
STRIEDAVÝ PRÚD 
 

1. Striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz má amplitúdu 200 V. Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu napätia. 
Vypočítajte okamžitú hodnotu napätia v čase 2,5 ms. 
[u = 200.sin(100πt) V;  u = 3,54 V] 

2. Striedavý prúd v elektrickom obvode opisuje rovnica i = 5.sin(200πt) A. Určite amplitúdu prúdu, jeho 
frekvenciu a okamžitú hodnotu prúdu v čase 1,25 ms. 
[Im = 5 A;  f = 100 Hz;  i = 3,54 A] 

3.  Určite induktanciu cievky s indukčnosťou 500 mH v obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz. 
[XL = 157 Ω] 

4. Vypočítajte induktanciu cievky, ak pri napätí s  amplitúdou 24 V  prechádza cievkou elektrický prúd 
s amplitúdou 0,5 A. Určite indukčnosť tejto cievky, ak frekvencia striedavého prúdu v obvode je 50 Hz. 
[XL =  48 Ω;  L = 153 mH] 

5. Určite kapacitanciu kondenzátora s  kapacitou 20 µF v  obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz. 
[XC = 160 Ω] 

6. Pri akej frekvencii striedavého prúdu má kondenzátor s kapacitou 1 µF kapacitanciu 100 Ω? 
[f = 1 592 Hz] 

7. Kondenzátor s kapacitou 2,0 µF je pripojený do obvodu striedavého prúdu s frekvenciou 500 Hz. Ku 
kondenzátoru pripojíme ďalší kondenzátor s rovnakou kapacitou najprv  a) paralelne, potom  b) sériovo. 
Ako musíme meniť frekvenciu striedavého prúdu, aby sa kapacitancia obvodu nezmenila? 
[a)  frekvenciu znížiť na 250 Hz ;  b)  frekvenciu zvýšiť na 1 000 Hz] 

8. Do obvodu striedavého prúdu s amplitúdou napätia 200 V a frekvenciou 50 Hz je zapojený obvod, ktorý je 
tvorený sériovo zapojeným kondenzátorom (C = 16 µF) a rezistorom (R = 150Ω). Určite impedanciu 
obvodu a celkový prúd v obvode. 
[Z = 249 Ω;  I = 0,8 A] 

9. Ku zdroju striedavého napätia s frekvenciou 1 kHz je do série zapojený kondenzátor s kapacitou 0,1 µF 
a cievka s indukčnosťou 0,5 H. Vypočítajte reaktanciu obvodu a určite frekvenciu, pri ktorej vznikne 
rezonancia. 
[Z ≈ 1,55 kΩ;  f = 712 Hz] 

10. Obvod RLC v sérii tvorí rezistor s odporom 200 Ω, cievka s indukčnosťou 0,5 H a kondenzátor s kapacitou 
4 µF. Obvodom prechádza prúd s frekvenciou 100 Hz. Určite celkové napätie v obvode a fázový posun 
napätia a prúdu. 
[U = 108,5 V;  φ ≈ - 23°] 

 

Efektívne hodnoty striedavého napätia a prúdu. 
 

1. Okamžitá hodnota striedavého napätia pri začiatočnej fáze π/6 je 155 V. Určite amplitúdu a efektívnu 
hodnotu striedavého napätia. 
[Um = 310 V;  U = 220 V] 

2. Pre okamžité hodnoty napätia a prúdu v obvode striedavého prúdu platia rovnice: u = 150.sin (100πt) V ,  i 
= 1.sin (100πt - π/4) A. Vypočítajte  a) efektívne hodnoty striedavého napätia a prúdu,  b) frekvenciu 
striedavého prúdu. Nakreslite časový diagram napätia a  prúdu  v  obvode. Rozhodnite, či má obvod 
vlastnosti induktancie, alebo kapacitancie. 
[a)  U = 106,4 V, I = 0,7 A,  b) f = 50 Hz] 

3. Môžeme do obvodu striedavého  prúdu s efektívnym napätím 203 V pripojiť kondenzátor, ktorý je 
konštruovaný na maximálnu hodnotu napätia 250 V? 
[nemôžeme] 

4. Na aké napätie musí byť vypočítaná izolácia vedenia, ktorým sa prenáša striedavý prúd s efektívnym 
napätím 6,0 kV? 
[8 460 V] 

5. Striedavé napätie má efektívnu hodnotu 156 V.  a) Určite amplitúdu napätia.   b) Za aký čas od začiatku 
dosiahne okamžitá hodnota striedavého napätia efektívnu hodnotu, ak f = 50 Hz? 
[Um = 220 V;  f = 2,5 ms] 

 
 

Výkon striedavého prúdu 
 



1. Pre okamžité hodnoty striedavého prúdu a napätia platia rovnice Ati 






 −=
4

100sin1
ππ ; 

( )Vtu π100sin150= . Určite činný, zdanlivý a jalový výkon striedavého prúdu. 

