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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: A1
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
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CIZÍ JAZYK
Skupina Vyšohlíd:

· Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné.
· V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422
· Prostuduj vazbu There is/are, učebnice p.29 a pracovní sešit str. 27
· Studuj zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are

Zkus testík zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test

· Podle odpovídající úrovně a zájmu si vyber knihu: https://english-e-reader.net/, přečti ji a napiš stručně o
čem byla. Výsledek pošli přes edmodo.com (messages) popř. na email.

· Tebou sepsaný obsah knihy nahlas přečti a nahraj pomocí telefonu (počítače) a záznam pošli na
Edmodo.com (message).

· Str. 30 Přečti článek „Eton College“ a v pracovním sešitě na str. 28 přečti článek a udělej cvičení
· Prostuduj 3D „have to“st.book p. 31 a wkbk p. 29
· Přečti články v 3E St.book str. 32 a 33 a WKBK str. 30 + nauč se slovíčka
· Prostuduj slovíčka zde: https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
· Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/

Skupina A. Brádlové:
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup)
1.TVORBA PŘÍKAZŮ (IMPERATIVE) - viz příloha - nastudujte, jak se tvoří
2. Učebnice - Student's Book: str. 25:

· přečtěte si oznámení / pozvánku do klubu (announcements) ve cvič.1 a odpovězte na otázky ve cv.2
· vypracujte cv.4 (tvorba příkazů)
· Vyberte si, na jaký klub byste vytvořili pozvánku (announcement) - můžete vybírat z nabídky ve cv. 5
· podle osnovy ve cv.6 a vzorových pozvánek ve cv.1 vytvořte pozvánku (announcement) do vámi vybraného

klubu. Nezapomeňte ve vaší pozvánce použít imperativ (příkazy). ROZSAH 50-80 SLOV -NAHRAJTE VAŠI
POZVÁNKU NA EDMODO

ZADÁNÍ ÚKOLŮ ANJ 23.-27.3:
1. READING: WORKBOOK str. 20 / cv. 1-4 + Challenge box
2. WORKBOOK - Self Check - , str. 23 - cv. 1-5 - vypracovat přímo v pracovním sešitě
3. WORKBOOK: Get ready for Maturita - str. 24 - MATURITA TASK - Reading - nejen přiřadit nadpisy k
odstavcům, ale najít si i neznámá slovíčka ve slovníku a vypsat si je do sešitu s českými významy
4. WORKBOOK: str. 25 EXAM STRATEGY - MATURITA TASK - Use of English - zakroužkovat možnosti
a,b,c,d

https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test
https://english-e-reader.net/
https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Téma: Náboženství, Sekty str. 73-75 : zpracujte do sešitu výpisky (znaky sekt, nejznámější sekty)

Poslat prezentaci AKTUALITY  (3.čtvrtletí)

Učebnice
Téma: Člověk v lidském společenství (najít v obsahu učebnice)
Přečíst úvodní text „Já obrýlenec“

Vypracujte samostatnou práci na téma „Drogy“s tímto zadáním:

1. Seznam důvodů, které člověka vedou k tomu vzít si drogu.
2. Seznam důvodů, pro které dealeři distribuují drogy.
3. Návrh preventivních opatření omezujících šíření drog
4. Návrh léčebných opatření pro narkomany
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu:

· zadané podklady k zpracování,
· stránky www.realisticky.cz
· stránky www.priklady.com
· stránky www.sbirkaprikladu.eu
· stránky www.priklady.eu
· stránky www.e-matematika.cz

Téma: Lineární rovnice o jedné neznámé
· Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (červená) str.151/ příklad 2 řešený opsat do školního

sešitu – bude kontrolováno!!!
· Samostatně vyřešte do sešitu úlohy cvičení str. 152/7,8. Promyslete řešení i v jiném oboru než je

množina R (tedy množině celých a přirozených čísel)

Téma: Vyjádření neznámé ze vzorce
· Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU (oranžová)str.154/ příklad 13 řešený opsat do

