod k fyzikálnemu praktiku) nemusí presne zodpovedať nastavenej hodnote na
nej. Takáto odchýlka frekvencie predstavuje systematickú chybu. Časový priebeh
napätia sa dá zobraziť na osciloskope a na základe parametrov zobrazeného priebehu
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možno vypočítať skutočný kmitočet ako aj efektívnu hodnotu Uef napäťového signálu.
Funkčnú závislosť skutočnej frekvencie f od nastavenej frekvencie na generátore fgen
udáva tzv. kalibračná krivka. Kalibračnú krivku získame z grafu tejto závislosti
fitovaním množiny experimentálne zistených dvojíc (fgen, f) vhodnou funkciou (zvyčajne
priamkou). Takéto meranie sa dá uskutočniť podľa zapojenia na obr. 3.5.

Obr. 3.5: Schéma zapojenia pre kalibráciu nízkofrekvenčného generátora.

Po privedení harmonického napätia na vstup Y osciloskopu sa na obrazovke zobrazí
príslušný signál, ktorého parametre sú znázornené na obr. 3.6. Dĺžku (periódu)
signálu v dielikoch budeme značiť písmenom a, výšku signálu (dvojnásobok
amplitúdy) v dielikoch písmenom b.

Obr. 3.6: Parametre zobrazeného signálu na obrazovke osciloskopu.

Keďže poznáme časové rozlíšenie (časovú základňu) Cx [s/diel] a vertikálne
zosilnenie Cy [V/diel] na vstupe Y, základné vlastnosti signálu môžeme vypočítať
nasledovným spôsobom:
perióda signálu: T s  a  diel  Cx s/diel
frekvencia signálu: f  T 1  Hz
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(3.4)

Výška signálu  špička-špička  : U 0  V   b  diel   CV  V/diel 
Amplitúda signálu: U m  V  

U0
2

(3.5)

Vyšetrovanie usmerňovacieho účinku polovodičovej diódy
Na napájanie elektronických prístrojov, pri niektorých elektrických pohonoch
a v mnohých ďalších aplikáciách potrebujeme jednosmerný prúd. Získame ho
usmernením striedavého prúdu. V tejto časti sa preto oboznámime s vlastnosťami,
zapojením a meraním polovodičovej diódy, ktorá má usmerňovací účinok a filtráciou
usmerneného napätia využitím osciloskopu. Princíp polovodičovej diódy s jeho matematickým modelom je uvedený v teoretickej časti Vzorového referátu.
Podstatou diódy je usmerňujúci jav spočívajúci v rôznej vodivosti súčiastky
v jednom a v druhom smere. Charakteristika diódy (Obr. 3.7) v priepustnom smere
ukazuje, že dióda má spočiatku veľký odpor, ktorý po dosiahnutí určitého napätia (tzv.
prahové napätie) začne veľmi rýchlo klesať. S rastúcim prúdom IP sa úbytok napätia Up
na dióde na strmej časti charakteristiky mení iba nevýrazne. Prúd v nepriepustnom
(závernom) smere IZ je v širokom rozmedzí takmer konštantný, ale pri dosiahnutí tzv.
prierazného napätia sa vodivosť diódy značne zvýši, čo má za následok tepelné zničenie
PN prechodu a tým aj celej diódy.

Obr. 3.7: Voltampérová charakteristika diódy.

Najjednoduchšie zapojenie usmerňovača (obr. 3.8) je tvorené diódou D a zaťažovacím
odporom RZ. V prvej polperióde napätie nadobúda kladné hodnoty, dióda (pri tejto
orientácii v obvode, obr. 3.8a) je vtedy polarizovaná v priepustnom smere a v obvode
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potečie prúd IP. V druhej, zápornej polperióde je dióda polarizovaná v nepriepustnom
smere a obvodom netečie prúd (záverný prúd IZ je zanedbateľný). Stručne povedané
dióda prepúšťa iba kladnú časť signálu (obr. 3.8b). Tomuto zapojeniu sa tiež hovorí
jednocestný usmerňovač.

Obr. 3.8: Schéma zapojenia diódy ako usmerňovača. [7]

Účinnosť takéhoto usmerňovača je malá. Jednocestne usmernené napätie (obr. 3.8b) má
výrazne pulzujúci charakter, a preto je nevhodné na napájanie elektronických zaria-dení.
Za usmerňovač preto treba zaradiť filter, ktorý striedavú zložku usmerneného napätia
potlačí, čím sa dosiahne vyhladenie signálu (obr. 3.8c). Filter tvorený konden-zátorom C
sa zapája paralelne k zaťažujúcemu odporu RZ. V prvej štvrťperióde strie-davého napätia
U sa kondenzátor nabije na maximálnu hodnotu napájacieho napätia Um. V dobe poklesu
napätia U sa kondenzátor C vybíja cez zaťažovací odpor RZ. Filtrované napätie má
kolísavý charakter, jeho hodnoty sa menia medzi Umin a Umax okolo úrovne jednosmernej
zložky napätia US (obr. 3.9).

Obr. 3.9: Priebeh filtrovaného napätia.

Stupeň filtrácie charakterizuje činiteľ zvlnenia k. Je to pomer striedavej zložky
(zvlnenia) Uzv usmerneného napätia k jeho jednosmernej zložke US:
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k  % 

U zv
100%
US

(3.6)

Pre malé zvlnenia platia nasledujúce vzťahy s dostatočnou presnosťou:

U zv 

U max  U min  , U
2

S



U max  U min 
2

(3.7)

Čím je rozdiel Umax – Umin menší, tým je filtrácia dokonalejšia. Pre orientačné meranie
činiteľa zvlnenia postačuje jednosmerný voltmeter, ktorým určíme jednosmernú zložku
US (jej priemernú hodnotu), a striedavý voltmeter, ktorým môžeme približne zmerať
zvlnenie napätia Uzv (priebeh totiž nie je harmonický).

Pracovný postup:
1.

a) Zostavte obvod podľa zapojenia na obr. 3.5. Napätie z nízkofrekvenčného
generátora do obvodu privádzate koaxiálnym (tieneným) káblom. Ako
východiskovú hodnotu nastavte na zdroji fgen = 400 Hz a napätie Um = 2 V. Toto
napätie môžte počas merania meniť. Osciloskopické merania budú uskutočnené
v móde t-Y. Na obrazovke osciloskopu nastavte vhodný priebeh signálu. Pre 8
rôznych frekvencií fgen harmonického napätia určte parametre zobrazeného
priebehu a a b a zmerajte nízkofrekvenčným voltmetrom efektívnu hodnotu
napätia Uef. Merania vykonajte aj pre jeden pílovitý a jeden obdĺžnikový priebeh.
Namerané údaje zapisujte do pripravenej tabuľky v protokole.
b) Vypočítajte efektívnu hodnotu napätia Uef zo vzorca (3.3) a porovnajte
vypočítané a namerané hodnoty. Zistené rozdiely hodnôt zdôvodnite v diskusii.
c) Zostrojte graf závislosti skutočnej (nameranej) frekvencie harmonického
signálu f od frekvencie fgen nastavenej na generátore. Zobrazeným súborom dát
preložte priamku (lineárny fit) – kalibračnú krivku, a zobrazte v grafe jej
rovnicu. Dĺžku fitovacej priamky upravte v grafe tak, aby priamka pretínala os y.
2.
a) Zostavte obvod podľa obr. 3.8, zatiaľ ešte bez kondenzátora. Zaťažovací odpor
R = 47 kΩ. Ku svorkám značeným + a – sa pripojte koaxiálnym káblom a ten
priveďte na vstup Y osciloskopu. Na nízkofrekvenčnom generátore nastavte
harmonické napätie vhodnej amplitúdy. Sledujte na osciloskope tvar
usmerneného napätia. Odpojte osciloskop a ku svorkám + a – pripojte digitálny
multimeter. Zmerajte jednosmernú a striedavú zložku signálu a vypočítajte
činiteľ zvlnenia k (3.6). Teraz zapojte do obvodu paralelne kondenzátor
C = 22 μF a pozorujte ako sa zmenil priebeh signálu. Pokúste sa zo zobrazeného
priebehu určiť Umax a Umin. Ak sa podarí, potom na základe (3.6) a (3.7)
vypočítajte činiteľ zvlnenia k. Činiteľ zvlnenia určte aj meraním napätia
digitálnym voltmetrom. Pozorované priebehy si poznačte do protokolu.
b) Porovnajte zistené činitele zvlnenia k pre usmernený prúd bez filtra a s filtrom.
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Pomôcky:
Generátor striedavých signálov, osciloskop, nízkofrekvenčný milivoltmeter, pracovná
doska, polovodičová dióda, rezistor, kondenzátor, vodiče a koaxiálne káble.

