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Úvod
Tato publikace je urèená ákùm SOU a SO, pro které slaboproudá elektronika není
hlavním studijním oborem a kteøí se ji uèí pouze struènì. Jedná se hlavnì o obory Silnoproud, Autoelektrikáø a Automechanik. Tím zároveò doplòuje moji uèebnici Støedokolská
fyzika. Je vhodná i pro áky základních kol, kteøí se s tímto oborem chtìjí alespoò struènì
seznámit. Obsahuje celou øadu praktických informací, které jsou dùleité i pro neodborníky
a které patøí k veobecnému vzdìlání kadého èlovìka.
Hlavní dùraz je kladen na praktické vyuití získaných poznatkù, které zde vìtinou pøedkládám bez hlubího zdùvodnìní. Závìreèné kapitoly popisují praktické pouití základních znalostí
v silnoproudé elektronice a autoelektronice, a jsou doplnìny základy slaboproudé techniky.
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Proudové pole

1.1 Základní pojmy
Elektrický proud je dán uspoøádaným pohybem elektrických nábojù v urèitém smìru.
Elektrický proud znaèíme písmenem I, jednotkou je ampér (A). Definujeme jej pomocí
silových úèinkù proudového pole. Ampér je základní jednotka v soustavì SI. Pomocí nìj
definujeme dalí elektrické velièiny.
I = Q/t [A, C, s]
Proud 1 A pøedstavuje náboj jednoho coulombu, který projde vodièem za 1 sekundu. Elektrický náboj znaèíme Q a udáváme jej v coulombech (C).
V kadém atomu existuje kladný náboj  proton a záporný náboj  elektron. Náboj
nelze od èástice oddìlit. Nejmení velikost má náboj elektronu. Oznaèujeme jej e = 1.602.
10-19 C. (1 C = 6,242 . 1018 elektronù). Hmotnost elektronu me = 9,11 . 10-28kg. Vidíme, e
náboj jednoho elektronu je velmi malý, mení ne si dovedeme pøedstavit. Úèinky elektrického proudu (obrovského mnoství elektronù pohybujících se stejným smìrem) jsou dobøe
patrné a vichni je známe (svítící árovka, toèící se motor, atd).
Elektrický náboj se udává èasto v ampérhodinách (Ah). 1 Ah = 3 600 As = 3 600 C.
Touto velièinou se udává napø. náboj (nepøesnì kapacita) baterie.
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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Pøíèinou elektrického proudu je zdroj elektrické energie, který vytváøí elektrické napìtí. Znaèíme jej U a udáváme jej ve voltech (V). Mezi dvìma body je napìtí 1 V, pokud
k pøenesení náboje 1 C mezi nimi musíme vykonat práci 1 J.
U = A/Q [V, J, C]
Proudová hustota J = I/S, udává se v ampérech na m2 (èastìji v A/mm2). Aby se vodiè
prùchodem proudu pøíli nezahøíval, nemá být proudová hustota obvykle vyí ne 4 A/mm2
(platí pro mìï nebo hliník).
Pøíklad: Vodièem prochází proud 0,5 A. Vypoèítejte jeho minimální prùmìr, pokud
nesmí být pøekroèena proudová hustota 4 A/mm2. Nejprve musíme vypoèítat jeho prùøez
S = I/J = 0,5/4 = 0,125 (mm2)
Ze znalosti prùøezu potom podle známého vzorce (výpoèet plochy kruhu) vypoèítáme prùmìr, který jsme (na rozdíl od polomìru) schopni zmìøit posuvným mìøítkem nebo mikrometrem.
S = pd2/4

d = Ö (4S/p) = 0,4 mm

Výsledek zaokrouhlíme nahoru na nejblií vyrábìnou hodnotu vyrábìného vodièe.
U páskového vodièe vypoèítáme jeho prùøez z pøíèných rozmìrù jako souèin íøky a tlouky
(S = a . b, výpoèet plochy obdélníku), viz obr. 1.1d.
Intenzita elektrického pole E udává, jak se mìní napìtí v závislosti na délce vodièe l,
udává spád napìtí. Jednotkou je volt na metr.
E = U/l [V/m]

1.2 Ohmùv zákon  elektrický odpor
Elektrický odpor se znaèí R vyjadøuje vlastnosti prostøedí, kterým prochází elektrický
proud. Kadý vodiè má elektrický odpor. Souèástka, její základní vlastností je odpor, se
nazývá rezistor (hovorovì té odpor, není ale správné).
Jednotkou elektrického odporu jsou ohmy (kiloohmy kW, megaohmy MW).
1 kW = 1 000 W

1 MW = 1000 kW = 1 000 000 W

Vodiè má odpor 1 ohm, jestlie na nìm pøi proudu 1 A namìøíme úbytek napìtí 1 V.
Toto vyjadøuje Ohmùv zákon:
R = U/I [W, V, A]