školního sešit – bude kontrolováno!!!
· Samostatně vyřešte do sešitu cvičení str.157/37,38

17.3.2020
POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA Matematika

pngwave.com/png-
clip-art-awndj 1

http://www.realisticky.cz/
http://www.priklady.com/
http://www.sbirkaprikladu.eu/
http://www.priklady.eu/
http://www.e-matematika.cz/
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Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Vážení studenti,

máte zde uvedeny zajímavé odkazy na stránky zaměřené na výuku matematiky. Kurzy jsou k dispozici
zdarma a je jen na Vás, jak tento čas využijete ke svému dalšímu vzdělávání.

Naše aktuální téma Vyjádření neznámé ze vzorce a Lineární rovnice.

Úkol na zpracování:

Do školního sešitu vypracovat ze Sbírky úloh z matematiky (červená) na straně 174/ cvičení 97,98, 99, 100,
101. Stačí se vždy vybrat z každého cvičení jednu neznámou uvedenou v závorce -bude kontrolováno!!!

Vážím si Vašeho zodpovědného přístupu a přeji Vám pevné zdraví

Vaše matikářka



Verze k 18.03.2020 9/36

FYZIKA
Učebnice FYZIKA I – str. 53 – 55 – Síly, které brzdí pohyb tělesa – přečíst, nastudovat.
Podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk .
Text – smykové tření – opsat do sešitu.
Str. 55/ řešený příklad – opsat do sešitu.
Str. 57/ příklady 1,2 – vyřešit do sešitu - bude kontrolováno!!!

Smykové tření

-   projevuje se při posouvání nebo smýkání tělesa po povrchu jiného tělesa

Třecí síla - tF  - brzdící síla, příčinou jsou nerovnosti na stykových plochách a přitažlivé síly mezi částicemi.

Závislost třecí síly tF
1) Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku

gmfFfF nt ××=×=

f  součinitel smykového tření 1<f ( v tabulkách, závisí na materiálu)

2) tF  závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch.

3) tF  nezávisí na obsahu stykových ploch.

4) tF  mezi tělesy v klidu za stejných podmínek je větší, než třecí síla mezi tělesy v pohybu.

Třecí síla umožňuje - chůzi, jízdu vozidel, spojování součástí strojů, upevňování hřebíků do stěn, psaní tužkou,
zavazování tkaniček, lisování a obrábění materiálu atd.

Nepříznivé důsledky - opotřebení pneumatik, opotřebování součástí strojů a jejich nežádoucí zahřívání –
mažeme.

https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
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17.3. 2020

Učebnice FYZIKA I – str. 63 – 66 – Dostředivá a odstředivá síla – přečíst, nastudovat.

Text – Dostředivá a odstředivá síla – opsat do sešitu.
Vzorový příklad – opsat do sešitu.
Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu.

1) Text: Dostředivá a odstředivá síla

Vzniká při pohybu po kružnici.

1.NPZ Þ na HB musí působit síla, která pohyb zakřivuje -DOSTŘEDIVÁ SÍLA
3.NPZ Þ existuje-li dostředivá síla, pak k ní existuje opačná síla stejné velikosti ODSTŘEDIVÁ SÍLA

dF
r

dostředivá síla
r – poloměr kružnice

rm
r
vmamFF dod ××=
×

=×== 2
2

w

Dostředivá a odstředivá síla představují akci a reakci, tj. současně vznikají a zanikají, jsou stejně velké a mají opačný směr.

Zanikne-li v určitém bodě trajektorie dostředivá síla, zanikne zároveň síla odstředivá a těleso koná pohyb rovnoměrný
přímočarý (např. jiskry od brusného kotouče).

Působení odstředivé síly:

· př i jízdě vozidla v zatáčce
· v odstředivých čerpadlech, ždímání prádla
· v laboratorních odstředivkách

· u rotujících těles

2) Vzorový příklad: (opsat do sešitu)

Určete velikost dostředivé síly působící na vůz o hmotnosti 11 t, který projíždí zatáčkou o poloměru 110 m rychlostí
82,8  km/h.

