
Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Sériový RLC obvod

Obvod střídavého proudu je tvořen sériovým spojením:

rezistoru o odporu  50 Ω,
cívky o indukčnosti 0,3 H
a kondenzátoru o kapacitě 15 μF.

Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí o amplitudě 25 V a frekvenci 50 Hz. Určete
amplitudu proudu v obvodu a fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

 

Zápis

Ze zadání si vypíšeme veličiny, které známe :

Odpor rezistoru R = 50 Ω
Indukčnost cívky L = 0,3 H

Kapacita kondenzátoru C = 15 μF =15·10-6 μF
Amplituda střídavého napětí na zdroji   Um = 25 V
Frekvence zdroje f = 50 Hz

Zapojení rezistoru, cívky a kondenzátoru je sériové.

Veličiny, které chceme získat:

Amplituda proudu v obvodu Im = ? (A)
Fázový rozdíl mezi napětím a proudem v obvodu   φ = ? (°)

Rozbor úlohy

Postup řešení této úlohy:

Vyjádříme si velikost amplitudy proudu. Použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud,
který vyjadřuje vztah mezi celkovou impedancí Z, amplitudou napětí na zdroji Um a 
amplitudou proudu Im . Pro tento výpočet známe všechny veličiny ze zadání.

1.

Protože jsou jednotlivé součástky zapojeny sériově, protéká všemi stejný proud, ale napětí
na nich je fázově posunuto. Pro získání fázového rozdílu (posunu) mezi napětím a
proudem využijeme fázorový diagram.

2.

Postup kreslení fázorového diagramu



Fázorem nazýváme „šipku“, pomocí které zakreslujeme napětí a proudy jednotlivými prvky
zařazenými v obvodu do fázorového diagramu. Její velikost vyjadřuje amplitudu napětí nebo
proudu a její směr vyjadřuje fázové posunutí.

Postup při kreslení fázorového diagramu pro sériový obvod:

Do fázorového diagramu znázorníme napětí a proud na jednotlivých prvcích střídavého
obvodu.
Všemi součástkami v sériovém obvodu protéká stejný okamžitý proud, fázor proudu Im
tedy bude společný a kreslí se obvykle v kladném směru osy x.

1.

Fázor napětí na rezistoru UR je rovnoběžný s fázorem proudu, protože fázový rozdíl mezi
napětím a proudem je nulový - v případě rezistoru jsou napětí a proud ve fázi. Na obrázku
je tento fázor zakreslen zeleně.

2.

Napětí na cívce UL
„předbíhá“ proud o π/2 (čtvrt periody), a proto jeho fázor nakreslíme „nahoru“ - tedy v
pomyslném kladném směru osy y. Uvažujeme totiž, že se fázory otáčejí proti směru
hodinových ručiček. Na obrázku je tento fázor znázorněn žlutou barvou.

3.

Napětí na kondenzátoru UC se „zpožďuje“ za proudem o π/2, a proto jeho fázor
nakreslíme „dolů“ - tedy v pomyslném záporném směru osy y. Tento fázor je zakreslen
růžovou barvou.

4.

Amplitudu celkového napětí získáme „vektorovým součtem“ fázorů napětí na
jednotlivých prvcích. Nejprve od sebe odečteme napětí na cívce UL a kondenzátoru UC.
Pak tento rozdíl vektorově sečteme s napětím na rezistoru UR. Fázor amplitudy napětí
celého obvodu je znázorněn světle modrou barvou.

5.

Fázovým rozdílem mezi napětím a proudem nazveme úhel φ , který svírají fázor proudu a
fázor celkového napětí. Na obrázku je úhel φ znázorněn tmavě modrou barvou.

6.

Pro RLC obvod se zadanými velikostmi veličin vypadá fázorový diagram takto:

Nákresy fázorových diagramů v následujících oddílech již nejsou takto barevně zvýrazněné.

Odvození vzorce pro celkovou impedanci Z z fázorového diagramu

Chceme-li získat z fázorového diagramu celkovou impedanci Z, zakreslíme do fázorového
diagramu místo jednotlivých napětí induktanci XL, kapacitanci XC a rezistanci R. 

Z Ohmova zákona platí: ,  ,  



Protože v sériovém obvodu protéká všemi součástkami stejný proud, vidíme, že impedance
jednotlivých prvků jsou úměrné napětí, proto pro ně můžeme nakreslit obdobný obrázek jako
pro fázory napětí.

Pro výpočet impedance Z
použijeme pravoúhlý trojúhelník, který vznikne při kreslení fázorového diagramu. Impedanci Z
vyjádříme pomocí Pythagorovi věty.

Nebo:

Rozdíl mezi těmito vztahy je v tom, zda proud předbíhá napětí či se za napětím naopak
zpožďuje. Velikost impedance Z tím ale není ovlivněna.

Po dosazení vztahů pro induktanci a kapacitanci dostaneme:

Vyjádření velikosti amplitudy proudu

Vzorec pro vyjádření impedance Z z Ohmova zákona zní:

Máme zjistit amplitudu proudu Im. Z předešlého vzorce ji můžeme snadno vyjádřit:

Vyjádření fázového rozdílu z fázorového diagramu



Fázový posun vyjádříme z fázorového diagramu obvykle ve tvaru:

Při kreslení fázorového diagramu a vyjadřování fázového posunu lze vzorec

zaměnit za

Pozor si musíme dát v interpretaci výsledku. V prvním případě čitatel zlomku říká, že
uvažujeme případ, kdy napětí předbíhá proud (stejně jako na cívce). V druhém případě naopak
napětí zaostává za proudem. Vhodný vztah použijeme buď podle nakresleného fázorového
diagramu, kde vidíme fázový rozdíl mezi napětím a proudem, nebo si jeden z nich zvolíme a
výsledek interpretujeme pomocí znaménka u výsledné hodnoty. Vybereme-li si například druhý
vzorec pro vyjádření fázového posunu a výsledná hodnota nám vyjde se znaménkem plus, pak
napětí opravdu zaostává za proudem. Pokud ovšem bude výsledná hodnota fázového posunu
záporná, pak napětí předbíhá proud.

Číselné dosazení

Amplituda proudu:

 

Fázový posun můžeme vyjádřit pomocí impedancí: 

Nebo ho můžeme vyjádřit pomocí napětí na jednotlivých prvcích zařazených v obvodu:

Napětí na jednotlivých prvcích zařazených v obvodu jsou:



Z fázového diagramu určíme velikost fázového rozdílu mezi napětím a proudem v obvodu:

Oba způsoby nám daly stejný výsledek:

Záporná hodnota říká, že se napětí zpožďuje za proudem.

Odpověď

Amplituda proudu v obvodu, ve kterém máme zapojen rezistor, cívku a kondenzátor sériově, má
hodnotu:

Im = 0,2 A.

Mezi napětím a proudem je fázový rozdíl :

φ = -67°.

Ze znaménka u hodnoty fázového rozdílu můžeme říci, že napětí se za proudem zpožďuje o 67°
.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC
obvodu

Sériový obvod střídavého proudu je tvořen rezistorem o odporu 90 Ω, cívkou o
indukčnosti 1,3 H a kondenzátorem o kapacitě 10 μF. Obvod je připojen ke zdroji střídavého
napětí o amplitudě 100 V a frekvenci 50 Hz. Napište rovnice pro okamžité hodnoty napětí a
proudu v obvodu, jestliže počáteční fáze proudu je nulová.

Zápis

Ze zadání si vypíšeme veličiny, které známe:

Amplituda zdroje střídavého napětí v obvodu   Um = 100 V
Frekvence zdroje střídavého napětí  f  = 50 Hz
Odpor rezistoru R = 90 Ω
Indukčnost cívky L = 1,3 H
Kapacita kondenzátoru C = 10 μF
Počáteční fáze proudu φ0i = 0

Veličiny, které chceme určit:

Okamžitá hodnota proudu  i(t) = ? (A)
Okamžitá hodnota napětí  u(t) = ? (V)

Nápověda 1

Průběh střídavého proudu a střídavého napětí lze popsat pomocí funkce sinus.

Vyhledejte si rovnice, kterými popisujeme okamžité hodnoty střídavého napětí a proudu.

Nápověda 2

Pro vyčíslení hledaných rovnic potřebujeme znát amplitudu proudu Im a fázový posun mezi
napětím a proudem φ0u. K jejich určení použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud.

V úloze Sériový RLC obvod
najdete podrobné vysvětlení výpočtu proudu a odvození fázového posunu.

Vyjádření amplitudy proudu Im



Použijeme Ohmův zákon pro obvod se střídavým proudem:

Číselné vyjádření:

Vyjádření fázového posunu mezi napětím a proudem φ0u

Použijeme vzorec pro vyjádření fázového posunu pomocí impedancí jednotlivých prvků.

Číselné řešení:

Okamžité hodnoty střídavého proudu a napětí

Okamžitá hodnota střídavého proudu:

Fázový posun proudu je nulový, amplitudu proudu Im jsme vypočítali.

 

Okamžitá hodnota střídavého napětí:

Amplitudu napětí Um známe, fázový posun jsme spočítali.

Odpověď

Rovnice pro okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu se střídavým proudem
mají tvar:
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Délka výboje doutnavky

Ke zdroji střídavého napětí o efektivní hodnotě 230 V a frekvenci 50 Hz je připojena doutnavka.
Doutnavka je do obvodu zapojena přes rezistor o hodnotě odporu 150 kΩ . Zápalné napětí
doutnavky s rezistorem má hodnotu 116 V, zhášecího napětí má hodnotu 87 V. Určete dobu,
po kterou doutnavka svítí v průběhu první poloviny periody.

