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Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit soubor úloh se 
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Celkem bylo vytvořeno 25 úloh a jedná se převážně o obtížnější středoškolské 

úlohy, které mohou posloužit středoškolským studentům k rozšíření učiva nebo 

při přípravě k přijímacím zkouškám z fyziky na vysokou školu, nebo mohou po-

sloužit vysokoškolským studentům, kteří si potřebují danou látku zopakovat. Dá-

le byl vypracován přehled učiva kapitoly Střídavý proud, na jehož základě byly 

úlohy zařazeny k jednotlivým pojmům. 
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I  Úvod 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo rozšířit soubor úloh zveřejněných 

v kapitole Obvody se střídavými proudy v Elektronické sbírce řešených úloh 

z fyziky, která vzniká na Katedře didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fa-

kultě Univerzity Karlovy a je veřejnosti přístupná na webové adrese: 

http://fyzikalniulohy.cz.  

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Řešené úlohy z elektřiny 

a magnetismu – Střídavý proud [1], kterou jsem vytvořila pod vedením 

RNDr. Zdeňky Koupilové, Ph.D. na KDF MFF UK v roce 2008. 

Úlohy, které v rámci bakalářské i diplomové práce vznikly, by měly sloužit 

zejména k opakování a rozšíření středoškolského učiva a zasahovat částečně do 

učiva vysokoškolského, protože sbírka je určena středoškolským studentům a 

studentům prvních ročníků vysokých škol, kteří si potřebují látku oživit a dopl-

nit.  

Dále v diplomové práci uvádím přehled učiva celku Střídavý proud. Na zá-

kladě tohoto přehledu jsem navrhla vhodné zasazení úloh do výuky.  

 

Tuto diplomovou práci jsem si vybrala, protože ji považuji za vhodnou pří-

pravu na zvolené povolání. Při tvorbě nápověd, psaní rozborů a sestavování 

strukturovaného řešení jsem si vyzkoušela, jak obtížné je danou látku rozebrat a 

vysvětlit studentům či čtenářům tak, aby ji opravdu pochopili. Dalším z důvodů 

pro navázání diplomovou prací na práci bakalářskou bylo také to, že jsem již 

znala administrátorské rozhraní, do kterého se sbírka zadává, a tudíž jsem se již 

mohla soustředit na tvorbu úloh. 

 

Text diplomové práce je rozdělen do tří částí. V první části se stručně zabý-

vám elektronickou sbírkou, ve druhé části popisuji úlohy, které vznikly v rámci 

této práce, a ve třetí časti je obsažen přehled učiva tematického celku Střídavý 

proud včetně přiřazení vhodných úloh k jednotlivým tématům. 
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Příloha práce obsahuje 5 vybraných úloh. Všechny vytvořené úlohy jsou jed-

nak přístupné na internetu na webové adrese http://fyzikalniulohy.cz, jednak 

jsou uloženy na přiloženém CD. 
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II  Elektronická sbírka 

 

Sbírka řešených úloh vzniká již od roku 2006 na Katedře didaktiky fyziky 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Sbírka má elektronickou 

podobu ze dvou hlavních důvodů: úlohy chceme poskytnout široké veřejnosti, 

což je v tištěné podobě obtížně dosažitelné a velmi nákladné, a také v tištěné 

verzi nelze jednoduše vytvořit strukturované řešení, které umožňuje skrýt nápo-

vědy či části řešení, pokud je čtenář k řešení úlohy nepotřebuje. Sbírka se neu-

stále vyvíjí, dochází k vylepšování jejího rozhraní, je rozšiřována o další před-

měty a doplňována o nové úlohy. 

Webové rozhraní sbírky je naprogramováno převážně v PHP4 a vytvořila ho 

RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. a další zaměstnanci Katedry didaktiky fyziky. 

Celé rozhraní je rozděleno na administrátorskou část, která je neveřejná, a na 

veřejně přístupnou uživatelskou část. V administrátorském rozhraní se úlohy 

zadávají do databáze. Sem mají přístup pouze ti, kteří sbírku vytvářejí nebo na 

její chod dohlížejí. Cílem této práce nebylo programovat webové rozhraní, 

ve kterém je sbírka vytvořena, ale pouze pomocí něho zadávat úlohy do databá-

ze sbírky.  

Ve sbírce jsou nyní úlohy ve třech jazycích a to: česky, anglicky a polsky. V 

každé jazykové verzi vznikají úlohy samostatně. Do anglického jazyka jsou 

úlohy překládány z češtiny studenty a zaměstnanci KDF. Překlady a vytvářením 

úloh v polském jazyce se zabývají kolegové z polské Toruně. Sbírka je připra-

vena na rozšíření o další jazyky. Pomocí tohoto jazykového rozšíření se snažíme 

dostat sbírku do povědomí mezinárodní veřejnosti.  

Nyní má sbírka v české verzi pět předmětů, a to: Mechanika, Elektřina a 

magnetismus, Termodynamika a molekulová fyzika, Teoretická mechanika a 

Kvantová mechanika.  

V rámci této diplomové práce jsem vytvořila 25 úloh do předmětu Elektřina a 

magnetismus. Toto téma je dále rozděleno na kapitoly Elektrostatika, Stejno-

směrný elektrický proud, Stacionární magnetické pole, Nestacionární magnetic-

ké pole, Obvody se střídavými proudy a Elektromagnetické pole.  
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Text úloh je psán v jazyce XHTML. Vzorce jsou ukládány ve formátu TeX, 

z něhož je před vložením do textu webové stránky automatický skript převádí 

na obrázky ve formátu GIF. Obrázky jsou nakresleny ve vektorovém editoru 

CorelDRAW X3, nebo v programu ProfiCad, který je vhodný zejména pro kres-

lení elektrických obvodů. Obrázky se také vkládají na server, a to ve dvou ty-

pech formátu: zdrojový formát pro případné pozdější úpravy a ve formátu PNG 

(nebo jiném vhodném rastrovém formátu), který webový prohlížeč dokáže zob-

razit. 

Úlohy do sbírky jsou vytvářeny tak, aby v nich student našel nápovědu 

k řešení, postup řešení a výsledek pro kontrolu správnosti. Proto je každá úloha 

rozdělena do základních celků – oddílů, které mají studentovi pomoct při řešení. 

Základní členění úlohy je: 

• Zadání úlohy 

• Nápověda – studenta navede na postup řešení nebo poukáže na po-

třebu zamyslet se nad určitou částí problému. 

• Rozbor – slovní formulace postupu, jak úlohu řešit. 

• Řešení – obsahuje komentované vyjadřování vzorců a vhodné ná-

kresy, jež vedou k obecnému řešení a vyjádření hledaného závěru 

úlohy řešení. 

• Zápis a číselné dosazení – vyjádření hodnot veličin ze zadání a ná-

sledné dosazení těchto veličin do obecného řešení úlohy. 

• Odpověď 

 Některé mé úlohy obsahují navíc oddíly: 

• Odkaz – slouží k odkazu na podobnou úlohu nebo na úlohu, ve kte-

ré je podrobněji odvozena teorie potřebná k řešení. 

• Komentář – rozšiřuje úlohu nebo ukazuje možnost jiného řešení. 

Několik úloh vytvořených v rámci této diplomové práce obsahuje speciální 

oddíl Zápis, ve kterém jsou vypsány známé a hledané veličiny ze zadání. Tento 

oddíl je speciálně vyčleněn zejména u úloh, které mohou být řešeny různými 

způsoby, a proto je pro přehlednost řešení úlohy tabulka s hodnotami ze zadání 

uvedena pouze jednou, a to ve speciálním oddíle.  
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Členění jednotlivých úloh se liší, a to jak v názvech jednotlivých oddílů, tak 

v jejich počtu podle toho, co daná úloha vyžaduje. Podrobněji je členění úloh 

popsáno v [2]. 

Od doby, co jsem vytvářela úlohy do bakalářské práce, se sbírka změnila jak 

v rámci administrátorského rozhraní, tak i ve veřejné části.  Největší změnou, 

kterou zaznamená uživatel sbírky, je existence skrytých oddílů, které se použí-

vají zejména pro řešení nápovědy či skrytí části řešení. 

Další novinkou je možnost filtrování úloh podle dvou kritérií – obtížnosti a 

kategorie. Dle obtížnosti jsou úlohy ve sbírce děleny do čtyř skupin:  

 Úloha vhodná pro žáky základní školy,    

 Úloha vhodná pro studenty střední školy,   

 Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha,    

 Vysokoškolská úloha   

a speciální kategorie, do kterých může být úloha zařazena, jsou: 

 Úloha řešená úvahou,    

 Úloha řešená graficky,    

 Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad, 

 Komplexní úloha,    

 Úloha s vysvětlením teorie.    

Jednou z dalších novinek je postupné propojování sbírky s multimediální En-

cyklopedií fyziky [3]. Propojení sbírky s encyklopedií znamená, že v úlohách 

mohou být uvedeny odkazy na konkrétní kapitoly v encyklopedii, kde je daná 

látka teoreticky popsána či je problém čtenáři vysvětlen z jiného hlediska, než je 

uvedeno ve sbírce. 