U=R.I

I = U/R

Tento zákon je základem elektroniky, je nezbytné si jej zapamatovat a umìt do nìj dosadit. K tomu nám poslouí obr. 1.1b. Velièinu, kterou chceme spoèítat, zakryjeme a tím
získáme potøebný tvar Ohmova zákona.
O platnosti Ohmova zákona se mùeme pøesvìdèit jednoduchým pokusem:
Pøipojíme rezistor k regulovanému zdroji napìtí, pro mìøení proudu zapojíme ampérmetr A (do série s rezistorem), pro mìøení napìtí voltmetr V (paralelnì s rezistorem). Postupnì
zvyujeme napìtí zdroje, do tabulky zapíeme namìøené hodnoty proudu a napìtí. Namìøené hodnoty graficky znázorníme.
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Závislost proudu na napìtí (voltampérová  VA charakteristika) je pøímka, která prochází poèátkem souøadnic. Øíkáme, e závislost napìtí a proudu je lineární, rezistor je tedy
lineární souèástka. Obvod sloený pouze z lineárních souèástek se nazývá lineární obvod. Nahradíme-li pùvodní rezistor R1 jiným (v tomto pøípadì mením) rezistorem R2
získáme jinou pøímku. Pro kadý rezistor bude platit, e pomìr napìtí a proudu je vdy
konstantní (VA charakteristika je pøímka, obr 1.1a).
Do Ohmova zákona dosazujeme odpor v ohmech, napìtí ve voltech a proud v ampérech,
co jsou základní jednotky. Nìkdy je ale jednoduí dosazovat napìtí ve voltech, proud
v miliampérech a odpor v kiloohmech. Pøesvìdète se o tom na následujících pøíkladech. Pøi
výpoètu obìma zpùsoby musíme dospìt ke stejnému výsledku.
Pøíklad: Na rezistoru 2 kW jsme namìøili napìtí 8 V. Jaký jím teèe proud?
I = U/R = 8 V/2 kW = 4 mA (8 V/2 000 W = 0,004 A = 4 mA)
Vidíme, e obvod nemusíme rozpojovat a mìøit proud, staèí jej z Ohmova zákona vypoèítat.
Pøíklad: Rezistorem 1,5 kW teèe proud 2 mA. Jaký je na nìm úbytek napìtí?
U = R . I = 1,5 kW . 2 mA = 3 V (U = 1500 W . 0,002 A = 3 V)
Pøíklad: Vodièem teèe proud 10 A, úbytek napìtí je na nìm je 2 V. Jaký je jeho odpor?
R = U/I = 2 V/10 A = 0,2 W

Obrázek è. 1.1
a) voltampìrová charakteristika rezistorù (závislost proudu na napìtí, R2<R1)
b) pomùcka pro zapamatování Ohmova zákona (velièinu, kterou poèítáme zakryjeme)
c) ovìøení Ohmova zákona (V= voltmetr, A= ampérmetr)
d) prùøez kruhového a páskového vodièe (vyrafováno)

1.3 Odpor vodièe
Vodièe jsou nejèastìji kovy, u kterých je vazba mezi jádrem atomu a elektrony velmi
slabá a elektrony se mezi jádry atomù mohou volnì pohybovat a stávat se nositeli elektrického proudu.
Elektrický odpor je charakteristickou vlastností kadého vodièe.
Odpor vodièe je pøímo úmìrný jeho délce, nepøímo úmìrný jeho prùøezu. Vlastnosti
materiálu popisuje velièina mìrný odpor z (rezistivita), která se èíselnì rovná odporu
vodièe 1 m dlouhého o prùøezu 1 m2.
Odpor vodièe R = z .l/S (W, W . m, m, m2).
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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V praxi se udává mìrný odpor jako odpor vodièe dlouhého 1 m o prùøezu 1 mm 2
(W . mm 2 m -1).
Pøevrácenou hodnotou elektrického odporu je vodivost. Znaèí se G, jednotka siemens (S).
G = 1/R = I/U [S, A, V]
Pøevrácenou hodnotou mìrného odporu je mìrná vodivost g. Platí J = g . E.

Teplotní závislost odporu
Mìrný odpor se udává pøi teplotì 20 °C. S rostoucí teplotou jeho hodnota u kovù roste
(tepelný pohyb atomù pøekáí pohybu volných elektronù). U nevodièù a polovodièù se
naopak s rostoucí teplotou zvyuje pravdìpodobnost roztrení vazby mezi ionty nebo uvolnìní elektronù. Tím se odpor sniuje.

1.4 Druhy vodièù
Nejlepími vodièi jsou støíbro, mìï a hliník. Nejpouívanìjí je mìï. Støíbro je pøíli
drahé. Hliník je sice levnìjí ne mìï, snadno se ale láme, vlivem tlaku se deformuje (uvolnìní kontaktù na svorkovnicích a velmi tìko se pájí).
Mìrný odpor mìdi je 0, 0178 W . mm2 m-1.
Mìrný odpor hliníku je 0, 0285 W . mm2 m-1.
elezo je horí vodiè ne mìï a hliník, má lepí mechanické vlastnosti (tvrdost, pevnost v tahu. Jádra nìkterých silnoproudých kabelù se proto vyrábìjí ze eleza. Karosérie
automobilu slouí jako spoleèný vodiè záporného napìtí  kostra.
Zlato se pouívá k povrchové úpravì kvalitních konektorù (vrstva tlouky zhruba 5 mm).
Existují speciální slitiny (konstantan, manganin) a s minimálním teplotním souèinitelem odporu.
Pøíklad: Jak velký odpor má mìdìný vodiè délky 15 m o prùmìru 0,1 mm? Jaký úbytek
napìtí na nìm vznikne, protéká-li jím proud 0,1 A?
S = pd2/4 = 3,14 . 0,12/4 = 0,00785 mm2
R = z . l/S = 0,0178 . 15/0,00785 = 34 W
U = R . I = 34 . 0,1 = 3,4 V
Vidíme, e pøíli malý prùmìr vodièe ve srovnání s protékajícím proudem není vhodný
(ve výe uvedeném pøípadì 12,73 A/mm2). Vzniká na nìm velký úbytek napìtí, vodiè se
zahøívá a mùe se pøepálit (viz dále).
Pro srovnání vypoèítáme stejný pøíklad pro d = 0,4 mm.
S = 0,125 mm2, R = 2,1 W. Zvìtením prùmìru 4krát se odpor vodièe zmenil 16krát.
Pøíklad: Jaký musí být prùmìr mìdìného vodièe, který je dlouhý 2 m, aby na nìm pøi
proudu 4 A byl úbytek napìtí 0,5 V?
R = U/I = 0,5/4 = 0,125 W
S = z l/R = 0,0178 . 2/0,125 = 0,285 mm2
d = Ö (4S/p) = Ö0,3628 = 0,6 mm