Pozn.: Doutnavka popsaná v zadání je reálná doutnavka, kterou najdeme například ve
vypínačích světla na chodbách budov.

Zápis

Ze zadání známe:

Napětí zdroje: U = 230 V
Frekvence napětí zdroje: f = 50 Hz
Odpor rezistoru: R = 150 kΩ
Zápalné napětí doutnavky s rezistorem:  UZ = 116 V
Zhášecí napětí doutnavky s rezistorem: UZH = 87 V

Chceme určit:
Dobu, po kterou doutnavka svítí: Δt = ? (s)

Nápověda 1 - zápalné napětí

Doutnavka začne svítit, pokud napětí dosáhne zápalné hodnoty UZ = 116 V. Svítí v době, kdy je
napětí vyšší než hodnota UZ. Jakmile hodnota napětí poklesne pod UZH = 87 V, doutnavka
zhasne.

Nápověda 2

Uvědomte si, jaký průběh má střídavé harmonické napětí a jak souvisí s efektivní a maximální
hodnota napětí.

Nápověda 3

Časový průběh napětí popíšeme pomocí funkce sinus:

 



Rozbor úlohy

Doutnavka se rozsvítí, pokud napětí dosáhne hodnoty zápalného napětí,  a zhasne, pokud napětí
poklesne pod hodnotu zhášecího napětí. Naším úkolem je tedy najít interval mezi časem, ve
kterém napětí přesáhne napětí zápalné, a časem, kdy napětí poklesne pod hodnotu zhášecího
napětí. K tomu využijeme vyjádření časové závislosti napětí pomocí funkce sinus.

Řešení

Časová závislost střídavého napětí je obecně popsána vztahem:

Pro amplitudu napětí Um platí:

,

kde U je zadaná efektivní hodnota.

1) Zápalné napětí:

Hledáme okamžik, kdy se okamžité napětí v obvodu rovná zápalnému napětí doutnavky, tj.
budeme řešit rovnici:



Vyjádříme dobu, kdy se doutnavka rozsvítí:

Pro výraz  dostaneme dvě číselné hodnoty:

a) 

b) 

Z těchto dvou hodnot vybereme tu menší, tedy za a), protože ta odpovídá hodnotě t1 znázorněné
na obrázku.

Číselně dosadíme do vyjádření doby, kdy se doutnavka rozsvítí:

Pozn.: Pokud Vám nevyšlo stejné číselné řešení, zkontrolujte, zda máte kalkulačku přepnutou na
radiány. Pokud chcete počítat ve stupních, je nutné místo číslem 2π dělit výrazy pro čas
hodnotou 360°.

2) Zhášecí napětí:

Hledáme okamžik, kdy se okamžité napětí v obvodu rovná zhášecímu napětí doutnavky, tj.
budeme řešit rovnici:

Vyjádříme dobu, kdy doutnavka zhasne:

Pro výraz  dostaneme dvě číselné hodnoty:

a) 

b) 



Z těchto dvou hodnot vybereme tu vštší, tedy za b), protože ta odpovídá hodnotě t2 znázorněné
na obrázku.

Číselně dosadíme do vyjádření doby, kdy doutnavka zhasne:

Časový interval, ve kterém bude doutnavka svítit, získáme odečtením hodnot časů získaných z
velikosti argumentu funkce sinus pro jednotlivá napětí:

Odpověď

Interval, ve kterém bude doutnavka svítit v průběhu jedné poloviny periody střídavého napětí,
má délku: 

Komentář

Úlohu jsme řešili jen pro polovinu periody střídavého napětí. V průběhu celé periody doutnavka
„blikne” dvakrát, protože svítí při obou směrech proudu.
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Kapacitance sériového a paralelního obvodu

Kondenzátor o kapacitě 2 μF je připojen do obvodu střídavého proudu o frekvenci 500 Hz. Ke
kondenzátoru připojíme další kondezátor o stejné kapacitě

a) paralelně
b) sériově.

Jak musíme změnit frekvenci střídavého proudu, aby se kapacitance obvodu nezměnila?

 

Zápis

Ze zadání známe velikost kapacity kondenzátorů C1, C2 a velikost frekvence proudu na zdroji f:

C1 = C2 = 2 μF = 2·10-6 F
f = 500 Hz

Chceme vypočítat velikost frekvence proudu v obvodu tak, aby kapacitance obvodu zůstala po
zapojení druhého kondenzátoru stejná:

a) pro paralelní zapojení frekvenci označíme fp = ? (Hz)
b) pro sériové zapojení frekvenci označíme fs = ? (Hz)

Nápověda

Vztah pro výpočet frekvence vyjádříme ze vztahu pro kapacitanci.

Nápověda - Spojovaní kondenzátorů

Mezi nábojem Q a napětím U na kondenzátoru platí vztah Q = CU, kde C je kapacita
kondenzátoru.

Paralelní zapojení:



Pro paralelní zapojení platí U1 = U2 = U a Q = Q1 + Q2 :

Sériové zapojení:

Pro sériové zapojení platí pro napětí U = U1 + U2 a pro náboje platí Q = Q1 = Q2

Rozbor úlohy

Nejprve si vyjádříme celkové kapacity v paralelním i sériovém zapojení kondenzátorů. Pomocí
celkových kapacit vypočteme novou kapacitanci v obvodu a porovnáním s původní kapacitancí
vypočteme novou frekvenci proudu.

Řešení

Ze zadání víme, že kapacitance XC má být pro sériové i paralelní zapojení druhého kondenzátoru
C2 stejná jako v obvodu, kde je zapojen jen kondenzátor C1. 

Původní kapacitance obvodu:

a) Kapacitance při paralelním zapojení:

Dosadíme kapacity C1, C2 a využijeme toho, že C1 = C2:



Porovnáme původní kapacitanci s kapacitancí pro paralelní zapojení kondenzátorů:

Vyjádříme neznámou frekvenci fp pro paralelní zapojení:

b) Kapacitance při sériovém zapojení:

Dosadíme kapacity C1, C2 a využijeme toho, že C1 = C2:

Porovnáme původní kapacitu s kapacitou pro sériové zapojení kondenzátorů:

Vyjádříme neznámou frekvenci fs pro sériové zapojení:

Číselné dosazení

a) paralelní zapojení kondenzátorů:

b) sériové zapojení kondenzátorů:

Odpověď

Chceme-li po připojení druhého kondenzátoru C2 o stejné kapacitě, jako má kondenzátor C1,
docílit stejně velké kapacitance, musíme změnit frekvenci v obvodu. Při paralelním připojení je
potřeba frekvenci zmenšit na polovinu. Při sériovém připojení je potřeba frekvenci zvětšit na
dvojnásobek.

Paralelní zapojení: 

Sériové zapojení: 
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.
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„Rozdělený“ RLC obvod

V obvodu střídavého proudu s frekvencí 50 Hz a amplitudou napětí 300 V je sériově zařazen
kondenzátor neznámé kapacity, rezistor o odporu 50 Ω a cívka s indukčností 0,1 H. Poměr
amplitud napětí ve dvou částech obvodu vyznačených na obrázku je Um1:Um2 = 1:2. Určete
kapacitu kondenzátoru a amplitudu proudu protékají obvodem.

Zápis

Ze zadání známe:

Frekvenci obvodu f = 50 Hz
Napětí na zdroji střídavého napětí   Um = 300 V
Odpor rezistoru v obvodu R = 50 Ω
Indukčnost cívky v obvodu L = 0,1 H
Poměr napětí vyznačených na obrázku:  Um1:Um2 = 1:2

Chceme určit:

Kapacitu kondenzátoru: C = ? (F)
Amplitudu proudu protékajícího obvodem:  Im = ? (A)

Nápověda 1

V sériovém RLC obvodu platí, že proud protékající jednotlivými prvky zařazenými v obvodu je
stejný.

Nápověda 2

Části s vyznačenými napětími si můžeme představit jako dva samostatné obvody s daným
celkovým napětím. Těmito obvody protéká stejný proud, protože ve skutečnosti jde o sériový
RLC obvod.

Rozbor



V obvodu na obrázku v zadání úlohy jsme si pomyslně vybrali dvě části. Protože na nich
„známe“ amplitudu napětí, můžeme každou část řešit zvlášť jako samostatný obvod. Použijeme
Ohmův zákon pro střídavý proud. Oběma obvody protéká stejný proud. Z poměru napětí
můžeme vyjádřit kapacitu.

Amplitudu proudu získáme pomocí Ohmova zákona, který aplikujeme na celý obvod.

Vyjádření napětí Um1 a Um2

V části obvodu, které náleží napětí Um1, je zapojen kondenzátor o neznámé kapacitě C a rezistor 
o odporu R. Kondenzátor je s rezistorem spojen sériově.

Vyjádříme si impedanci Z1 této části obvodu :

Dosadíme ji do Ohmova zákona:

 

Pro část obvodu, kterému náleží hodnota napětí Um2, napíšeme podobné vztahy. V tomto
obvodu máme sériově zapojen rezistor o odporu R a cívku o indukčnosti L:

Vyjádření kapacity C a amplitudy proudu Im

Ze zadaní známe poměr mezi napětími. Dosadíme do něj vztahy pro napětí, které jsme odvodili
v předchozí části:

Amplituda proudu Im je stejná pro oba výrazy, proto ji můžeme ve zlomku zkrátit.