Další podstatným vylepšením uživatelského rozhraní je možnost vyhledat 

úlohu pomocí jejího kódu, který je pro každou úlohu unikátní a slouží 

k rychlejšímu vyhledávání a větší přehlednosti sbírky. 
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III  Úlohy vytvořené v rámci diplomové práce 

  

Celkem jsem vytvořila v rámci této diplomové práce 25 úloh, které jsem za-

řadila do sedmi podkapitol kapitoly Obvody se střídavým proudem: 

• Průběh střídavého proudu a napětí   

• Řešení sériových obvodů střídavého proudu   

• Řešení složitějších obvodů střídavého proudu   

• Řešení obvodů pomocí komplexních čísel   

• Výkon střídavého proudu   

• Rezonanční a oscilační obvody   

• Trojfázová soustava  

Úlohu s názvem Pojistka v obvodu se stejnosměrným proudem (721, VŠ) 

jsem ve sbírce zařadila do podkapitoly Přechodové jevy, která byla v průběhu 

vytváření této diplomové práce přeřazena z kapitoly Obvody se střídavými 

proudy do kapitoly Nestacionární magnetické pole. 

 
 

Stručnou charakteristiku úloh vytvořených v rámci této diplomové práce jsem 

seřadila vzestupně podle kódu úlohy, který slouží k rychlejšímu vyhledání čte-

nářem sbírky na webovém rozhraní a je pro každou úlohu unikátní. Konkrétní 

kód úlohy je uveden v závorce ihned za názvem spolu s přiřazenou obtížností té 

dané úlohy. Řazení úloh podle kódu jsem zvolila proto, že některé úlohy spadají 

do více podkapitol, a proto by bylo nepřehledné je v tomto přehledu uvádět 

podle tohoto kritéria. 

Trojúhelníkový pr ůběh proudu (233, VŠ): Úloha byla inspirována úlohou 

ze sbírky [4]. Student je seznámen s trojúhelníkovým průběhem proudu jako 

s dalším druhem periodického střídavého proudu. Úloha je zaměřená na výpočet 

střední a efektivní hodnoty proudu a průměrného výkonu pro tento průběh. Jed-

na z nápověd obsahuje definici střední hodnoty proudu v obvodu, která má stu-

dentovi pomoci při řešení úlohy, v dalších nápovědách je čtenář naveden na 
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analogii trojúhelníkového průběhu proudu se známějším sinusovým průběhem. 

Pomocí této analogie by měl být student již schopen tuto úlohu řešit. 

Jednofázový elektromotor (234, SŠ+): Úloha byla převzata z [4]. Úloha se 

zabývá výpočtem kapacity kondenzátoru, který paralelně připojíme 

k elektromotoru a upravíme tím účiník zapojení na hodnotu 1. Pro řešení úlohy 

je využita znalost kreslení fázorových diagramů, proto je řešení rozděleno na 

dvě části. V  první časti, tedy v oddíle řešení nazvaném Řešení – fázorový dia-

gram, je podrobně rozkreslen fázorový diagram pro celkové zapojení. V druhé 

časti řešení, v oddíle nazvaném Řešení, je odvozen obecný vztah pro výpočet 

kapacity paralelně připojeného kondenzátoru. Úloha obsahuje také oddíl nazva-

ný Komentář k elektromotoru, ve kterém je student upozorněn na to, že předpo-

klad, že se elektromotor skládá pouze z rezistoru a cívky, není chybou a ani ne-

ubírá úloze na obecnosti. 

Cívka v obvodu se střídavým napětím (296, SŠ+): Úloha byla převzata z 

[4] a je zaměřena na kreslení fázorových diagramů a Ohmův zákon pro obvod 

se střídavým napětím. Ze zadání úlohy známe impedanci a induktanci reálné 

cívky a máme určit další parametry obvodu. Úloha slouží k většímu pochopení 

poznatků z jednoduchých obvodů se střídavým napětím. Navíc úloha obsahuje 

dva různé způsoby řešení pro výpočet napětí na reálné cívce a na kondenzátoru. 

Cívka s komplexní impedancí (469, SŠ+): Zadání je převzato z [5]. Úloha 

slouží k seznámení se s komplexní impedancí cívky, která je v úloze dopodrob-

na rozebrána. V jedné z nápověd je vysvětleno, že místo fázorů můžeme praco-

vat s komplexními čísly a tím zjednodušit výpočty. Pro připomenutí je zde uve-

deno několik základních vlastností komplexních čísel. Ve druhé nápovědě je 

Ohmův zákon pro obvod se střídavým napětím přepsán pomocí komplexních čí-

sel.  

Kondenzátor s komplexní impedancí (493, SŠ+): Zadání této úlohy bylo 

inspirováno zadáním ve sbírce [5]. V této úloze je rozebrána komplexní impe-

dance reálného kondenzátoru. Řešení navazuje na úlohu Cívka s komplexní im-

pedancí (469, SŠ+). V nápovědě úlohy je uvedeno vysvětlení, jaký je vztah me-

zi velikostí komplexní impedance skutečného kondenzátoru a jeho kapacitancí. 

V nápovědě najdeme také jednu z možností pro náhradní schéma skutečného 

kondenzátoru. 
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Cívka v obvodech s různými druhy napětí (494, SŠ): Zadání bylo převzato 

z [5]. Úloha je zaměřená na rozdíl v chování cívky při zapojení do obvodu se 

stejnosměrným napětím a do obvodu se střídavým napětím. Úloha obsahuje od-

kaz do encyklopedie [3] na vysvětlení, jak se cívka chová v obvodu se střída-

vým napětím.  

Průběh napětí a proudu na spotřebiči (514, SŠ): Tato úloha je zaměřena na 

rozbor grafů průběhu střídavého proudu a napětí na spotřebiči. Celkem jsou za-

dány tři rozdílné průběhy, každý průběh má pro přehlednost svůj speciální oddíl 

řešení. V jedné z nápověd je shrnuto, co vše můžeme z grafu pro průběh střída-

vého proudu a napětí vyčíst.  

Rezonance v sériovém RLC obvodu (515, SŠ+): Zadání úlohy bylo převza-

to z [5]. Tato úloha je zařazena jako první z úloh, ve kterých se vyskytuje pojem 

rezonance, proto je v jedné z nápověd rozebráno, co pro obvod znamená, že je 

v rezonanci a jaký dopad to má na celkovou impedanci obvodu. Úloha obsahuje 

ve skrytém řešení nápovědy odvození Thomsonova vztahu pro výpočet rezo-

nanční frekvence. Pro řešení úlohy využijeme Ohmův zákon pro obvod se stří-

davým napětím, odvození vztahu pro fázový posun mezi napětím a proudem 

pomocí fázorového diagramu a vztah pro výpočet rezonanční frekvence.  

Rezonance v sériovém RLC obvodu 2 (518, SŠ): Zadání úlohy bylo převza-

to z [5]. V úloze je k reálné cívce v obvodu se střídavým napětím připojen séri-

ově kondenzátor. Cílem této úlohy je vypočítat kapacitu kondenzátoru tak, aby 

byl obvod v rezonanci a následně dopočítat amplitudu proudu a amplitudy napě-

tí v obvodu. 

Různé výkony spotřebiče (519, SŠ): Úloha byla inspirována zadáním v [5]. 

Student je seznámen s pojmy zdánlivý, činný a jalový výkon. Každý druh výko-

nu v obvodu se střídavým napětím je zvlášť rozebrán v nápovědě tak, aby stu-

dent pochopil, o čem daný výkon vypovídá a jak ho lze obecně vyjádřit. 

Tlumené kmity (530, VŠ): Úloha byla převzata z [4]. V úloze je připojen 

nabitý kondenzátor se ztrátovým úhlem k reálné cívce. Úkolem je nalézt vztah 

pro amplitudu tlumených kmitů a dobu, za kterou amplituda kmitů poklesne na 

zadanou hodnotu. V jedné z nápověd se studenti seznámí s pojmem ztrátový 

úhel a jeho významem. Řešení úlohy je pro přehlednost rozděleno do čtyř částí. 
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V první části je ztrátový kondenzátor nahrazen paralelní kombinací ideálního 

kondenzátoru a rezistoru a zapojení je popsáno pomocí fázorového diagramu. 

V další části řešení je odvozena rovnice pro průběh napětí v zapojení kondenzá-

toru a cívky a na ní navazuje oddíl, ve kterém je řešena diferenciální rovnice pro 

průběh napětí. V posledním oddíle řešení je vyjádřena amplituda tlumených 

kmitů a doba poklesu této amplitudy na zadanou hodnotu. Tato úloha je zařaze-

na mezi vysokoškolské, protože k jejímu řešení je potřeba znalost řešení dife-

renciálních rovnic. 

Celková admitance obvodu (606, SŠ+): Úloha byla inspirována dotazem 

uživatele elektronické sbírky a vytvořena na základě zadání, které tento uživatel 

zaslal elektronicky. Úloha spočívá ve výpočtu celkové admitance paralelního 

RLC obvodu. Je zde uveden dvojí způsob řešení, a to jak pomocí komplexní 

symboliky, tak pomocí diagramu. Pro přehlednost obsahuje úloha speciální od-

díl Zápis, ve kterém jsou vypsané známé hodnoty veličin ze zadání a také veli-

činy, které chceme vypočítat.  Úloha také obsahuje komentář, ve kterém jsou 

podrobně porovnány výsledky získané oběma způsoby řešení. 

