
18. december 2014

Krúžok FO na GJH ’14/15
Štvrtok / 15.50-18.50 / 311

Príprava na Fyzikálnu olympiádu
kategórie A a B

Matej Badin
http://fks.sk/~matob/kruzok

Po dvoch krúžkoch o kmitoch, sme prešli na RLC obvody. Odvodili sme si impedencie a “pravidlá počítania” s impedan-
ciami. Úlohy s RLC obvodmi v olympiáde možno riešit’ skoro algoritmicky, občas sa ale treba zamysliet’ nad tým ako sa
správa obvod pri rôznych ω a akými náhradnými schémami možno potom obvod nahradit’. Oplatí sa pozriet’ úlohy z
predchádzajúcich ročníkov fyz. olympiády.

Príklady

Úloha č.1 Elektrický obvod (45FO – A – III – 2, Ivo Čáp)

Na elektrický zdroj s efektívnou hodnotou striedavého vnútorného napätia Ui s vnútorným odporom Ri a frekvenciou f
je pripojená cievka s odporom R a indukčnost’ou L.

• Aký stredný výkon P dodáva zdroj do zát’aže?

• Aké podmienky prispôsobenia zát’aže musia byt’ splnené, aby daný zdroj dodával do zát’aže maximálny činný
výkon?

• Akú kapacitu C musí mat’ kondenzátor, ktorý pripojíme paralelne k cievke, aby bol činný výkon dodávaný zdrojom
maximálny? Aký je tento výkon? Porovnajte výsledok s výkonom bez prispôsobenia.

Úloha č.2 Meranie kondenzátora (48FO-A-I-4, Ivo Čáp)

Základnou veličinou opisujúcou vlastnosti kondenzátora je jeho elektrická kapacita C. Nedokonalost’ dielektrika popi-
suje elektrická vodivost’ kondenzátora G. Reálny kondenzátor charakterizuje schéma, v ktorej sú ideálny kondenzátor
s kapacitou C a ideálny rezistor s vodivost’ou G zapojené paralelne. Jednu z možností, ako zmerat’ uvedené parametre,
znázorňuje schéma elektrického obvodu na obrázku.K zdroju striedavého napätia s efektívnou hodnotou U0 a frekvenciou
f pripojíme meraný kondenzátor sériovo spojený s rezistorom s elektrickým odporom R. Pomocou voltmetra s vysokým
vnútorným odporom zmeriame efektívne hodnoty napätí U0, U1 - napätie na odpore a U2 - napätie na reálnom kon-
denzátore. S použitím známych hodnôt veličín R a f a zmeraných napätí U0, U1 a U2 vypočítajte hodnoty parametrov
kondenzátora C a G.

Úloha č.3 Oneskorovacia linka (51FO-A-II-2, Tomáš Bzdušek)

V zariadeniach na spracovanie signálu sa používajú rôzne typy oneskorovacích vedení. Jedným z používaných usporiadaní
je LC linka. Ak na výstup článku pripojíme zát’až s impedanciou Z2, je vstupná impedancia Z1.

• Určte charakteristickú impedanciu Z0 článku na obrázku, ktorá je definovaná nasledovným spôsobom: Ak pripojíme
na výstup článku zát’až z impedanciou Z2 = Z0, je vstupná impedancia takto zat’aženého článku rovnaká Z1 = Z0.

• Určte medznú uhlovú frekvenciu ω0, ak platí, že charakteristická impedancia je reálna pre ω < ω0. Určte limitnú
hodnotu charakteristickej impedancie Z0 = R0 pre vel’mi nízke frekvencie f << f0.

• Pre nízke frekvencie f << f0 určte amplitúdový prenos článku AU = U2/U1 a fázové posunutie článku φU = φ2−φ1
pomocou veličín ω a ω0 pri zakončení článku charakteristickou impedanciou Z0 = R0. U1, φ1 sú amplitúda a fázová
konštanta vstupného napätia a U2, φ2 amplitúda a fázová konštanta výstupného napätia.

• Určte časové oneskorenie ∆t sínusového signálu na výstupe článku vzhl’adom na signál na vstupe, ak je splnená
podmienka f << f0.

• Kol’ko článkov musí obsahovat’ oneskorovacia linka s celkovým oneskorením T pri frekvencii f << f0, ak je linka
zakončená zát’ažou s charakteristickou impedanciou Z0.
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Úloha č.4 Vysokofrekvenčné vlastnosti cievky (54FO-A-I-3, Ivo Čáp)

Ideálna cievka (induktor) je bezstratová súčiastka elektrického obvodu, ktorej magnetická charakteristika je indukčnost’ L.
Reálna cievka má však nenulový odpor R vinutia. Po pripojení cievky na zdroj elektrického napätia vzniká medzi závitmi
cievky elektrické pole, takže cievka sa javí aj ako kondenzátor s kapacitou C. Prostredie, v ktorom sa cievka nachádza, nie
je dokonale nevodivé, čo sa prejavuje zvodovým prúdom medzi závitmi. Tento jav opisuje paralelný rezistor s vodivost’ou
G. Uvažujme cievku pripojenú na zdroj harmonického striedavého napätia s uhlovou frekvenciou ω.

• Vyjadrite vzt’ah pre komplexnú admitanciu Y cievky, ktorá zodpovedá uvedenej náhradnej schéme.

• Určte rezonančnú uhlovú frekvenciu ω0, pri ktorej sa cievka správa ako ideálny rezistor a určte hodnotu impedancie
Z0 cievky v tomto prípade.