Poznámky:






V rámci domácej prípravy na praktikum si naštudujte aj ovládanie nízkofrekvenčného generátora, nízkofrekvenčného milivoltmetra a princíp polovodičovej
diódy! Popis nájdete v Úvode k fyzikálnemu praktiku, resp. Vzorovom referáte
(Príloha č.2).
Pozor! Výsledný vzťah (3.3) platí iba pre harmonický prúd! Pre iné periodické
priebehy I(t) dostávame samozrejme iný pomer amplitúdy a efektívnej hodnoty.
Pri zapájaní treba dbať na to, aby zemniace svorky koaxiálnych káblov z nízkofrekvenčného generátora a nízkofrekvenčného voltmetra boli vzájomne spojené.
Najvýznamnejším výsledkom vášho merania bude kalibračná krivka generátora
striedavých signálov. Kalibračnú krivku totiž, v prípade potreby a na pokyn
vyučujúceho, budete využívať pri výpočtoch v nasledujúcich úlohách na praktiku
(Úloha č. 4, č. 5).

Poznámka:
Okrem analógových osciloskopov, ktoré popisujeme a používame v praktiku, sú dnes
predovšetkým používané digitálne osciloskopy. Digitálne osciloskopy umožňujú
zobrazovať veľmi pomalé deje, veľmi rýchle deje, robiť rôzne matematické operácie,
merania, môžeme ich pripájať k počítačom a údaje získané z nich ďalej spracovať na
počítači. Tieto výhody ich predurčujú na použitie v laboratóriách pri sledovaní napríklad
veľmi rýchlych fyzikálnych procesov a podobne. V digitálnom osciloskope sa informácia
o signále získava vzorkovaním - digitalizáciou. Digitalizácia sa uskutočňuje v A/D
prevodníkoch. Zdigitalizovaná informácia sa zapíše do pamäti, z ktorej sa podľa potreby
vyberie tá časť, ktorá nás zaujíma. Z pamäti digitalizovaný signál prechádza cez
prevodník D/A, čím získavame opäť analógový (spojitý) priebeh pôvodného vstupného
signálu.
Použitá literatúra:
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[4]
[5]
[6]
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P. Čičmanec: Elektrina a magnetizmus, Všeobecná fyzika 2, Alfa, Vyd. tech. a ekonom. literatúry,
Bratislava 1980
Tirpák, A.: Elektromagnetizmus, Polygrafia SAV, Bratislava, 1999
Kohaut, P., Kundracik, F.: Špeciálne praktikum z elektroniky I, UK Bratislava, 2003
D. Mayer: Úvod do teórie elektrických obvodů, SNTL, ALFA, Praha 1978
Uhrová, H. a kol.: Laboratórní cvičení z fyziky, VŠCHT Praha, 1995
Slavínska, D. a kolektív: FYZIKA I (Laboratórní cvičení), Vydavatelství ČVUT, 1998
Koubek, V., Lepich, O.: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, SPN, 2003
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Protokol k úlohe č. 3

Zapojenie 3.1

Tvar signálu

Generátor
fgen [Hz]

a[diel]

b[diel]

Časová základňa
Cx[ms/diel]

Vertikálne zosilnenie
Cy[V/diel]

Harmonický

400

obdĺžnikový
trojuholníkový

50

Vypočítané
f[Hz]

fg  f
fg

 100% 

Amplitúda
Um[V]

Namerané
Uef[V]

Vypočítané
Uef[V]

Zapojenie 3.2
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Úloha č. 4

MERANIE INDUKČNOSTI PRIAMOU METÓDOU
Elektromagnetická indukcia a pojem indukčnosti
Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie hovorí, že indukované elektro-motorické
napätie (EMN) εi a prúd v uzavretom obvode vzniká vždy, keď sa mení magnetický indukčný
tok Φ v okolí vodiča. Matematické vyjadrenie možno formulovať v tvare

i  

d
.
dt

(4.1)

Prítomnosť záporného znamienka vo vzťahu (4.1) je vysvetlená Lenzovým zákonom, a
ten hovorí, že indukované EMN generuje (indukovaný) prúd v obvode, ktorý svojím
magnetickým účinkom pôsobí proti zmene indukčného toku, ktorá ho vyvolala. Lenzov
zákon je v podstate vyjadrením zákona zachovania energie v elektrodynamike.
Indukčný tok Φ je daný vzťahom

 
   Bd S ,

(4.2)

S

z ktorého vidíme, že jeho hodnota sa môže meniť buď zmenou vektora magnetickej
indukcie B alebo zmenou vektora plochy S . Indukčný tok Φ sa ale vo väčšine prípadov
ťažko počíta. Problém spočíva v tom, že pri zložitých prúdových obvodoch úlohu
výpočtu magnetického indukčného toku nevieme ani matematicky sformulovať. Preto
treba hľadať iný spôsob výpočtu indukčného toku.

Na obr. 4.1 vidíme jednoduchý prúdový obvod
dĺžky l, vymedzujúci plochu S v priestore.
V tomto prúdovom obvode (prúdovej slučke)
zdroj EMN ε vytvára prúd I. Tento prúd budí v
každom bode plochy S magnetické pole
indukcie B , ktoré možno vyjadriť BiotovýmSavartovým-Laplaceovým zákonom


  0 I dl  r
B
.
4 l r 3

Obr. 4.1

52

(4.3)

Dosadením výrazu (4.3) do vzorca (4.2) dostávame indukčný tok Φ v tvare
.


   0
 4

 
dl  r  
S l r 3 dS   I .

(4.4)

Výraz (4.4) je jednoduchý lineárny vzťah medzi indukčným tokom Φ a prúdom I, ktorý
ho produkuje. Tieto veličiny sú zviazané koeficientom úmernosti


L 0
4

 
dl  r 
S l r 3 dS ,

(4.5)

ktorému hovoríme indukčnosť obvodu. Indukčnosť L je závislá iba od geometrie
rozloženia prúdovodiča, jeho rozmerov a magnetických vlastností (permeability)
prostredia. Na základe (4.5) možno pre indukčný tok obvodom napísať
  L I ,

(4.6)

čo je vlastne statickou definíciou indukčnosti. Praktický význam však majú časovo
premenné prúdy I(t), v dôsledku ktorých dochádza k vlastnej indukcii – samoindukcii, a
podľa Faradayovho zákona (4.1) vznikne v takom obvode indukované protinapätie

i  L

dI
dt

(4.7)

Jednotkou indukčnosti je henry (H) a podľa definície (4.7) je to indukčnosť obvodu, v
ktorom vzniká indukované EMN 1 V, keď sa v ňom prúd rovnomerne mení rýchlosťou
1 A za 1 s.
Indukčnosti sú spravidla realizované zvinutými prúdovodičmi, teda cievkami.
Cievka je pasívny obvodový prvok a tvorí ju izolovaný vodič (obvykle drôt) navinutý na
nevodivú kostru. V elektrickom obvode sa indukčnosť (cievka) správa ako zásobník
energie magnetického poľa. Zo vzorca (4.5) ľahko usúdime, že indukčnosť cievky
výrazne ovplyvňuje prítomnosť magnetického jadra (vysoká permeabilita jeho materiálu). Cievka bez jadra sa nazýva vzduchová cievka. Treba si tiež uvedomiť, že
indukčnosť predstavuje každý kúsok aj nezvinutého prúdovodiča.