Řešení:

11 238,82
110

0001111

-- ×=×=

=
==

smhkmv
mr

kgtm

kNN
r
vmFd 9,5290052

110
2300011 22

==
×

=
×

=

Na vůz působí dostředivá síla 52,9 kN.

3) Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu

dF
r

oF
rv

r
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18.3. 2020
Dostředivá a třecí síla - shrnutí

1) Na čem závisí velikost třecí síly?

2) Uveďte 3 příklady, kdy je smykové tření užitečné.

3) Kdy je smykové tření nežádoucí? Jak ho zmenšujeme?

4) Uveďte 3 příklady, kde se projevuje odstředivá síla.

5) Co je reakcí na odstředivou sílu?

6) Jak lze zmenšit velikost odstředivé síly? Uveďte aspoň 2 příklady?
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Nastudujte a přepište do sešitu:
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Nastudujte a přepište do sešitu:
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Úloha k procvičení:

Téma k samostudiu 1:      Skupina 4 a 5:
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Téma k samostudiu 2:      Skupina 4 a 5:

Vytvořte v Excelu zadanou tabulku a dopočítejte chybějící údaje.
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EKONOMIKA
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STROJNICTVÍ
Téma k samostudiu:
Kluzná ložiska

- Prostudujte téma kluzná ložiska dle odkazu https://publi.cz/books/208/05.html
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jaká znáš druhy tření
· Jak se rozdělují kluzná ložiska
· Jaké je provedení kluzných ložisek
· Popiš montáž a demontáž kluzných ložisek

Téma k samostudiu – týden 13K:
Valivá ložiska

- Prostudujte téma valivá ložiska dle odkazu https://publi.cz/books/208/05.html
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jak se rozdělují valivá ložiska
· Jaké je provedení valivých ložisek
· Jaké se používají materiály na výrobu ložisek

https://publi.cz/books/208/05.html
https://publi.cz/books/208/05.html
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MATERIÁLY
Prostudujte si kapitolu 4.1 až 4.3 Izolanty ze skript Materiály pro elektrotechniku
17.3. Prostudujte si kapitoly 4.4 až 4.7 Izolanty ze skript Materiály pro elektrotechniku
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
Shlédnout 11 videí z uvedeného odkazu Základy elektrotechniky. To je cca 120 min. Připravit si dotazy ke každému
tematickému videu.
Umět Ohmův zákon, Kirchhoffovi zákony, Coulombův zákon. Umět určit směr indukčních siločar elektrického a
magnetického pole. Umět rozlišovat materiály a prostředí podle vlastnosti permeability daného prostředí.
ODKAZY: https://www.youtube.com/watch?v=fM0MiUarinU
ODKAZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita

13KT cca 60min
Shlédnout video z odkazu: cca 60 min
https://www.youtube.com/watch?v=Jh419nWKkFM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Start%C3%A9r_(motor)
Startér je zařízení, které má roztočit motor (spalovací motor pístový, turbínu) při jeho uvádění do provozu.
Startér vyžadují motory, které při uvádění do provozu samy nevytvářejí počáteční točivý moment (na rozdíl
např. od parního stroje, nebo pneumatického motoru).
Startér spalovacího motoru je obvykle stejnosměrný sériový komutátorový motor (napájený z akumulátoru)
s elektromagneticky výsuvným pastorkem.
Při startování auta se vysune pastorek (malé ozubené kolo), který zapadne svým ozubením do ozubení
setrvačníku na klikovém hřídeli motoru. Poté se zapne samotný elektromotor startéru, který roztočí
správným směrem spalovací motor. Po uvolnění klíčku ve spínací skříňce se pastorek opět působením
pružiny zasune zpět (čímž se rozpojí mechanické spojení pastorku s ozubeným věncem setrvačníku a
současně se vypne napájení motoru startéru), aby nebyl startér roztáčen spalovacím motorem. Pokud by se
pastorek nezasunul, vysoké otáčky pastorku by zničily jak startér, tak setrvačník.
Těžké stavební stroje (buldozery) spouštějí hlavní motor pomocí malého startovacího spalovacího motoru
uvedeného do provozu ručně. Některé takové stroje startují pomocí zásoby stlačeného vzduchu, obvykle
během spouštění zaváděného přímo do válce hlavního motoru. Známý je i způsob spouštění pomocí
setrvačníku, který obsluha předem roztočí ručně (u malých stacionárních elektráren). Hledají se i způsoby,
jak spustit spalovací motor zcela bez pomocného hnacího stroje: například vyhodnocením signálu z čidel o
poloze pístů v klidu. Nad píst za úvratí se pak vstříkne palivo.
JF