4

J. Vlèek: Jednoduchá elektronika

1.5 Práce, výkon a tepelné úèinky elektrického proudu
Z definice napìtí (práce potøebná k pøenesení náboje) mùeme snadno odvodit vztah
mezi výkonem, proudem a napìtím (Joule-Lencùv zákon)
A=Q.U=I.t.U

P.t=I.t.U

P = I . U [W, A, V]

Tímto vzorcem je moné také definovat napìtí: 1 volt je napìtí, pøi nìm se na vodièi
proudem 1 A vyvine výkon 1 W.
Elektrická práce, kterou vykoná stejnosmìrný proud mezi dvìma místy v proudovém obvodu za urèitou dobu je dána napìtím U mezi tìmito místy, proudem I a dobou
t, po kterou tento proud obvodem prochází.
Elektrický proud, který obvodem prochází je vlastnì pohybem elektrických nábojù, který koná práci. Práce se mìní v teplo.
Ztrátový výkon na vodièi nebo na rezistoru mùeme po dosazení do Ohmova zákona
vypoèítat ze vztahù:
P = U . I = U2/R = R . I2
Výkon mùeme vypoèítat z kteréhokoliv z výe uvedených vzorcù, vdy dostaneme
stejné výsledky.
Pøi výpoètu pouíváme kterýkoliv z tìchto vzorcù.
Pøíklad: Vypoèítejte ztrátový výkon na rezistoru, na kterém je napìtí 20 V a kterým teèe
proud 0,1 A, vemi zpùsoby, ovìøte shodnost výsledkù.
P = U . I = 20 . 0,1 = 2 W
R = U/I = 20/0,1 = 200 W
P = U2/R = 202/200 = 400/200 = 2 W
P = R . I2 = 200 . 0,12 = 200 . 0,01 = 2 W
Na kadém vodièi vzniká prùchodem elektrického proudu úbytek napìtí, který je pøíèinou tepelných ztrát. Vodiè se prùchodem proudu zahøívá. Nosièe náboje  (nejèastìji volné
elektrony kovù) naráejí na jádra atomù a zpùsobují jejich pohyb  teplo. Tepelné úèinky
elektrického proudu jistì vichni známe (árovka, motor, kabely, elektronické pøístroje).
Tyto ztráty jsou tím vìtí, èím vìtí je proud a èím tenèí je vodiè. Vodièe, kterými teèe
velký proud (jednotky nebo desítky ampér), musí být dostateènì silné. Jinak by se pøehøívaly, pokozovala by se jejich izolace a mohly by se i pøeruit nebo zkratovat.
Je-li vodiè pokozen nebo je-li patnì pøipojen ke svorkovnici (zoxidované nebo zneèitìné kontakty), vzniká v takovém místì pøechodový odpor. Na nìm vznikají velké tepelné
ztráty, odpor se zvìtuje, kontakty se opalují a v pokozeném místì se obvod nakonec pøeruí.
Pøi daném odporu vodièe jsou tepelné ztráty na vodièi úmìrné druhé mocninì procházejícího proudu. Pøi pøenosu elektrické energie na velkou vzdálenost pouíváme vysokých
napìtí a tím i malých proudù, abychom tyto ztráty sníili na minimum (viz dále).
Tlouku vodièù, které pøenáejí informace (proud øádu miliampér) volíme zhruba
0,2 mm (s ohledem na mechanické poadavky). Oteplení takových vodièù je zanedbatelné.
Elektrickou práci udáváme buï v joulech  èti daul (1 joule = práce spotøebièe o výkonu 1 W vykonaná za 1 sekundu, 1 J = 1 Ws - wattsekunda) nebo v kilowatthodinách.
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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1 kWh = 3,6 . 106 J (3 600 kWs = 3 600 000 Ws)
V elektrických zaøízeních (motor, transformátor, generátor) dochází k pøemìnì energie
z jedné formy na druhou. Vyuití energie není nikdy stoprocentní, èást energie se vdy
ztrácí ve formì tepla. Definujeme:
Pøíkon P1 energie pøivádìná do spotøebièe
práce vykonávaná spotøebièem
Výkon P2
Úèinnost h udává, kolik procent se vyuije uiteèným zpùsobem
h = 100 % . P2/P1 [%, W, W]
Úèinnost motoru udává, kolik procent pøivádìné elektrické energie se zmìní v mechanickou
práci (zbytek se zmìní v teplo).
Úèinnost transformátoru udává, kolik procent energie se pøetransformuje z primárního
do sekundárního vinutí (viz dále). Zbytek energie se zmìní v teplo.
Úèinnost vaøièe udává, kolik procent tepelné energie se vyuije (zbytek se rozptýlí).
Pøíklad: Topnou spirálou vaøièe prochází pøi napìtí 220 V proud 2,5 A. Jakou práci
vykoná elektrický proud za 40 minut? Jaký je pøíkon vaøièe?
P = U . I = 220 . 2,5 = 550 W  pøíkon vaøièe
A = P . t = 550 W . 40 min . 60 sec = 1 320 000 J
1 320 000/3 600 000 = 0,367 kWh
Pøíklad: Motor odebírá pøi napìtí 230 V proud 1,2 A. Jaký je jeho výkon, pokud úèinnost je 90 %.
P1 (pøíkon) = U . I = 230 . 1,2 = 276 W
P2 (výkon) = P1 . h = 276 . 0,9 = 248,4 W
Pøíklad: Na rezistoru 100 W jsme namìøili úbytek napìtí 5 V. Jak velký proud jím teèe
a jak velký je ztrátový výkon?
I = U/R = 5/100 = 0,05 A = 50 mA
P = U2/R = 52/100 = 0,25 W nebo P = U . I = 5 . 0.05 = 0,25 W
Pøíklad: Rezistor má hodnotu 4,7 W a maximální dovolené výkonové zatíení 0,2 W.
Jak velký proud jím mùe protékat a pak velké napìtí na nìm mùe trvale být?
U = Ö(PR) = Ö(0,2 . 4,7) = Ö0,94 = 0,97 V
I = Ö(P/R) = Ö(0,2/4,7) = Ö0,04255 = 0,206 A
Pokud ohøíváme vodu elektrickým proudem, pøemìní se práce elektrického proudu
v teplo Q. Platí vztah:
Q = m . c . (t2 t1),
kde m je hmotnost vody,
c mìrné teplo vody = 4,18 . 103 J/kg . K
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t1 poèáteèní teplota vody
t2 koneèná teplota vody
Pøíklad: Kolik energie (tepla) potøebujeme k ohøátí 20 l vody z 10 na 40 °C?
Q = 20 . 4,18 . 103 .(40  10) = 2,508 . 106 J = 0,7 kWh

