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Fyzika
Příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

Voltampérová charakteristika spotřebiče
Cíl experimentu:
Učitel ukáže studentům voltampérovou charakteristiku (graf závislosti I= f(U)) rezistoru a žárovky.
Získané grafy porovná a vysvětlí případné rozdíly mezi nimi. Využitím VA charakteristiky
rezistoru určí jeho odpor a srovná tuto hodnotu s hodnotou uvedenou výrobcem.
Pomůcky:
Zdroj stejnosměrného napětí (plochá baterie 4,5 V), LabQuest spojený s počítačem, ampérmetr a
voltmetr Vernier, reostat, vodiče, rezistor, žárovka s wolframovým vláknem (4,5 V).
Experiment:
Sestavíme obvod dle schématu.

Jako ampérmetr a voltmetr použijeme moduly Vernier, které připojíme přes LabQuest k počítači. 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 I= f(U) kliknutím na popis osy grafu a
výběrem Napětí.

V nabídce Experiment → Sběr dat zvolíme Vybrané události. V Nastavení grafu zrušíme možnost
Spojovat body.

Jezdce potenciometru nastavíme tak, aby na spotřebiči bylo minimální napětí, a vynulujeme
ampérmetr a voltmetr.

Spustíme vlastní měření. Posunem jezdce postupně zvyšujeme napětí a vždy tlačítkem Zachovat
ukládáme aktuální dvojici hodnot proudu a napětí, která se zobrazí v grafu. Dbáme na to, aby
hodnoty měřených veličin nepřesáhly rozsahy obou mod ulů, tedy 6 V pro voltmetr a 600 mA pro
ampérmetr.

Po proměření rezistoru proložíme body přímku a ze směrnice určíme hodnotu elektrického odporu
daného rezistoru. V pokusu jsme použili rezistor o odporu R=50 Ω. Z obrázku vychází směrnice
přímky 0,01935 A/V. Naměřený elektrický odpor rezistoru vychází R=51,68 Ω.

Vidíme, že voltampérová charakteristika rezistoru má lineární průběh. Odpovídá to Ohmovu
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Průběh VA charakteristiky žárovky má nelineární průběh. Hodnota odporu není konstantní, ale
mění se v závislosti na proudu, který žárovkou prochází. Průchodem proudu se postupně zahřívá
vlákno žárovky, tím se zvyšuje jeho odpor.
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