Paralelní zapojení rezistoru a cívky (622, SŠ+): Úloha se zabývá odvoze-

ním vztahu pro frekvenci střídavého napětí a proudu tekoucího cívkou v obvodu 

se střídavým napětím. V daném obvodu je cívka paralelně připojena k rezistoru. 

Úloha je řešena dvěma způsoby, a to jednak pomocí odvození celkové admitan-

ce obvodu a následného dosazení do vztahu pro Ohmův zákon pro obvod se 

střídavým napětím, jednak bez využití celkové admitance. Úloha obsahuje sa-

mostatný oddíl Zápis.  

Paralelní RLC obvod (623, SŠ+): Cílem této úlohy je vypočítat odpor re-

zistoru, kapacitu ideálního kondenzátoru a indukčnost ideální cívky ze zadaných 

proudů tekoucích jednotlivými větvemi obvodu. K řešení úlohy je zapotřebí 

Ohmův zákon pro obvod se střídavým napětím a fázorový diagram pro proudy 

paralelního RLC obvodu.  

Pojistka v obvodu se stejnosměrným proudem (721, VŠ): Úloha byla pře-

vzata z [6]. V obvodu se stejnosměrným napětím je zapojena ideální cívka, re-

zistor, spínač a ideální pojistka. Úkolem této úlohy je určit, za jak dlouho 

po sepnutí spínače se pojistka přepálí a sestavit závislost proudu protékajícího 

cívkou na čase. Pro řešení úlohy je potřeba použít diferenciální počet.  
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Časový průběh proudu cívkou (722, VŠ): Úloha byla převzata z [6] a zabý-

vá se odvozením časového průběhu proudu, který teče cívkou, k níž je paralelně 

zapojen rezistor. Celý obvod je připojen ke zdroji konstantního proudu. K řešení 

úlohy se využívá Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a diferenciální počet. 

RLC obvod s nastavitelnou kapacitou kondenzátoru (739, SŠ+): Úloha 

byla převzata z [6]. Ke zdroji střídavého napětí jsou v sérii připojeny ideální 

cívka, rezistor a kondenzátor s proměnnou kapacitou. Ze zadání víme, že při 

dvou různých nastavení kapacity kondenzátoru teče obvodem stejný proud. 

Úkolem je určit indukčnost cívky a spočítat efektivní hodnotu proudu.  

Proud v paralelním obvodu (770, SŠ): Zadání úlohy bylo převzato z [7]. 

Úloha se zabývá určením celkového proudu tekoucího obvodem, který je sesta-

ven z paralelní kombinace dvou rezistorů a ideální cívky. K řešení úlohy se vy-

užívá fázorový diagram pro proud v obvodu. 

Úhlová frekvence sériového RLC obvodu (772, SŠ+): Úloha byla inspiro-

vána zadáním v [7]. Cílem úlohy je vyjádřit velikost úhlové frekvence pro zada-

nou velikost proudu obvodem. K řešení úlohy je využit Ohmův zákon pro ob-

vod se střídavým napětím a diagram pro impedance. Úloha obsahuje speciální 

oddíl typu komentář, ve kterém je uveden další možný způsob řešení využívající 

skutečnost, že zadaný proud odpovídá hodnotě rezonančního proudu. 

Napětí na voltmetru v RLC obvodu v rezonanci (778, SŠ): Zadání úlohy 

bylo převzato z [7]. Úloha je zaměřená na obvod v rezonanci a výpočet napětí 

na jednotlivých prvcích v tohoto obvodu. 

Spotřebič zapojený do trojúhelníka (782, VŠ): Úloha byla inspirována úlo-

hou ve sbírce [7]. Cílem úlohy je určit proudy protékající spotřebičem, který je 

zapojen do třífázové soustavy do trojúhelníka. 

Hliníkový kotou č v proměnném magnetickém poli (791, VŠ): Úloha pře-

vzata z [6]. V úloze je odvozena amplituda proudu indukovaného v hliníkovém 

kotouči, který je umístěn v magnetickém poli, jehož velikost se periodicky mění 

v čase. Dále je úkolem určit amplitudu výkonu tohoto proudu. K řešení úlohy se 

využívá Ohmův zákon v diferenciálním tvaru a Faradayův zákon elektromagne-

tické indukce. 
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Rezonanční frekvence sériovo-paralelního zapojení (792, VŠ): Úloha byla 

převzata z [6]. Cílem úlohy je určit rezonanční frekvenci v obvodu, který je tvo-

řen kombinací rezistoru a cívky, ke kterým je paralelně připojen kondenzátor.  

Napěťový přenos CR obvodu (794, SŠ+): Úloha byla inspirována úlohou ve 

sbírce [6]. Úloha se zabývá určením napěťového přenosu CR obvodu a rozbo-

rem vlastností takového obvodu. 

Reálná cívka (795, SŠ+): Úloha byla převzata z [6]. Úloha se zabývá vyjád-

řením odporu a indukčnosti reálné cívky, jestliže známe proudy, které cívkou 

prochází v případě, že je připojena ke zdroji jednak samostatně, jednak přes re-

zistor se známým odporem. K řešení úlohy je využit diagram pro impedance a 

Ohmův zákon pro obvod se střídavým napětím. 
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IV   Přehled učiva kapitoly Střídavý proud 

 

Jedním z úkolů diplomové práce bylo vytvořit přehled učiva tematického cel-

ku Střídavý proud.  

Rozebírám zde strukturu zavedení jednotlivých pojmů tohoto tematického 

celku od úrovně základní školy až po školu vysokou. Nejvíce se zaměřuji na 

učivo gymnaziální, protože na tyto studenty je sbírka zaměřena nejvíce. Dále 

jsem přiřadila k jednotlivým pojmům úlohy vytvořené v rámci bakalářské a di-

plomové práce, které jsem zařadila tak, aby sloužily k procvičení dané látky. 

Úlohy, které vznikly v rámci bakalářské práce, jsou dále v textu označený kur-

zívou. 

IV.1 Střídavý proud na základních školách 

Na základních školách učivo o střídavém proudu spadá do tématu Elektrody-

namika. Podle učebnice [8] je toto téma rozděleno do kapitol, přičemž kapitoly, 

které se týkají Střídavého proudu, jsou vyznačeny kurzívou: 

• Působení magnetického pole na vodič, 

• Vzájemné působení vodičů, 

• Magnetická indukce, 

• Elektromagnetická indukce, 

• Generátory elektrického napětí, 

• Vlastnosti střídavého proudu, 

• Kondenzátor a cívka, 

• Transformátory, 

• Třífázové napětí, 

• Elektromotory, 

• Elektromagnetické kmity a vlny, 

• Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči. 
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Žáci se nejprve seznamují s pojmem generátor, který je zaveden jako stroj, 

jenž přeměňuje mechanickou energii na energii elektrickou. K výkladu přeměny 

energií je využit jev elektromagnetické indukce, kterou znají žáci z předchozí 

výuky. Dále jsou žáci seznámeni s pojmem alternátor. 

Vlastnosti střídavého proudu jsou odvozeny z průběhu střídavého napětí a 

proudu. To znamená, že žákům jsou předloženy nakreslené grafy jak pro har-

monické průběhy, tak i pro průběhy neharmonické, ale bez jejich matematické-

ho popisu. Na základě grafů je ukázáno, že střídavé napětí i proud mění svojí 

velikost i směr. Je zaveden pojem perioda jako nejkratší doba, za kterou se opa-

kuje průběh napětí a proudu, a frekvence jako počet period za jednu sekundu. 

Žáci se seznamují s tím, že v praxi se nejčastěji setkáváme s harmonickým stří-

davým napětím a proudem, u nichž je zavedena nejvyšší okamžitá hodnota – 

amplituda a efektivní hodnota spolu s její definicí. 

Žáci se seznamují s novými elektronickými prvky kondenzátorem a cívkou, s 

jejich konstrukcí a rozdíly mezi zapojením do obvodu se střídavým a stejno-

směrným proudem. U kondenzátoru je zavedena kapacita jako jeho nejdůleži-

tější vlastnost a je zavedena značka kapacity C a její jednotka 1 F (farad). 

Dalším důležitým zařízením, které se na základní škole probírá, je transfor-

mátor, který je zaveden jako stroj umožňující měnit velikost střídavého napětí. 

Jsou zavedeny pojmy primární a sekundární cívka. Žáci se seznámí s tím, že 

podíl napětí na cívkách transformátoru je stejný jako podíl počtu jejich závitů a 

že podíl počtu závitů se nazývá transformační poměr. Tento fakt je uveden bez 

odvození. Dále se žáci dozvědí, že pro dálkový přenos elektrické energie je vý-

hodnější použít vysoké napětí, protože tak dochází k menším ztrátám. 

Trojfázová soustava je zavedena jako způsob generace střídavého napětí, kte-

rý je efektivní, jednoduchý, levný a spolu s vynálezem elektromotoru vedl 

k zavedení střídavého proudu do rozvodných sítí. Vzniká otáčením magnetu 

v soustavě tří cívek, máme tedy tři zdroje střídavého napětí – tři fáze. Žáci se 

seznamují se zapojením spotřebiče v rámci trojfázové soustavy do hvězdy a do 

trojúhelníka a s pojmy fázové a sdružené napětí.  

Posledním pojmem spadajícím do kapitoly střídavý proud je elektromotor. 