Praktická elektronika a elektrotechnika pracuje s indukčnosťami od zlomkov
mikrohenry (μH), akými sú vysokofrekvenčné cievky, až do desiatok henry, ktoré
predstavujú vinutia výkonných generátorov a elektrických motorov, prípadne ťažkých
elektromagnetov. Vo vysokofrekvenčnej prenosovej elektrotechnike majú osobitný
význam indukčnosti (na jednotku dĺžky) dlhých dvojvodičových prenosových vedení,
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ktoré spolu s ich kapacitami (na jednotku dĺžky) určujú základné prenosové parametre.
Indukčnosti sú súčasťou každého rezonančného LC obvodu a sú dôležitou súčasťou
elektrických filtrov.

V elektrotechnických schémach sa indukčnosti L zakresľujú symbolmi:

cievka bez jadra (vzduchová)

cievka s jadrom

Podľa geometrie vinutia vodiča (spôsobu rozloženia závitov) sa cievky vyhotovujú
hlavne v tvare solenoidu resp. toroidu (Obr. 4.2). Prúdový obvod na obr. 4.1. môžeme
chápať ako jeden závit cievky. Toroid je cievka navinutá do tvaru kružnice. Solenoid je
valcová cievka s rovnako hustými závitmi rovnakého kruhového tvaru po celej jej dĺžke.
Na praktiku budete merať indukčnosť solenoidu.

toroid

solenoid

Obr. 4.2: Najvýznamnejšie geometrie cievok s ich magnetickými poľami. [6,7]

Ďalším dôležitým javom je tzv. vzájomná indukčnosť. Uvažujme prípad dvoch
cievok blízko seba (obr. 4.3), kde plochy S budú nemenné (cievka má stále rozmery) a
budú sa meniť hodnoty B .

Obr. 4.3

Cievka 1 je navinutá v tvare solenoidu. Okolo tejto
cievky je navinutá cievka 2. Ak cievkou 1 potečie
prúd I1, vytvorí sa v jej okolí magnetické pole,
ktoré bude zasahovať i oblasť cievky 2. V prípade,
že prúd I1 sa bude meniť, bude sa meniť i
magnetický indukčný tok a v cievke 2 sa objaví
indukované EMN. Vo vnútri solenoidu bude
homogénne
magnetické
pole
o veľkosti
NI
B 0 1 1
(4.8)
l
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kde μ0 je permeabilita vzduchu (vákua), N1 je počet závitov cievky 1 s plochou S, l je dĺžka
solenoidu a I1 je prúd, ktorý tečie cievkou. Ak cievka 2 má N2 závitov, tento tok
prechádza cievkou 2 N2-krát. Potom indukované EMN v cievke 2 možno na základe (4.1),
(4.2) a vyjadriť vzťahom:

 2   N2 S

S
dI
dI
dB
  0 N1 N2  1  M 21  1 .
dt
l
dt
dt

(4.9)

Výsledné ε2 je úmerné časovej zmene prúdu I1 v cievke 1. Geometrický faktor cievok,
resp. konštantu úmernosti

M 21  N1 N 2

0 S
l

(4.10)

nazývame vzájomnou indukčnosťou. Ak vymeníme úlohy cievok (premenný prúd
bude I2) a budeme zisťovať indukované EMN v cievke 1, dostaneme

1  M12 

dI 2
.
dt

(4.11)

Dá sa ukázať1, že M12 = M21 = M. Predpokladajme teraz prípad, keď oboma cievkami
potečú prúdy I1 a I2 súčasne. Magnetický tok prechádzajúci každou cievkou bude súčtom
dvoch tokov, ktoré by existovali oddelene. Pretože platí princíp superpozície,
indukované EMN bude úmerné nielen zmene prúdu v druhej cievke, ale aj zmene prúdu
v nej samotnej. To znamená, že pre ε1 a ε2 môžeme napísať:

dI 2
dI
 M 11 1
dt
dt
dI
dI
 2   M 21 1  M 22 2
dt
dt

1   M 12

Obyčajne M11 = L1 a M22 = L2 a nazývame ich vlastnou indukčnosťou.

Typickými vzájomnými indukčnosťami sú v praxi rôzne typy transformátorov.

1

viď napr. Feynmannove prednášky z fyziky 3, str. 382
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(4.12)

Pracovné úlohy:
1. Zmerať indukčnosť L oboch meraných cievok pre tri rôzne frekvencie
napájacieho signálu. Vyskúšať vplyv jadier z rôznych materiálov na hodnotu L.
2. Určiť vzájomnú indukčnosť M meraných cievok na spoločnom Fe a vzduchovom
jadre.

Meranie vlastnej a vzájomnej indukčnosti cievok priamou metódou
Všetko doteraz uvedené platí pre ideálnu cievku. Reálne cievky okrem koeficientu L
majú aj určitý ohmický odpor RL. Potom cievku môžeme znázorniť sériovým spojením
odporu RL a indukčnosti L:

Napätie medzi bodmi 1 a 2 sa rovná:

U   RL  j L   I

,

j L  Z L

(4.13)

kde ZL je induktancia (induktívny, zdanlivý odpor) cievky, ktorá nespôsobuje ohmické
straty, ale fázový posun napätia voči prúdu o π/2. Zo vzorca (4.13) vidíme, že cievka v
obvode s jednosmerným prúdom (ω=0) sa správa ako rezistor. V obvode so striedavým
prúdom sa prejavuje induktancia ZL a lineárne narastá s frekvenciou. Impedancia
cievky v sebe zahŕňa jej ohmický aj induktívny odpor a je daná vzťahom
Z   

RL2   2 L2

(4.14)

Impedanciu Z môžeme určiť z nameraných hodnôt Uef a Ief (efektívne hodnoty napätia a
prúdu) podľa schém na obr. 4.4a a 4.4b, podobne ako pri meraní odporov pomocou
Ohmovho zákona v úlohe č. 1.
Indukčnosť cievky L zo vzťahu (4.14) vyjadríme ako

L

Z

2

 RL2 


2

,Z

 U ef 
2

  RL
 I ef 
L
2 f
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U ef
I ef
(4.15)

a)

b)

Obr. 4.4: Schémy možných zapojení pre meranie indukčnosti.

Pre meranie vzájomnej indukčnosti M dvoch cievok môžeme tiež použiť priamu
metódu. Experiment sa realizuje podľa schémy na obr. 4.5.

Obr. 4.5: Schéma zapojenia cievok pre meranie vzájomnej indukčnosti.

Pre výslednú indukčnosť Lvýsledné dvoch cievok zapojených do série sa vzťah (4.15) zmení
nasledovne:
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Lvýsledné 

Z 2   RL1  RL 2 

2





 U ef

 I ef

2


2
   RL1  RL 2 

.
2 f

(4.16)

Ak tieto cievky spojíme do série tak, že smer magnetických indukčných čiar v dutinách
oboch cievok je rovnaký (ich magnetické toky sú súhlasné), potom sú súhlasne
zapojené a nameriame výslednú indukčnosť

Lvýsledné  Lsúhlasné  L1  L2  2M .

(4.17)

Ak ich spojíme do série tak, že smer magnetických indukčných čiar v dutinách oboch
cievok je opačný, sú zapojené nesúhlasne a nameriame výslednú indukčnosť

Lvýsledné  Lnesúhlasné  L1  L2  2M .

(4.18)

Pri oboch zapojeniach meriame efektívne hodnoty prúdu Ief a napätia Uef. Zo vzťahov
(4.17) a (4.18) pre vzájomnú indukčnosť M dostávame:

M

Lsúhlasné  Lnesúhlasné
.
4

(4.19)

Pracovný postup:
1.

Zmerajte digitálnym ohmmetrom ohmický odpor RL oboch meraných cievok.
Namerané hodnoty si zapíšte do protokolu.

2.