https://www.youtube.com/watch?v=fM0MiUarinU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita
https://www.youtube.com/watch?v=Jh419nWKkFM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Start%E9r_(motor)
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ELEKTRONIKA
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
13KT
OSCILOSKOP
https://www.youtube.com/watch?v=QlDcICBBU_A

https://www.youtube.com/watch?v=QlDcICBBU_A
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AUTOELEKTRIKA
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Ventilové rozvody

- Prostudujte uspořádání a druhy ventilových rozvodů, SV, OHV, OHC rozvod – učebnice Automobily 3 –
Motory str. 42 - 43

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:
· Jaký je účel ventilových rozvodů
· Jak je poháněn vačkový hřídel a jaké má otáčky
· Jaké jsou výhody a nevýhody SV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHC rozvodu

Téma k samostudiu – týden 13K:
Ventilové rozvody

- Prostudujte uspořádání hlavní části ventilových rozvodů I. – https://publi.cz/books/160/11.html
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· Z jakých částí se skládá ventil
· Jak se liší sací a výfukový ventil
· Co je ventilová vůle  a jak se měří
· Popiš funkci vedení a sedla ventilu

- Pokud nemáte učebnici použijte tento odkaz https://publi.cz/books/160/11.html

https://publi.cz/books/160/11.html
https://publi.cz/books/160/11.html
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ODBORNÝ VÝCVIK

Prostudujte si přiloženou prezentaci na měření U, I, R a na konci prezentace vypočítejte napětí a proudy pro napájecí
napětí 8V.
Opakujte převody jednotek a děliče napětí. (viz. Materiál, který jste dostali poslední den ve škole).
Vypracujte prezentaci na polovodičovou diodu (druhy, materiály, charakteristiky, příklady použití atd.), cca 6 stránek
formátu A4, budu hodnotit známkou. Odeslat do 31.3.  na mail:   zdenek.koloc@skoda-auto.cz

mailto:zdenek.koloc:@skoda-auto.cz
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MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
ZÁKLADNÍ POJMY A POPIS MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

Měření je porovnání fyzikální veličiny s jednotkou fyzikální veličiny.
Pro zjištění hodnoty elektrické veličiny nelze použít smyslové orgány člověka. Je ale

možné převést měřenou el. veličinu na jinou formu energie a zobrazit její velikost, nebo převést
el. veličinu přímo na číselnou hodnotu. Toto provádíme pomocí měřicích přístrojů – dále MP .

Měřicí přístroje dělíme dle formy vyjádření na :
analogové měřicí přístroje : elektrická veličina je nejčastěji převedena na výchylku ukazatele

- „ ručky nebo paprsku “
velikost výchylky je úměrná velikosti el. veličiny a odečítáme ji
pomocí stupnice

číslicové měřicí přístroje : elektrická veličina je elektronicky převedena na číselný údaj
zobrazený na displeji