Vyjádříme neznámou kapacitu C:



 

Z Ohmova zákona pro celý obvod vyjádříme amplitudu proudu. Ze zadání známe amplitudu
napětí Um na zdroji. V obvodu máme zapojeny všechny 3 prvky, a tedy i ve vztahu pro
impedanci budou všechny veličiny - rezistance, induktance, kapacitance.

Číselné dosazení

Velikost kapacity v obvodu:

Amplituda proudu v obvodu:

Odpověď

Velikost kapacity sériově zapojeného kondenzátoru je: C = 30 μF.

Amplituda střídavého proudu v obvodu je: Im = 3,3 A.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Paralelní zapojení kondenzátorů

Sériový obvod střídavého proudu o frekvenci 50 Hz se skládá z reostatu s nastaveným
odporem 240 Ω a dvou kondenzátorů o kapacitách C1 = C2 = 16 μF spojených paralelně. Jak se
změní proud v obvodu, jestliže jeden kondenzátor odpojíme? Jak musíme změnit odpor reostatu,
aby obvodem procházel původní proud?

Zápis

Ze zadání známe:

Frekvenci na zdroji: f = 50 Hz
Odpor reostatu: R = 240 Ω

Kapacity kondenzátorů:  C1 = C2  = 16 μF = 16·10-6 F

Chceme určit:

Změnu proudu při odpojení jednoho z kondenzátorů: Im2/Im1 = ?
Novou hodnotu odporu reostatu, aby po odpojení
kondenzátoru tekl obvodem stejný proud: Rx = ? (Ω)

Nápověda 1

Zapojíme-li kondenzátory paralelně, jejich kapacity se sčítají: .

Nápověda 2

Pro výpočet použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud , kde Z je celková
impedance obvodu.

Rozbor úlohy

Máme porovnat proud v obvodu s oběma kondenzátory zařazenými paralelně s proudem
v obvodu ve chvíli, kdy jeden z kondenzátorů odpojíme. Oba proudy získáme pomocí Ohmova
zákona pro střídavý proud a spočteme jejich poměr.

Chceme-li získat stejný proud v obvodu s jedním kondenzátorem jako v obvodu se dvěma
kondenzátory, musíme změnit velikost odporu reostatu tak, aby celková impedance obvodu se
rovnala hodnotě před odpojením kondenzátoru.

Změna proudu při odpojení jednoho z kondenzátorů



Proud pro obvod s oběma kondenzátory zapojenými paralelně vyjádříme pomocí Ohmova
zákona:

.

 

Vyjádření proudu pro obvod, kdy jeden z kondenzátorů odpojíme, se liš í pouze v tom, že
dosadíme jinou kapacitu:

.

 

Změnu proudu po odpojení jednoho z kondenzátorů vyjádříme poměrem mezi oběma proudy:

Změna velikosti odporu na reostatu

Aby se proud po odpojení kondenzátoru rovnal proudu Im1 musíme změnit velikost odporu
reostatu. Novou hodnotu odporu označíme Rx. Napětí na zdroji je stejné pro obě zapojení.
Změnou odporu reostatu musíme dosáhnout rovnosti impedancí Z1 a Z3 obou obvodů, a tím
zajistíme i rovnost proudů.

Z předchozího vztahu vyjádříme hledaný odpor reostatu Rx:

Číselné dosazení

Změna proudu:

Velikost odporu reostatu tak, aby byl proud po odpojení jednoho z kondenzátorů stejný:



Poměr mezi odpory je:

Odpověď

Poměr mezi proudy je: Im2/Im1 = 0,8. To znamená, že odpojíme-li z obvodu jeden kondenzátor,
proud se zmenší o 20 %.

Velikost nového odporu reostatu je: Rx = 167 Ω. Chceme-li zachovat stejný proud po odpojení
jednoho z kondenzátorů, musíme zmenšit odpor na reostatu o 30 %.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Tlumivka

Do obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz je zapojena tlumivka o indukčnosti 1,5 H a
odporu 150 Ω.

a) Určete napětí na tlumivce a fázový rozdíl mezi napětím a proudem, jestliže tlumivkou
prochází proud 450 mA.

b) Jakou kapacitu musí mít kondenzátor připojený sériově k tlumivce, aby fázový rozdíl napětí a
proudu byl nulový? Jaký proud bude procházet v tomto případě obvodem při napětí
Um = 120 V?

Zápis

Ze zadání známe (pro oba úkoly stejné):

Frekvenci na zdroji: f = 50 Hz
Indukčnost tlumivky: L = 1,5 H 
Odpor tlumivky: R = 150 Ω

 

a) Dále známe:

Proud tlumivkou: I = 450 mA

  Chceme určit:

Napětí na tlumivce: U = ? (V)
Fázový rozdíl mezi napětím a proudem:  φ = ? (°)

 

b) Dále známe:



Napětí na zdroji: U = 120 V
Fázový rozdíl mezi napětím a proudem:  φ = 0°

  Chceme určit:

Kapacitu kondenzátoru připojeného k tlumivce sériově:  C = ? (F)
Proud tlumivkou: I = ? (A)

Nápověda

Pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud vyjádříme napětí a proud.

Pro vyjádření fázového posunu budeme potřebovat vzorec, který vyjadřuje jeho tangens v
závislosti na impedancích. Odvození tohoto vztahu je uvedeno v úloze Sériový RLC obvod.

Nápověda - kdy nastává nulový fázový posun

Fázový diagram ukazuje, že je-li hodnota kapacitance s induktancí stejně velká, potom fázový
posun je nulový.

Rozbor

a)
Máme-li v obvodu zařazenou cívku a rezistor, proud a napětí budou vzájemně fázově posunuté.
Fázový posun vyjádříme z fázorového diagramu na obrázku nebo využijeme vzorce, který jsou
odvozeny v úloze Sériový RLC obvod.

Napětí na tlumivce potom získáme z Ohmova zákona, kde impedanci máme tvořenou
z rezistance a induktance.

 

b)



Nejdříve máme vyjádřit velikost kapacity kondenzátoru, který je připojen k tlumivce sériově.
Velikost kapacity kondenzátoru má být taková, aby fázový rozdíl mezi napětím a proudem byl
nulový. Je-li napětí a proud ve fázi, musí být kapacitance a induktance stejně velké. To lze
odvodit z fázorového diagramu nebo k tomu dojdeme výpočtem.

a) Řešení

Napětí na tlumivce:

Ohmův zákon pro střídavé napětí:

Po dosazení:

Fázový posun mezi napětím a proudem:

Fázový posun vyjádříme pomocí vztahu:

Dosadíme a vyjádříme φ:

b) Řešení

Kapacita kondenzátoru:

Aby fázový posun byl nulový, musí platit: φ = 0 => tg φ = 0.

Pro fázový posun v sériovém RLC obvodu platí vztah:

Řešíme rovnici, za tangens dosadíme nulu a vyjádříme kapacitu kondenzátoru.



K tomuto vztahu se můžeme také dostat přímo pomocí fázorového diagramu (je uveden v části
rozbor).

Po dosazení:

 

Proud v obvodu při napětí 120 V:

Z Ohmova zákona:

Po dosazení:

Odpověď

Bude-li tlumivkou procházet proud 450 mA, pak na ní naměříme napětí 223 V. Velikost
fázového posunu mezi napětím a proudem φ bude pro tento případ 72°.

Připojíme-li kondenzátor k tlumivce sériově tak, aby fázový posun mezi napětím a proudem byl
nulový, pak musí být velikost kapacity kondenzátoru rovna 6,8 μF. Proud protékající tímto
obvodem při napětí 120 V, bude roven 0,8 A.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Obvod s přepínačem

Generátor na obrázku dodává střídavé napětí 230 V o frekvenci 50 Hz. V obvodu je zapojena
cívka, dva stejné kondenzátory a rezistor o neznámých hodnotách impedancí. Při rozpojení
přepínačů (jako na obrázku) je napětí zpožděno za proudem generátoru o 20˚. S přepínačem v
poloze 1 napětí předbíhá proud generátoru o 10˚. Když je přepínač v poloze 2, teče obvodem
proud 2 A.

Určete odpor rezistoru, indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru.

Zápis

Ze zadání známe:  

Napětí na zdroji: U = 230 V
Frekvence napětí zdroje:  f = 50 Hz
Rozpojený přepínač: napětí se za proudem zpožďuje o φ1 = -20°.

Přepínač v poloze jedna:  napětí předbíhá proud o φ2 = 10°.
Přepínač v poloze dva: obvodem protéká proud I = 2 A.

Chceme určit:

Odpor rezistoru: R = ? (Ω)
Indukčnost cívky: L = ? (H)
Kapacitu kondenzátoru: C = ? (F)

Nápověda

Prohlédněte si schéma zapojení. Zaměřte se zejména na to, jak v jednostlivých polohách
přepínače teče proud obvodem. Jednotlivé případy si překreslete tak, že vynecháte ty části
obvodu, kterými proud neprotéká.

Rozbor

Ze zadání víme o obvodu tři vlastnosti pro tři různé polohy přepínače. Máme také určit tři
neznámé veličiny. To znamená, že každý zadaný údaj o obvodu převedeme na rovnici, a tím
získáme soustavu rovnic, kde jako neznámé budou vystupovat odpor rezistoru, kapacita
kondenzátoru a indukčnost cívky.