3.

a) Zostavte elektrický obvod podľa obr. 4.4a a na nízkofrekvenčnom generátore
nastavte také harmonické napätie, aby ste na cievke mali asi 5 V (hodnotu
overíte voltmetrom). Pre obe cievky so vzduchovým jadrom merajte napätie Uef
a prúd Ief digitálnymi multimetrami pri troch rôznych frekvenciách fgen (50 Hz,
100 Hz, 200 Hz) – spolu 6 meraní. Pri frekvencii fgen = 100 Hz postupne zasuňte
do danej cievky jadrá z rozličných materiálov a zopakujte meranie prúdu a
napätia – ďalších 6 meraní. Namerané hodnoty si zapisujte do tabuľky v
protokole. Z nameraných hodnôt Uef a Ief na základe vzťahu (4.15) určte
indukčnosť L.
b) Vypočítajte priemernú hodnotu a odchýlku indukčnosti oboch cievok so
vzduchovým jadrom (bez jadra). Porovnajte vypočítané indukčnosti cievok bez
jadra a s tromi rôznymi jadrami a zistené rozdiely zdôvodnite v diskusii.
Zostavte obvod na základe obr. 4.5 a na nízkofrekvenčnom generátore nastavte také
harmonické napätie s frekvenciou 100 Hz, aby ste na sériovo zapojených cievkach
namerali 3 – 5 V. Zmerajte efektívne hodnoty napätia Uef a prúdu Ief na sériovo
zapojených cievkach najprv bez jadra, potom so spoločným železným jadrom.
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Zmeňte orientáciu jednej z cievok na opačnú (opačným zapojením vývodov prvej
cievky v uzloch 1 a 2 alebo v uzloch 3 a 4 v prípade druhej cievky) a meranie
zopakujte. Z nameraných hodnôt vypočítajte výsledné indukčnosti Lsúhlasné a Lnesúhlasné
podľa vzťahu (4.16) a následne vzájomnú indukčnosť cievok M zo vzorca (4.19) pri
spoločnom železnom jadre aj bez jadra. Vypočítané vzájomné indukčnosti
porovnajte a rozdiely podrobte diskusii.

Pomôcky:
Dve cievky so vzduchovým jadrom, generátor striedavých signálov, pracovná doska,
digitálne multimetre, vodiče, koaxiálne káble, tenké tyče (jadrá) z rôznych materiálov
(Fe, Al, novodur).

Poznámky:



Venujte pozornosť použitým jednotkám meraných fyzikálnych veličín!
Priamu metódu v praxi používame len na orientačné meranie L a M! Presné
meranie L i M sa uskutočňuje pomocou mostíkového zapojenia, kde je nutný aj
kapacitný normál (Maxwellov mostík).

Použitá literatúra:
[1]

P. Čičmanec: Elektrina a magnetizmus, Všeobecná fyzika 2, Alfa, Vyd. tech. a ekonom. literatúry,
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R.P Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanove prednášky z fyziky, 3. diel, ALFA, Bratislava,
1988
[2]
Belluš, M. a kol : Fyzikálne praktikum II, Elektrina a magnetizmus, UK Bratislava, 1990
[3]
Tirpák, A.: Elektromagnetizmus, Polygrafia SAV, Bratislava, 1999
[4]
Kohaut, P., Kundracik, F.: Špeciálne praktikum z elektroniky I, UK Bratislava, 2003
[5]
Uhrová, H. a kol.: Laboratórní cvičení z fyziky, VŠCHT Praha, 1995
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Protokol k úlohe č. 4

Zapojenie 4.1

Číslo
cievky

RL
[Ω]

Ief
[mA]

Uef
[V]

f
[Hz]

Z
[Ω]

jadro
-
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L

L  L

[mH]

[mH]

Zapojenie 4.2

Zapojenie
(orientácia)
cievok

Ief
[mA]

Uef
[V]

f
[Hz]

Z

[Ω]

Lsúhlasné
[mH]

Lnesúhlasné
[mH]

jadro
bez jadra
bez jadra
Fe jadro
Fe jadro
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M
[mH]

Úloha č. 5

MERANIE PRENOSOVÝCH VLASTNOSTÍ RC ČLENA
Symbolicko-komplexné zobrazenie elektrických veličín
Analýza obvodov striedavých prúdov s využitím trigonometrických funkcií je pri
zložitých obvodoch veľmi nepraktická a ťažkopádna, pretože vedie k veľmi
komplikovaným a neprehľadným výrazom. Tieto nedostatky odstraňuje elegantná
symbolicko-komplexná metóda, ktorej prednosť je aj v tom, že všetky výpočty
redukuje na algebraické operácie s komplexnými číslami.
Skúmajme obvod so zdrojom striedavého signálu, kde je možné nastavovať kruhovú
frekvenciu ω. Nech máme okamžitú hodnotu harmonického napätia U(t) vyjadrenú
funkciou

U t   U0 cos t    ,

(5.1)

kde U0 je amplitúda harmonického napätia a φ značí fázový posuv od referenčného
priebehu. Tú istú funkciu môžeme zapísať ako komplexné číslo v exponenciálnom tvare
nasledovne:

Uˆ  t   U 0  e j t    U 0  e j   e jt  Uˆ 0  e jt ,

(5.2)

kde Û  t  značí komplexné napätie, j je imaginárna jednotka a Û 0 je komplexná
amplitúda – fázor napätia. Pre fázor Û 0 a fázu φ platia vzťahy:
̂

) |̂ |

(
{̂ }
{̂ }

  arctg

 
Re Uˆ 
Im Uˆ 0

(5.3)

0

Analogicky môžeme vyjadriť aj harmonický prúd.
Fázory harmonických napätí a prúdov je výhodné mať vyjadrené pomocou ich
efektívnych hodnôt, keďže meracie prístroje sú kalibrované v efektívnych hodnotách.
Pre komplexné efektívne hodnoty harmonických veličín platí:
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U
Uˆ 0  m .e j  U 0 .e j
2
I
Iˆ0  m .e j  I 0 .e j
2

(5.4)

Prenosová funkcia - amplitúdová a fázová charakteristika
Elektrický obvod môže prenášaný signál ovplyvňovať tak, že mení amplitúdu a
(alebo) fázu prechádzajúceho signálu. Charakteristiku obvodu možno zobraziť
amplitúdovou a fázovou frekvenčnou charakteristikou.
Vstupný signál je elektrická veličina, ktorá má byť elektronickým obvodom
spracovaná a vstupuje doňho prostredníctvom vstupu, čo je dvojica vstupných uzlov
elektronického obvodu. Výstupný signál je elektrická veličina, ktorá je výsledkom
spracovania signálu elektronickým obvodom a vystupuje z neho dvojicou výstupných
uzlov nazývanou výstup.
Prenosová funkcia udáva súvis medzi odozvou obvodu (výstupným signálom)
a vstupným signálom. Vyjadruje vzťah medzi príčinou a následkom. Pretože periodickú
funkciu času možno pomocou Fourierovho rozvoja vyjadriť ako súčet harmonických
zložiek (t. j. diskrétne spektrum funkcií), je vhodné vyšetrovať amplitúdovú a fázovú
závislosť práve harmonických napätí resp. prúdov od frekvencie.
Ak označíme amplitúdu vstupného napätia ako U1 a výstupného napätia ako U2, potom ich
fázory sú:

Uˆ1  U1.e j1 ( ) a Uˆ 2  U2 .e j2 ( ) ,
kde φ1 a φ2 sú fázy príslušných signálov a v prípade harmonického signálu amplitúdy U1
a U2 predstavujú efektívne hodnoty týchto napätí analogicky ako vo vzťahoch (5.4).
Prenosovú funkciu napätia potom máme definovanú ako

Uˆ 2 U 2 j2 1  U 2 j  
j 

e

e
 K  j   K  j   e   .
ˆ
U1
U1 U1

(5.5)