  Toto základní rozdělení MP se projevuje i v odlišném konstrukčním provedení přístrojů,
přesnosti měření a i v obsluze MP. Pro měření v elektrotechnice a elektronice nejčastěji
používáme ruční MP, které umožňují volbu měření proudu, napětí, odporu. To znamená, že
jedním přístrojem můžeme postupně měřit el. napětí - „VOLTMETR “, el. proud - „AMPÉRMETR
“ nebo el. odpor - „OHMETR“. Některé přístroje navíc umožňují měření diod, tranzistorů, kapacity,
frekvence, atd. Tyto MP nazýváme „ univerzálními MP “ nebo častěji  - „ multimetry “.
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Analogové měřicí přístroje
( analogové měřicí přístroje – dále uváděny zkratkou AMP )

Dle použitého systému konstrukce se analogové měřicí přístroje rozdělují na:
 magnetoelektrický

magnetoelektrický
s usměrňovačem

 magnetoelektrický s termočlánkem
 magnetoelektrický s fotočlánkem
 magnetoelektrický poměrový
 elektromagnetický
 elektrodynamický
 ferodynamický
 elektrodynamický poměrový
 indukční s točivým polem
 tepelný
 elektrostatický
 rezonanční

Pro ruční analogové měřicí přístroje je nejčastěji využíván systém magnetoelektrický s usměrňovačem. Často je
doplněn zesilovačem, což vyžaduje napájení baterií, umožňuje však měření i velmi malých proudů a napětí ( mA , mV )
stejnosměrných i střídavých.

Pevná část přístroje je tvořena součástmi : magnet a magnetické pólové nástavce, stupnice a
ukotvení pohyblivé části. Pohyblivá část je tvořena cívkou, ukazatelem ® ručkou a osičkou nebo
vláknem, které spojují pevnou a pohyblivou část, a současně jí dovolují otáčivý pohyb. Mezi
pevnou a pohyblivou částí jsou upevněné pružinky, které přivádějí el. proud do cívky a současně
umožňují nastavení klidové - nulové polohy ukazatele.  Proud procházející cívkou vytváří
magnetické pole, které není ve shodném směru s magnetickým polem permanentního magnetu
a nutí cívku k otočení ve směru tak, aby se směr obou magnetických toků shodoval, čímž působí
proti síle pružinek. Úhel otočení je tak závislý na velikosti síly magnetického pole cívky, které je
úměrné velikosti proudu protékajícího cívkou. Přesto že cívka MP je navinuta z měděného vodiče,
má určitý odpor. To znamená, protéká-li cívkou proud, je na cívce MP úbytek napětí úměrný
velikosti proudu. Z toho vyplývá možnost používat magnetoelektrický systém i pro měření napětí.

Přesnost AMP se dle použité technologie pohybuje od ±0,05 do 5% z hodnoty nastaveného
měřicího rozsahu.  AMP se rozdělují do tříd přesnosti : 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 5 .
Ruční dílenské AMP mívají přesnost 1,5  nebo  2.5 %.

s usměrňovačem

magnetoelektrický
poměrový

magnetoelektrický

magnetoelektrický
měření stejnosměrného
proudu a napětí

proudu a napětí
měření střídavého

odporu  a  teploty
měření elektrického

( v automobilu ukazatel paliva a teploty )

nejpoužívanějších
měřicích přístrojů

schématické značky
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Měřicí rozsah přístroje vyjadřuje meze hodnot ve kterých může být veličina změřena se
zaručenou přesností.  Měřicí rozsahy AMP jsou voleny přepínačem (vyjímečně přepojením
vstupních svorek MP).  Proud většinou od 100mA (10mA  ),  v  krocích  1  –  10  –  100  atd.  do
10A.Stejnosměrné napětí od 100mV ( 10mV ) v krocích 1 – 3 – 10 – 30 – 100 atd. do 1000V,
střídavé napětí do 600 až 750V. Volba a uspořádání rozsahů může být od různých výrobců AMP
odlišná.

