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Metodický pokyn  

Žáci pod dozorem vyučujícího zapojí obvod podle schématu a 
změří potřebné hodnoty. Řídí se přitom postupem práce 
uvedeným v návodu. Zpracují naměřené hodnoty a vypracují 
protokol o měření. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  
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ÚKOL:  

1. Změřte skutečné hodnoty použitých součástek R, L, C a vypočítejte 

rezonanční kmitočet  

2. Změřte rezonanční křivky paralelního rezonančního obvodu pro hodnoty 

tlumících rezistorů R=33k , R= 3,3k  a1k  a bez tlumicího rezistoru. 

3. Určete šířku pásma rezonančního obvodu pro pokles o 3dB pro všechny 

tlumící rezistory. 

 

 

SCHÉMA:  
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MĚŘENÉ PŘÍSTROJE: 

L – cívka – 600z / 2A 

R – rezistor – tlumící rezistor 33k , 3,3k  a 1k  

C – kondenzátor 0,1µF 

          

 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

Hz – měřič kmitočtu – digitální multimetr APPA 98, v.č. …. 

V – milivoltmetr – BM 494, 10 Hz – 10MHz 

 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 R1 – rezistor – 1k  

 RLC můstek 

 

 ZDROJ : 

 G – RC generátor BM 534, v.č. …. 

 

 

 

 

 



 

Stránka 5 z 9 

 

 

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT 

       Skutečné hodnoty součástek 
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Bez R1                                                   R1=33kΩ 

U0 f Au  U0 f Au 

V KHz dB  V KHz dB 

  -15    -15 

  -14    -14 

  -13    -13 

  -12    -12 

  -11    -11 

  -10    -10 

  -9    -9 

  -8    -8 

  -7    -7 

  -6    -6 

  -5    -5 

  -4    -4 

  -3    -3 

  -2    -2 

  -1    -1 

  0    0 

  -1    -1 

  -2    -2 

  -3    -3 

  -4    -4 

  -5    -5 

  -6    -6 

  -7    -7 

  -8    -8 

  -9    -9 

  -10    -10 

  -11    -11 

  -12    -12 

  -13    -13 

  -14    -14 

  -15    -15 
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R1=10kΩ                                                  R1=3,3kΩ 

U0 f Au  U0 f Au 

V KHz dB  V KHz dB 

  -15    -15 

  -14    -14 

  -13    -13 

  -12    -12 

  -11    -11 

  -10    -10 

  -9    -9 

  -8    -8 

  -7    -7 

  -6    -6 

  -5    -5 

  -4    -4 

  -3    -X 

  -2    -4 

  -X    -5 

  -2    -6 

  -3    -7 

  -4    -8 

  -5    -9 

  -6    -10 

  -7    -11 

  -8    -12 

  -9    -13 

  -10    -14 

  -11    -15 

  -12        

  -13     

  -14     

  -15     
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Šířka přenášeného pásma pro pokles o 3dB 

R1 f1 f2 ∆f 

kΩ kHz kHz kHz 

Bez R1    

33    

10    

3,3    

 

 

   POSTUP MĚŘENÍ: 

RLC můstkem změříme skutečnou kapacitu kondenzátoru C a skutečnou 

indukčnost cívky L. Hodnoty L a C zapíšeme do tabulky a vypočítáme hodnotu 

rezonanční frekvence f0. 

    Obvod zapojíme podle schématu s tlumícím rezistorem R=33k . Na RC     

    generátoru nastavíme f0 a hodnotu zkontrolujeme na měřiči kmitočtu. 

    Jemnou změnou kmitočtu na generátoru nastavíme na milivoltmetru maximální  

    výchylku měřidla (rozsah milivoltmetru je 1V/0dB). Na generátoru upravíme    

    amplitudu výstupního napětí tak, aby výchylka milivoltmetru byla 0dB a hodnoty  

    U(V), f(kHz) a aU(dB) zapíšeme do tabulky na dvanáctý řádek. 

 Provedeme celkem 23 měření tak, že budeme měnit kmitočet generátoru  

 nahoru i dolů od rezonančního kmitočtu. Hodnoty budeme odečítat vždy po 

 změně aU o jeden dB, tj. při -1 až 10 dB a při hodnotě -15dB pro kmitočty 

 vyšší i nižší než rezonanční kmitočet. 

 Změníme rezistor R na hodnotu 3,3 k , respektive 10 k  a měření budeme 

 opakovat. Počet měření bude v těchto případech menší, protože se vzrůstajícím 

zatlumením obvodu se snižuje vrchol rezonanční křivky. Poté naměřené hodnoty 

vyneseme do soustavy souřadnic a sestrojíme frekvenční charakteristiky. Z grafu 

pak pro každou křivku určíme šířku pásma Δf pro pokles o 3dB. 
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ZHODNOCENÍ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