Výraz (5.5) v sebe zahŕňa amplitúdovú charakteristiku i fázovú charakteristiku obvodu.
Amplitúdovú charakteristiku udáva absolútny člen
K  j   K   

U2
U1

(5.6)

a fázovú charakteristiku poskytuje argument výrazu K(jω) analogicky ako (5.3):
e

j  

     arctg
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Im K  j 

Re K  j 

(5.7)

RC člen ako dolnofrekvenčný priepust
Obvody prenášajúce signál, zostavené z RC členov, sa vyznačujú svojou jednoduchosťou a majú v praxi široké uplatnenie. Dajú sa zoradiť do štyroch skupín:
hornofrekvenčný priepust (angl. high-pass), dolnofrekvenčný priepust (angl. low-pass),
pásmový priepust (angl. band-pass) a pásmová zádrž (angl. band-stop). Na praktiku
budeme merať vlastnosti dolnofrekvenčného priepustu (filtra), pomocou ktorého je
už ľahké pochopiť činnosť aj ostatných vymenovaných typov filtrov.
Ideálny dolnofrekvenčný priepust by mal prenášať harmonické signály s nulovým
útlmom v pásme frekvencií od nuly po istú hraničnú frekvenciu fhr. Takýto ideálny
elektrický obvod však nemožno zostaviť, v reálnom zapojení RC členov sa možno
k nemu iba priblížiť. Vhodným priblížením pre účely praktika je obvod na obr. 5.1:

Obr. 5.1: Jednoduchý dolnofrekvenčný priepust realizovaný RC členom (štvorpólom).

Prúd dodávaný zdrojom do tohto obvodu sa rovná:
I

U1
1
R
jC



jC
 U1 ,
1  j RC

(5.8)

kde U1 je vstupné napätie (dodávané zdrojom). Napätie na výstupe U2 na kondenzátore C
je dané vzťahom
U2 

I
jC



1
 U1 .
1  j RC

(5.9)

Amplitúdovú charakteristiku K(ω) vyjadríme na základe (5.6) ako

K   

U2
1

.
U1
1   2 R 2C 2

(5.10)

Prenos amplitúdy signálu prebieha od hodnoty K(ω) rovnej jedna pri f = 0 Hz
monotónne asymptoticky k nule pre f  ∞ (obr. 5.2a). Parametrom dolnofrekvenčného
priepustu je horný hraničný kmitočet fhr, pri ktorom prenos K(ω) klesá na hodnotu
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1/√2 (tzn. prenášaný výkon je polovičný). Túto hraničnú frekvenciu vyjadríme zo
vzťahu (5.10) ako

1
1
1
1
,

 p 
 f hr 
RC
2 RC
2
1   p2 R 2C 2

(5.11)

pričom frekvencie od 0 Hz po fhr predstavujú pásmo priepustnosti tohto filtra.

Šírka pásma (angl. bandwidth) priepustnosti je definovaná ako interval kmitočtov,
v ktorom činný výkon dodaný do dvojpólu (resp. štvorpólu) nie je menší ako polovica
výkonu dodaného pri rezonancii. Matematicky to možno vyjadriť v tvare:
R.I 2 

1
R.I r2 ,
2

kde I je prúd, Ir je prúd pri rezonancii. Uvedený vzťah možno upraviť na tvar:
I

 Ir

2


I
1
   2 log
2

 Ir


I
   log 2  20 log

 Ir


  10 log 2  3dB


To znamená, že poklesu výkonu o polovicu, alebo inak povedané poklesu amplitúdy na
1/√2-násobok pôvodnej hodnoty, zodpovedá zmena -3 dB (decibel). Stupnica nízkofrekvenčného milivoltmetra je okalibrovaná aj v decibeloch.

Fázovú charakteristiku φ(ω) dostávame z výrazu (5.9) na základe (5.7) v tvare

 ( )  arctg

I m K ( j )
 arctg  RC  .
Re K ( j )

(5.12)

Fázová charakteristika prebieha od nuly pri f = 0 Hz a asymptoticky sa približuje


k 
pre f  ∞ cez     45  pri f = fhr (obr. 5.2b). Fázový posun φ pre
4
2
frekvenciu ω sa prejavuje ako oneskorenie prenosu tejto frekvenčnej zložky voči
vstupnému signálu.
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a) amplitúdová charakteristika

b) fázová charakteristika

Obr. 5.2: Prenosové vlastnosti skúmaného RC člena.

Zosilňovače používané v rádiotechnickej praxi by mali čo najvernejšie zosilniť vstupný
signál. To znamená, že okamžité hodnoty výstupného napätia (prúdu) by mali byť K násobkom odpovedajúcich hodnôt vstupného signálu (K tu značí aj koeficient
zosilnenia). Toto bude splnené, keď bude rovnako zosilnená každá harmonická zložka
vstupného signálu a budú zachované fázové pomery medzi týmito zložkami. Takýto
zosilňovač nemá amplitúdové ani fázové skreslenie. Reálne zosilňovače túto podmienku
spĺňajú len približne a dobre prenášajú vstupný signál len v určitom intervale frekvencií
– čo nazývame pásmový priepust.

Pracovné úlohy:
1. Vypočítať a zmerať amplitúdovú i fázovú charakteristiku dolnofrekvenčného RC
filtra. Určiť frekvenčné pásmo priepustnosti meraného štvorpólu. Vypočítané
i namerané charakteristiky vyniesť do grafov K() a () pre frekvencie z intervalu
<20Hz, 20 000 Hz>.
2. Rozdiely medzi teoretickými a nameranými hodnotami K() a () podrobiť
diskusii.

66

Meranie prenosovej funkcie RC člena
Meranie amplitúdovej charakteristiky RC člena nízkofrekvenčným milivoltmetrom
realizujeme podľa zapojenia na obr. 5.3:

Obr. 5.3: Zapojenie nízkofrekvenčného milivoltmetra pre meranie amplitúdovej charakteristiky RC člena.

Pre vybrané hodnoty f zo zvoleného intervalu frekvencií meriame vstupné napätie U1,
dodávané nízkofrekvenčným generátorom, a výstupné napätia U2 na kondenzátore C.
Z nameraných dvojíc U1, U2 zo vzorca (5.10) už potom jednoducho určíme K(ω) pre
každú frekvenciu f. Grafickým znázornením takto určených hodnôt K(ω) dostávame
priebeh experimentálne určenej amplitúdovej charakteristiky.

Obr. 5.4: Zapojenie osciloskopu pre meranie fázovej charakteristiky RC člena.

Fázovú charakteristiku skúmaného dolnofrekvenčného priepustu určujeme pomocou
osciloskopu, tzv. metódou elipsy. Takéto meranie prebieha v X-Y móde osciloskopu
(pre opis pozri Úlohu č. 3). Zapojenie znázorňuje obr. 5.4. Vstupný signál privádzame
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koaxiálnym káblom na vstup X, výstupný signál na vstup Y osciloskopu. Na rozdiel od
merania nízkofrekvenčným voltmetrom, ktorý meria iba absolútne hodnoty, osciloskop
je schopný zobraziť aj fázové pomery týchto napätí.
Nech je vstupné napätie x, privádzané na vstup X osciloskopu, dané vzťahom

x
x  A.sin t  t  arcsin  
 A

(5.13)

Výstupné napätie y zo štvorpólu (RC člena), ktoré privádzame na vstup Y osciloskopu, je
voči vstupnému signálu fázovo posunuté o φ:

y  B sin t     B sin t cos  B sin  cos t

(5.14)

Dosadením výrazu pre ωt z (5.13) do rovnice (5.14) sa z nej vylúči čas (kmitočet):
y

B
x
x cos   B sin  1   
A
 A

2

2



y x
x
 cos   1     sin 
B A
 A

(5.15)

Umocnením výslednej rovnice (5.15) a následnými úpravami získame požadovaný tvar
2

2

 x   y 
2 xy

  
 
 cos   1 ,
AB sin 2 
 A sin    B sin  

(5.16)

čo predstavuje všeobecnú rovnicu elipsy. Je to rovnica elipsy so stredom v strede
súradnicovej sústavy (obr. 5.5). Pre naše meranie sú významné priesečníky elipsy
s osami x (body elipsy, ktoré majú súradnicu y=0) a y (body elipsy, ktoré majú súradnicu
x=0):

ak y  0 : x   A sin   x  2 A sin 
ak x  0 : y   B sin   y  2 B sin 

(5.17)

Zo rovníc (5.17) úpravami dostávame:

  arcsin

y
x
 arcsin
2B
2A

y 2 B sin  2 B


 K  
x 2 A sin  2 A

(5.18)

Z uvedených vzťahov (5.18) vidíme, že zmeraním parametrov elipsy x´, y´, 2A a 2B,
zobrazenej na obrazovke osciloskopu, môžeme zistiť fázovú i amplitúdovú charakteristiku skúmaného štvorpólu. Význam týchto parametrov ukazuje obr. 5.5:
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Obr. 5.5: Parametre elipsy zobrazenej na osciloskope.