(1)

Původní obvod si rozkreslíme do jednotlivých zapojení podle polohy přepínače. U těchto
obvodů zakreslíme pouze prvky, kterými poteče proud. Ty části obvodu, kterými proud
neprotéká, vynecháme.

Pomocí Ohmova zákona vyjádříme fázové posuny mezi napětím a proudem pro rozpojený
přepínač a přepínač v poloze 1. Dále si vyjádříme velikost impedance, která se v zapojení s
přepínačem v poloze 2 sestává jen z induktance a kapacitance.

Dostaneme opravdu tři rovnice (z každého obvodu jednu) pro tři neznámé hodnoty, tj.
kapacitanci, induktanci a rezistanci. Soustavu vyřešíme a ze získaných hodnot vypočteme
hodnotu kapacity, indukčnosti a odporu.

Řešení pomocí rozkreslených obvodů

Obvod s rozpojeným přepínačem:

Pro fázový posun v takovémto obvodu platí:

Fázový posun mezi napětím a proudem bude záporný, protože napětí je za proudem
zpožďováno.

 

Obvod s přepínačem v poloze 1:



(2)

(3)

(1)

(2)

Celková kapacita v tomto zapojení je:

Celková kapacitance má potom tvar:

Hodnota kapacitance v tomto zapojení je poloviční než v případě s rozpojeným přepínačem,
protože jsou připojeny dva paralelní kondenzátory o stejné kapacitě.

Pro fázový posun v tomto obvodu platí:

Fázový posun mezi napětím a proudem bude kladný, protože napětí předbíhá proud.

 

Obvod s přepínačem v poloze 2:

Proud přes rezistor nepoteče. Známe proud protékající ampérmetrem. Můžeme tedy v tomto
obvodu vypočítat velikost celkové impedance Z, která je složena z induktance a kapacitance.

Řešení soustavy rovnic

Z rozkreslených obvodů jsme v předchozím oddíle získali soustavu tří rovnic o třech
neznámých. Všechny veličiny budeme uvažovat v základních jednotkách a nebudeme pro
přehlednost psát do rovnic jednotky.

Z obvodu s rozpojeným přepínačem:

Z obvodu s polohou přepínače 1:



(3)

(1)

(2)

Z obvodu s polohou přepínače 2:

Do rovnice (1) dosadíme rovnici (3) a vyjádříme velikost rezistance. Zároveň můžeme
„odstranit“ absolutní hodnotu u rozdílu |XL - XC|, protože rezistance R je kladná, platí:

Dosadíme do rovnice (1):

Nyní jsme úlohu upravili na řešení dvou rovnic o dvou neznámých. Jsou to upravené rovnice (1)
a (2), do kterých jsme dosadili vypočtenou hodnotu rezistance R.

Z první z nich vyjádříme:

a dosadíme do druhé:

a dostaneme:

 

Hodnoty odporu rezistoru, kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky (s jednotkami):

Odpor rezistoru:

Kapacita kondenzátoru:

Indukčnost cívky:



Odpověď

Velikost odporu rezistoru v obvodu je:  R = 326 Ω.

Indukčnost cívky v obvodu má hodnotu: L = 0,73 H.

Kapacity kondenzátorů v obvodu mají hodnotu: C = 9,3 μF.
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Okamžité napětí generátoru

Generátor s okamžitým napětím u(t) = 25sin(377t) je připojen k cívce o indukčnosti 12,7 H.

a) Jaká je maximální hodnota proudu?
b) Jaké je napětí generátoru v okamžiku, kdy je proud právě maximální?
c) Jaký je proud v okamžiku, kdy napětí je 12,5 V a dále klesá?

Pozn.: Všechny veličiny jsou v základních jednotkách. Do rovnice pro okamžité napětí pro
přehlednost nebudeme psát jednotky.

Zápis

Ze zadání známe:

Okamžité napětí generátoru:  u(t) = 25sin(377t)
Indukčnost cívky: L = 12,7 H

Chceme určit:

a) Amplitudu proudu: Im = ? (A)
b) Napětí, je-li proud maximální: Ub = ? (V)
c) Proud, je-li napětí Uc = 12,5 V:   Ic = ? (A)

Nápověda 1

Rozmyslete si, co znamenají ve vzorci pro okamžité napětí jednotlivé číselné hodnoty.

Nápověda 2

Pro výpočet maximální hodnoty proudu, nebo-li amplitudy proudu, použijeme Ohmův zákon pro
střídavý proud.

Nápověda 3

Jak je fázově posunuto napětí s proudem, máme-li v obvodu zařazenou cívku?

Rozbor

Úloha je rozdělena na tři části, které budeme řešit postupně.

 a) Známe-li průběh okamžitého napětí v obvodu, známe i amplitudu napětí. Amplitudu proudu
(= maximální proud) získáme z Ohmova zákona. Impedanci v Ohmově zákoně zde tvoří pouze
induktance cívky, kterou lze vypočítat z indukčnosti cívky zařazené v obvodu.

 b) Nejprve vyjádříme průběh okamžitého proudu v obvodu. V tomto obvodu je zařazena cívka,
to znamená, že napětí předbíhá proud o π/2. Potom určíme čas, ve kterém proud dosahuje
maximální hodnoty. Ten dosadíme do časového průběhu napětí.

 c) Postup v tomto úkolu bude obdobný jako u úkolu b). Vyjádříme si čas t, ve kterém je napětí
12,5 V. Vzhledem k průběhu sinusové funkce dostaneme více časů pro toto napětí. Z těchto časů
si vybereme ty, ve kterých napětí dále klesá a dosadíme je do vyjádření okamžité hodnoty
proudu.



Rozbor vzorce pro popis okamžitého napětí

Porovnáme vzorec pro obecné vyjádření okamžitého napětí se zadanou závislostí:

Odtud vidíme, že:

a) Řešení

Použijeme Ohmův zákon

a za impedanci dosadíme induktanci cívky:

Číselně dosadíme:

 

b) Řešení

Napíšeme si rovnici pro vyjádření okamžité hodnoty proudu. Amplitudu proudu jsme si
vypočítali v oddíle a) a fázový posun mezi proudem a napětím je -π/2, protože v obvodu je
zařazena jen cívka. Napětí předbíhá proud, nebo-li proud se opožďuje za napětím.

Chceme najít okamžik, kdy je proud maximální, to znamená, že i(t) = Im:

Velikost napětí při maximálním proudu získáme dosazením do vzorce, který vyjadřuje
okamžitou hodnotu napětí:

Nulovou hodnotu napětí při maximálním proudu jsme mohli předpovídat i bez výpočtu, protože
oba průběhy okamžitých hodnot jak proudu, tak napětí, popisuje sinusová funkce. V  případě
cívky jsou tyto „sinusovky” posunuté přesně o π/2. Takže pokud jedna ze „sinusovek” nabývá



(1)

(2)

maxima musí být druhá v minimu. Prohlédněte si obrázek v následující sekci řešení.

c) Řešení

Chceme určit velikost proudu při napětí Uc = 12,5 V.

Úlohu budeme řešit pouze v první periodě sinusové funkce popisující průběh okamžitého napětí.
V dalších periodách bychom získali stejné výsledky. Získáme dva časy, ve kterých napětí
nabývá požadovanou hodnotu:

 

Kterou hodnotu máme zvolit, zjistíme z obrázku, do kterého zakreslíme časový průběh napětí a
proudu.

Na obrázku je žlutou čerchovanou čárou znázorněno napětí
12,5 V.

Hodnota, kterou hledáme je: , protože napětí
má dále klesat.

Dosadíme do vzorce pro výpočet okamžité hodnoty proudu a získáme hodnotu proudu při napětí
12,5 V:

Odpověď

Maximální hodnota proudu je: Im = 5,2 mA.

Je-li proud maximální, je hodnota napětí rovna: Ub = 0 V.

Je-li hodnota napětí 12,5 V a napětí dále klesá, má proud velikost: Ic = 4,5 mA.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje

Na obrázku je generátor s proměnnou frekvencí zapojen v sérii s rezistorem s proměnným
odporem, kondenzátorem o kapacitě 5,5 μF a cívkou s neznámou indukčností. Nastavíme-li na
rezistoru odpor 100 Ω je amplituda proudu při frekvencích 1,3 kHz a 1,5 kHz poloviční ve
srovnání s maximální amplitudou proudu v obvodu, který by mohl tímto obvodem procházet.

a) Jaká je hodnota indukčnosti cívky?
b) Při jakých frekvencích je proud roven polovině maximální hodnoty, zvětšíme-li odpor
rezistoru na 2000 Ω?

Zápis

Ze zadání známe:

Kapacitu kondenzátoru: C = 5,5 μF
Odpor reostatu: Ra = 100 Ω
Odpor reostatu: Rb = 2000 Ω
Proud v obvodu je poloviční než proud maximální:  Im = 1/2 Imax
Frekvenci napětí zdroje pro úkol za a): f1 = 1,3 kHz
  f2 = 1,5 kHz

Chceme určit:

a) Indukčnost cívky: L = ? (H)
b) Frekvenci napětí zdroje při nastaveném
odporu rezistoru na 2000 Ω tak, aby proud
v obvodu byl poloviční než proud maximální:  f3 = ? (Hz)

f4 = ? (Hz)

Nápověda 1

Za jakých podmínek teče obvodem maximální střídavý proud? Lze této podmínky dosáhnout
změnou frekvence?