[P = 52,2 W;  Pz = 74,48 V.A;  PQ = 52,2 V.A] 
2. Na štítku elektromotora na striedavý prúd sú údaje 230 V, 5 A, cos ϕ = 0,8. Aký je činný výkon motora? 

[P = 920 W] 
3. Do obvodu s elektromotorom je pripojený voltmeter, ktorý ukazuje napätie 230 V, ampérmeter, ktorý 

ukazuje prúd 10 A a wattmeter, ktorý ukazuje činný výkon 2,0 kW. Určite účinník a fázové posunutie 
napätia a prúdu v obvode. 

[cos φ =0,909;  φ = 
36

5π ] 

4. Vypočítajte činný výkon obvodu striedavého prúdu, ktorý je zapojený na zdroj striedavého prúdu (U = 220 
V;  f = 50 Hz; cos φ = 0,8), ak v obvode je zapojený  spotrebič, ktorý má vlastnosti  
a) cievky s indukčnosťou L = 0,1 H       [P = 1 233 W] 
b) kondenzátora s kapacitou C = 10-3 F      [P = 12 158 W] 

5. Diaľkový prenos elektrickej energie je ekonomický pri vysokom napätí, lebo tak sa znižujú tepelné straty vo 
vodičoch. Vypočítajte stratový výkon (Pz = R.I2) vo vodičoch s celkovým odporom 0,1 Ω, ak sa prenáša 
výkon 100 kW pri napätí  a) 100 kV,  b) 230 V. Straty vyjadrite v percentách. 
[a)  Pz = 0,1 W  (0,000 1%),  b)  Pz = 18,9 kW  (18,9%)] 

 
 

Transformátor 
 
1. Vypočítajte elektrické napätie na sekundárnom vinutí transformátora, ktoré má 1 000 závitov, ak primárnym 

vinutím transformátora so 100 závitmi prechádza pri napätí 230 V prúd 0,2 A. Vypočítajte veľkosť 
elektrického prúdu v sekundárnom vinutí tohto transformátora. 
[U2 = 2 300 V;  I2 = 0,02 A] 

2. Určte transformačný pomer transformátora, ktorý pripojíme na sieťové napätie (230 V) a zo sekundárneho 
vinutia chceme odoberať napätie 10 V a prúd 2 A. Aký prúd prechádza primárnym vinutím transformátora? 
O stratách neuvažujeme. 
[k = 1:23,  I1 = 87 mA] 

3. Primárnou cievkou transformátora prechádza pri napätí 230 V prúd 0,2 A. Sekundárnou cievkou súčasne 
prechádza prúd 6 A a napätie na svorkách cievky je 6,3 V. Určite účinnosť transformátora. 
[η = 82%] 

4. Primárna cievka ma 1 000 závitov, sekundárna 1 500 závitov. Transformátor je zapojený na striedavé 
napätie 230 V.  
a) Aké je napätie na sekundárnej cievke, ak je transformátor naprázdno?  
b) Aké bude napätie na sekundárnej cievke, ak odpor jej vinutia je 2Ω a prechádza ňou prúd 4 A ? 
[a)  345 V,  b)  337 V] 

5. Indukčnú pec tvorí transformátor, ktorého sekundárnu cievku tvorí jeden uzavretý závit v tvare žľabu, do 
ktorého sa vkladá materiál, ktorý chceme roztaviť. Vypočítajte, aký prúd preteká v sekundárnom obvode, 
ktorý má odpor 0,01 Ω. Primárna cievka pripojená ku zdroju striedavého napätia 240 V má 60 závitov. Aké 
Joulovo teplo sa uvoľní v sekundárnom závite za 1 minútu ? (Q = U2.I2.t) 
[I2 = 400 A;  Q = 96kJ] 

 
 