0

1

2

přístroj nemá napěťovou zkoušku

zkušební napětí přístroje je  500 V

zkušební napětí přístroje je 1000 V

zkušební napětí přístroje je 2000 V

poloha stupnice  AMP:

vodorovná

svislá

šikmá

značky napětí elektrické pevnosti MP:

Informační údaje na měřicích přístrojích  -  značky :

stejnosměrný

stejnosměrný i střídavý

střídavý

druh proudu měřeného MP:značky přesnosti  MP:

ze skutečné hodnoty

z délky stupnice

z nejvyšší hodnoty měřicího rozsahu

( jsou vztaženy na chyby vyjádřené v  % )

1,5

1,5

1,5

( výběr nejpoužívanějších )

 jiné doplňující značky na  MP: MP je vybaven zesilovačem

"při měření je nutné se řídit dokumentací"

zjednodušené zapojení ampérmetru :
voltmetru :

jiné nebezpečí - výstraha - doporučení

( napětí )

60°

10,1

111

R   =1k

100mA

10mA

rozsah : 1mA

0,1mA

1

A
ia

rozsah : 1V          10V         100V     1000V

R   =1kiv

V
9k 90k 900k
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Číslicové měřicí přístroje

( číslicový = digitální; měř. přístroj dále uváděn zkratkou DMP)

  Základem číslicového měřicího přístroje je analogově-digitální převodník, doplněný
dekadickým zobrazovačem – displejem.
 DMP elektronicky zpracovává měřenou veličinu - elektrické napětí, kterou převádí na číselnou
hodnotu. Nejčastěji používané DMP zpracovávají hodnotu napětí od „ 0 “ do ± 199,9 mV , tedy
kladné nebo záporné napětí. Pomocí elektronického usměrňovače umí  zpracovat i střídavá
napětí.
 Vyjádření měřené hodnoty je v takzvaném 3½ místné zobrazení. To znamená, že na displeji
jsou číselné údaje podle vyobrazení :

 Přesnost DMP s 3½ místným zobrazením je standardně ±0,5% + 1digit. To znamená: ±0,5%
ze zvoleného rozsahu ( f.s. =  from  span  =  z  rozsahu (stupnice) ) plus zvýšení nebo snížení
zobrazeného výsledku o jednotku na nejnižším digitu viz. obr. Pro střídavé veličiny většinou
±1% + 3digity, nebo i více ( až ±3% + 7digitů ).

200mV                2V            20V        200V

900k

zjednodušené zapojení DMP jako

rozsah :

voltmetru :

9M

( R   =1G    )

90k

iv

10k

( R   =1G    )
ampérmetru :

rozsah : 200uA

20mA

2mA

200mA

iv

1k

10

1

100

hlášení malého napětí napájecí baterie

Další údaje poskytují grafické symboly :

kladné či záporné znamínko
sínusovka

první číslo zobrazuje 1 nebo nic, nula se nezobrazuje

druhé až čtvrté číslo zobrazuje 0 až 9

1.        2.           3.           4.

nejnižší digit
(nejnižší hodnota zobrazeného čísla)
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Přesnost DMP může být vyjádřena i jiným způsobem například : ±0,5% z naměřené hodnoty
( rdg. = reading = čtení (odečtená hodnota))+0,5% ze zvoleného rozsahu ( f.s.).
 Měřicí rozsahy DMP jsou voleny přepínačem.  Proud většinou od 200mA (20mA ), v krocích 2
– 20 – 200 atd. do 10A (20A). Stejnosměrné napětí od 200mV v krocích 2 – 20 – 200 atd. do
1000V, střídavé napětí do 700 až 750V. Volba a uspořádání rozsahů je od různých výrobců DMP
většinou shodná. Poloha DMP při měření je libovolná.

MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
- ZÁKLADNÍ POJMY A POPIS -
  Připojením měřicího přístroje do elektrického obvodu je větším či menším zásahem do
ustáleného elektrického stavu obvodu. S každým připojením měř. př. je třeba uvážit zda budeme
měřit skutečné hodnoty el. veličin nebo dojde ke změnám byť třeba malým.
 Současná moderní měř. technika umožňuje například ve většině případů téměř bez ovlivnění
měřeného obvodu nasadit VOLTMETR. Je to dáno velkou vstupní impedancí většinou 10MW
paralelně s 50pF na všech rozsazích ( POZOR některé MP mohou mít impedanci nižší např. na
rozsazích střídavého napětí 200V a 1000V).
 Poněkud horší situace nastává při připojení AMPÉRMETRU, kde je nutno počítat s úbytkem
napětí. Pro AMP pro kterýkoliv měřicí rozsah – je-li naplněn ( to znamená plnou výchylku
ukazatele) je úbytek napětí 100 až 300mV (jen vyjímečně méně).  U  DMP pro kterýkoliv měřicí
rozsah – je-li naplněn (číselné vyjádření u DMP se blíží „1999“) se úbytek pod 200mV nedostane.
Naopak při  rozsazích   „  200mA “ a „  2A “  dosahuje úbytek napětí  350mV i  více.  Pro některé
obvody, kde se vyskytují velmi malá napětí může vložení ampérmetru narušit původní el. hodnoty
a někdy i ohrozit bezchybnou funkci.
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Měření proudu

 K měření proudu přímou metodou používáme ampérmetr, který se do obvodu zapojuje
zásadně do série s měřeným spotřebičem nebo zátěží.

 Před vlastním zapojením ampérmetru do obvodu je důležité vědět jaký  proud protéká
obvodem zda stejnosměrný  nebo střídavý a dle toho zvolit správné rozsahy. Pokud neznáme
přibližnou hodnotu měřeného proudu přepneme na nejvyšší možný rozsah z daných hodnot
rozsahů a zapojíme ampérmetr do obvodu. Po té postupně přepínáme rozsahy směrem dolu
dokud nejsme schopni co nejpřesněji odečíst měřenou hodnotu ( další přepnutí rozsahu by
znamenalo u AMP překročení stupnice a u DMP zobrazení jedničky v levé části displeje ).
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Měření napětí

 K měření napětí přímou metodou používáme voltmetr, který se do obvodu zapojuje vždy
paralelně s měřeným spotřebičem nebo zátěží.

 Před vlastním zapojením voltmetru do obvodu je důležité vědět na jaké napětí  je obvod
připojen zda na stejnosměrné nebo na střídavé a dle toho zvolit správné rozsahy. Pokud
neznáme přibližnou hodnotu měřeného napětí přepneme na nejvyšší možný rozsah z daných
hodnot rozsahů a zapojíme voltmetr do obvodu. Po té postupně přepínáme rozsahy směrem
dolu dokud nejsme schopni co nejpřesněji odečíst měřenou hodnotu ( další přepnutí rozsahu by
znamenalo u AMP překročení stupnice a u DMP zobrazení jedničky v levé části displeje ).
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Měření odporu

Rezistor

 Rezistory se řadí mezi pasivní součástky. Známe rezistory s pevnou hodnotou odporu,
s proměnnou hodnotou odporu (potenciometry a trimry), dále rezistory závislé na teplotě
(termistory), nebo na světle (fotoodpory). Vyrábějí se z různých materiálů a různými metodami.
Nejznámější jsou rezistory vrstvové metaloxidové a uhlíkové, u kterých se na keramické tělísko
nanese odporová vrstva ta se překryje izolační barvou  a na tu se pak kódem napíše hodnota
odporu. Další velmi známé rezistory jsou drátové, které se vyrábějí z odporového drátu
namotaného na keramické tělísko. Rezistory se vyrábějí s jmenovitým odporem v řadách (E3,
E6, E12, E24, E48, E96 a E192), kde hodnoty mají přesně daný odstup od sebe . Na
rezistorech je také uvedena tolerance v procentech, která určuje možnou odchylku od dané
hodnoty odporu, a výkon, který nám udává maximální trvalé zatížení rezistoru.
 Odpor se ale neměří jen na rezistorech, můžeme jej změřit na každé části elektrického
obvodu, protože odpor je převrácená hodnota vodivosti G(S). Hodnotu  odporu můžeme změřit
dvěma způsoby a to přímo a nebo nepřímo.
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Měření odporu přímou metodou

 K měření odporu přímou metodou používáme ohmmetr, který se zapojuje pouze s měřeným
rezistorem nebo zátěží bez dalších součástek a zdrojů, protože ohmmetr sám obsahuje  zdroj.