Priemet elipsy na os x je 2A (dvojnásobok amplitúdy vstupného napätia), priemet na os
y je 2B (dvojnásobok amplitúdy výstupného napätia).

Pracovný postup:
1.
a) Zostavte elektrický obvod podľa schémy na obr. 5.3, kde R = 4,7 kΩ
a C = 0,22 μF. Na základe týchto údajov ešte pred meraním vypočítajte zo vzorca
(5.11) hornú hraničnú frekvenciu fhr a jej hodnotu si zapíšte do protokolu. Na
nízkofrekvenčnom generátore zvoľte harmonický výstupný signál. Pre vybrané
frekvencie fgen z intervalu <20Hz, 20 000 Hz> merajte vstupné napätie U1 v bode
1 a výstupné napätie U2 v bode 2 nízkofrekvenčným milivoltmetrom. Pre každú
zvolenú frekvenciu fgen majte pevne nastavenú hodnotu U1 = 1 V (údaj
milivoltmetra v bode 1) a prepojením živej časti koaxiálneho kábla voltmetra do
bodu 2 merajte U2. Frekvencie fgen zvoľte tak, aby ste nameranými bodmi
amplitúdovej charakteristiky mali dostatočne pokrytú oblasť s najvýraznejším
poklesom prenosu (pre porovnanie pozrite obr. 5.2a). K() potom vypočítate zo
vzorca (5.10). Graf amplitúdovej charakteristiky zostrojte ako závislosť K() od
uhlového knitočtu  v logaritmickej mierke. Spolu s experimentálne určenými
bodmi K() v grafe zobrazte aj teoretický priebeh podľa (5.10) . Teoretický
priebeh zobrazte ako súvislú čiaru (bez bodov závislosti - v Exceli: XY závislosť
s hladkou čiarou). Hrúbku čiary teoretickej krivky a veľkosť experimentálnych
bodov si zvoľte tak, aby boli navzájom rozlíšiteľné. V tomto grafe si vyznačte aj
hraničný uhlový kmitočet ωp zo vzorca (5.11).
b) Fázovú charakteristiku merajte na základe zapojenia na obr. 5.4. Na vstupoch X
aj Y osciloskopu nastavte rovnaké zosilnenie 0,5 V/diel. Pri nulovom napätí
najprv nastavte stopu do stredu obrazovky, aby aj meraná elipsa bola v strede
a dali sa odčítať parametre x´ a y´, podľa obr. 5.5. Následne napätie na
generátore nastavte tak, aby zobrazená elipsa pokrývala dostatočne veľkú
plochu na obrazovke a parameter 2A bol celočíselný (v dielikoch mriežky).
Z parametrov elipsy na základe (5.18) určte () aj K(ω). Takto postupujte pri
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2.

každej meranej frekvencii fgen. Pri zostrojovaní grafu fázovej charakteristiky
postupujte rovnako ako v prípade grafického vyhodnocovania amplitúdovej
charakteristiky.
V diskusii porovnajte namerané a teoretické hodnoty K() a (). Taktiež porovnajte namerané K() z oboch meracích metód a na základe vlastností použitých
prístrojov (nájdete ich v návodoch) odhadnite, ktorá metóda je presnejšia.

Pomôcky:
Generátor striedavých signálov, nízkofrekvenčný milivoltmeter, osciloskop, pracovná
doska, kondenzátor, rezistor, vodiče a koaxiálne káble.

Poznámky:





Pri zapájaní treba dať pozor na to, aby zemniace svorky koaxiálnych káblov všetkých
zapojených zariadení boli vzájomne spojené.
Pri zostrojovaní grafov K() a () nezabúdajte frekvencie f previesť na uhlový kmitočet
ω, ktoré potom budú tvoriť údaje osi x. V prípade, ak ste počas merania zvolili rádovo
veľký rozsah frekvencií f, zobrazte uhlový kmitočet ω na osi x v logaritmickej mierke.
Hodnoty () uvádzajte v jednotkách rad.
Experimentálne zistené body v grafoch nespájať! Iba teoretický priebeh má byť
čiarový!
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Tirpák, A.: Elektromagnetizmus, Polygrafia SAV, Bratislava, 1999
Kohaut, P., Kundracik, F.: Špeciálne praktikum z elektroniky I, UK Bratislava, 2003
Pavlík, J: Fyzikálne praktikum II, Návody na praktické cvičenia z elektriny a magnetizmu, UK
Bratislava, 2002
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Protokol k úlohe č. 5

f hr 
fgen
[Hz]

Zapojenie 5.1

71

U1
[V]

U2
[V]

namerané teoretické
K(ω)
K(ω)

fgen
[Hz]

x’(resp.y’)
[diel]

Zapojenie 5.2

Zapojenie 5.3
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2A
[diel]

2B
[diel]

namerané teoretické
namerané
(ω)
(ω)
K(ω)
[rad]
[rad]

Meno:

skupina:

dátum:

Príloha č.1
POKYNY K PÍSANIU REFERÁTOV
Úspešné zvládnutie písania referátov je rovnako dôležitou súčasťou tohto fyzikálneho
praktika, ako sú samotné experimentálne skúsenosti. Napriek zdanlivo obsiahlemu
zoznamu pravidiel, uvedených v tomto návode, si rýchlo osvojíte písanie v odbornom
štýle a získané zručnosti oceníte hlavne pri písaní vašich záverečných prác.
Jeden vzorový referát je k dispozícii vo forme súboru Word 2007, aby ste okrem jej
obsahovej stránky mohli nazrieť aj do spôsobu formátovania textu. Veríme, že sme vám
tým pomohli pri vašej tvorivej práci.
Referát píšeme zásadne v tzv. autorskom pluráli, t.j. 1. osobe množného čísla, využíva sa
ešte trpný rod. Takýmto spôsobom sú písané vedecké články, záverečné práce a pod.
Vyhýbajte sa vysloveniu pocitov a podobných „osobných postrehov“ v texte, referát má
byť vecný, jasný a pochopiteľný. Jednotlivé časti môžete deliť do odsekov (ako vo
vzorovom referáte) alebo do textových blokov (ako napr. v tomto návode). Pre zvýšenie
celkovej prehľadnosti vám odporúčame text zarovnať podľa okrajov. Text referátu nemá
byť doslovným opakovaním toho v návode. V návodoch uvádzame objemnejší výklad
skúmanej tematiky, z ktorého máte vyňať podstatné časti pre vaše meranie a to
v stručnom, vhodne štylizovanom tvare.