• Zostrojte graf frekvenčnej závislosti relatívnej vel’kosti (modulu) |Z/Z0| a argumentu φ impedancie cievky pre
hodnoty R = 5Ω, L = 1 mH, C = 10 pF a G = 8 · 10−5 S v rozsahu uhlovej frekvencie od ω0 · 10−4 do ω0 · 104.
Pri zostrojení grafov použite logaritmickú stupnicu pre uhlovú frekvenciu a pre relatívnu vel’kost’ impedancie.
Stupnicu pre argument impedancie zvol’te lineárnu.

• Z grafu určte interval frekvencie (ω1, ω2), v ktorom sa cievka správa ako induktor s hodnotu faktoru kvality Q =
tg(φ) > 1. Určte uhlovú frekvenciu ωmax, pri ktorej má cievka ako induktor najväčšiu hodnotu Qmax faktoru kvality
Q, a hodnotu Qmax.

• Pomocou grafov posúd’te, ako sa cievka správa v rozsahoch uhlovej frekvencie ω << ω1, ω >> ω2 v blízkom okolí
ω0 a ω >> ω0.

Úloha č.5 Vysokofrekvenčné vlastnosti kondenzátora (54FO-A-II-4, Ivo Čáp)

Kondenzátor charakterizuje pri nízkych frekvenciách hlavný parameter, ktorým je jeho kapacita C. V náročnejších ap-
likáciách sa uplatňujú aj straty v dielektriku, ktoré charakterizuje vodivost’ G. V katalógu sa udáva stratový faktor
tg(φ) = G/(ωC) pre určitú ω. Pri vel’mi vysokých frekvenciách sa uplatní aj odpor a indukčnost’ prívodov, charakte-
rizované odporom R a indukčnost’ou L.

• Uved’te vzt’ah pre komplexnú impedanciu Z kondenzátora podl’a uvedenej schémy a vyjadrite ju ako súčet reálnej
a imaginárnej časti.

• Určte uhlovú frekvenciu ω0, pri ktorej je fázový rozdiel φ napätia a prúdu na kondenzátore nulový. Určte impedanciu
Z0 kondenzátora pri uhlovej frekvencii ω0.

• Uved’te vzt’ah pre fázový rozdiel φ medzi napätím a prúdom. Vzt’ah vyjadrite v tvare závislosti od premennej
x = ω/ω0. Určte hodnoty Z1 a Z2 pre hodnoty x1 = 0.5 a x2 = 2.
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• Na základe analýzy vzt’ahu pre impedanciu určte podmienky pre uhlovú frekvenciu, tak aby sa kondenzátor správal
ako jednouchý paralelný CpGp dvojpól alebo ako jednoduchý sériový RsLs dvojpól. Odvod’te vzt’ahy pre konštantné
náhradné parametre Cp, Gp, Rs, Ls.

Úloha č.6 Impedancia nekonečnej siete (36FO – A – I – 5, Daniel Kluvanec)

Určte impendanciu siete súčiastok medzi bodmi A, O podl’a obrázku, ak počet súčiastok vytvára nekonečnú siet’ v prípa-
doch.

• Súčiastky Z1 a Z2 sú rovnaké ideálne rezistory s odporom R.

• Súčiastky Z1 sú ideálne rezistory s odporom R1, súčiastky Z2 sú ideálne rezistory s odporom R2.

• Súčiastky Z1 sú ideálne cievky s indukčnost’ou L, súčiastky Z2 sú ideálne kondenzátory s kapacitou C. Ak potenciál
bodu O považujete za nulový ( V0 = 0 ), určte

• podiel VB/VA potenciálu VB bodu B a VA potenciálu bodu A

• podiel Vn/VA pre súčiastky uvedené v tret’om bode kde Vn je potenciál za n – tou súčiastkou Z1.

Úloha č.7 Nekonečná elektrická siet’ (42FO – A – III – 4, Daniel Kluvanec)

V nekonečnej štvorcovej elektrickej sieti sú v každej vetve paralelne zapojené rezistor s odporom R a kondenzátor s
kapacitou C. Predpokladajme, že elektrický striedavý zdroj môže generovat’ harmonické napätie s premenlivou uhlovou
frekvenciou ω.

• Určte výslednú komplexnú impedanciu Z elektrickej siete medzi dvoma jej susednými uzlami A, B.

• Určte vel’kost’ Z impedancie.

• Určte argument φ impedancie.

• Určte uhlovú frekvenciu ω1, pri ktorej je vel’kost’ Z impedancie maximálna Zmax.

• Určte funkciu Z/Zmax = f (ω) a zostrojte jej graf v komplexnej rovine.

• Určte funkciu f (ω) pre uhlovú frekvenciu ω1.

• Určte uhlovú frekvenciu ω2, pri ktorej vel’kost’ funkcie f (ω) je minimálna.

• Pri akej uhlovej frekvencii ωm je Z/Zmax =
√

2/2?
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Čo d’alej?

Odkial’ som t’ahal príklady a kde možno nájst’ viac, resp. čo sa oplatí aspoň pozriet’, či tam nie je náhodou niečo, čo
neviete?

• Fyzika v príkladoch - zbierka úloh zo slovenskej fyz. olympiády

– Obvody striedavého prúdu

• Archívy Nábojov, FKS, Fykosu a Fyziklání

• Archívy IPhO, APhO, WoPhO

• Študijné texty českej FO

– Obvody striedavého proudu

• Feynman R, Leighton R, and Sands M. The Feynman Lectures on Physics, I. diel, kapitola 23; II. diel kapitola 22;

• Estonian Study Guide for IPhO - Electrical Circuits
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