Žáci se seznamují s jeho konstrukcí, funkcí a využitím v praxi. 
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Pro úroveň základní školy se ve sbírce žádné úlohy v kapitole Střídavý proud 

nevyskytují, protože na základních školách je toto téma probíráno spíše kvalita-

tivně, to znamená, že se vysvětlují pouze jednotlivé pojmy a významy případ-

ných veličin, ale nezavádějí se matematické vztahy mezi jednotlivými veličina-

mi. 

IV.2 Střídavý proud na gymnáziích 

Tento přehled učiva byl vytvořen na základě publikací [9 – 11].  

Díky rámcovým vzdělávacím programům dnes dochází k rozdílu v zařazení 

kapitoly Střídavý proud do výuky mezi jednotlivými gymnázii. Jednou 

z možností je vyučovat fyziku monotematicky, tedy celé téma Elektřina a mag-

netismus v jednom bloku. V tomto případě učivo celého celku Elektřina a mag-

netismus navazuje na celek Mechanické kmitání a vlnění, které je probráno dří-

ve. Některá gymnázia ale navazují Elektřinu a magnetismus již na kapitolu Mo-

lekulová fyzika a termika. V tomto případě ukončí výuku Elektřiny a magnetis-

mu nestacionárním magnetickým polem. Na nestacionární magnetické pole na-

vazuje tematický celek Mechanické kmitání a vlnění a po této kapitole se vrací 

zpět k Elektřině a magnetismus, a to ke kapitole Střídavý proud.  

Myslím si, že obě zařazení mají své výhody. Při výše uvedeném prvním typu 

zařazení je žák seznámen s celým tématem v kuse, a tudíž neztrácí souvislosti 

mezi nestacionárním magnetickým polem a vznikem střídavého napětí. Při dru-

hém typu zařazení Střídavého proudu do výuky je žák bezprostředně před kapi-

tolou Střídavý proud seznámen s harmonickou závislostí kmitání v čase, a tak se 

u střídavého napětí snáze seznamuje s rovnicemi pro okamžité hodnoty střída-

vého napětí a proudu. 

 

Učivo kapitoly Střídavý proud bývá uvedeno následujícím pokusem: otáčení 

závitu v homogenním magnetickém poli. Z tohoto pokusu se odvodí harmonic-

ký průběh proudu procházejícího obvodem. Jinou možností je vycházet 

z poznatků o harmonickém kmitání a vlnění.  
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Žák se seznámí s pojmem střídavé napětí, jehož okamžité hodnoty v čase 

nejsou konstantní tak, jako tomu bylo u napětí stejnosměrného. Jako jeden 

z možných průběhů napětí je uveden průběh harmonický. Elektrickým obvodem 

se zdrojem střídavého napětí protéká střídavý proud.  Ze skutečnosti, že střídavé 

napětí představuje harmonické elektrické kmitání, jehož rovnici je možné vyvo-

dit ze sledování dějů v daném obvodu osciloskopem, je odvozena rovnice pro 

okamžitou hodnotu napětí. Také je zaveden pojem amplituda střídavého napětí.  

Po tomto úvodu se rozebírají jednoduché obvody střídavého proudu. Postup-

ně jsou do obvodu zařazovány jednotlivě rezistor, cívka a kondenzátor, součást-

ky, se kterými byl žák již seznámen na základní škole. Při výkladu obvodu stří-

davého proudu s rezistorem se pomocí Ohmova zákona pro obvod se střídavým 

napětím odvodí vztah pro rovnici průběhu okamžitého proudu a odvodí se veli-

kost amplitudy elektrického proudu. Žáci se seznámí s pojmem rezistance a fá-

zovým posunem mezi napětím a proudem. V návaznosti na kapitolu elektrický 

proud v kovech, ve které je odvozen Ohmův zákon pro obvod se stejnosměrným 

napětím, se analogicky Ohmův zákon vyjádří pro obvod se střídavým napětím. 

Dalším probíraným jednoduchým obvodem je obvod střídavého proudu 

s indukčností. Pomocí grafů časového průběhu napětí a proudu cívkou, které 

bývají nejčastěji ukázány měřením na osciloskopu, se odvodí rovnice časového 

průběhu těchto veličin v obvodu s ideální cívkou, a tedy i velikost fázového po-

sunu mezi napětím a proudem na cívce. Žák je také seznámen s pojmem induk-

tance. Poslední jednoduchý obvod je obvod s kapacitou, tedy obvod, ve kterém 

je zapojen ideální kondenzátor. Žák je seznámen s průběhy střídavého proudu a 

napětí na kondenzátoru, s pojmem kapacitance a s velikostí fázového posunu 

mezi napětím a proudem v tomto jednoduchém obvodu. Na závěr jednoduchých 

obvodů se střídavým proudem je často provedena diskuze o rozdílu zařazení 

jednotlivých prvků do obvodu se stejnosměrným a střídavým proudem. 

Úlohy, které se slouží k procvičení předchozího učiva, jsou: 

• Průběh napětí a proudu na spotřebiči (514, SŠ+), 

• Okamžité napětí generátoru (165, SŠ+), 

• Délka výboje doutnavky (75, SŠ), 

• Kapacitance sériového a paralelního obvodu (76, SŠ). 
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Ze složených obvodů střídavého proudu se na gymnáziích probírá zejména 

sériový RLC obvod. Odvození všech vztahů vychází z fázorového diagramu pro 

napětí. Odvodí se velikost celkového napětí, která se upraví na tvar Ohmova zá-

kona pro obvod se střídavým napětím a žáci jsou seznámeni s impedancí jako 

s parametrem, který charakterizuje sériový RLC obvod jako celek.  

Úlohy vhodné k procvičení tohoto učiva jsou: 

• Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu (77, 

SŠ+), 

• Sériový RLC obvod (73, SŠ+), 

• Úhlová frekvence sériového RLC obvodu (772, SŠ), 

• Kapacitance sériového a paralelního zapojení kondenzátorů (76, 

SŠ), 

• „Rozdělený“ RLC obvod (74, SŠ+), 

• Tlumivka (159, SŠ+), 

• Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje (171, SŠ+), 

• Cívka v obvodu se střídavým napětím (296, SŠ+), 

• Cívka v obvodech s různými druhy napětí  (494, SŠ), 

• Napěťový přenos CR obvodu (794, SŠ+), 

• RLC obvod s nastavitelnou kapacitou kondenzátoru (739, SŠ+). 

Dále se zavádí pojem rezonance sériového RLC obvodu a z rovnosti kapaci-

tance a induktance se odvodí Thomsonův vztah. Komplikovanější obvody se 

v běžné výuce na gymnáziu většinou neprobírají. 

K procvičení tohoto učiva je možné zařadit úlohy: 

• Rezonance v sériovém RLC obvodu (515, SŠ+), 

• Rezonance v sériovém RLC obvodu 2 (518, SŠ), 

• Napětí na voltmetru v RLC obvodu v rezonanci (778, SŠ), 

• Reálná cívka  (795, SŠ+). 

Následující úlohy jsou úlohy složitější, které jsou spíše nad rámec učiva na 

gymnáziích, protože se jedná o úlohy týkající se paralelního obvodu: 

• Paralelní zapojení kondenzátorů (158, SŠ+), 
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• Obvod s přepínačem (78, SŠ+), 

• Jednofázový elektromotor (234, SŠ+), 

• Paralelní RLC obvod (623, SŠ+), 

• Proud v paralelním obvodu (770, SŠ), 

• Paralelní zapojení rezistoru a cívky (622, SŠ+), 

• Celková admitance v obvodu (606, SŠ+). 

Následující úlohy slouží k rozšíření gymnaziálního učiva, které se týká stří-

davého napětí a proudu, protože k řešení úloh jsou využita komplexní čísla. Ač-

koliv tento způsob řešení není na gymnáziích do výuky zařazen, mají uvedené 

úlohy kategorii obtížnosti SŠ+, protože student gymnázia by měl být pomocí 

nápověd schopen tyto úlohy řešit i tímto způsobem. Sbírku využívají i studenti 

z technicky zaměřených středních škol, kde se podobné úlohy řeší. 

• Cívka s komplexní impedancí (469, SŠ+), 

• Kondenzátor s komplexní impedancí (493, SŠ+), 

• Celková admitance v obvodu (606, SŠ+). 

V obvodu se střídavým proudem se rozlišují tři druhy výkonu: činný, jalový a 

zdánlivý. Žák je seznámen se všemi typy výkonu a jejich fyzikálním významem. 

V této části se také nachází odvození velikosti efektivní hodnoty napětí a proudu 

a jejich definice. 

K procvičení tohoto učiva slouží úlohy: 

• Ztrátový výkon elektrárny (170, SŠ), 

• Výkon elektrického motoru (163, SŠ), 

• Různé výkony spotřebiče (519, SŠ), 

• Jaké teplo vzniká v reálné cívce? (164, SŠ), 

• Žárovka v obvodu se střídavým napětím (173, SŠ), 

• RLC obvod se svorkami (174, SŠ+), 

• Výkon střídavého proudu v rezistoru (162, SŠ+). 