(: 3,6 . 106)

Jak dlouho se bude tato voda ohøívat pøíkonem 2 kW?
A=Q=P.t
t = Q/P = 0,7/2 = 0,35 hod = 21 min
Jaký je k tomu potøeba proud pøi napìtí 230 V?
P = U. I
I = P/U = 2000/230 = 8,7 A
Úèinnost ohøevu uvaujeme 100 %. Vidíme, e ohøev vody je èinnost energeticky a tedy
i finanènì nároèná. Elektrická topení, praèky, myèky a vaøièe proto vyadují velký proud,
na který musí být dimenzovány pøívodní vodièe a jistièe.

1.6 Øeení jednoduchých obvodù s rezistory
Pouíváme Ohmùv zákon a Kirhoffovy zákony.
1. KIRHOFFÙV ZÁKON  algebraický souèet proudù do uzlu vstupujících se rovná souètu proudù z uzlu vystupujících. Uzel je místo, kde se stýkají 2 nebo více vodièù.
Tento zákon je v podstatì zákonem zachování elektrického náboje. (Elektrický náboj ve
vodièi nemùe vzniknout ani zaniknout.) Znaménkem, které proudùm pøiøadíme, rozliujeme proudy do uzlu vstupující (napø. +) a proudy z uzlu vystupující (napø. ).
Jako pøíklad si odvodíme vzorec pro PARALELNÍ ØAZENÍ REZISTORÙ.
Pro uzel A v obr.1.2 a platí:
I = I1 + I2  do tohoto vztahu dosadíme:
R = výsledný odpor
I1 = U/R1
I2 = U/R2
R = U/I
na vech rezistorech je stejné napìtí
U/R = U/R1 + U/R2
vydìlíme U
1/R = 1/R1 + 1/R2
èastìji uvádíme ve tvaru R = (R1R2)/(R1+R2)
Pro více rezistorù paralelnì platí pouze vztah 1/R = 1/R1 + 1/R2 +1/R3 + 1/R4, který dále
neupravujeme.
Pøíklad: Jaký je výsledný odpor paralelního spojení dvou rezistorù o hodnotách l kW?
R = R1R2/(R1+R2) = 1/2 (kW) = 500 W
Zapamatujte si, e odpor paralelního spojení dvou stejných rezistorù se rovná polovinì hodnoty tohoto rezistoru.
Pøidáme-li k rezistoru paralelnì jiný, jeho odpor se vdy zmení.
Pøíklad: O kolik procent se sníí odpor, pøidáme-li k rezistoru 4,7 kW rezistor 47 kW?
R = 4,7 . 47/(4,7 + 47) = 4,273 kW = 90,9 % pùvodní hodnoty. Pro pøibliný odhad (abyste
pøi experimentování nemuseli poøád brát do ruky kalkulaèku) doporuèuji pøedpokládat, e
pøidání paralelního rezistoru 10× (100×) vìtího sníí odpor daného rezistoru o 10 (1) %.
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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Pøíklad: Ke zdroji napìtí +12 V (palubní sí automobilu) jsou paralelnì pøipojeny rezistory (svìtla, vyhøívání zadního skla, apod) R1 = 2 W a R2 = 4 W. Jaký jimi poteèe výsledný
proud?
Z Ohmova zákona vypoèítáme jednotlivé proudy.
I1 = U/ R1 = 12/2 = 6 A
I2 = U/R2 = 12/4 = 3 A
Výsledný proud bude podle 1. Kirhoffova zákona I = I1 + I2 = 6 + 3 = 9 A.
Kontrola: Výsledný odpor R paralelního spojení R1 a R2 je 2 . 4/(2+4) = 8/6 = 1,33 W
Výsledný proud I = U/R = 12 /1,333 = 9 A. Obìma zpùsoby se musíme dostat ke stejnému výsledku.
Vimnìte si, e mením odporem teèe vìtí proud, vìtím odporem mení proud,
pokud jsou pøipojeny ke stejnému zdroji napìtí.
Paralelnì jsou zapojeny vechny spotøebièe v domácnosti k síti 230 V/50 Hz nebo spotøebièe v automobilu k palubní síti vozidla. Výsledný odbìr proudu je vdy souètem proudù
vech zapnutých spotøebièù. Ty pracují nezávisle na sobì, jejich napájecí napìtí se nesmí
mìnit pøi zapnutí nebo vypnutí dalího spotøebièe.
2. KIFHOFFÙV ZÁKON  algebraický souèet svorkových napìtí zdrojù a vech
úbytkù napìtí na spotøebièích v uzavøené smyèce se rovná 0 nule. Smyèka je uzavøená
dráha v èásti obvodu. Tento zákon je zákonem zachování energie.
Zdùvodnìní: Pøi prùchodu náboje elektrickým polem vzniká práce. Napìtí na kadém
spotøebièi je dáno prací potøebnou k pøemístìní náboje. Projde-li náboj po uzavøené dráze
musí být tato práce nulová, náboj se vrátí do místa stejného potenciálu (potenciál je napìtí
vùèi referenènímu uzlu  zemi).
Jako pøíklad pouití si odvodíme vzorec pro SÉRIOVÉ ØAZENÍ REZISTORÙ.
U1 + U2  Uo = 0 R = výsledný odpor
R1I + R2I  U o = 0
R = Uo/I
R = R1 + R2
(R1 + R2) I = Uo

