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Měření vnitřního odporu zdrojů
Ověření Ohmova zákona
A. Měření vnitřního odporu článku
Úkoly:
1. Určete vnitřní odpory:
b) ploché baterie,
c) oceloniklového akumulátoru/stabilizovaného zdroje.
2. Určete zatěžovací charakteristiky obou zdrojů.
Pomůcky:
Plochá baterie, stabilizovaný zdroj PHYWE 0 – 15 V, digitální multimetr V560 (voltmetr), univerzální měřicí přístroj DU 10 (ampérmetr), reostat 33 Ω/3,1 A, spínač.

Pro elektrický proud procházející jednoduchým uzavřeným obvodem s odporem platí vztah
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I
,
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kde Ue je elektromotorické napětí článku, R je libovolný odpor v obvodu, na němž je
napětí U, Ri je vnitřní odpor článku.
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Obr. 1: Zapojení obvodu

O velikosti proudu v obvodu rozhoduje nejen velikost odporu zapojeného v obvodě,
ale i velikost vnitřního odporu zdroje.
Napětí U se nazývá svorkové a platí pro něj:
U Ue

(2)

V případě, že R
Ri, bude připojený voltmetr s určitou přesností měřit elektromotorické napětí. Stav, kdy je R = 0 Ω, nazýváme krátké spojení (zkrat), při němž vzhledem k nízké hodnotě vnitřního odporu zdroje značně vzroste proud procházející obvodem.
Postup měření:
1. Sestavíme obvod podle obr. 1.
2. Jako zdroj použijeme nejprve plochou baterii 4,5 V.
3. Posuvným reostatem nastavíme na maximální odpor R.
4. Nejprve změříme elektromotorické napětí zdroje při rozpojeném spínači.
5. Jeho zapojením obvod s reostatem uzavřeme.
6. Zjistíme svorkové napětí U a proud I. Baterii zatěžujte proudem 0 – 0,8 A.
7. Posuvným reostatem měníme procházející proud obvodem a celé měření opakujeme desetkrát.
8. Z naměřených hodnot sestavte tabulku.
9. Vyměníme zdroj a celý postup měření opakujeme. Stabilizovaný zdroj lze zatížit
odběrem proudu 0,5 – 5 A. Pozor na přetížení zdroje, které signalizuje kontrolka.
Měření při vyšších odběrech proudu provádějte jen krátkodobě.
10.Ze vztahu (1) vyjádřete vztah pro výpočet vnitřního odporu.
11.Stanovte u obou zdrojů jejich vnitřní odpory.
12.Přestože se jedná o měření nepřímé, vypočtěte pravděpodobnou a relativní chybu.
13.Z naměřených hodnot sestrojte grafy, znázorňující zatěžovací charakteristiku
zdrojů.
14.Okomentujte křivky znázorňující zatěžovací charakteristiku obou zdrojů.

B. Ověření Ohmova zákona
Úkoly:
1. Měřením napětí a proudu v nevětveném obvodu ověřte Ohmův zákon.
2. Velikost odporů ověřte ohmmetrem.
Pomůcky:
Stabilizovaný zdroj PHYWE 0 – 15 V, digitální multimetr V560 (voltmetr), univerzální
měřicí přístroj DU 10 (ampérmetr), reostat 10 kΩ/0,25 A, sada odporů: 51 Ω, 510 Ω,
5,1 kΩ, 300 kΩ.
Ohmův zákon platí pro libovolnou část vodiče, tedy i pro celý nevětvený obvod.:
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Pro ověřování Ohmova zákona použijeme jednoduché zapojení podle obr. 2.
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Obr. 2: Obvod pro ověření Ohmova zákona
Postup měření:
1. Zapojíme obvod podle obr. 2
2. Napětí U a proud I v obvodě měníme změnou odporu posuvného reostatu, případně si vypomůžeme změnami napětí zdroje (u odporů vyšších hodnot).
3. Měření provádíme desetkrát při zapojení tří různých odporů.
4. Z hodnot napětí a proudu v obvodu ověříme platnost vztahu (3) a stanovíme konstantu R.
5. Její průměrnou velikost pak tabulkově srovnáme s přímým měřením jednotlivých
odporů ohmmetrem a jmenovitých hodnot uvedených na odporech.
6. Zvažte, zda je vhodné zapojení AMONT či AVAL, vzhledem k jmenovitým hodnotám odporů.
7. Přestože se jedná o měření nepřímé, určete pravděpodobnou a relativní chybu.
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