Jedno z posledních témat, které patří ke střídavému proudu, je jeho význam 

v energetice. Žák se seznámí s principem fungování alternátoru a jeho slože-
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ním. Dále se probírá, že v elektrárnách je zdrojem střídavého proudu trojfázový 

alternátor, který je možno zapojit různými způsoby. Žák je naveden k odvození 

výhod jednotlivých zapojení. Dále se uvádí velký praktický význam elektromo-

toru, ve kterém se mechanická energie mění na energii elektrickou. Dalším dů-

ležitým zařízením, které se zmiňuje, je transformátor. Učivo transformátoru na-

vazuje na učivo základní školy, kde se žák seznámil s jeho funkcí, konstrukcí a 

pojmem transformační poměr. Transformační poměr je nyní odvozen pomocí 

Faradayova zákona elektromagnetické indukce. 

Středoškolské úlohy spadající k těmto poznatkům jsou: 

• Transformátor (40, SŠ), 

• Transformátor se započtením ztrát (169, SŠ), 

• Transformátor a magnetický indukční tok (179, SŠ+). 

 

IV.3 Střídavý proud na vysokých školách 

Přehled učiva tematické oblasti Střídavý proud na vysokých školách jsem 

provedla pomocí publikací [12 – 15]. Úlohy, které jsem k tomuto přehledu při-

řadila, jsou úlohy z kategorie obtížnosti SŠ+ a VŠ. Tyto úlohy by měly studen-

tům základního kurzu fyziky na vysoké škole pomoci k připomenutí učiva stře-

doškolského a k jeho rozšíření, či procvičení látky vysokoškolské. 

 

Ve vysokoškolském kurzu Elektřiny a magnetismu spadá tematická oblast 

střídavý proud nejčastěji do širšího tematického celku nazvaného Elektromag-

netické jevy, Elektromagnetická indukce, či Elektromagnetické kmity a střídavé 

proudy.  

Kapitola Střídavý proud navazuje na kapitolu Elektromagnetická indukce a je 

nejčastěji uvedena vznikem proměnného elektrického proudu pomocí otáčení 

závitu v proměnném magnetickém poli, tedy podobně jako je proveden úvod do 

této kapitoly na gymnáziích.  

Proměnné proudy, které se vyznačují pouze malou změnou intenzity elektric-

kého pole či malými změnami rozdělení náboje v čase, se nazývají kvazistacio-
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nární. Dále je odvozeno a dokázáno, že pro kvazistacionární proudy platí Kir-

chhoffovy zákony, které byly odvozeny již na střední škole a jsou zde takto zo-

becněny. 

Dále je připomenuta rovnice pro harmonické elektromotorické napětí a prin-

cipy generace střídavého harmonického napětí v energetice. Jako jedna 

z možností generace harmonického napětí je uvedeno využití jevu elektromag-

netické indukce – princip elektrického generátoru či alternátoru, se kterým se 

studenti seznámili již na středních školách. Jako druhý způsob generace střída-

vého harmonického napětí je popsáno využití vlastních kmitů v LC obvodu. 

Poté je zmíněno zapojení rezistoru, cívky a kondenzátoru do obvodu a zá-

kladní vlastnosti těchto zapojení, jedná se o utříbení a prohloubení poznatků 

získaných na středních školách. Dochází k přesnějšímu odvození rovnic pro 

okamžitý průběh proudu v jednoduchých obvodech, a to zejména pro obvody s 

cívkou či kondenzátorem.  

K procvičení rovnic pro okamžitý průběh napětí a proudu v obvodu je možné 

zařadit úlohy označené jako obtížnější středoškolské, a to Průběh napětí a 

proudu na spotřebiči (514, SŠ+) a Okamžité napětí generátoru (165, SŠ+). 

 

Na vysokoškolské úrovni je cívka charakterizována svojí indukčností, tj. zá-

vislostí napětí na změně velikosti proudu protékajícího cívkou v čase, což bylo 

odvozeno v předcházejících kapitolách základních kurzů fyziky. Vyjádří-li se 

tento poznatek matematicky s využitím platnosti Kirchhoffových zákonů, dojde 

k odvození vztahu mezi střídavým napětím a elektrickým proudem cívkou. 

Konstanty, které vyplynou z odvození tohoto vzorce, jsou interpretovány jako 

induktance a fázový posun mezi napětím a proudem. Samozřejmě se také prove-

de  porovnání s tím, s čím se studenti seznámili již na středních školách.  

Pro procvičení této látky je možné zařadit úlohu Časový průběh proudu cív-

kou (722, VŠ). 

Dále je diskutováno zapojení, kdy je do obvodu se střídavým napětím připo-

jen kondenzátor, který je charakterizován potenciálovým rozdílem mezi deska-

mi. Potenciálový rozdíl (tj. napětí) mezi deskami závisí lineárně na velikosti ná-

boje, který je v daném okamžiku na deskách kondenzátoru. Pomocí tohoto po-
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znatku lze změnu napětí na kondenzátoru v čase vyjádřit pomocí proudu proté-

kajícího kondenzátorem. Opět se využije platnost Kirchhoffových zákonů a od-

vodí se vztah mezi napětím a proudem v obvodu s kondenzátorem. V průběhu 

odvození je zavedena konstanta charakterizující kondenzátor nazvaná kapaci-

tance. Stejně jako pro zapojení cívky do obvodu je i v případě kondenzátoru 

provedena návaznost na poznatky získané na středních školách. 

K procvičení zapojení reálného kondenzátoru do obvodu slouží úloha Tlu-

mené kmity (530, VŠ). 

Následně jsou prvky rezistor, cívka a kondenzátor zařazeny do obvodu sério-

vě a je odvozena celková impedance sériového obvodu.  

K připomenutí středoškolského učiva je možno zařadit úlohy: 

• Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu (77, 

SŠ+),  

• Sériový RLC obvod (73, SŠ+),  

• Úhlová frekvence sériového RLC obvodu (772, SŠ),  

• „Rozdělený“ RLC obvod (74, SŠ+),  

• Tlumivka (159, SŠ+),  

• Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje (171, SŠ+),  

• Cívka v obvodu se střídavým napětím (296, SŠ+),  

• Napěťový přenos CR obvodu (794, SŠ+),  

• RLC obvod s nastavitelnou kapacitou kondenzátoru (739, SŠ+). 

Pomocí celkové impedance je odvozena velikost rezonanční frekvence analo-

gicky se střední školou. 

K procvičení látky je vhodné zařadit obtížnější středoškolské úlohy: 

• Rezonance v sériovém RLC obvodu (515, SŠ+),  

• Reálná cívka  (795, SŠ+). 

Vysokoškolská úloha spadající k těmto pojmům je úloha nazvaná Rezonanční 

frekvence sériovo-paralelního zapojení (792, VŠ). 
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Dále je stejně jako na střední škole odvozen vztah pro výpočet střední hodno-

ty výkonu dodávaného do obvodu se střídavým napětím. Během odvození se 

studenti seznámí s veličinami efektivní hodnota napětí a efektivní hodnota prou-

du. 

Na tomto místě je možné zařadit středoškolské úlohy RLC obvod se svorka-

mi (174, SŠ+), Výkon střídavého proudu v rezistoru (162, SŠ+) a úlohu vyso-

koškolskou Trojúhelníkový průběh proudu (233, VŠ), ve které je uveden i jiný 

druh střídavého napětí než s harmonickým průběhem a také je zde provedeno 

srovnání pilovitého průběhu s průběhem sinusovým z hlediska střední a efektiv-

ní hodnoty proudu a průměrné hodnoty výkonu těchto proudů. Další úloha, ve 

které si studenti mají možnost procvičit výpočet výkonu, je úloha Hliníkový ko-

touč v proměnném magnetickém poli (791, VŠ). 

Poté je probírán transformátor, jako zapojení elektrického obvodu využívající 

vzájemnou indukčnost, se kterou se studenti seznámili při probírání magnetické-

ho pole. Pomocí vzájemné indukčnosti a Kirchhoffových zákonu je odvozen 

vztah mezi poměry elektromotorických napětí při zapojení transformátoru na-

prázdno a vztah pro poměr proudů při zapojení transformátoru nakrátko. 

K procvičení této látky slouží obtížnější středoškolská úloha Transformátor a 

magnetický indukční tok (179, SŠ+). 

 

V rozšířených kurzech fyziky jsou probírány i základy teorie elektrických ob-

vodů, kde si studenti připomenou vztahy pro jednoduché obvody se střídavým 

napětím, které znají již ze střední školy, či ze základního kurzu fyziky na vyso-

ké škole, a seznámí se s možnými postupy při řešení elektrických obvodů se 

střídavým napětím – jednou z nich je využití fázorů, druhá možnost je například 

zavedení komplexní symboliky pro jednotlivé veličiny vystupujících v obvodech. 

Pomocí těchto metod jsou studenti schopni řešit i složitější obvody – například 

paralelní zapojení či kombinace sériovo-paralelního zapojení prvků. Následně 

jsou tyto metody aplikovány například na výpočty v trojfázových soustavách. 

Na tomto místě je možné řešit obtížnější středoškolské úlohy, ve kterých jsou 

řešeny složitější obvody:  
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• Paralelní zapojení kondenzátorů (158, SŠ+), 

• Obvod s přepínačem (78, SŠ+), 

• Jednofázový elektromotor (234, SŠ+), 

• Paralelní RLC obvod (623, SŠ+), 

• Paralelní zapojení rezistoru a cívky (622, SŠ+), 

• Celková admitance v obvodu (606, SŠ+). 