Nápověda 2

Maximální střídavým proud poteče obvodem, pokud celková impedance bude minimální (plyne
z Ohmova zákona pro střídavý proud). Jak je třeba nastavit frekvenci zdroje, abychom dosáhli
minimální impedance?

Rozbor



a) Chceme vyjádřit indukčnost cívky. Známe vztah pro proudy v obvodu a víme, že platí Ohmův
zákon pro střídavý proud. V Ohmově zákoně vystupuje indukčnost cívky ve výpočtu impedance,
takže se budeme snažit pomocí tohoto zákona vyjádřit impedanci v obvodu.

Maximální proud teče obvodem při takové frekvenci, kdy se kapacitance kondenzátoru rovná
induktanci cívky. V takovém případě se totiž celková impedance rovná rezistanci (nezávislé na
frekvenci) a je minimální. Pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud vyjádříme maximální
hodnotu proudu z amplitudy napětí a rezistance. Toto vyjádření maximálního proudu dosadíme
do vztahu mezi maximálním proudem a amplitudou proudu při zadaných frekvencích. Tím
zjistíme celkovou impedanci obvodu.

Určili jsme impedanci obvodu a chceme vypočítat indukčnost cívky. Můžeme použít vzorec pro
výpočet impedance. Rovnici nejdříve vyřešíme obecně, poté dosadíme frekvence zdroje, které
známe ze zadání, a indukčnost cívky vyjádříme v závislosti na obou frekvencích.

b) Frekvence, pro které platí, že amplituda proudu v obvodu je rovna polovině maximální
hodnoty proudu při změněném odporu rezistoru, vypočteme pomocí impedance. Velikost
impedance jsme odvodili ze vztahu mezi maximálním proudem a amplitudou proudu. Dosadíme
do ní nyní již známe hodnoty kapacity, odporu a indukčnosti a z rovnice vyjádříme neznámou
frekvenci.

Řešení - Impedance obvodu, pro který platí, že Im=Imax/2

Maximální proud poteče obvodem při rezonanci, při které je impedance rovna rezistanci. Podle
Ohmova zákona platí:

Ze zadání známe vztah mezi amplitudou proudu Im pro dvě zadané frekvence a maximálním
proudem Imax:

Dosadíme vztah pro maximální proud:

Za amplitudu proudu dosadíme také z Ohmova zákona. To znamená, že impedance obvodu při
zadaných frekvencích je:

a) Řešení - Indukčnost cívky

Indukčnost cívky vyjádříme z obecného vztahu pro celkovou impedanci:

Dosadíme za impedanci Z = 2Ra:



Víme, že tento vztah má platit pro frekvence dvě f1 a f2, každá z nich odpovídá jednomu
znaménku v posledním vztahu. Pro přehlednost si výsledek vyjádříme nejprve v odpovídajících
kruhových frekvencích ω1 a ω2:

Řešíme soustavu rovnic. Rovnice od sebe odečteme:

Vyjádříme indukčnost:

Dosadíme za kruhové frekvence:

b) Řešení - frekvence zdroje napětí

Opět využijeme vztah pro celkovou impedanci obvodu:

Z předchozího oddílu Řešení - Indukčnost cívky víme, že požadovaný proud poteče obvodem,
jestliže pro celkovou impedanci platí Z = 2Rb. Teď je ale naší neznámou frekvence. Naprosto
stejnými úpravami jako v předchozím oddíle dostaneme:

Pro obě varianty si zvlášť vyjádříme frekvenci:

1) Kladné znaménko

Vyřešíme kvadratickou rovnici:

Fyzikálně smysluplné (tj. kladné) je pouze řešení:



Vyjádříme frekvenci napětí zdroje:

2) Záporné znaménko:

Vyřešíme kvadratickou rovnici:

Fyzikálně smysluplné (tj. kladné) je pouze řešení:

Vyjádříme frekvenci napětí zdroje:

Číselné dosazení

Indukčnost cívky:

Frekvence napětí zdroje:

 

Odpověď

a) Indukčnost cívky v obvodu má hodnotu 2,4 mH.



b) Hodnoty frekvencí, připadající k odporu 2000 Ω, jsou 230 kHz a 8,4  Hz.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Ztrátový výkon elektrárny

Elektrická energie se přenáší z elektrárny do místa spotřeby dálkovým vedením o odporu 0,2 Ω.
Výkon elektrárny je 70 kW a napětí, při kterém se tento výkon přenáší je

a) 14 kV
b) 140 V

Určete pro oba případy ztrátový výkon. Na základě výsledku zdůvodněte, jaké napětí je pro
dálkové přenosy energie vhodnější.

Zápis

Ze zadání známe:

Odpor dálkového vedení: R = 0,2 Ω
Výkon elektrárny: P = 70 kW = 70000 W
a) Napětí, při kterém se výkon přenáší:  Ua = 14 kV= 14000 V
b) Napětí, při kterém se výkon přenáší:  Ub = 140 V

Chceme určit:

a) Ztrátový výkon: PZa = ? (W)
b) Ztrátový výkon: PZb = ? (W)
Jaké napětí se používá pro dálkové přenosy energie?

Nápověda

Uvědomte si, že zadaná napětí jsou napětí „zdroje“. Elektrické vedení toto napětí pouze přenáší
do místa spotřeby.

Nápověda - Ztrátový výkon

Ztrátový výkon je výkon, který se „během cesty od elektrárny ke spotřebiči“ změní v tepelnou
energii. To je způsobeno odporem vodiče, kterým se elektrický proud z elektrárny vede.

Rozbor

Výkon elektrického proudu je dán součinem proudu a napětí. Měníme-li napětí, při kterém daný
výkon přenášíme, musíme měnit i proud, aby výkon zůstal stejný.

Vzorec pro ztrátový výkon snadno upravíme tak, že bude funkcí odporu vodiče a proudu,
protože neznáme ztrátové napětí (= úbytek napětí na vedení). Tento proud vypočteme pomocí
výkonu elektrárny.

Řešení

Výkon elektrárny si můžeme vyjádřit jako:

Proud, který protéká elektrárnou je stejný jako proud, který protéká vodiči.

Ztrátový výkon ve vodiči si vyjádříme jako:



Neznáme ztrátové napětí, ale pomocí Ohmova zákona si ho můžeme vyjádřit jako:

,

kde R je odpor vodiče.

Dosadíme do vzorce pro ztrátový výkon:

Vyjádříme-li si proud pomocí výkonu elektrárny, dostaneme pro ztrátový výkon vyjádření:

 

a) Dosadíme:

b) Dosadíme:

Odpověď

Ztrátový výkon, při přenosovém napětí 14 kV, je 5 W. Při přenosovém napětí 140 V je ztrátový
výkon 50 kW.

Z těchto výsledků je vidět, že pro přenos elektrického výkonu používáme vysoké napětí,
abychom zmenšili ztráty na přívodním vedení.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Výkon elektrického motoru

Elektrický motor připojený ke zdroji se střídavým efektivním napětím 230 V a frekvencí 50 Hz
koná (mechanickou) práci s výstupním výkonem 74,6 W. Jaký je odpor elektrického motoru,
protéká-li jím efektivní proud 0,65 A?

Zápis

Ze zadání známe:

Napětí zdroje: Uef = 230 V
Frekvence zdroje: f = 50 Hz
Výstupní výkon: P = 74,6 W
Efektivní proud: Ief = 0,65 A

Chceme určit:

Odpor motoru: R = ? (Ω)

Nápověda 1

Použijeme vzorec pro výpočet výkonu v obvodu se střídavým proudem, který obsahuje také
fázové posunutí mezi napětím a proudem.

Nápověda 2

Elektrický motor si můžeme představit jako spojení rezistoru a cívky.

Rozbor

Protože motorem protéká střídavý proud, musíme při výpočtu výkonu vzít v úvahu i fázové
posunutí mezi napětím a proudem. Ve vzorci pro výkon vystupuje kosinus fázového posunutí,
tzv. účiník.

Ze zadaného proudu protékajícího motorem, napětí zdroje a výkonu motoru zjistíme fázové
posunutí mezi napětím a proudem. Pomocí Ohmova zákona určíme celkovou impedanci a z
fázového posunutí potom zjistíme hodnotu odporu.

Řešení

Výkon elektrického motoru v obvodu se střídavým proudem je dán vztahem:

Vyjádříme si kosinus fázového posunutí:

Pomocí Ohmova zákona vyjádříme velikost celkové impedance motoru Z:

Nakreslíme si fázorový diagram, do kterého zaneseme již známé hodnoty fázového posunutí a



impedance. Velikost odporu vyjádříme ze vzniklého trojúhelníku.

Vidíme, že:

Dosadíme za cosinus fázového posunu a impedanci:

Číselné dosazení:

Fázové posunutí:

Celková impedance motoru:

Odpor motoru:

Odpověď

Elektrický motor připojený ke zdroji střídavého napětí, který koná práci s výstupním
výkonem 74,6 W, má odpor R = 177 Ω .

Komentář: Indukčnost elektrického motoru

Vzhledem k tomu, že motor obsahuje cívky, můžeme předpokládat, že fázové posunutí mezi
napětím a proudem je způsobeno spíše indukčností motoru než kapacitou motoru.

Indukčnost elektrického motoru vypočteme také z fázorového diagramu:



Dosadíme číselně:
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Jaké teplo vytváří reálná cívka?

