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MĚŘENÍ VLASTNÍ INDUKČNOSTI OHMOVOU METODOU 

 

ÚKOL: 

1.  Ohmmetrem změřte ohmický odpor cívky. 

2.  Změřte napětí a proud na cívce bez jádra a následně s jádrem a všechny hodnoty 

zapište do tabulky. 

3.  Z naměřených hodnot napětí a proudu vypočítejte impedanci Z. 

4.  Z ohmických hodnot odporu a impedance vypočtete induktivní reaktanci. 

5.  Vypočtěte indukčnost cívky bez jádra a s jádrem. 

6.  Sestrojte grafy závislosti Lx= f (IL) pro cívku bez jádra i s jádrem do jednoho grafu 

a grafy závislosti UL= f (IL) pro cívku bez jádra i s jádrem také do jednoho grafu. 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Ohmova metoda měření (měření voltmetrem a ampérmetrem) vlastní indukčnosti 

cívky je vhodná pouze pro cívky, jejichž stejnosměrný elektrický odpor je přibližně roven 

činnému odporu cívky. Činný odpor cívky RL se musí změřit vhodnou měřící metodou – 

v našem případě ohmmetrem. Dále je nutné změřit kmitočet zdroje. Impedance měřené cívky 

ZL je dána vztahem: 
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Vyjádřením indukčnosti z uvedeného vztahu získáme rovnici: 

 

Zapojení na obr a) se používá pro měření malých indukčností, zapojení na obr. b) pro 

měření velkých indukčností. 

 

 Přesnost měření je při použití běžných měřících přístrojů s třídou přesnosti 0,5 asi 5%. 

Jedná se tedy o běžná provozní měření vlastní indukčnosti.  

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 L - cívka 600 závitů , 2A, RL=…...Ω, v.č…….       

 Feromagnetické jádro  127x33x33 mm 
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 V - voltmetr 0 - 600V,  t.p. ……. v.č…… 

 A - ampérmetr 0 - 5A, t.p……..,v.č…. 

 Hz - kmitočtoměr 45 - 55 Hz, t.p…….., v.č…….. 

 Ohmmetr t.p………, v.č……. 

 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 R1 - Regulační rezistor 44 Ω / 2,5 A; inv.č……. 

 R2 - Regulační rezistor 105 Ω / 1,6 A; inv.č……. 

 

ZDROJ: 

 24 V ~ , 50Hz s vývody na laboratorním stole 

 

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

a) Cívka bez jádra, RL=………...Ω, f=……..Hz  

č. IL UL ZL XL LX 

měř. A V Ω Ω mH 

1. 0,2         

2. 0,3         

3. 0,4         

4. 0,5         

5. 0,6         

6. 0,7         

7. 0,8 

    8. 0,9 

    9. 1,0 
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b) Cívka s jádrem, (stejný RL a stejná frekvence)  

č. IL UL ZL XL LX 

měř. A V Ω Ω mH 

1. 0,2         

2. 0,3         

3. 0,4         

4. 0,5         

5. 0,6         

6. 0,7         

7. 0,8 

    8. 0,9 

    9. 1,0 

     

Vzorce pro výpočet: 

 

 

 

 

POSTUP PRÁCE: 

 obvod zapojit podle schématu 

 změříme odpor cívky RL přímou metodou (ohmmetr) 

 pomocí regulačních odporů R1 a R2 nastavujeme proud IL od 0,2 A do 1A  po ∆ IL = 

0,1 A, odečítáme hodnoty UL a zapisujeme do tabulek 

 měření provedeme pro cívku bez jádra a následně pro cívku s jádrem 

 vypočítáme ZL, XL a LX 

 sestrojíme požadované grafy 
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ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Z vynesených grafů vyhodnotit závislost LX a UL na IL a porovnat tyto závislosti pro 

cívku bez jádra a s jádrem. Uvést vlastní názor na měření (vhodnost a přesnost metody 

měření , rušivé vlivy, chyby při výpočtech apod.) 

 

Seznam použité literatury: 

Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9. 

  

 


