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Úkol
 
  
 
 
 

Pomůcky 

Teoretický  
úvod

 Vypracování

Naměřte voltampérovou charakteristiku rezistoru a žárovky, tedy graf závislosti 
I = f(U).
Porovnejte získané grafy a vysvětlete případné rozdíly mezi nimi.
Využitím VA charakteristiky rezistoru určete jeho odpor a srovnejte tuto hodnotu s hodno-
tou uvedenou výrobcem.

Zdroj stejnosměrného napětí 6 V, LabQuest spojený s  počítačem, ampérmetr a  voltmetr  
Vernier, reostat, vodiče, rezistor, žárovka s wolframovým vláknem (6 V)

Voltampérová (VA) charakteristika je závislost proudu procházejícího prvkem elektrického 
obvodu na napětí, které naměříme mezi konci tohoto prvku. Její průběh napoví mnohé 
o vlastnostech této součástky a jejím chování v elektrických obvodech. V našem případě 
bude zkoumaným prvkem rezistor a žárovka.

a) rezistor

Závislost proudu na napětí vystihuje Ohmův zákon 
U

I
R

=  . Tomu také odpovídá lineární 

průběh VA charakteristiky za předpokladu, že se během měření nemění výrazně teplota. 
Odpor rezistoru se rovná převrácené hodnotě směrnice VA charakteristiky.

b) žárovka

Výše zmíněný předpoklad u žárovky již splněn není, což se projeví na průběhu VA charak-
teristiky.

1. Sestavíme obvod dle schématu

A

R V

2.  Jako ampérmetr a voltmetr použijeme moduly Vernier, které připojíme přes LabQuest 
k počítači.

3.  V programu Logger Pro upravíme grafický výstup. Odstraníme graf U = f(t) a ponecháme 
graf I = f(t), který dále upravíme na požadovanou VA charakteristiku, tedy I = f(U).

žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná 
data formou grafu; porovná získanou závislost s teoretickou předpo-
vědí a vysvětlí odlišnosti 
Ohmův zákon, voltampérová charakteristika, směrnice přímky
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4. V nabídce Experiment→Sběr dat zvolíme Vybrané události.

5. V Nastavení grafu zrušíme možnost Spojovat body.

 

6.  Jezdce potenciometru nastavíme tak, aby na spotřebiči bylo minimální napětí, a vynulu-
jeme ampérmetr a voltmetr.
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7.  Spustíme vlastní měření. Posunem jezdce postupně zvyšujeme napětí a vždy tlačítkem 

Zachovat ukládáme aktuální dvojici hodnot proudu a napětí, která se zobrazí v grafu.

8.  Dbáme na  to, aby hodnoty měřených veličin nepřesáhly rozsahy obou modulů, tedy 
6 V pro voltmetr a 600 mA pro ampérmetr.

9.  Po proměření rezistoru proložíme body přímku a ze směrnice určíme hodnotu elektric-
kého odporu daného rezistoru.

10.  U žárovky diskutujeme průběh její VA charakteristiky.

Získané výsledky komentujte, posuďte míru shody v určení odporu rezistoru. Diskutujte 
rozdílnosti obou VA charakteristik a závěry odůvodněte.

Závěr