K elektrické síti s amplitudou napětí 325 V a frekvenci 50 Hz je připojena cívka o
indukčnosti 0,3 H a odporu 22 Ω. Jaké teplo předá cívka okolí za 30 sekund?

Zápis

Ze zadání známe:

Napětí zdroje: Um = 325 V
Frekvence zdroje: f = 50 Hz
Indukčnost cívky: L = 0,3 H
Odpor cívky: R = 22 Ω
Doba předávaní tepla:  t = 30 s

Chceme určit:

Teplo, která cívka předá okolí: Q = ? (J)

Nápověda

Teplo, které má cívka předat okolí, nazýváme Jouleovým teplem, a odpovídá energii
elektrického proudu v této cívce.

Nápověda - Reálná cívka

Reálná cívka má indukčnost i odpor. Schématicky reálnou cívku znázorňujeme jako cívku
spojenou sériově s rezistorem.

Rozbor

V obvodu se střídavým proudem máme zařazenou reálnou cívku. Ta se vyznačuje tím, že je
charakterizována jak indukčností, tak odporem. Teplo, které cívka předá do okolí během třiceti
sekund spočítáme jako Jouleovo teplo, které je rovno energii elektrického proudu v cívce za
třicet sekund.

Řešení

Jouleovo teplo vypočítáme pomocí výkonu:

Jouleovo teplo , která cívka předá do okolí budeme počítat pro střídavý proud. Vztah přepíšeme
do tvaru:

 

Potřebujeme si vyjádřit efektivní hodnoty napětí a proudu:



Efektivní napětí vypočteme z amplitudy napětí, kterou známe ze zadání:

Efektivní proud vypočteme z Ohmova zákona, kde celkovou impedanci tvorí kapacitance a
rezistance:

Dosadíme-li do vzorce pro výpočet efektivní hodnoty proudu vztah pro efektivní napětí získáme
obecné vyjádření:

Ještě si potřebujeme vyjádřit kosinus fázového posunutí mezi napětím a proudem. To uděláme
pomocí fázorového diagramu.

Kosinus fázového posunu vyjádříme jako:

 

Obecný vzorec pro vyjádření Jouleova tepla získáme ve tvaru:

Číselný výpočet Jouleova tepla, které předá reálná cívka okolí během 30 sekund:

Odpověď

Reálná cívka, v obvodu se střídavým napětím o daných vlastnostech, předá okolí za 30 sekund
teplo 3,7 kJ.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Žárovka v obvodu se střídavým napětím

Žárovka 120 V, 100 W je přes součástku s impedancí připojena na síť o střídavém napětí 220 V
s frekvencí 50 Hz. Předpokládejme, že danou součastkou je:

a) rezistor,
b) cívka,
c) kondenzátor.

Ve všech případech pracuje žárovka při uvedených hodnotách napětí a výkonu. Spočtěte odpor
rezistoru, indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru. Určete výkon, který je v jednotlivých
případech dodáván ze sítě, nakreslete fázorové diagramy.

Zápis

Ze zadání známe:

Napětí žárovky: UZ = 120 V

Výkon žárovky: PZ = 100 W
Napětí zdroje: U = 220 V
Frekvenci zdroje: f = 50 Hz

Chceme určit vlastnosti součástek přes, které žárovku do obvodu zapojujeme a výkon dodávaný
ze zdroje:

a) Odpor rezistoru: R = ? (Ω)
  Výkon dodávaný ze zdroje:  Pa = ? (W)
b) Indukčnost cívky: L = ? (H)
  Výkon dodávaný ze zdroje:  Pb = ? (W)
c) Kapacitu kondenzátoru:  C = ? (F)
  Výkon dodávaný ze zdroje:  Pc = ? (W)

Nápověda 1

Zapojit žárovku do obvodu přes součástku s impedancí znamená, že ji zapojíme sériově.

Nápověda 2

Jakou další informaci o žárovce můžeme určit, známe-li napětí a výkon při jakých žárovka
pracuje?

Rozbor

Připojení žárovky do obvodu přes součástku s impedancí znamená, že ji zapojíme sériově k dané
součástce. V sériovém obvodu protéká všemi zařazenými prvky stejný proud, který zjistíme z
vlastností žárovky.

Odpor žárovky je pro všechny tři případy zapojení do obvodu stejný, podobně jako proud
protékající obvodem (protože výkon a napětí na žárovce jsou stejné).



Výkon v obvodu se střídavým proudem závisí na napětí, proudu a fázovém posunu mezi napětím
a proudem.

a) Výkon: Máme-li v obvodu zařazen jako impedanci rezistor, je fázový posun mezi proudem a
napětím nulový, to znamená, že vzorec pro výpočet výkonu je stejný jako pro obvod s proudem
stejnosměrným (uvažujeme efektivní hodnoty napětí a proudu). Výkon vypočítáme z napětí
zdroje a proudu protékajícím obvodem, který jsme získali z vlastností žárovky.

Odpor
rezistoru, přes který je žárovka zařazena v obvodu, vypočteme z Ohmova zákona. Proud
rezistorem je stejný jako proud protékající žárovkou, protože se jedná o obvod sériový. Napětí
na obou prvcích se sčítá a součet je roven napětí zdroje. Vypočteme napětí na rezistoru a
dosadíme do Ohmova zákona, ze kterého vyjádříme impedanci, nebo-li odpor rezistoru.

b) Indukčnost
cívky vypočteme z induktance. Použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud. Do vyjádření
Ohmova zákona dosadíme známé napětí zdroje a vypočteme celkový proud. Tím získáme
celkovou impedanci obvodu, z ní pomocí odporu žárovky získáme induktanci cívky.

Výkon
zdroje v obvodu s cívkou bude stejně velký jako hodnota výkonu žárovky, protože cívka
neodebírá ze zdroje žádný činný výkon. To vidíme ve výpočtu výkonu. Výkon závisí na napětí,
proudu a fázovém posunu mezi nimi. Máme-li zapojenou v obvodu cívku je na cívce fázový
posun mezi napětím a proudem π/2. To znamená, že bude výkon nulový, protože ve vzorci se
vyskytuje kosinus tohoto úhlu.

c) Kapacitu
kondenzátoru vypočteme z kapacitance obdobně jako v oddíle b) . Jen v Ohmově zákoně
impedanci vyjádříme pomocí odporu žárovky a kapacitance kondenzátoru.

Výkon
zdroje v obvodu s kondenzátorem bude stejně velký jako výkon žárovky ze stejných důvodů
jako u cívky.

Řešení - proud v obvodu, odpor žárovky

Proud protékající obvodem a odpor žárovky mají pro všechna zapojení stejnou hodnotu. Proto si
je vypočítáme zvlášť.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sériový obvod, proud protékající obvodem vypočteme z výkonu
žárovky a z napětí na žárovce:

Vyjádříme si odpor žárovky, který budeme potřebovat pro další výpočty. Odpor žárovky
vypočteme pomocí vzorce pro vyjádření výkonu:

Proud protékající obvodem:



Odpor žárovky:

a) Řešení - zapojen rezistor

Výkon zdroje určíme pomocí napětí zdroje a proudu protékajícím obvodem:

Fázový posun mezi proudem a napětím je v obvodu s rezistorem a žárovkou nulový, a proto
vzorec pro výkon můžeme přepsat do tvaru, kde cosinus fázového posunu vynecháme.

Do obecného vyjádření výkonu dosadíme vztah pro proud protékající obvodem:

Odpor rezistoru vypočteme pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud:

Obecné řešení:

 

Číselné dosazení:

Výkon zdroje:

Odpor rezistoru:

b) Řešení - zapojena cívka

Fázorový diagram:

Proud v obvodu a odpor žárovky jsme si vyjádřili v samostatném oddíle.

 

Ohmův zákon pro obvod s cívkou a žárovkou:



Vyjádříme induktanci cívky XL:

a potom indukčnost cívky L:

Obecné řešení:

Výkon zdroje se bude rovnat součtu výkonů na žárovce a na cívce:

Víme, že fázový posun mezi proudem a napětím v obvodu s cívkou je φL = π/2, a proto je výkon
na cívce nulový bez ohledu na to jaké je na cívce napětí a proud. Výkon dodávaný zdrojem do
tohoto obvodu tedy bude:

Číselné dosazení:

Indukčnost cívky:

Výkon dodávaný zdrojem:

c) Řešení - zapojen kondenzátor

Fázorový diagram:



Odpor žárovky a proud protékající obvodem jsme vypočítali ve zvláštním oddíle.

Kapacitu kondenzátoru v obvodu s kondenzátorem a žárovkou vyjádříme z kapacitance pomocí
Ohmova zákona:

Vyjádříme kapacitu:

Obecné řešení, kdy dosadíme za proud protékající obvodem a odpor žárovky:

Výkon zdroje odvodíme stejně jako u předchozího oddílu. Kde vidíme, že výkon na
kondenzátoru je nulový, protože fázový posun mezi napětím a proudem má hodnotu φC = -π/2.

