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Zadanie experimentálnej úlohy 

 

Elektromagnetické vlnenie 

Úvod 

Ťažko by sme asi hľadali fyzikálny jav, ktorý našu spoločnosť ovplyvnil výraznejšie, ako objav 

elektromagnetickej indukcie, od ktorého už prešlo takmer 200 rokov (Michael Faraday, 1831), 

a elektromagnetických vĺn (Heinrich Hertz, 1887). Aplikácie spojené s týmito objavmi postupne 

získavali na dôležitosti až do dnešných dní, kedy by sme si bez rozhlasu, televízie, mobilnej 

telekomunikácie, GPS navigácie či bezdrôtového internetu 

už asi nevedeli predstaviť život. 

 Pre prenos informácie, resp. energie, prostredníctvom 

elektromagnetického vlnenia je potrebný vysielač 

a prijímač. Vysielač vysiela prostredníctvom vysielacej 

antény elektromagnetické vlnenie určitej nosnej frekvencie, 

ktoré obsahuje prenášanú informáciu na toto vlnenie 

namodulovanú (napríklad u rozhlasu je to audiosignál). 

Prijímač vlnenie s príslušnou informáciou zachytí pomocou 

prijímacej antény, cievky, v ktorej sa indukuje striedavé 

napätie. To sa potom demoduluje a výsledný signál 

prípadne zosilní. Získaný signál potom možno zmerať 

vhodným meracím prístrojom, previesť na zvuk alebo obraz 

a pod.  

 Informácie sa môžu prenášať v mnohých paralelných kanáloch, ktoré majú rôzne nosné 

frekvencie. Keďže anténa zachytí všetky kanály v danom mieste, je potrebné vybrať ten, ktorý nás 

zaujíma. Na vstupe prijímača sa preto nachádza rezonančný obvod naladený na nosnú frekvenciu 

požadovaného kanálu, ktorý v prijímači spracuje iba požadovaný signál s nosnou frekvenciou na ktorú 

je rezonančný obvod naladený a zvyšné kanály potlačí. 

 Cieľom experimentálnej úlohy je vyšetrovanie vlastností sériového rezonančného obvodu 

a detekcia elektromagnetického signálu. 

 

  



Teória 

V experimente použijete sériový RLC obvod, ktorý pozostáva zo sériového zapojenia rezistora 

s odporom R, kondenzátora s kapacitou C a cievky s indukčnosťou L v sérii s vnútorným odporom RL, 

pripojený na elektrický zdroj s efektívnou hodnotou vnútorného napätia Uv, vnútorným odporom Rv 

a premennou frekvenciou f, obr. A3E1.  

 Pri prechode striedavého prúdu s efektívnou hodnotou I a frekvenciou f je napätie na induktore 

fázovo posunuté voči napätiu na kapacitore o 180°. V stave rezonancie pri rezonančnej frekvencii fr 

majú tieto napätia rovnakú veľkosť a vzájomne sa v obvode kompenzujú. Impedancia obvodu v stave 

rezonancie je tak rovná celkovému odporu Rc = Rv + RL + R. Z rovnosti veľkostí induktancie r L 

a kapacitancie 1/(r C) v stave rezonancie vyplýva vzťah pre rezonančnú frekvenciu  
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Významným parametrom rezonančného obvodu je faktor kvality Q, ktorý predstavuje pomer 

induktancie r L v stave rezonancie a odporu Rc 
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Ak sériový RLC obvod pripojíme na zdroj striedavého napätia s konštantnou efektívnou hodnotou Uv, 

mení sa so zmenou frekvencie f napätia efektívna hodnota I prúdu v obvode. Jej závislosť od 

frekvencie napätia sa nazýva prúdová frekvenčná charakteristika obvodu. Pri hodnotách faktora 

kvality Q >> 1 táto závislosť vykazuje výrazné maximum Im pri rezonančnej frekvencii. Hodnota tohto 

rezonančného prúdu Im = Uv/Rc. Ak zmeriame svorkové napätie zdroja U, platí Im = U/(RL + R). 

Príklad prúdovej frekvenčnej charakteristiky sériového RLC obvodu s faktorom kvality Q = 5 je na 

obr. A3E2. V grafe sú použité relatívne premenné f/fr a I/Im. 

 Pre využitie obvodu ako frekvenčného filtra pri hodnotách Q >> 1 je dôležitým parametrom šírka 

prúdovej frekvenčnej charakteristiky f (označuje sa tiež BW  Band Width, tzn. šírka pásma). Určuje 

sa ako rozdiel frekvencií fh a fd, pri ktorých má prúd hodnotu Ih = Id = Im / 2   0,707 Im, 

čo predstavuje pokles výkonu na rezistore na 50 % maximálnej hodnoty v stave rezonancie. Šírka 

charakteristiky je daná vzťahom 
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a možno ju určiť aj z grafu odčítaním medzných frekvencií fh a fd, pozri obr. A3E2. 