vemi rezistory teèe stejný proud

Tento vztah platí pro libovolný poèet rezistorù zapojených v sérii. Výsledný odpor je
souètem vech odporù zapojených do série.

Obrázek è.1.2
Odvození vzorce proa) paralelní (dìliè proudu)
b) sériové (dìliè napìtí) øazení rezistorù
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1.7 Dìliè napìtí
Z obrázku sériového zapojení rezistorù 1.2b si odvodíme dùleitý vztah pro dìliè napìtí
U1 = R1 I U2 = R2 I
U = (R1 + R2) . I
U1/U = R1 I /(R1 + R2) I = R1/(R1 + R2)
U1 = U . R1/(R1 + R2)
Tento vzorec je vztaen k výe uvedenému obrázku. Kdybychom ve schématu zamìnili
R1 a R2, museli bychom napìtí U1 vypoèítat podle vzorce U1 = U . R2/(R1 + R2). V praktických
zapojeních se samozøejmì nesetkáváme pouze s rezistory R1 a R2. Proto doporuèuji si zapamatovat, e v èitateli je rezistor, na kterém chceme napìtí vypoèítat a ve jmenovateli je
souèet vech rezistorù v uzavøené proudové smyèce (nemusí být pouze 2).
Pøíklad: U = 12 V, R1 = 100 W, R2 = 1100 W (viz obr. 1.2b). Vypoèítejte napìtí U1 a U2
a výsledný proud tekoucí obvodem.
U1 = U . R1/(R1 + R2) = 12 . 100 / (100 + 1100) = 1 V
U2 = U . R2/(R1 + R2) = 12 . 1100 / (100 + 1100) = 11 V
I = U/(R1 + R2) = 12 V/1200 W = 0,01 A nebo 12 V/1,2 kW = 10 mA
Kontrola: Platí 2. Kirhoffùv zákon U = U1 + U2
Na obou rezistorech platí Ohmùv zákon:

12 = 1 + 11

U1 = R1 . I = 100 . 0,01 = 1 V
U2 = R2 . I = 1100 . 0,01 = 11 V
Tímto zpùsobem jsme schopni vypoèítané výsledky sami zkontrolovat. Na první pohled
je zøejmé, e na vìtím rezistoru je vìtí úbytek napìtí ne na mením.
Pøi sériovém zapojení teèe vemi spotøebièi (odpory) stejný proud. Vypnutí nebo
pokození jednoho spotøebièe vypne proud v celém obvodu (pøíklad pouití  árovky na
vánoèním stromku).
Se sériovým zapojením se setkáme napø. v automobilu u svìtel (viz obr. 9.2). árovka
se k napájecímu napìtí pøipojuje pøes pøepínaè (nebo kontakt relé, viz dále) a pøes pojistku.
Je-li pojistka v poøádku, je její odpor minimální. Stejnì na sepnutém spínaèi je nulový
odpor. Na árovce je plné napájecí napìtí, árovka svítí. (R2 = 0, U1 = U0).
Je-li pøeruená pojistka, je její odpor nekoneènì velký a je na ní plné napájecí napìtí.
Obvodem neprochází proud, árovka nesvítí. Na árovce je nulové napìtí. (R2 = ¥, U2 =
U0, U1 = 0, I = 0).
Obdobnì je-li pøepínaè (relé) rozepnutý je na nìm plné napájecí napìtí.
Pokud je nìkterý vodiè pøeruený, je v místì pøeruení plné napájecí napìtí.
Pokud árovka nesvítí a pøitom je na ní plné napájecí napìtí, je její vlákno pøeruené
(R1 = ¥, U1 = U0, I = 0).
Pokud je v obvodu nedokonalý kontakt, projevuje se pøi vìtím proudu úbytkem napìtí,
ohøíváním se, pøípadnì jiskøením.
Dùkladné pochopení funkce dìlièe napìtí nám umoní takové závady snadno a rychle
najít.
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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1.8 Zdroje napìtí a proudu
Zdroje dodávají do elektrického obvodu napìtí a proud a tím i výkon. Zdrojem stejnosmìrného napìtí je nejèastìji baterie (akumulátor), kde vzniká napìtí a proud díky
chemickým reakcím. Zdrojem støídavého napìtí jsou nejèastìji generátory v elektrárnách.
Ze støídavého napìtí mùeme vyrobit stejnosmìrné napìtí v pøístroji, který se nazývá laboratorní zdroj.
Vývody stejnosmìrného zdroje oznaèujeme + a  . Technický smìr proudu byl døíve
zaveden od + k . Pozdìji se zjistilo, e smìr pohybu elektronù, které jsou nositeli proudu je
opaèný. Pøi øeení obvodù pouíváme ideální zdroje. Ideální zdroj napìtí dává konstantní
napìtí bez ohledu na velikost odebíraného proudu. U skuteèného zdroje dochází vdy pøi
odbìru proudu k poklesu svorkového napìtí. Napìtí zdroje naprázdno nazýváme vnitøní napìtí zdroje Ui. V sérii s tímto zdrojem je vnitøní odpor zdroje Ri.
Závislost svorkového napìtí na odebíraném proudu vyjadøuje zatìovací charakteristika. Ve vìtinì pøípadù (lineární zdroje) se jedná o pøímku, která spojuje 2 body Ui a Ik, kde
Ik je zkratový proud zdroje Ik = Ui/Ri (obr. 1.3c). U vìtiny zdrojù musíme zajistit, aby
nepracovaly do zkratu, jinak hrozí jejich znièení akumulátory (napø. autobaterie) mají velmi malý vnitøní odpor (øádovì setiny W, jejich zkratový proud je ve stovkách ampér.
Tepelné úèinky zkratových proudù u síového napìtí i v automobilu mohou být nebezpeèné. Mohou být pøíèinou znièení vodièù nebo dokonce poáru. Je tøeba se pøed nimi
chránit (pojistky, jistièe, viz dále).
Bìné tukové monoèlánky mají vnitøní odpor øádovì 1 W, pøi zkratu se silnì zahøejí
a brzy se znièí.
Laboratorní (stabilizovaný) zdroj se chová jako ideální zdroj napìtí (viz obr. 11.c). Pøi
pøekroèení pøednastaveného proudového odbìru (jednotky miliampér a jednotky ampér)
dojde k prudkému poklesu napìtí, aby se zdroj neznièil nebo se nepokodily obvody k nìmu
pøipojené. Odpor sítì (400/230 V) je rovnì velmi malý. Proti zkratu je rozvod napìtí chránìn jistièi. Zkratový proud by jinak pokodil vedení a mohl zpùsobil poár.
Ideální zdroj napìtí má nulový vnitøní odpor. Dodává do zátìe stále stejný proud
nezávisle na velikosti pøipojené zátìe.
Velmi èasto potøebujeme znát nejen vnitøní napìtí zdroje (zmìøíme jej voltmetrem, pokud zdroj není zatíen), ale také jeho vnitøní odpor. Teprve potom máme jistotu, e zdroj
bude správnì pracovat i pøi vìtím odbìru proudu a e jeho napìtí pøíli nepoklesne.
Nejvìtí odbìr z autobaterie je pøi startu. Bude-li mít baterie velký vnitøní odpor, její
napìtí pøi startu poklesne víc, ne je dovoleno. Automobil bude potom startovat patnì
nebo vùbec.
K urèení vnitøního odporu musíme napìtí zdroje nejprve zmìøit naprázdno (obr. 1.3a).
Tím urèíme vnitøní napìtí zdroje. Potom zdroj zatííme vhodným zatìovacím odporem,
aby jím tekl pøimìøený proud (nebo mùeme u automobilu zapnout dálková svìtla). Zmìøíme napìtí na svorkách zdroje (obr. 1.3b). Z úbytku napìtí vypoèítáme vnitøní odpor zdroje.
Potom u mùeme snadno vypoèítat svorkové napìtí zdroje pøi jiném odbìru proudu
a rozhodnout, je-li zdroj (autobaterie) v poøádku. Tento postup si ukáeme na následujícím
pøíkladu.
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Na autobaterii jsme namìøili naprázdno Ui = 13,5 V. Pøi zatíení odporem 1 W její svorkové napìtí kleslo na 13 V. Urèete její vnitøní odpor.
Z Ohmova zákona vypoèítáme zatìovací proud baterie I = U/R = 13/1 = 13 A.
Tento proud vyvolá na vnitøním odporu baterie úbytek napìtí 13,5  13 = 0,5 V.
Vnitøní odpor baterie vypoèítáme (13,5  13)/13 = 0,5/13 = 0,04 W Ri = (Ui  U0)/I.
Z tìchto údajù mùeme napøíklad vypoèítat jaké bude svorkové napìtí baterie pøi proudu 100 A (proud pøi startu) U = Ui  Ri . I = 13,5  0,04 . 100 = 13,5  4 = 9,5 V. To je
minimální hodnota napìtí olovìného akumulátoru, který je pøi tomto proudu na hranici
pouitelnosti a je tøeba doporuèit jeho výmìnu. Z tohoto pøíkladu vidíme, e zmìøit naprázdno napìtí baterie nestaèí.
Obdobnì i napìtí tukových monoèlánkù nebo transformátorù se s rostoucím odbìrem
proudu sniuje. Pøi kontrole síových rozvodù 230 V potøebujeme mít jistotu, e jejich
vnitøní odpor je minimální (e byly zhotoveny z vodièù o dostateèném prùøezu a e v nich
nejsou pøechodové odpory, které by mohly být pøíèinou poáru). Za tímto úèelem se vyrábìjí pøístroje pro mìøení odporu sítì. Zásuvka je na krátký okamik zatíena velkým proudem
a z úbytku napìtí se automaticky vypoèítá vnitøní odpor a zobrazí na displeji.