Číselné dosazení:

Kapacita kondenzátoru:

Výkon dodávaný zdrojem:

Odpověď

a) Připojíme-li žárovku přes rezistor, je hodnota odporu rezistoru 120 Ω. Výkon dodávaný
zdrojem do takového obvodu má hodnotu 183,3 W.

b) Připojíme-li žárovku do obvodu přes cívku je hodnota její indukčnosti 0,7 H. Výkon
dodávaný zdrojem do obvodu je 100 W. Fázorový diagram tohoto zapojení:



c) Připojíme-li žárovku do obvodu přes kondenzátor je hodnota kapacity tohoto kondenzátoru
14,3 μH. Výkon dodávaný zdrojem do obvodu je 100 W. Fázorový diagram tohoto zapojení:
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

RLC obvod se svorkami

Na obrázku je sériový RLC obvod, ve kterém je odpor rezistoru 15 Ω, kapacita kondenzátoru
je 4,7 μF a indukčnost cívky je 25 mH. Generátor dodává efektivní napětí 75 V při frekvenci
550 Hz.

a) Vypočtěte efektivní proud.
b) Vypočtěte efektivní napětí Uab, Ubc, Ucd, Ubd a Uad.
c) Jaká je střední hodnota výkonu v každém ze tří prvků?

Zápis

Ze zadání známe:

Odpor rezistoru: R = 15 Ω
Kapacitu kondenzátoru: C = 4,7 μF
Indukčnost cívky: L = 25 mH
Napětí zdroje: Uef = 75 V
Frekvenci napětí zdroje:  f = 550 Hz

Chceme určit:

a) Efektivní proud: Ief = ? (A)

b) Efektivní napětí mezi svorkami ab: Uab = ? (V)

    Efektivní napětí mezi svorkami bc:  Ubc = ? (V)

    Efektivní napětí mezi svorkami cd: Ucd = ? (V)

    Efektivní napětí mezi svorkami bd: Ubd = ? (V)

    Efektivní napětí mezi svorkami ad: Uad = ? (V)

c) Ztrátový výkon v rezistoru: PR = ? (W)

    Ztrátový výkon v cívce: PL = ? (W)

    Ztrátový výkon v kondenzátoru: PC = ? (W)

Nápověda 1

Použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud a vzorec pro výpočet výkonu v obvodu se
střídavým proudem, ve kterém dochází k fázovému posunu mezi napětím a proudem.



Nápověda 2

Napětím Uab
v zadání jsme označili napětí mezi svorkami ab v obvodu. Stejně tak pro ostatní napětí.

Rozbor

a) Efektivní proud v obvodu získáme pomocí Ohmova zákona. Známe efektivní napětí zdroje a
celkovou impedanci vypočteme z induktance, rezistance a kapacitance jednotlivých prvků v
obvodu.

b) Jednotlivá efektivní napětí vypočteme také pomocí Ohmova zákona. Protože se jedná o
sériový obvod, protéká všemi prvky stejný proud. Tento efektivní proud protékající obvodem
jsme si vypočítali v oddíle a). Impedance do Ohmova zákona vyjádříme vždy pomocí těch
součástek, které jsou zařazeny mezi danými dvěma svorkami.

c) Pro výpočet výkonu na jednotlivých součástkách použijeme vzorec pro výkon v obvodu se
střídavým proudem. Ve vyjádření výkonu vystupuje jak efektivní napětí a efektivní proud, tak
fázový posun mezi napětím na dané součástce a proudem.

a) Řešení

Efektivní proud vyjádříme pomocí Ohmova zákona:

Číselné dosazení:

b) Řešení

Dílčí efektivní napětí vypočteme z Ohmova zákona. Protože se jedná o sériový obvod, všemi
součástkami protéká stejně velký proud, který jsme vypočítali v oddíle a).

Efektivní napětí Uab: zapojen rezistor.

Efektivní napětí Ubc: zapojen kondenzátor.

Efektivní napětí Ucd: zapojena cívka.

Efektivní napětí Ubd: zapojena cívka a kondenzátor.

Efektivní napětí Uad: zapojena cívka, kondenzátor a rezistor.



 

Napětí Uad
je napětí na všech prvcích v obvodu, to znamená, že se musí rovnat efektivnímu napětí, které je
dodáváno ze zdroje. Ověříme si to dosazením obecného vyjádření efektivního proudu v obvodu,
který jsme si vypočítali v oddíle a).

Číselné řešení:

c) Řešení

Pro střední hodnotu výkonu v obvodu se střídavým proudem platí:

,

 kde φ je fázový posun mezi napětím a proudem.

 

Výkon na rezistoru:

,

 kde fázový posun mezi napětím a proudem φR je nulový.

 

Výkon na kondenzátoru:

,

 kde fázový posun mezi napětím a proudem φC je π/2.

To, že má střední hodnota výkonu na kondenzátoru nulovou velikost, je způsobeno tím, že se
kondenzátor stále vybíjí a nabíjí. Elektrická energie se do něj ukládá a hned zase odebírá.

 

Výkon na cívce:

,

 kde fázový posun mezi napětím a proudem φL je -π/2.



Střední hodnota výkonu na cívce má nulovou velikost, protože se energie uvnitř cívky mění na
energii magnetického pole a zase zpět na elektrickou energii.

Odpověď

Efektivní proud protékající obvodem má hodnotu 2,6 A.

Jednotlivá napětí mezi svorkami zakreslenými ve schématu zapojení jsou: Uab = 40 V;
Ubc = 160 V; Ucd = 220 V; Ubd = 64 V a Uad = 75 V.

Výkon elektrického proudu na rezistoru má hodnotu 100 W, výkon na cívce i kondenzátoru je
nulový.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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V případě problémů se obraťte na správce sbírky.



Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Výkon střídavého proudu v rezistoru

Odvoďte, jak velký stejnosměrný proud musí procházet rezistorem, aby měl stejný tepelný
výkon jako střídavý proud s maximální hodnotou 3,5 A?

Nápověda 1

Najděte si vzorec pro výkon v obvodu se stejnosměrným proudem. V obvodu se střídavým
proudem se s časem mění jak proud, tak napětí, a tím i výkon. To znamená, že budeme
porovnávat střední hodnotu výkonu v obvodu se střídavým proudem s výkonem v obvodu se
stejnosměrným proudem.

Nápověda 2

Střední hodnota výkonu obvodu se střídavým proudem se má rovnat výkonu v obvodu
s proudem stejnosměrným.

Rozbor

Tuto úlohu budeme řešit pomocí práce elektrického proudu. Mohli bychom ale rovnou
porovnávat také střední hodnotu výkonu proudu v obvodu se střídavým proudem s výkonem
proudu v obvodu se stejnosměrným proudem.

Pro stejnosměrný proud práci vypočítáme jako součin tepelného výkonu rezistoru a času, během
kterého daný rezistor koná práci.

Ze zadání známe maximální hodnotu střídavého proudu, a proto vzorec pro vyjádření výkonu
upravíme tak, aby v něm vystupoval tento proud a hodnota odporu rezistoru. Odpor rezistoru je
pro oba obvody stejný. Pomocí grafu okamžitého výkonu určíme střední hodnotu výkonu a práci
vykonanou za daný čas.

Porovnáním vykonané práce v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu získáme vztah mezi
hodnotami obou proudů.

Řešení - Odvození vztahu mezi efektivní hodnotou proudu a maximální
hodnotou proudu

Výkon na rezistoru v obvodu se stejnosměrným proudem popíšeme vztahem:

.

Tento vztah si pomocí Ohmova zákona:

Přepíšeme do tvaru, kde bude vystupovat odpor rezistoru a proud:

 

V obvodu se střídavým proudem se s časem mění proud i napětí, a tím i výkon, který je součinem
obou předchozích veličin.

Okamžitá hodnota výkonu v obvodu se střídavým proudem je vyjádřená vztahem:



Máme-li v obvodu se střídavým proudem zařazen pouze rezistor, je fázový posun mezi proudem
a napětím nulový, platí tedy:

Vztah pro vyjádření okamžitého výkonu si můžeme přepsat do tvaru:

 

Celková práce za čas t je rovna ploše pod křivkou grafu p(t). Nejprve si to ukážeme na grafu
výkonu pro stejnosměrný proud.

V obvodu se stejnosměrným proudem je výkon konstantní a pro práci platí:

Vidíme, že práce opravdu odpovídá ploše pod křivkou.

Průběh okamžitého výkonu v obvodu se střídavým proudem je znázorněn na následujícím
obrázku:

Práci vypočítáme jako obsah plochy pod křivkou okamžitého výkonu p(t). 

Podíváme-li se na graf výkonu, vidíme, že křivka rozdělí znázorněný obdélníček na dvě stejně
velké části. Proto střední hodnotu práce vypočteme jako:

Platí, že maximální výkon vypočteme pomocí maximálního proudu:



a práci, kterou vykoná střídavý proud, dostaneme jako:

 

Stejnosměrný elektrický proud by za stejný čas vykonal práci:

 

Porovnáme práci vykonanou stejnosměrným proudem s prací vykonanou v obvodu se střídavým
proudem a získáme vztah mezi proudy v obou obvodech:

Poznámka k řešení

Celkovou práci si můžeme představit jako součet obdélníčků pod křivkou, které mají výšku o
velikosti výkonu p(t) a jsou široké malý časový interval Δt. Jejich součet bude roven ploše pod
křivkou znázorňující okamžitý výkon. To se dá vyjádřit pomocí integrálu:

Číselné řešení

Hodnota stejnosměrného proudu:

Odpověď

Stejnosměrný proud procházející daným rezistorem musí mít velikost 2,5 A, aby měl stejný
tepelný výkon jako střídavý proud s maximální hodnotou 3,5 A.

Komentář - Definice efektivní hodnoty střídavého proudu

V této úloze jsme vlastně odvodili vztah mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého
proudu, protože efektivní hodnota střídavého proudu odpovídá (podle definice) hodnotě proudu
stejnosměrného, který v daném obvodu vykoná za stejný čas (mnoho period) stejnou práci jako
proud střídavý.

