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Osnova 

• Impedance 

• RLC obvod 

• Ověření vztahu pro rezonanční frekvenci 

• Chování neideálních cívek a kondenzátorů 

• Využití LC obvodů 



Impedance 

• Značka Z, [Z] =  

• Celkový „odpor“ kladený součástkou/obvodem střídavému 
proudu při dané frekvenci  

• Komplexní číslo – reálná složka  odpor R, imaginární reaktance X 

• Vyjádření – ekvivalentní sériový obvod 

• Z = R + iX  

 



Induktance a kapacitance 
• Formy reaktance 

• Kapacitance  XC- u kondenzátoru 

 

 

• Induktance XL– u cívky 

 

 

 





(R)LC obvod 

• Cívka spojená s kondenzátorem 

• Analogický s mechanickým oscilátorem 

• Poloha – náboj, hmotnost – indukčnost,  
rychlost – proud, koeficient tření - odpor … 

• Rezonanční frekvence  

 

• R většinou pouze parazitický 

 

 



Jak se to chová ve skutečnosti? 

• Měříme změny impedance kabelu 
pro danou  frekvenci způsobené 
pohlcováním energie vyzářené 
magnetickým polem 



Jak se to chová ve skutečnosti? 

 
f0 = 967.5 kHz 



Záporná indukčnost? 

 



Závislost indukčnosti na frekvenci 



Závislost kapacity na frekvenci 



Co z toho plyne? 

• Součástky nejsou ideální – cívka má nějakou kapacitu, 
kondenzátor indukčnost 

• Parazitické parametry se projevují různě v závislosti na 
frekvenci 

• Model – sériová indukčnost, odpor  a kapacita 

 



K čemu je to dobré? 

Bezdrátové nabíjení 
• Rezonanční transformátor bez jádra 

• Dokáží spolu digitálně komunikovat (2 Kbps) 

• Výhody: není potřeba kabel, zařízení lze kompletně uzavřít 

• Nevýhody: nižší účinnost, pomalejší, vyšší cena 



NFC 
• Aktivní zařízení – se zdrojem napájení 

• Pasivní zařízení – napájeny proudem indukovaným polem 
aktivního zařízení 

• Provozní frekvence 13,56 MHz 

• Přenosové rychlosti 106 - 848 kbps 

• 96 – 8 192 bytů paměti 

Bezkontaktní karty 
 

 
 

 

 



Závěr 

• Za určitých podmínek se může kondenzátor chovat jako cívka 
a naopak 

• Lineárně harmonický oscilátor má využití i v moderních 
technologiích 

• Kalibrace měřících přístrojů je velmi důležitá 

 
• Poděkování: Ing. Vladimíru Olšanovi, Ph.D. za zapůjčení 

potřebného vybavení a rady 

 

 

 

 

 

Děkujeme za pozornost 
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Komunikace při bezdrátovém nabíjení 