Obrázek è. 1.3
a) náhradní schéma zdroje napìtí (autobaterie, tukový monoèlánek, transformátor, atd),
na kterém mìøíme voltmetrem napìtí naprázdno
b) mìøení vnitøního odporu zdroje(Rz je zatìovací odpor, Uo je svorkové napìtí)
c) zatìovací charakteristika zdroje (závislost svorkového napìtí na odebíraném proudu,Ui
je vnitøní napìtí zdroje  napìtí naprázdno, Ik je zkratový proud)

2

Elektrostatické pole

Elektrické náboje, které jsou v klidu, se projevují silovými úèinky a vytváøejí elektrické
pole. Elektrické náboje jsou kladné (nedostatek elektronù) a záporné (pøebytek elektronù).
Souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasnì pøitahují. Coulombùv zákon øíká, e síla, kterou náboje na sebe pùsobí, je pøímo úmìrná souèinu jejich velikosti a nepøímo úmìrná
druhé mocninì jejich vzdálenosti (obr. 2.1a).
F = k Q1Q2/r2

(A; N.m2. C-2, C, C, m) k = 1/(4 peo)

kde eo je permitivita vakua (viz dále).
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika
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Intenzita elektrického pole E je síla pùsobící na jednotkový kladný náboj
E = F/Q (N.C-1, N, C)
Je to vektorová velièina, která má v kadém bodì elektrostatického pole velikost a orientaci totonou se smyslem síly, která na kladný jednotkový náboj pùsobí.
Jednotkou intenzity elektrického pole je N/C (newton/coulomb), v praxi se pouívá V/m
[F] = J/m = V . A . s/m

[Q] = C = A . s

[E] = V/m

Intenzita elektrického pole se v kadém místì rovná spádu napìtí.
Kadému bodu elektrostatického pole mùeme pøiøadit urèitý potenciál (napìtí vùèi
jedné referenèní elektrodì). Místa, která mají vzhledem k nìkteré elektrodì stejné napìtí,
se nazývají ekvipotenciální hladiny.
Vektor intenzity elektrického pole je vdy kolmý k ekvipotenciálním hladinám. Ve
vodièích je témìø nulová hodnota E, viz vztah J = g E. Kdyby tomu tak nebylo, blíila by se
hodnota J (proudové hustoty) nekoneènu.
Elektrostatické pole zobrazujeme pomocí elektrických siloèar. Jsou to mylené èáry,
které sledují smìr silového pùsobení tìles. Zaèínají a konèí vdy na povrchu vodivých
tìles. Jejich smysl je shodný se smìrem pohybu kladného náboje vloeného do pole.
V elektrostatickém poli neexistují uzavøené siloèáry. Siloèáry se nikdy neprotínají.
Na siloèáry jsou kolmé tzn. ekvipotenciály  køivky spojující místa se stejným elektrickým potenciálem.
V homogenním elektrostatickém poli jsou siloèáry rovnobìné. Intenzita elektrického pole je zde konstantní. Pøíkladem je pole mezi 2 rovnobìnými deskami kondenzátoru
(obr. 2.1b).
V nehomogenním elektrickém poli není hustota indukèních èar stejná, intenzita není
konstantní. Pøíkladem je elektrostatické pole mezi 2 opaènì nabitými koulemi, mezi 2 vodièi, mezi dvìma soustøednými válci (koaxiání vodiè).
Permitivita je charakteristickou vlastností izolantù (jako u vodièù vodivost). V izolantech jsou elektrické náboje (elektrony) vázány na pevné místo. V izolantech mùe existovat
elektrické pole, které je polarizuje. Uvnitø atomù nebo molekul dochází k posunu nábojù,
vznikají dipóly (obr. 2.1 c, d).
Permitivita e = eo . er, kde eo je permitivita vakua 8, 854 . 10-12F/m a er je relativní
permitivita (bezrozmìrná).
Relativní permitivita popisuje schopnost dielektrika se polarizovat pùsobením elektrostatického pole. Pøi pøekroèení elektrické pevnosti se u dielektrika roztrhnou vazby mezi
náboji, nastává prùraz, dielektrikum se zaène chovat jako vodiè. Elektrická pevnost je
dùleitou vlastností izolantù, závisí na teplotì, vlhkosti, apod. Typické hodnoty jsou pro
vzduch 2 a 3 kV/mm, olej 2030 kV/mm, polystyrén, sklo, slída 2080 kV/mm.
Z izolaèních materiálù je vyrábí plátì kabelù, kryty a dielektrikum kondenzátorù.
Pokud potøebujeme odstranit elektrostatické pole z urèitého prostoru, obklopíme jej
vodivým krytem  stínící kryt. Elektrostatické pole nemùe existoval uvnitø vodivého prostoru, elektrické siloèáry vdy konèí na povrchu vodièe.
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Obrázek 2.1.
a) síla pùsobící mezi 2 nabitými tìlesy
b) homogenní elektrické pole mezi 2 deskami (plnì siloèáry, èárkovanì ekvipotenciály)
c) atom nepolarizovaného dielektrika
d) atom polarizovaného dielektrika
e) princip stínìní
f) sériové zapojení kondenzátorù (sèítají se napìtí, U1 + U2 = U)
g) paralelní zapojení kondenzátorù (sèítají se náboje a kapacity, Q1 + Q2 = Q, C1 + C2 = C)