Jinými slovy můžeme říci, že efektivní hodnota střídavého proudu odpovídá (podle definice)
hodnotě proudu stejnosměrného, jehož výkon se rovná střední hodnotě výkonu v obvodu se
střídavým proudem.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Transformátor

Primární vinutí transformátoru má 500 závitů a sekundární vinutí 10 závitů.

a) Jaké je sekundární napětí, je-li sekundární obvod rozpojený a primární napětí je 120 V?

b) Jaký poteče proud v primárním a sekundárním vinutí, je-li sekundární vinutí připojeno k
odporové zátěži 15 Ω?

Zápis

Ze zadání známe:

Počet závitů primární cívky: N1 = 500
Počet závitů sekundární cívky:  N2 = 10
a) Primární napětí: U1 = 120 V
b) Sekundární vinutí připojeno k odporové zátěži:  R = 15 Ω

Chceme určit:

a) Sekundární napětí: U2 = ? (V)
b) Proud v primárním vinutí: I1 = ? (A)
    Proud v sekundárním vinutí: I2 = ? (A)

Nápověda a)

Část a) budeme řešit pomocí vztahu mezi napětím na cívkách transformátoru a počtem jejich
závitů.

Nápověda: Transformátor, transformační poměr

Střídavé napětí lze měnit na jiné napětí téže frekvence pomocí transformátoru. Funkce
transformátoru je založena na elektromagnetické indukci. Na společném uzavřeném jádře jsou
nasazeny dvě cívky. Primární cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí. Průchodem proudu
primární cívkou se vytvoří v jádře proměnné magnetické pole. Toto proměnné magnetické pole
indukuje v závitech sekundární cívky napětí. Protože magnetické pole je pro všechny závity
společné, je na každém závitu primární i sekundární cívky stejné napětí Uz.

Napětí na primární cívce: 

Napětí na sekundární cívce: 

Kde N1 a N2 jsme si označili počet závitů primární a sekundární cívky.

Napětí jednoho závitu:

Odtud vyjádříme:



Číslo k nazýváme transformačním poměrem.

Nápověda b)

K řešení části b) využijeme výkon elektrického proudu. Pro ideální transformátor platí, že výkon
na primární cívce se rovná výkonu na cívce sekundární. Použijeme také Ohmův zákon.

Rozbor

Pro cívky transformátoru platí, že podíl napětí na obou cívkách je stejný jako podíl počtu jejich
závitů. Tento podíl nazýváme transformační poměr.

Je-li sekundární obvod rozpojený, transformuje se z primární cívky napětí na sekundární cívku
úměrně transformačnímu poměru. Sekundární napětí vyjádříme z poměru mezi počtem závitů
cívek a pomocí napětí na primární cívce.

V ideálním případě platí, že výkon odebíraný ze sekundární cívky je roven výkonu na primární
cívce. Výkon sekundární cívky vyjádříme pomocí napětí, které jsme si vypočítali v oddíle a) a
odporu, ke kterému je cívka připojena. Výkony na cívkách porovnáme. Protože napětí v obou
obvodech známe, vyjádříme primární proud. Sekundární proud určíme z Ohmova zákona.

a) Řešení

K řešení úlohy využijeme toho, že poměr napětí na sekundární a primární cívce je stejný jako
poměr počtu jejich závitů:

Vyjádříme neznámé sekundární napětí:

Číselně dosadíme:

 

b) Řešení

Sekundární proud získáme z Ohmova zákona. V obvodu máme zapojen rezistor o známém
odporu a napětí jsme určili v předchozí části:



Při výpočtu primárního proudu budeme předpokládat, že se jedná o ideální transformátor, tj. že
nedochází ke ztrátám. Potom pro výkony na cívkách platí:

Pro výkon P1 platí:

Výkon P2 si můžeme vyjádřit jako:

Dosadíme do předchozího vztahu a vyjádříme si hledaný primární proud:

Číselné dosazení:

Primární proud:

Sekundární proud:

Odpověď

Je-li sekundární obvod rozpojený, má sekundární napětí hodnotu 2,4 V.

Připojíme-li sekundární cívku k odporové zátěži, je primární proud 3,2 mA a sekundární proud
je 0,16 A.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Transformátor se započtením ztrát

Transformátor o účinnosti 95 % zvyšuje napětí 230 V na 1800 V. Sekundární cívkou prochází
proud 0,3 A. Jaký proud prochází primární cívkou?

Zápis

Ze zadání známe:

Účinnost transformátoru:  η  = 95 %
Primární napětí: U1  = 230 V
Sekundární napětí: U2  = 1800 V
Sekundární proud: I2  = 0,3 A

Chceme určit:

Primární proud: I1  = ? (A)

Nápověda

Uvědomte si, co znamená, že má transformátor účinnost 93%. Jaký bude vztah mezi příkonem a
výkonem transformátoru?

Rozbor

Ztráty v transformátoru vznikají jak v jádře, tak ve vinutí. Část energie se mění v teplo. Pro
ideální transformátor by se výkon primární cívky (příkon transformátoru) rovnal výkonu
sekundární cívky (výkon transformátoru). Dochází-li ke ztrátám, je sekundární výkon menší.
Pomocí vztahu mezi výkony na obou cívkách zjistíme primární proud.

Řešení

Účinnost transformátoru: η = 95 %.

Výkon elektrického proudu je roven součinu napětí a proudu:

Díky ztrátám v transformátoru je mezi výkonem na primární a sekundární cívce vztah:

Vyjádříme si primární proud:

Číselně dosadíme:



Odpověď

Primární proud transformátoru s účinností 95 % má hodnotu 2,2 A.
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Sbírka řešených úloh z fyziky - Elektřina a magnetismus

Transformátor a magnetický indukční tok

Na obrázku je znázorněno jádro transformátoru. Na jádru jsou navinuty cívky A a B.
Magnetický indukční tok vznikající v kterékoli z těchto cívek nevystupuje z jádra,
ale rozvětvuje se v něm tak, že jeho hodnoty v ostatních větvích jádra jsou navzájem stejné.
Připojíme-li cívku A ke zdroji střídavého napětí 40 V s frekvencí 50 Hz, indukuje se na cívce B
to samé napětí. Jaké napětí se bude indukovat na cívce A, připojíme-li naopak cívku B ke zdroji
střídavého napětí 40 V s frekvencí 50 Hz?

Zápis

Ze zadání známe:

Napětí na zdroji střídavého napětí:  U = 40 V
Frekvenci střídavého napětí: f = 50 Hz
Indukované napětí na cívkách: U1A = U1B = 40 V

Indukované napětí na cívce B: U2B = 40 V

Chceme určit:

Indukované napětí na cívce A: U2A = ? (V)

Nápověda 1

Najděte si, jak spolu souvisí magnetický indukční tok, indukované napětí na cívce a počet závitů
cívky.

Nápověda 2

Uvědomte si, že cívky A a B nemusí mít stejný počet závitů.

Rozbor

Magnetický indukční tok se v jádru transformátoru rozděluje takovým způsobem, že připojíme-li
cívku A ke zdroji střídavého napětí, bude v cívce B a ve středu transformátoru poloviční
magnetický indukční tok než uvnitř cívky A.

V následujícím odstavci si vyjádříme vztah mezi počty závitů cívek, který budeme pro konečný
výpočet potřebovat. Víme, že připojíme-li ke zdroji střídavého napětí cívku A, pak známe napětí
na obou cívkách ze zadání. Vyjdeme z Faradayova zákona pro indukované napětí na cívce a ze
známého vztahu mezi magnetickými indukčními toky cívek. Vyjádříme tak vztah mezi počtem
závitů obou cívek.

Připojíme-li nyní ke zdroji střídavého napětí cívku B, je vztah mezi magnetickým indukčním



tokem cívky A a cívky B opačný než v případě popsaném výše. Navíc již známe poměr mezi
počty závitů cívek. Pomocí těchto dvou vztahů vyjádříme napětí na cívce A.

Řešení

Pro velikost indukovaného napětí U na cívce podle Faradayova zákona platí:

Pro změnu magnetického indukčního toku ΦA cívky A platí:

Pro změnu magnetického indukčního toku ΦB cívky B platí:

 

1) Ke zdroji střídavého napětí 40 V je připojena cívka A.

Pro magnetický indukční tok cívek podle zadání platí: Φ1A = 2 Φ1B. Dosadíme do vztahu pro
cívku B:

Vyjádříme si také změnu magnetického indukčního toku cívky A:

Porovnáme obě vyjádření pro změnu magnetického indukčního toku cívky A a dostaneme:

Ze zadání víme, že napětí U1A = U1B. Vyjádříme si vztah mezi počtem závitů obou cívek:

 

2) Ke zdroji střídavého napětí 40 V je připojena cívka B.

Pro magnetické indukční toky mezi oběma cívkami nyní platí: Φ2B = 2 Φ2A. Dosadíme do
vztahu pro vyjádření změny magnetického indukčního toku:

Z druhé rovnice dosadíme do první rovnice za změnu magnetického indukčního toku a
vyjádříme napětí na cívce A:



Dosadíme vztah mezi počtem závitů cívek: NA = 1/2 NB:

Číselné dosazení:

Odpověď

Připojíme-li cívku B ke zdroji střídavého napětí, bude se na cívce A, za podmínek popsaných v
zadání, indukovat napětí 10 V.
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