K procvičení komplexně-symbolické metody slouží úlohy: 

• Cívka s komplexní impedancí (469, SŠ+), 

• Kondenzátor s komplexní impedancí (493, SŠ+), 

• Celková admitance v obvodu (606, SŠ+). 

Pro ukázku využití symbolicko-komplexní metody v řešení úloh z kapitoly 

Trojfázová soustava slouží úloha Spotřebič zapojený do trojúhelníka (782, VŠ). 
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V Závěr 

 

V rámci diplomové práce jsem vytvořila celkem 25 úloh se strukturovaným 

řešením a nápovědami do elektronické sbírky uveřejněné na adrese 

http://fyzikalniulohy.cz. Úlohy, které byly vytvořeny v rámci této diplomové 

práce, jsou většinou obtížnější středoškolské úlohy (12 úloh) nebo jednodušší 

úlohy vysokoškolské (7 úloh). Mají sloužit zejména středoškolským studentům 

pro procvičení a rozšíření látky, pro přípravu k přijímacím zkouškám, nebo stu-

dentům škol vysokých, kteří si potřebují látku doplnit, či oživit. Při tvorbě úloh, 

zejména při vytváření nápověd a rozborů, jsem si vyzkoušela, jak vysvětlit látku 

čtenářům sbírky, což bude jistě přínosem pro mé budoucí učitelské povolání.  

Dále jsem vytvořila přehled učiva předmětu Elektřina a magnetismus – Stří-

davý proud. Uvádím zde, jak je tato kapitola probírána na základních školách, 

gymnáziích a vysokých školách a stručně seznamuji se základními pojmy, které 

se v rámci této kapitoly vyskytují. Následně zařazuji úlohy, které vznikly 

v rámci této diplomové práce a předchozí práce bakalářské, do tematických cel-

ků tak, aby korespondovaly s právě probíranými pojmy a tím pomohly 

k procvičení dané látky. 
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VII  Příloha 

 

K diplomové práci je přiloženo 5 úloh, které byly v rámci této diplomové 

práce vytvořeny. Celkem bylo vytvořeno 25 úloh, které jsou dostupné na inter-

netové adrese http://fyzikalniulohy.cz a na přiloženém CD. 

Úlohy jsou tištěny přímo ze sbírky, a proto následující stránky nejsou očíslo-

vány. Úlohy jsou optimalizovány pro prohlížení na monitoru, a proto jejich tiš-

těná verze není ideální. 

Příloha práce obsahuje tyto úlohy: 

• Cívka s komplexní impedancí (469, SŠ+), 

• Průběh napětí a proudu na spotřebiči (514, SŠ+), 

• Paralelní RLC obvod (623, SŠ+), 

• Časový průběh proudu cívkou (722, VŠ), 

• Spotřebič zapojený do trojúhelníka (782, VŠ). 

 

 
 

 



Cívka s komplexní impedancí

Cívka má komplexní impedanci

Určete:

a) velikost impedance,

b) elektrický odpor cívky,

c) induktanci cívky,

d) amplitudu proudu v cívce, je-li na ní napětí s amplitudou 12 V,

e) fázové posunutí mezi napětím a proudem této cívky.

 

Pozn.: Komplexní jednotku budeme označovat j. Komplexní veličiny budeme
značit pruhem nad písmenem.

Nápověda – počítání s komplexními čísly

Při řešení obvodů se střídavým proudem musíme vzít v úvahu, že napětí a proud
nemusí být navzájem ve fázi. Při výpočtu můžeme použít tzv. fázory, jejichž
délka odpovídá velikosti dané veličiny a jejich směr příslušnému fázovému
posunutí (viz vysvětlení u úlohySériový RLC obvod).

Fázory ale můžeme také vyjádřit komplexnímičísly, která geometricky
zobrazujeme v Gaussově rovině, a nahradit tak operace s fázory, jako je jejich
sčítání, operacemi s komplexnímičísly.

Zopakujme si základní vlastnosti a vztahy pro komplexníčísla

Komplexníčíslo můžeme vyjádřit ve tvaru algebraickém, trigonometrickém
a exponenciálním:

Absolutní velikost (modul) komplexníhočísla odpovídá délce fázoru:

Argument komplexníhočíslaφ odpovídá úhlu mezi fázorem a vodorovnou osou
a platí pro něj vztahy:

Nápověda – komplexní impedance



Vyjádříme-li harmonické (sinusové) proudy a napětí pomocí fázorů a následně
pomocí komplexníchčísel, pak impedance, která je rovna poměru napětí
a proudu vyjde jako komplexníčíslo.

Tento vzorec můžeme chápat jako „obyčejný” Ohmův zákon, který platí
pro obvody se stejnosměrným proudem, místo odporuR v něm vystupuje

impedance a všechny veličiny jsou vyjádřeny komplexnímičísly, nikoli
reálnými.

Komplexní impedanci vyjadřujeme obvykle ve složkovém tvaru ,
kdeR je rezistance aX je reaktance, pro kterou platíX = XL − XC. Uvědomte si,

jak tento vztah koresponduje s diagramem pro impedance v sériovém zapojení.

ReaktanceX je v případě impedance s indukčním charakterem kladná v případě
impedance s kapacitním charakterem je záporná.

Řešení

a) Velikost impedanceZ se rovná velikosti komplexní impedance

a vypočteme ji jako:

b) Elektrický odpor cívkyR se rovná reálnéčásti komplexní impedance

(podrobněji viz nápověda):

c) InduktanciXL této cívky určíme také pomocí definice komplexní impedance,

kteráříká že reaktanceX obvodu je rovna imaginárníčásti komplexní
impedance. Protože máme do obvodu zařazenu pouze cívku, tak reaktance
obvodu se rovná induktanci cívky, tj.:

d) Amplitudu prouduI v cívce při napětí s amplitudou 12 V získáme z Ohmova
zákona, který platí i pro absolutní hodnoty (tedy velikosti) proudu, napětí
i impedance:

Nebomůžeme Ohmův zákon použít pro komplexní veličiny:



zbavíme se komplexní jednotky j ve jmenovateli zlomku:

Velikost amplitudy komplexního proudu má potom hodnotu:

Pozn.: Vidíme, že hodnoty jsou stejné jak pro výpočet s amplitudami, tak pro
výpočet s komplexnímičísly.

e) Fázový posunφmezi napětím a proudem na cívce je roven argumentu

komplexní impedance , který získáme například pomocí
vztahu (podrobněji viz nápověda):

Nebo fázový posunφmezi proudem a napětím na cívce lze získat pomocí

komplexního proudu, který jsme vypočítali výše: .

Vzhledem k tomu, že jsme fázový posun získali z komplexníhoproudu, tak
jsme vyjádřili fázový posun mezi proudem a napětím, tj. záporné znaménko
před fázovým posunutímφ značí, že proud se za napětím opožduje o 17°, ale to
jinými slovy znamená, že napětí předbíhá proud. Tedy fázový posun vyšel stejně

oběma postupy.

Nejlépe si znaménko u fázového posunutí ukážeme pomocí obrázku, do kterého
je v Gaussově rovině zakreslena komplexní impedance a komplexní proud.
Hodnota napětí je reálná, a proto leží na reálné ose v kladném směru (vzhledem
k rozdílným jednotkám impedance a napětí není napětí zakreslené přímo
v obrázku).



Odpověď

Velikost impedance cívky se zadanou komplexní impedancí jepřibližně 10,4 Ω,
elektrický odpor cívky je 10,0 Ω a induktance cívky je 3,00 Ω. Při napětí 12 V
cívkou protéká proud o velikosti asi 1,15 A. Fázový posun mezi napětím
a proudem je přibližně 17°.



Průběh napětí a proudu na spotřebiči

Na následujících grafech je znázorněn průběh napětí na spotřebiči a proudu
tímto spotřebičem.

1)

2)

3)

Pro všechny případy určete:

a) frekvenci zdroje,

b) maximální hodnotu a efektivní hodnotu napětí a proudu,

c) jak velký je fázový posun mezi napětím a proudem a zda u spotřebiče
převládá induktance nebo kapacitance.

d) Napište vztahy pro okamžitou hodnotu proudu a napětí.



Nápověda – efektivní hodnota

Definice: Efektivní hodnota střídavého napětí odpovídá hodnotě stejnosměrného
napětí, které v daném obvodu vykoná za stejnýčas (mnoho period) stejnou práci
jako napětí střídavé (podrobněji viz úlohaVýkon střídavého proudu v rezistoru).

Najděte si vztah mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého harmonického
napětí.

► Řešení nápovědy

Pro efektivní hodnotu prouduIef při harmonickém průběhu platí vztah:

kde Imax je maximální hodnota proudu, který může obvodem procházet.

Odvození vztahu najdete v úlozeVýkon střídavého proudu v rezistoru.

 

Nápověda – kapacitní a indukční charakter

Má-li spotřebič indukční charakter, znamená to, že induktance daného
spotřebiče je větší v porovnání s jeho kapacitancí. Převládá-li induktance, napětí
na spotřebiči předbíhá proud.

Analogicky: Má-li spotřebič kapacitní charakter, znamená to, že kapacitance
daného spotřebiče je větší v porovnání s jeho induktancí. Převládá-li
kapacitance, napětí na spotřebiči se zpožďuje za proudem.