Každý referát má obsahovať:
1. Názov úlohy, meno študenta, skupinu, dátum;
2. Teoretický úvod;
3. Stanovené ciele merania;
4. Pomôcky;
5. Postup pri meraní;
6. Výsledky prezentované predovšetkým v podobe tabuliek a grafov;
7. Diskusiu k meraniu;
8. Záver;
9. Podpísaný protokol z merania.
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1. „Identifikačné údaje“ študenta odporúčame uviesť v hlavičke prvej strany
referátu. U niektorých študentov býva zvykom uvedenie týchto údajov spolu
s názvom úlohy na samostatnej 1. strane, pričom na ďalšej strane sa už začína
text referátu. Pre neefektívne využitie papierovej plochy však radíme radšej sa
držať našich odporúčaní.
2. V úvodnej časti referátu musíte vyjadriť cieľ práce, uviesť dôvody, pre ktoré sa
experiment realizuje, a ktorým skutočnostiam v písomnej časti práce venujete
prioritnú pozornosť. V tejto teoretickej časti stručne definujete fyzikálny problém
a hlavne metódu, ktorou budete úlohu riešiť. Táto časť obsahuje aj schému
zapojenia, ktoré ste počas experimentu realizovali. Vo všeobecnosti tu
požadujeme uviesť výsledné vzťahy, ktoré aj využijete pri vašich výpočtoch, nie
celé odvodenia. Nezabudnite však v tomto prípade stručne uviesť aké skutočnosti
vedú ku konečnému vzťahu.
3. Jednotlivé ciele danej úlohy označíte číslom alebo písmenom. Zoznam
pracovných úloh možno uviesť aj pred teoretickou časťou. Pre lepšiu
prehľadnosť textu odporúčame číslo (písmeno) pracovnej úlohy uviesť pri sekcii
(máme na mysli hlavne pracovný postup a prezentáciu výsledkov), kde sa jej
venujete.
4. Postup pri meraní má jasne definovať jednotlivé kroky a spôsob, akým ste sa
dopracovali k experimentálnym údajom. Na základe správne napísaného postupu
je možné rovnakým spôsobom zopakovať meranie aj bez prečítania návodov.
5. Podľa pokynov uvedených v návode spracujete experimentálne údaje do formy
grafov a tabuliek. V referáte sa na grafy a tabuľky odvolávate a uvediete ich
dôležité vlastnosti. Tabuľky aj grafy majú spĺňať požiadavky uvedené v tomto
návode.
6. Počas experimentovania ste sledovali jeden alebo viac fyzikálnych veličín ako aj
podmienky merania, činnosť prístrojov a pod. V diskusii sa máte vyjadriť
k výsledkom vášho merania. Ohodnoťte vaše výsledky, ako sa líšia teoreticky
vypočítané a prakticky zistené hodnoty. Je miera odchýlky v akceptovateľných
medziach? Aké faktory mohli vplývať na vaše meranie: nedokonalosť metódy,
ľudský faktor, vyskytli sa technické problémy pri získavaní veličín?
7. V závere stručne zhodnotíte ako sa vám podarilo vytýčený cieľ/ciele splniť.
Prípadne uvediete ďalší postup merania, ktorým by sa dosiahnuté výsledky mohli
spresniť.
8. V protokole sa nachádzajú tabuľky s nameranými údajmi spolu s vašimi
poznámkami, ktoré ste si na praktiku poznamenali.
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Vzorce a rovnice vkladajte do textu pomocou Microsoft Equation 3.01
(Vložiť/Objekt/...). Nezabúdajte na ich očíslovanie, pomocou nich sa budete v texte na
rovnice odvolávať. V texte referátu, pri zavedení novej veličiny, VŽDY najskôr uvedieme
jej názov spolu s jej značením a ďalej už netreba pri každom výskyte uvádzať jej plný
názov, môžeme používať skratku, značku. Pre odlíšenie značky od obyčajného textu sa
značka zvykne zobrazovať kurzívou. Medzi hodnotou a jednotkou veličiny sa vkladá
medzera. Aby sa zabránilo oddeleniu hodnoty od jej jednotky na koncoch riadkov,
odporúča sa medzi ne vložiť tzv. neoddeliteľnú medzeru: Ctrl+Shift+Medzerník.

Pravidlá pre vytváranie grafov v Exceli:


Každý graf v referáte má svoj názov.



Vložiť/ závislosť XY – len so značkami, t. j. bodový graf! Ak sa vyžaduje iný typ
grafu, potom vás na to upozorníme v návode.



Obe osi majú názov a jednotku veličiny v tvare: veličina [jednotka].



Hlavné a vedľajšie jednotky osí zvoľte primerane k získanému súboru dát,
podobne postupujte pri voľbe zobrazovaného rozsahu osí. Zobrazujte hodnoty
veličiny na osi s presnosťou na maximálne tri desatinné miesta. Nastavenia cez:
Formátovať hlavnú os.



Ak sa rozhodnete ponechať zobrazenú mriežku na ploche grafu, zvoľte pre ňu
svetlejší odtieň sivej.



Fitovanie zobrazeného súboru dát vykonávate cez položku „Pridať trendovú
čiaru“, kde zvolíte požadovanú krivku a zobrazíte v grafe aj rovnicu regresie
spolu s R2.

Pravidlá pre vytváranie tabuliek:

1



Každá tabuľka má svoj názov.



Popri názve meranej veličiny uvádzame aj príslušnú jednotku, v ktorej sú údaje
uvedené. K samotným číselným hodnotám už potom nepíšeme jednotku veličiny.



Hodnoty veličín zaokrúhľujeme na maximálne tri desatinné miesta (tak isto aj v
texte referátu).



Vypočítané hodnoty v tabuľkách protokolu majú byť čitateľné. V opačnom
prípade treba tabuľku zapracovať priamo do referátu.

Pre záujemcov: existuje aj komplexnejší editor rovníc pod názvom MathType- shareware
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Tento návod k písaniu referátov slúži iba ako usmernenie. Podstatné je, aby referát bol
vypracovaný na požadovanej úrovni, obsahoval všetky časti, aby bol prehľadný a logicky
dobre členený. Referáty prosíme odovzdať vo vytlačenej forme. V prípade nejasností sa
neváhajte spýtať vyučujúcich, či už počas samotného praktika, alebo aj behom týždňa.
Majte však na pamäti, odovzdané referáty už nemusíme vracať na opravu.
Použitá literatúra:
[1]
[2]

Pavlík, J: Fyzikálne praktikum II, Návody na praktické cvičenia z elektriny a magnetizmu, UK
Bratislava, 2002
Dillinger, J. a kolektív: FYZIKA, Návody na laboratórne cvičenia, Vydavateľstvo STU, 1997
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Meno:

skupina:

dátum:

Príloha č.2: VZOROVÝ REFERÁT
Úloha: Vyšetrovanie vlastností polovodičovej diódy
Teória:
Usmerňovacím prvkom, zapojeným v usmerňovači, býva polovodičová kremíková dióda.
Znečistením monokryštálu štvormocného Si nepatrným množstvom päťmocného prvku
(napríklad P, As, Sb) vznikne polovodič typu N, pretože z piatich valenčných elektrónov
prímesného atómu sa len štyri zabudujú v kovalentných väzbách a zostávajúci piaty je v
kryštáli takmer voľne pohyblivý a môže sprostredkovať vedenie prúdu. Znečistením
monokryštálu Si trojmocným prvkom (napr. Ga, B, Al) vznikne polovodič typu P. Nižší
počet valenčných elektrónov prímesného atómu podmieňuje existenciu nenasýtenej
kovalentnej väzby, v ktorej chýba jeden elektrón. Pretože v mieste neúplnej väzby je
prebytok kladného náboja a pretože preskokom elektrónov zo susedných väzieb sa
môže neúplná väzba premiestňovať, chová sa takáto väzba ako kladne nabitá a voľne
pohyblivá častica a nazýva sa diera. Diery sprostredkovávajú vedenie elektrického
prúdu v polovodiči typu P. V polovodiči typu N sa okrem voľných elektrónov (väčšinové
nosiče náboja) vyskytujú tiež voľné diery, avšak v koncentrácii podstatne nižšej
(menšinové nosiče náboja). Podobne je to i v polovodiči typ P, kde väčšinovými nosičmi
sú diery a menšinovými nosičmi elektróny. Ak sa vytvoria v jednom monokryštáli obe
oblasti typu P i N, vzniká na ich rozhraní oblasť zvaná PN prechod. V nej existuje
vnútorné elektrické pole vyvolané priestorovým nábojom, ktorý sa vytvorí v tesnom
okolí hraničnej plochy difúziou elektrónov z oblasti N do oblasti P a difúziou dier z
oblasti P do oblasti N. Toto pole vyprázdni oblasť PN prechodu od voľných nosičov
náboja (obr. 1).