 Pomery v obvode možno znázorniť fázorovým diagramom, v ktorom sú jednotlivé obvodové 

veličiny (napätia a prúdy) znázornené fázormi  vektormi s veľkosťou rovnou efektívnej hodnote 
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príslušnej veličiny, ktoré zvierajú s reálnou osou uhol rovný hodnote fázovej konštanty veličiny. 

Hodnota vzájomného uhla medzi dvomi fázormi vo fázorovom diagrame tak zodpovedá hodnote 

fázového rozdielu príslušných obvodových veličín. 

 

Experiment 

Pre meranie máte k dispozícii zapojovací panel so súčiastkami vyvedenými na svorky, obr. A3E3. 

Obsahuje rezistory R1 a R2, cievku L a kondenzátory C1 až C5. Zadané sú iba hodnoty R1 = 100 , 

R2 = 360  a C1 = 100 nF. Hodnoty kapacity zvyšných kondenzátorov nie sú zadané. Obvod sa zapája 

s použitím vodičov zasunutím ich voľných koncov do príslušných svoriek. Pozn.1: Prepojenia na 

doštičke si pozrite na jej opačnej strane. 

 

 Pri meraní parametrov rezonančného obvodu použijete ako zdroj striedavého napätia zvukovú 

kartu v počítači. Pripája sa k obvodu pomocou konektora na voľnom konci kábla pripojeného 

k svorkám „GEN“. Frekvenčný rozsah generátora je 10 Hz až 20 kHz. Na ovládanie zvukovej karty sa 

využíva program Soundcard Scope, pričom ovládacie prvky sa zobrazujú na obrazovke počítača, 

obr. A3E5. Pre potreby úlohy budete využívať iba generátor signálov  1. kanál  spínač generátora 

pre prvý kanál (a), ovládač nastavenia výstupného napätia (b) a ovládač nastavenia frekvencie (c). Na 

ovládanie amplitúdy a frekvencie slúžia ovládacie prvky v podobe otočných ovládačov a poľa zadania 

číselnej hodnoty. Nastavenie výstupného napätia je iba relatívne a nezodpovedá efektívnej hodnote 

výstupného napätia. Pozn.2: Predpokladajte, že pri nastavenej úrovni výstupného napätia nezávisí 

efektívna hodnota vnútorného napätia Uv od frekvencie. 

 Na meranie napätia použijete analógový (ručičkový) multimeter, obr. A3E6. Prístroj použijete 

iba ako milivoltmeter. Volič rozsahu nastavte do oblasti V a na začiatku merania nastavte na rozsah 

10 V. Po pripojení zdroja potom vhodne upravte rozsah. Najcitlivejší rozsah je 10 mV. Prístroj sa 

pripája príslušným bodom obvodu pomocou vodičov s krokosvorkami. Voltmeter meria efektívnu 

hodnotu napätia a vnútorný odpor je 100 k  rozsah, napr. pri rozsahu 30 mV je vnútorný odpor 

3,0 k. 

 Pri meraní EM vlnenia použijete ako zdroj rámovú anténu kruhového tvaru, ku ktorej je pripojené 

slúchadlo, obr. A3E4. Rámová anténa predstavuje indukčnú cievku. V EM vlnení sú na seba vektory 

E elektrickej intenzity a H magnetickej intenzity vzájomne kolmé a kolmé na smer šírenia vlnenia. 

Polarizácia EM vlnenia je daná smerom vektora E elektrickej intenzity vzhľadom na Zemský povrch, 

napr. horizontálna alebo vertikálna polarizácia. 

R1 = 100  

C1 = 100 nF 

R2 = 360  

Obr. A3-E3 Obr. A3-E4 



 

1. úloha:  Meranie prúdovej frekvenčnej charakteristiky sériového RLC obvodu 

a) Zapojte sériový rezonančný obvod so súčiastkami L, R1 a C1. Pripojte zdroj signálu a amplitúdu 

nastavte na zvukovej doske približne na hodnotu 0,600.  

b) Vo frekvenčnom rozsahu zdroja zmerajte závislosť prúdu I1 v obvode od frekvencie f. Prúd určte 

z nameraných hodnôt napätia UR na rezistore R1. Namerané a vypočítané hodnoty zapíšte do 

tabuľky. Pozn. 3: Meranie uskutočnite najmenej pre 15 hodnôt frekvencie, pričom hodnoty 

frekvencie voľte tak, aby sa podrobnejšie premeral interval f okolo rezonančnej frekvencie.  