2.1 Kapacita, Kondenzátory
Kapacita je schopnost vodièe vázat urèitou velikost náboje pøi jednotkovém napìtí.
Souèástky, jejich základní vlastnost je kapacita, se nazývají kondenzátory. Jednotkou kapacity je farad F. Kondenzátor má kapacitu 1 F, jestlie pøi napìtí 1 V udrí náboj 1 C.
C = Q/U
V základní podobì kondenzátor tvoøí 2 vodivé, rovnobìné desky. Prostor mezi nimi
je vyplnìn dielektrikem.
C = Q/U (definièní vztah)
C = eoer S/d (výpoèet kapacity kondenzátoru z jeho rozmìrù, S = plocha desek,
d = vzdálenost mezi nimi)
Jako dielektrikum se pouívá kondenzátorový papír, slída, keramika, plastové folie.
U elektrolytických kondenzátorù tvoøí dielektrikum tenká vrstva vrstva kyslièníku na
povrchu hliníkové nebo tantalové elektrody. Ta se vytváøí a udruje pùsobením elektrického proudu, je-li elektroda umístìna ve vhodném elektrolytu. Vývody tìchto kondenzátorù
jsou oznaèeny + a -. Pøípadná jejich zámìna (pøivedení napìtí opaèné polarity) by zpùsobila
depolarizaci této vrstvy a tím znièení kondenzátoru. Elektrolytické kondenzátory nesmíme pøepólovat.
Protoe základní jednotka kapacity je pøíli velká pro bìné pouití, pouívají se mení
jednotky: mikrofarad  mF (10-6 F), nanofarad  nF (10-9 F) a pikofarad  pF (10-12 F). Za
základní jednotku se èasto povauje v praxi pikofarad.
Je-li napø. ve schématu u kondenzátoru napsáno 100, znamená to 100 pF, 22 n znamená
22 nF, M1 = 0,1 mikrofaradu = 100 nF, 10 M (10 u) = 10 mikrofaradù, 2m2 = 2,2 milifarady
= 2 200 mikrofaradù. Èasto se znaèí hodnota kondenzátorù èíselným kódem. Napø. 332
znamená 33.102 (pikofaradù) = 3,3 nF; 104 = 10 . 104pF = 100 nF, apod.
Procviète si pøevody jednotek.
1F = 1000 mF (103) = 1 000 000 mF (106) = 1000 000 000 nF (109) = 1000 000 000 000 (1012) pF
J. Vlèek: Jednoduchá elektronika

13

1 mF = 1000 mF(103) = 1 000 000 nF (106) = 1 000 000 000 pF (109)
1 mF = 1 000 nF (103) = 1 000 000 pF (106)
1 nF = 1 000 pF (103)

2.2 Sériové a paralelní spojení kondenzátorù.
Pøi paralelním spojení je na vech kondenzátorech stejné napìtí, náboj se rozdìlí v pomìru kapacit
Q1 = C1.U
C = C1+C2

Q2 = C2.U

Q = (C1+C2) . U

Pøi paralelním spojení kondenzátorù je výsledná kapacita souètem jednotlivých
kapacit.
Pøi sériovém zapojení kapacit náboj pøivedený na první kondenzátor váe stejný náboj
na druhém kondenzátoru. Na vech kondenzátorech bude stejný náboj. Toto spojení mùeme nahradit jedním kondenzátorem o kapacitì C na kterém bude napìtí
U = U1 + U2
1/C = 1/C1 + 1/C2

Q/C = Q/C1 + Q/C2
C = C1C2/(C1+C2)

Pøi sériovém spojení kondenzátorù se podobnì jako u paralelního zapojení rezistorù
sèítají jejich pøevrácené hodnoty.
U sloitìjích zapojení provádíme zjednoduování podobným zpùsobem jako u rezistorù.
Máme-li kondenzátor nabitý nábojem, jeho elektrody od sebe oddálíme (kapacita kondenzátoru zmení) a náboj zùstane zachován, pak se napìtí na kondenzátoru zvýí
(Q = C . U

C1 . U1 = C2 . U2).

Vznikne tak elektrostatické napìtí o vysoké hodnotì. To mùe vzniknout prakticky
z nièeho. Elektrické náboje vznikají mechanickým tøením nestejnorodých látek (pohyb
dopravních pásù, pohyb sypkých materiálù, v tiskárnách, v letadlech, v automobilech). Mezi
elektrostatické jevy patøí i blesky.
Problémy pøináí elektrostatický náboj pøi práci s tìkavými hoølavými látkami a pøi
práci s nìkterými typy polovodièù (technologie MOS).
Pøed kodlivými úèinky tìchto nábojù se chráníme tìmito zpùsoby: vodivým pospojováním a uzemnìním kovových èástí pøístrojù, pouitím vhodných (polovodivých)
podlahových krytin (antistatické linoleum), vhodnou podlokou na pracovním stole, vhodná obuv a obleèení (bavlna, nikoliv umìlá vlákna), zvýením vodivosti vzduchu  zvlhèení,
ultrafialové záøení.
V této kapitole jsme pracovali s tzn. ideálním kondenzátorem, který je bezedrátový.
Ve skuteèném kondenzátoru existuje urèitý svodový odpor mezi elektrodami (dielektrikum má urèitou vodivost). Ten zpùsobí, e se nabitý kondenzátor po urèité dobì sám vybije.
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