ELEKTROTECHNIKA

Vodivost materiálů

1.

Sestavte následující obvod podle obrázku. Na zdroji nastavte hodnotu 4 V. Mezi
volné konce vodičů postupně vkládejte testované materiály a zjištěte, zda vedou
elektrický proud. Vyplňte tabulku.
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žárovka
testovaný
materiál
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Zdroj stejnosměrného proudu

1.

Na zdroji nastavte DC, hodnotu 4 V.

2.

Na voltmetru nastavte rozsah větší, než je 4 V.

!
A

3.

Při nastavení nižšího
rozsahu dojde k přepálení
pojistky a měřicí přístroj
bude nepoužitelný.

V

Změřte, zda zdroj napětí poskytuje takovou hodnotu, jakou jste nastavili.

U = ........ V

Zakroužkujte: Naměřené napětí je
menší

větší

než je nastaveno na zdroji.

Jedna žárovka v obvodu

1.

Sestavte elektrický obvod podle obrázku a zakreslete schéma zapojení.
zdroj
žárovka 3,5 V

spínač

2.

Na zdroji plynule měňte hodnotu napětí od 0 V po 4 V.
Jak se mění svítivost žárovky?
.......................................................................................................

3.

Při hodnotě 4 V na zdroji změřte napětí na svítící žárovce (paralelně – každý kontakt
voltmetru z jiné strany žárovky).
Jaké napětí jste změřili?

U = ........ V

4.

A

V

Na ampérmetru nastavte rozsah 10 A (jinak ho spálíte) a změřte, jaký proud teče
obvodem (sériově mezi žárovku a vypínač).

I = ........ A

Dvě žárovky zapojené sériově

1.

Sestavte elektrický obvod podle obrázku a zakreslete jeho schéma.
zdroj

žárovka
2,5 V

spínač

2.

Na zdroji nastavte 4 V. Která žárovka svítí více? a) žárovka 3,5 V b) žárovka 2,5 V
Změřte napětí na obou svítících žárovkách (paralelně –
každý kontakt voltmetru z jiné strany žárovky).
Jaké napětí jste změřili?
žárovka 3,5 V
žárovka 2,5 V

U = ........... V

3.
?
?
?

žárovka
3,5 V

V

U = ........... V

Změřte, jaký proud teče obvodem (sériově mezi několika různými částmi obvodu).
mezi zdrojem a spínačem

I = ........ A

mezi oběma žárovkami

mezi spínačem a žárovkou

I = ........ A

mezi žárovkou 3,8 V a zdrojem I = ........ A

I = ........ A

Je napětí na každé žárovce nižší, než které jste naměřili přímo ANO
na zdroji v předešlé úloze?

NE

Odpovídá součet obou naměřených hodnot napětí hodnotě ANO
napětí, kterou jsme naměřili přímo na zdroji v předešlé úloze?

NE

Je proud ve všech místech elektrického obvodu stejný?

NE

ANO

Právě jsme si ověřili, že při sériovém zapojení spotřebičů proud zůstává
v celém obvodu stejný, ale mezi spotřebiči se dělí napětí.

Dvě žárovky zapojené paralelně

1.

Sestavte elektrický obvod podle obrázku a zakreslete jeho schéma.
zdroj

uzel

žárovka
2,5 V

spínač

uzel

2.

Na zdroji nastavte 4 V. Změřte napětí na obou svítících
žárovkách (paralelně – každý kontakt voltmetru z jiné
strany žárovky). Jaké napětí jste změřili?
žárovka 3,5 V

U = ........... V

3.

žárovka
3,5 V

žárovka 2,5 V

U = ........... V

Změřte, jaký proud teče obvodem (sériově mezi několika různými částmi obvodu).
mezi zdrojem a spínačem

I = ........ A

mezi uzlem a žárovkou 3,5 V
I = ........ A
(= v první větvi)

?
?
?

V

mezi uzlem a žárovkou 2,5 V
(= v druhé větvi)

I = ........ A

mezi uzlem a zdrojem

I = ........ A

Je napětí na obou žárovkách stejné?

ANO

NE

Je proud tekoucí v každé větvi se žárovkou nižší než proud
tekoucí od zdroje k uzlu?

ANO

NE

Odpovídá součet obou naměřených hodnot proudu ve větvích ANO
hodnotě proudu, který teče od zdroje k uzlu?

NE

Právě jsme si ověřili, že při paralelním zapojení spotřebičů zůstává napětí v celém
obvodu stejné, ale mezi spotřebiče se dělí proud. Jedná se o důsledek „zákonů
zachování“. Od zdroje k uzlu větví protéká vodičem jistý počet elektronů za časovou
jednotku. Na uzlu se elektrony musí rozdělit. Některé pokračují do jedné větve, jiné
do druhé větve. Je to stejné, jako když se řeka dělí do dvou ramen. V každém je
méně vody. Jakmile se obě ramena řeky zase slejí, vody je v korytu více.

Volt-ampérová charakteristika

1.

Sestavte elektrický obvod podle obrázku a zakreslete jeho schéma.
zdroj

žárovka 12 V

voltmetr

2.

ampérmetr

Na zdroji stejnosměrného napětí nastavte hodnotu 0 V, na voltmetru rozsah 20 V
a na ampérmetru 10 A. Nyní budete postupně zvyšovat napětí otočným kolíkem
na zdroji a zapisovat hodnotu proudu změřeného ampérmetrem v závislosti na
hodnotě napětí změřené voltmetrem.
Neřiďte se hodnotou napětí ze zdroje! Zdrojem napětí zvyšujete, ale přesnou
hodnotu napětí kontrolujte podle voltmetru!

Napětí na žárovce podle
voltmetru:

Proud tekoucí žárovkou podle
ampérmetru:

2V

A

4V

A

6V

A

8V

A

10 V

A

Volt-ampérová charakteristika

3.

Zakreslete na milimetrový papír graf závislosti proudu na napětí pro všech
pět naměřených souřadnic. Leží body v jedné přímce?

0

Georg Simon Ohm – Wikipedie. [online].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Georg_Simon_Ohm

Georg Simon Ohm (1789-1854)
pocházel ze sedmi sourozenců, z nichž se dospělosti
dožili tři. Otec byl zámečnický mistr, matka zemřela,
když bylo Georgu Simonovi 10 let. George Simon
Ohm proslul jako fyzik především svými objevy na
poli elektřiny. Roku 1827 formuloval zákon, podle
něhož je proud procházející obvodem přímo úměrný
elektrickému napětí. Zákon byl po svém objeviteli
pojmenován jako Ohmův zákon. Pokud jsou body
vašeho grafu v jedné přímce, podařilo se vám tento
slavný fyzikální zákon potvrdit.

Schematické značky

1.

Vytvořte dvojice z kartiček názvů elektrotechnických součástek a jejich
schematických značek.

2.

Požádejte lektora o kontrolu a poté zakreslete následující značky do tabulky.

název součástky
vodič
uzel
žárovka
odpor
spínač
elektrický článek
voltmetr
ampérmetr
el. zvonek
cívka
zdroj

schematická značka