Pozn. 4: Rezonančný obvod umiestnite čo najďalej od zdrojov vonkajšieho EM vlnenia. 

c) V stave rezonancie zmerajte v obvode svorkové napätie zdroja Ur na svorkách „GEN“, úbytky 

napätia na rezistore R1 (U´R1) a kondenzátore C1 (U´C1). Pri tej istej frekvencii zmerajte svorkové 

napätie nezaťaženého zdroja (naprázdno) U0. Z nameraných hodnôt určte vnútorné napätie Uv 

a vnútorný odpor Rv zdroja a vnútorný odpor RL cievky. Určte pomer Q1* = U´C1/U´R1.  

d) Za rovnakých podmienok, iba so zámenou rezistora R1 za rezistor R2, zmerajte závislosť prúdu I2 

v obvode od frekvencie. Analogickým spôsobom určte pomer Q2* = U´´C1/U´´R2. 

e) Do spoločného grafu zostrojte priebehy závislostí prúdov I1 a I2 od frekvencie f. 

f) Z grafu odčítajte pre každý priebeh hodnoty fr rezonančnej frekvencie, fd a fh dolnej a hornej 

medznej frekvencie a maximálnu hodnotu prúdu Im. Pomocou týchto hodnôt určte hodnotu 

indukčnosti L cievky a hodnoty faktora kvality Q1 a Q2 v obidvoch prípadoch. Hodnoty Q1 a Q2 

porovnajte s hodnotami Q1* a Q2* a prípadné rozdiely zdôvodnite. 

g) Pri zapojenom rezistore R1 nastavte frekvenciu na hodnotu 2500 Hz a postupne zmerajte hodnoty 

napätí UR, UC, UL na rezistore, kondenzátore a cievke a svorkové napätie U zdroja. Pre danú 

frekvenciu zostrojte fázorový diagram týchto napätí a určte fázový rozdiel medzi napätím zdroja 

a prúdom v obvode a uveďte, či má v danom prípade dvojpól RLC kapacitný, rezistívny alebo 

induktívny charakter. 

h) Pri vyhodnocovaní častí a) až g) považujte odpor voltmetra za veľmi veľký a jeho vplyv 

neuvažujte. V tejto časti úlohy uveďte, v ktorých prípadoch vzniká zanedbaním vplyvu 

konečného  odporu voltmetra významnejšia chyba a o akú chybu v jednotlivých prípadoch ide. 

Obr. A3E5 Obr. A3E6 



2. úloha:  Detekcia elektromagnetického vlnenia 

V laboratóriu je nízkofrekvenčný vysielač, ktorý vysiela správu v Morseovej abecede sériou krátkych 

a dlhých impulzov. Na detekciu EM vlnenia použite rámovú anténu v tvare kruhovej cievky, ku ktorej 

je pripojené slúchadlo. Pri vhodnom nastavení antény v slúchadlách môžete počuť nízkofrekvenčný 

signál, ktorého frekvencia zodpovedá počuteľnému zvuku. 

a) Nastavte rovinu antény tak, aby bola intenzita signálu v slúchadlách maximálna. Určte, či je EM 

vlnenie polarizované horizontálne alebo vertikálne. Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

 b) Určte obsah správy prenášanej EM vlnením s použitím priloženej tabuľky Morseovej abecedy. 
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3. úloha:  Určenie frekvencie vysielača 

NF vysielač vysiela medzi dvomi vysielaniami správy dlhý nemodulovaný signál, ktorý slúži na 

určenie  frekvencie vlnenia. Na meranie frekvencie použite rezonančný obvod zostavený zo súčiastok 

na paneli. 

a) Nalaďte sériový rezonančný RLC obvod na frekvenciu vysielača. Ako zdroj použite cievku L, 

v ktorej sa indukuje NF signálom napätie (vyhľadajte miesto s dostatočne silným signálom). RLC 

obvod pozostáva iba z cievky L, rezistora R1 a kondenzátora. Prúd obvodu určte z napätia 

zmeraného milivoltmetrom na rezistore. Panel zabezpečte proti posunutiu a postupne meňte 

zapojený kondenzátor. Nájdite kondenzátor, pri ktorom sa získa maximálna hodnota prúdu. Tento 

stav potom považujte za naladený obvod (rezonančná frekvencia zodpovedá frekvencii EM 

vlnenia). Pozn. 5: Signál, ktorý sa indukuje v cievke bude výrazne slabší, prispôsobte tomu rozsah 

milivoltmetra. 

b) Naladený obvod opäť umiestnite čo najďalej od zdrojov vonkajšieho EM vlnenia a k obvodu 

pripojte zvukovú dosku ako generátor. Postupnou zmenou frekvencie generátora pomocou 

programu Soundcard Scope nájdite rezonančnú frekvenciu, pri ktorej je prúd obvodu maximálny. 

Hodnota nastavenej frekvencie sa nachádza naľavo od ovládacieho tlačidla (c), Obr. A3E5. 

Určte kapacitu kondenzátora rezonančného obvodu naladeného na frekvenciu vysielania a vlnovú 

dĺžku elektromagnetického vlnenia generovaného NF vysielačom (rýchlosť EM vlnenia vo 

vzduchu c = 3,010
8
 ms

1
). 

 

Všetky namerané a vypočítané hodnoty ako i odpovede na otázky zapíšte do priloženej šablóny 

protokolu. Na ďalšie voľné listy si môžete zapisovať pomocné výpočty, obsah týchto listov sa však 

nehodnotí. 
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