Nápověda – průběh střídavého napětí a proudu

Průběh střídavého napětí popisujeme obecně pomocí rovnice:

kdeUmax je maximální hodnota amplitudy napětí, f frekvence napětí zdroje aφu

je počáteční fáze napětí.

Rovnici pro průběh proudu určíme stejně.

Pozn.: Počáteční fáze proudu φi či napětí φu neodpovídá fázovému posunu φ

mezi proudem a napětím. Mezi těmito veličinami platí vztah:



Řešení grafu č.1

a) Frekvence napětí zdroje

Frekvencif určíme jako převrácenou hodnotu periodyT, která udává dobu trvání
jednoho opakování periodického děje.

Z grafu je zřejmé, že periodaT je rovna 20 ms, protože za tuto dobu dosáhne
napětí všech možných hodnot.

Tedy platí:

dosadímečíselně:

b) Maximální a efektivní hodnota napětí a proudu zdroje

Maximální hodnotu napětí i proudu odečteme přímo z grafu:

Mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého napětí (resp. proudu) platí
vztah:

dosadímečíselně:



c) Kapacitní a indukční charakter a fázový posun mezi napětím a proudem

Zda má střídavý obvod kapacitní nebo indukční charakter poznáme z grafu podle
toho, zda napětí předbíhá proud nebo se naopak za proudem zpožďuje.

V tomto případě jako první dosáhne svého maxima napětí v čase 5 ms (proud
dosáhne maxima až včase kolem 8 až 9 ms). Takže napětí předbíhá proud→
tento obvod má indukční charakter.

Fázové posunutíφ napětí vůči proudu tedy bude kladné. Z grafu je vidět, že
fázový posun je zcela určitě v intervalu (0, π/2) a můžeme odhadnout, že jeho
hodnota je přibližně π/3.

d) Vztahy pro okamžitou hodnotu proudu a napětí

Pro okamžitou hodnotu napětí platí:

a pro okamžitou hodnotu proudu:

Počáteční fázi napětí i proudu určíme z grafu:

Dosadímečíselné hodnoty do obecných vyjádření:

Pro úplnost si ověříme vztah mezi počátečními fázemi napětí a proudu a
fázovým posunutím:



Řešení grafu č.2

a) Frekvence napětí zdroje

Z grafu je zřejmé, že periodaT je rovna 40 ms a tedy platí:

b) Maximální a efektivní hodnota napětí a proudu zdroje

Maximální hodnotu napětí i proudu odečteme rovnou z grafu:

a dosadíme do vztahů mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého napětí
(resp. proudu):

c) Kapacitní a indukční charakter a fázový posun mezi napětím a proudem



V tomto případě jako první dosáhne svého maxima proud. Takže napětí se
zpožďuje za proudem a tento obvod má kapacitní charakter.

Z grafu je vidět, že fázový posunφmezi napětím a proudem bude přibližně
− π/2.

d) Vztahy pro okamžitou hodnotu proudu a napětí

Pro okamžitou hodnotu napětí platí:

a pro okamžitou hodnotu proudu:

Počáteční fázi napětí i proudu určíme z grafu:

Dosadímečíselné hodnoty, které jsme získali výše:

Pro úplnost ověříme vztah počátečními fázemi napětí a proudu a fázovým
posunutím:

Řešení grafu č.3

a) Frekvence napětí zdroje

Průběh napětí a proudu

Z grafu je zřejmé, že periodaT je rovna 20 ms a tedy platí:

b) Maximální a efektivní hodnota napětí a proudu zdroje



Po dosazení do vztahů mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého napětí
(resp. proudu) dostáváme:

c) Kapacitní a indukční charakter a fázový posun mezi napětím a proudem

V tomto případě jako první dosáhne svého maxima napětí. Takže napětí
předbíhá proud a tento obvod má indukční charakter.

Z grafu je vidět, že fázový posunφmezi napětím a proudem bude přibližně π/2.

d) Vztahy pro okamžitou hodnotu proudu a napětí

Pro okamžitou hodnotu napětí platí:

a pro okamžitou hodnotu proudu:

Počáteční fázi napětí i proudu určíme z grafu:



Dosadímečíselné hodnoty, které jsme získali výše:

Pro úplnost si ověříme vztah mezi počátečními fázemi napětí a proudu a
fázovým posunutím:

Odpověď

Výsledky úlohy jsou pro přehlednost seřazeny v následujících tabulkách:

graf č.1 grafč.2 grafč.3

frekvencef 50 Hz 25 Hz 50 Hz

maximální hodnota napětí Umax 5 V 100 V 10 V

maximální hodnota prouduImax 0,25 A 0,2 A 0,5 A

maximální hodnota napětí Uef 3,5 V 71 V 7,1 V

maximální hodnota prouduIef 0,18 A 0,14 A 0,36 A

fázové posunutí mezi napětím a proudemφ π/3 − π/2 π/2

charakter obvodu indukční kapacitní indukční

Tabulka pro rovnice okamžitého průběhu napětí:

okamžitý průběh napětí u(t), okamžitý průběh proudui(t)

graf č.1

graf č.2

graf č.3



Paralelní RLC obvod

Rezistor, ideální kondenzátor a ideální cívka jsou paralelně připojeny ke zdroji
střídavého napětí 160 V a frekvence 250 Hz. Rezistorem prochází proud 2 A,
ideální cívkou 0,8 A a celkový proud je 2,5 A. Určete odpor rezistoru, kapacitu
ideálního kondenzátoru a indukčnost ideální cívky (předpokládejteIC > IL).

Pozn.: Mluvíme-li o prouduči napětí, myslíme efektivní hodnoty prouduči
napětí.

Nápověda – schéma zapojení

Nápověda – fázorový diagram

Fázorový diagram pro paralelní zapojení prvků V obvodu se střídavým proudem
kreslíme analogicky jako v obvodu sériovém. Musíme zohlednit to, že v
sériovém zapojení je na všech prvcích stejný proud zatímco vobvodu zapojeném
paralelně je na všech prvcích stejné napětí.

Postup pro sestavení fázorového diagramu pro paralelníRLC obvod:
V pomyslném směru osyx zakreslíme fázor napětí a fázor proudu protékajícího
rezistorem, v kladném směru osyy zakreslujeme fázor proudu protékajícího
kondenzátorem a v záporném směru osyy fázor proudu protékajícího cívkou.

► Fázorové diagramy pro paralelní zapojení RLC obvodu



 

Zápis

U = 160 V napětí zdroje
f = 250 Hz frekvence napětí zdroje
IR = 2 A proud protékající rezistorem

IL = 0,8 A proud protékající ideální cívkou

I = 2,5 A celkový proud obvodu
R = ? odpor rezistoru
C = ? kapacita kondenzátoru
L = ? indukčnost cívky

Rozbor

Hledané veličiny získáme pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud, který
budeme aplikovat vždy na příslušnou součástku. Protože se jedná o paralelní
zapojení, je na všech větvích (tj. na všech součástkách) stejné napětí jako na
zdroji.

Neznámý proud kondenzátorem určíme ze zadaných proudů pomocí fázorového
diagramu pro paralelní zapojení RLC obvodu.

Řešení a číselné dosazení

Odpor rezistoru R:

Protože se jedná o paralelní zapojení, je napětí na rezistoruUR stejné jako

napětí zdrojeU. Ohmův zákon pro obvod se střídavým proudem lze tedy psát ve
tvaru:

kde IR je efektivní hodnota proudu protékajícího rezistorem. Ze vztahu

vyjádříme odpor rezistoruR:

Dosadímečíselné hodnoty:

Induk čnost cívky L:

Napětí na cívceUL je také stejné jako je napětí zdrojeU a lze ho vyjádřit z

Ohmova zákona pro obvod se střídavým proudem:

kdeXL je induktance cívky,f napětí zdroje,L indukčnost cívky aIL je efektivní

hodnota proudu protékajícího cívkou.

Vyjádříme indukčnostL:



a dosadímečíselné hodnoty:

Kapacita kondenzátoru C:

Kapacitu kondenzátoruC odvodíme také z Ohmova zákona pro obvod se
střídavým proudem:

kdeXC je kapacitance kondenzátoru,f napětí zdroje,C kapacita kondenzátoru a

IC je efektivní hodnota proudu protékajícího kondenzátorem.Napětí na

kondenzátoru je opět stejné jako napětí zdrojeU.

Vyjádříme kapacitu kondenzátoruC:

Pro odvození velikosti efektivní hodnoty proudu protékajícího kondenzátorem
IC nakreslíme fázorový diagram pro proudy, přičemž víme, žeIC > IL:

Z fázorového diagramu vyjádříme vztah mezi proudy:

Upravíme:

Řešíme kvadratickou rovnici pro neznámouIC:



Upravíme:

Dosadíme zadané hodnoty:

Fyzikální význam má pouze efektivní hodnota prouduIC = 2,3 A.

Dosadíme do vztahu pro výpočet kapacity kondenzátoruC z Ohmova zákona,
který jsme odvodili výše:

Odpověď

Odpor rezistoru má hodnotu 80 Ω, indukčnost cívky je přibližně 0,13 H a
kapacita kondenzátoru asi 9,2 µF.