Obr. 1: Schématické znázornenie PN prechodu.
Ak pripojíme na polovodič typu P kladný pól a na polovodič typu N záporný pól
jednosmerného zdroja (obr. 2a), oslabí priložené napätie zdroja vplyv vnútorného
elektrického poľa a pri dosiahnutí prahového napätia bude PN prechod prepúšťať
väčšinové nosiče náboja. Vonkajším elektrickým obvodom začne v priepustnom smere
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diódy pretekať prúd IP. Šípka v schématickej značke diódy (obr. 2a) ukazuje smer
priepustnosti prúdu. Ak pripojíme k PN prechodu zdroj s opačnou polaritou (obr. 2b),
väčšinové nosiče budú pritiahnuté elektródami zdroja, tým sa od seba oddialia a šírka
prechodu sa zväčší. Cez prechod sa môžu dostať len menšinové nosiče náboja. Pretože
týchto je v oblasti P i N málo, bude vonkajším obvodom pretekať len veľmi malý záverný
prúd IZ. Prechod je tým polarizovaný v nepriepustnom, čiže v závernom smere
1.

a)
b)
Obr. 2: Zapojenie polovodičovej diódy v priepustnom (a) a nepriepustnom-závernom (b)
smere.
Prúd pretekajúci diódou I ako funkciu priloženého napätia opisuje Shockleyho rovnica:





I  I 0  eU P  1 ,

(1)

kde I0 je nasýtený (saturačný) prúd v závernom smere2, Up je vstupné napätie diódy.
Koeficient α je daný vzťahom

 H

e
,
kT

(2)

kde e je náboj elektrónu, k je Boltzmannova konštanta, T je absolútna teplota a H je
koeficient závislý od kontaktného potenciálu (pri izbovej teplote H = 1). Recipročná
hodnota 1/α sa nazýva teplotné napätie3.
Rovnica (1) v prípade záverného smeru pre veľké Up ( eU  1 ) prejde do tvaru
P

I  I 0

(3)

V priepustnom smere pre dostatočne veľké Up ( eU  1 ) dostávame zjednodušený tvar,
opisujúci ideálnu diódu:
P

I  I 0  eU P

Ak zlogaritmujeme rovnicu (4), dostaneme:
1

Rozsiahlejšiu teoretickú časť uvádzame z didaktických dôvodov.
Jeho hodnota pre Si diódu je úmerná nA, pre Ge diódu úmerná µA.
3
Výpočtom na základe vzorca (2) dostávame hodnotu teplotného napätia cca 25 mV pri teplote 20°C.
2
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(4)

ln I  ln I0  U p

(5)

Rovnica (5) sa vyznačuje tým, že z nej môžeme priamo vyčítať parametre polovodičovej
diódy I0 a α. Ak graficky zobrazíme závislosť ln I  f U P  a následne ju fitujeme
priamkou, potom lnI0 je absolútnym členom a α smernicou tejto priamky.

Pracovné úlohy:
1. Zmerať voltampérovú charakteristiku polovodičovej diódy v priepustnom i
závernom smere a výsledky graficky spracovať ako funkciu I  f U P  .
2. Zostrojiť graf ln I  f U P  z nameranej voltampérovej charakteristiky a z nej
určiť nasýtený (saturačný) prúd I0 ako aj koeficient α.

Pomôcky:
stabilizovaný zdroj jednosmerného napätia, pracovná doska, vodiče, multimetre,
rezistor, polovodičová (kremíková) dióda.

Postup pri meraní:
Podľa schémy na obr. 3 sme zostavili elektrický obvod s diódou (KY722F) a
rezistorom R = 22 Ω. Dva multimetre boli zapojené v režime voltmetra resp.
ampérmetra. Pomocou zdroja jednosmerného napätia sme postupne zvyšovali napätie
na dióde a pri každej hodnote vstupného napätia Up (údaj voltmetra) sme zmerali prúd
prechádzajúci diódou I. Namerané hodnoty boli zapisované do Tabuľky 1 (v protokole).
V zapojení diódy v priepustnom smere sme napätia zvyšovali do 0,7 V, v závernom
smere sme získavali prúdové údaje pre napätia do -20 V.

Obr. 3: Schéma zapojenia polovodičovej diódy v obvode na meranie voltampérovej
charakteristiky.
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Výsledky a diskusia:
Voltampérová charakteristika meranej diódy je zobrazená na grafe 1. Tvar krivky
zodpovedá teoretickému predpokladu rovnice (4). Záverná časť voltampérovej
charakteristiky nebola do grafu voltampérovej charakteristiky zahrnutá, nakoľko sa
jedná o oblasť s nevýrazným poklesom prúdu I, ktorý je v súlade s teoretickým modelom
(3), ale v grafe je tento pokles nerozlíšiteľný. Tým pádom je v grafe 1 zobrazená iba
oblasť napätí 0 až 0,7 V.

Graf 1: Voltampérová charakteristika diódy v priepustnom smere.
Podľa návodov sme vytvorili graf 2, ktorý zobrazuje závislosť prirodzeného logaritmu
prúdu lnI cez diódu od priloženého napätia Up.

Graf 2: Závislosť lnI = f(Up) s lineárnym fitom.
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Takto získanú závislosť sme fitovali priamkou a v grafe zobrazili jej rovnicu. Porovnaním rovnice tejto priamky s (5) sme sa dopracovali k parametrom diódy I0 a α:
ln I 0  U P  19,453 22,167x

ln I 0  19, 453  I 0  3,56.109 A  3,56 nA
 = 22,167 V-1

Nami určená hodnota saturačného prúdu I0 = 3,56 nA (pre kremíkovú diódu) je v súlade
s hodnotami uvádzanými v odbornej literatúre. Pre nami zistené α vychádza teplotné
napätie približne 45 mV, čomu zodpovedá teplota 523 K. Toto napätie rádovo súhlasí
s teoretickou hodnotou. S prihliadnutím na nami použitý model ideálnej diódy (4) ako aj
menšie požiadavky na presnosť v rámci fyzikálneho praktika (presnosť prístrojov,
realizácia elektrického obvodu), môžeme tento výsledok ešte považovať za prijateľný.
Využitím presnejšieho modelu diódy ako aj merania by sme sa pravdepodobne
dopracovali k vieruhodnejšiemu výsledku.

Záver:
Cieľom úlohy bolo oboznámiť sa s fyzikálnym princípom činnosti a vlastnosťami
polovodičovej diódy. Experimentálne sme overili priebeh voltampérovej charakteristiky
diódy a výsledky zobrazili v grafe. Grafickým vyhodnotením funkcie lnI = f(Up) sme určili
saturačný prúd diódy I0 v závernom smere ako aj koeficient α a overili sme správnosť
našich výsledkov. Všetky ciele úlohy boli úspešne splnené.
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U [mV]
20,2
108,6
333
415
484
518
540
552
560
571
576
587
594
614
626
640
650
676
695
707
-12,2
-125
-3140
-4140
-5250
-6250
-9260
-21200

I [mA]
0
0
0,004
0,035
0,185
0,404
0,648
0,834
0,965
1,233
1,349
1,69
1,938
2,89
3,68
4,94
6,06
10,29
15,13
19,38
0
0
-0,0000003
-0,0000004
-0,0000005
-0,0000006
-0,0000009
-0,0000021
Tabuľka 1
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ln I [lnA]
-12,4292
-10,2602
-8,59515
-7,8141
-7,34162
-7,08928
-6,94338
-6,69831
-6,60839
-6,38303
-6,2461
-5,8465
-5,60484
-5,31039
-5,10605
-4,57658
-4,19108
-3,94351
-