 Touto metodou je možné přesně měřit rezistory od hodnoty 10W a vyšší. Rezistory s menší
hodnotou než deset ohmů se musí měřit nepřímými metodami, protože při přímém měření
k dané hodnotě rezistoru se přičítá odpor vodičů, hodnota přechodového odporu mezi měřícím
přístrojem a vodiči a mezi vodiči a rezistorem.

Měření odporu nepřímou voltampérovou metodou

 Při měření touto metodou měříme úbytek napětí na rezistoru a proud, který jím protéká,
proto název podle měřených veličin voltampérová metoda. Z naměřených hodnot se pak
pomocí ohmova zákona (R=U/I) vypočítá hodnota odporu. K této metodě je zapotřebí
regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí, voltmetr a ampérmetr. Protože každý měřící přístroj
má nějaký vnitřní odpor Ri, rozlišujeme dvě metody a to voltampérová metoda pro malé
odpory ( rezistory s odporem do 10kW ) a voltampérová metoda pro velké odpory ( rezistory
s odporem nad 1kW).
 Při měření těmito metodami je důležité si dát pozor na výkon, který nesmí překročit padesát
procent jmenovitého výkonu rezistoru, jinak se součástka začne zahřívat a bude se měnit svůj
odpor. Dále je potřeba nastavit napětí a proud tak, aby byly rozsahy na měřících přístrojích co
neefektivněji využity.
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Nepřímá voltampérová metoda pro malé odpory

 Při měření touto metodou musíme zařadit ampérmetr před voltmetr, protože vnitřní odpor
ampérmetru se přibližuje hodnotě měřeného odporu více než vnitřní odpor voltmetru. Tím dojde
k rozdělení napětí ze zdroje, na napětí na ampérmetru a napětí na rezistoru, kde tyto napětí si
jsou velice podobné nebo stejné . Ampérmetr měří proud protékající rezistorem a proud
protékající voltmetrem. Tyto proudy se sečtou, ale nemusíme se bát velké chyby, protože proud
protékající voltmetrem je alespoň stonásobně a vícekrát menší než  proud protékající
rezistorem.

Nepřímá voltampérová metoda pro velké odpory

 Při měření touto metodou musíme zařadit voltmetr před ampérmetr, protože vnitřní odpor
voltmetru se přibližuje hodnotě měřeného odporu více než vnitřní odpor ampérmetru. Tím dojde
k rozdělení proudů protékající rezistorem a voltmetrem, kde  tyto proudy si jsou velice podobné
nebo stejné. Voltmetr měří napětí na rezistoru a ampérmetru, ale nemusíme se bát velké chyby,
protože úbytek napětí na ampérmetru je alespoň stonásobně a vícekrát menší než  úbytek
napětí na rezistoru.
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Úlohy

Měření na sériovém zapojení rezistorů

Postavte si navržené obvody. Vypočítejte úbytky napětí na rezistorech a proud jimi
protékající a dopište si tyto hodnoty k jednotlivým rezistorům s přesností na tři desetinná místa.
Připojte obvody ke zdroji napětí 30V a změřte úbytky napětí na rezistorech a proud jimi
protékající a dopište si tyto hodnoty k jednotlivým přístrojům. Poznamenejte si rozsahy, na
kterých jste měřily a vypočítejte odchylku naměřené hodnoty od vypočítané v procentech a
zjistěte zda odchylka je v toleranci měřícího přístroje.

               ………….

        ………….

        ………….

  ………….

Vypočítané hodnoty

rozsah  a  tolerance
-----------------------------------
Odchylka náměrů
od výpočtů v %

A1= ----------------------------------

V1= ----------------------------------

A2= ----------------------------------

V2= ----------------------------------