Časový průběh proudu cívkou

V obvodu na obrázku je udržován konstantní celkový proudI změnami napětí
zdroje. Spínač S je sepnut včaset = 0 s. Odvoďte, jak závisí proud protékající
cívkou načase, který uplynul od sepnutí spínače, a určete, kdy je proud
rezistorem stejný jako proud cívkou.

Nápověda

Po sepnutí spínače teče proud v obvodu nejprve převážně rezistorem, protože
v cívce se indukuje napětí, které brání změně proudu, tj. tomu, aby cívkou
najednou začal téci relativně velký proud. Postupně se bude proud cívkou
zvětšovat, a tedy proud rezistorem zmenšovat. Poté, co se dosáhne ustáleného
stavu, bude proud protékat pouze cívkou, protože má v porovnání s rezistorem
zanedbatelný odpor (ideální cívká má dokonce nulový odpor).

Rozbor

Po sepnutí spínače platí, že celkový proud (který je zdrojem udržován na
konstantní hodnotě) je roven součtu proudu rezistorem a cívkou. Dále platí, že
indukované napětí na cívce bude v každém okamžiku stejné jako úbytek napětí
na rezistoru. Z těchto poznatků sestavíme diferenciální rovnici pro průběh
proudu a vyřešíme ji.

Řešení – odvození závislosti proudu na čase

Po sepnutí spínače se začne proud tekoucí cívkou zvětšovat, což způsobí, že se
v ní bude indukovat napětí působící proti tomuto růstu. Podle 2. Kirchhoffova
zákona bude indukované napětí v cívce v každém okamžiku stejné jako úbytek
napětí na rezistoru.

Označíme-li si proudy tekoucí cívkou a rezistorem podle obrázku,můžeme psát:



Z 1. Kirchhoffova zákona platí:

což nám při konstantnosti prouduI umožňuje jednoduchými úpravami dospět
k diferenciální rovnici pro závislost prouduI1 tekoucího cívkou načase:

Získali jsme lineární diferenciální rovnici 1.řádu s pravou stranou. Její řešení
uvedeme v následujícím oddíle.

Řešení – lineární diferenciální rovnice pro proud I1

Obecnéřešení rovnice tohoto typu můžeme vyjádřit jako součet obecnéhořešení
příslušné diferenciální rovnice bez pravé strany (tzv. homogenní rovnice)
a partikulárníhořešení.

1.) Obecnéřešení homogenní diferenciální rovnice:

Řešíme tedy rovnici ve tvaru:

kterou lzeřešit např. pomocí metody separace proměnných:

kdek je integrační konstanta. Po odlogaritmování a označeníC = ek mářešení
homogenní rovnice tvar:

2.) Partikulární řešení diferenciální rovnice:



K nalezení partikulárníhořešení použijememetodu variace konstanty: Její
princip spočívá v předpokladu, žeřešení homogenní rovnice bude vyhovovat
rovnici úplné, jestliže nahradíme konstantuC vhodnou funkcí. Budeme tedy
předpokládat, že:

je hledanýmřešením a dosadíme tuto funkci do úplné rovnice.

Nejdříve si připravíme derivaci této funkce podlečasu (budeme značit čárkou)
jako derivaci součinu:

Nyní dosadíme tuto funkci a její výše připravenou derivaci do úplné rovnice
a vyjádříme neznámou funkciC(t):

Zintegrujeme podlečasu:

kdeK je integrační konstanta.

3.) Úplné řešení diferenciální rovnice:

Vztah pro funkciC(t) dosadíme do výrazu prořešení homogenní rovnice a
získáme tak obecnéřešení úplné rovnice:

a po úpravě:

KonstantuK určíme z počátečních podmínek. Na počátku t = 0 s je proud
tekoucí cívkou nulový,I0 = 0 A. Díky tomu dostáváme:



Závislost proudu tekoucího cívkou načase pak můžeme zapsat ve tvaru:

Řešení – rovnost proudu rezistorem a cívkou

Protože z 1. Kirchhoffova zákona platí:

je zřejmé, že stejný proud cívkou a rezistorem poteče v okamžiku, kdy bude
platit:

Po dosazení do výrazu odvozeného v oddílu výše získáváme:

Zlogaritmujeme:

Vyjádřímečast:

Odpověď

Závislost proudu protékajícího cívkou načase popisuje rovnice:

Stejně velký proud poteče rezistorem a cívkou včase:



Spotřebič zapojený do trojúhelníka

Symetrický spotřebič o impedanci jedné fázeZ = j50 Ω je zapojen do
trojúhelníka podle obrázku a připojen na síť 230/400 V. Stanovte proudyI1, I2
a I3.

Zápis a značení

Z = j50 Ω hodnota impednace jedné fáze
U = 230/400 V napětí sítě
I1 = ? fázový proud

I2 = ? fázový proud

I3 = ? fázový proud

Obvykle se pro označení komplexních veličin používá označení s pruhem nad
jejich značkou. Zde toto označení používat nebudeme, protože by vzorce byli
méně přehledné. Všechny veličiny, zde uvedené, jsou brány komplexně až na
napětí sítě U.

Nápověda 1

Vyznačte do obrázku ze zadání jednotlivá fázová a sdružená napětí.

► Řešení nápovědy



 

Nápověda 2

Zapojení spotřebiče ze zadání si můžeme představit jako zapojení tří
jednoduchých spotřebičů a tří zdrojů. Jaké zákony se používají prořešení
obvodů stejnosměrného proudu, pokud je v obvodu zapojeno více zdrojů?
Mohly bychom stejné zákony aplikovat i v tomto případě, kdy máme střídavý
proud?

► Řešení nápovědy

Pro řešení obvodů se stejnosměrným napětím s více zdroji se používajíčasato
Kirchhoffovy zákony. Tyto zákony můžeme aplikovat i pro výpočty v obvodech
se střídavým napětím a proudem, ale musíme je použít buď pro okamžité
hodnoty nebo pro komplexní amplitudy, nelze je psát pro velikosti amplitud
napětí a proudů.

Vzhledem k symetrii zapojení stačí vypočítat pouze velikost jednoho
z požadovaných proudů a ty zbylé poté odvodit pomocí symetrie, protože víme,
že velikosti proudů budou stejné, ale budou vůči sobě fázově posunuty.

 

Nápověda 3

Odvoďte vztahy pro výpočet fázových napětí v obvodu pomocí symbolicko-
komplexní metody.

► Odvození fázových napětí



Jelikož se jedná o symetrické zapojení spotřebiče do trojúhelníku, napětí jsou
navzájem posunuta o 120°, což můžeme schématicky zakreslit:

Vezmeme-li v úvahu symbolicko–komplexní metodu, potom proefektvivní
hodnoty fázových napětí platí:

 

Rozbor

Rovnice potřebné k nalezení velikosti proudů tekoucích spotřebičem sestavíme
na základě obou Kirchhoffových zákonů. Nesmíme ale zapomenout na to, že
abychom mohly tyto zákony použít, musíme pracovat s komplexními
amplitudami proudů a napětí.

V obvodu si vyznačíme jednotlivá fázová a sdružená napětí a vyjádříme si jejich
komplexní amplitudy. Poté si zvolíme vhodné smyčky a uzly, sestavíme pro ně
rovnice a vyřešíme je.

Stačí nám vypočítat jeden z proudů. Ostatní dva proudy získáme pomocí
symetrie zapojení.

Řešení – proud I1

Úlohu vyřešíme pomocí Kirchoffových zákonů. Nejprve do obrázku ze zadání
vyznačíme jednotlivá fázová a sdružená napětí:



Zvolíme dvě smyčky:

Aplikujeme Kirchhoffovy zákony:Druhý Kirchhoffův zákonpro smyčku s1 říká,

že:



(1)

(2)

(3)

Pro smyčku s2 platí:

Z prvního Kirchhoffova zákonapro uzelu lze vyjádřit rovnici:

Získali jsme tři rovnice pro tři neznámé:Iuv, Iwu a I1. Tuto soustavu vyřešíme,

resp. vyjádříme z ní hledaný proudI1:

Z první a druhé rovnice vyjádříme proudyIuv a Iwu a dosadíme do rovnice třetí:

Vyjádříme proudI1:

Dosadíme za sdružená napětí U12 a U31 jejich vyjádření pomocí fázových

napětí:

Fázová napětí U1, U2 a U3 můžeme vyjádřit pomocí komplexní symboliky ve

tvaru:

Dosadíme do vztahu pro proudI1:



Řešení – proudy I2 a I3

ProudyI2 a I3 získáme pomocí poznatku, že zapojení spotřebiče je symetrické,

tedy proudy budou vůči sobě fázově posunuty, a to o 120°.

Odvození velikostí proudů I2 a I3 provedeme pomocí cyklické záměny indexů

ve vztahu, ze kterého jsme odvodili proudI1 v předchozím oddíle. Tuto záměnu

můžeme provést, protože zapojení spotřebiče je symetrické.

Do vztahů dosadíme výrazy pro sdružená napětí:

Dosadíme:

Z obecného vyjádření velikostí proudů I1, I2 a I3 je možné vyčíst fázový posun

mezi jednotlivými proudy, který je 120°. Symetrii zapojenía tedy i symetrii
fázových proudů je možné ověřit také pomocí fázorového diagramu:



Odpověď

Velikosti hledaných proudů můžeme odvodit pomocí následujících rovnic:

A jejich číselné hodnoty jsou přibližně:


