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1. Co to je, čili „definice“
(Toto slovo nemám rád. Může svádět k mechanickému „biflování, coč není žádoucí).
Rezistor je pasivní, zpravidla dvouvývodová tj. dvoupólová (jednobránová) elektrotechnická
součástka (prvek, element). V elektrickém obvodu se uplatňuje svým elektrickým odporem.
Rezistor zmenšuje velikost elektrického proudu v obvodu. Slouží také k získání určitého
úbytku napětí (děliče napětí).
Pozn.: Lidové označení odpor může vést k záměně se stejnojmennou elektrickou veličinou.

2. Elektrotechnická značka

3. Ideální rezistor
U něho uvažujeme pouze elektrický odpor, který nezávisí na vnějších vlivech. Podle Ohmova
zákona tedy proud protékající rezistorem s odporem R a přiloženým napětím U se rovná

Naopak napěťový úbytek vzniklý na tomto rezistoru, když protéká proud I, je

Výkon daný vztahem:

rezistor promění v teplo, to znamená, že se procházejícím proudem ohřívá.

4. Reálný rezistor
1. Hodnota jeho odporu je závislá na teplotě.
2. Dokáže v teplo proměnit jen určitý výkon, při větším zatížení, než na které je určen, se
zničí přehřátím.
3. Hodnota bývá odlišná od jmenovité, uvedené na pouzdře (při výrobě dochází
k nepřesnosti a rozptylu parametrů)
4. Má omezenou elektrickou pevnost, při aplikaci vyššího napětí může dojít k průrazu
nebo poškození.
5. Mimo reálný odpor vykazuje také sériovou indukčnost a paralelní kapacitu (viz
náhradní schéma). Tyto parazitní veličiny se znatelně projevují až při vyšších
frekvencích procházejícího proudu.
6. Při velmi vysokých frekvencích na něm navíc dochází k tzv. skin efektu.
7. Rezistor vykazuje elektrický šum.
8. Podle materiálu použitého k výrobě je hodnota odporu závislá i na přiloženém napětí

5. Parametry udávané u rezistorů
1. Elektrický odpor v ohmech.
2. Maximální příkon ve wattech.
3. Tolerance hodnoty odporu udané na rezistoru v procentech

6. Druhy rezistorů
Základem rezistoru je vodič s požadovanou hodnotou odporu, které lze dosáhnout použitím
látky s určitou rezistivitou, určitou délkou a obsahem průřezu vodiče. Vodič se používá ve
formě drátu nebo ve formě tenké
vrstvy.
Kvůli úspoře místa se dlouhý drát
obvykle navíjí kolem izolačního
tělíska, tento druh rezistoru se
nazývá drátový rezistor.
Častějším způsobem výroby je
ovšem nanesení elektricky vodivé
vrstvy (například grafitu) na
izolační tělísko a vyfrézování
drážky, tento druh se nazývá
uhlíkový rezistor.
Dalším způsobem vytvoření tenké
vrstvy je vakuové napaření kovu
na keramické tělísko. Tyto
rezistory se nazývají metalické.
Pro povrchovou montáž se vyrábí
rezistory v miniaturním provedení
ve tvaru hranolku bez vývodů
označované jako SMD

Podle provedení rozlišujeme rezistory pevné, nastavitelné (trimry) a proměnné
(potenciometry).

7. Paralelní řazení rezistorů
Všechny rezistory jsou spojené spolu na jednom konci i na druhém konci. Odborně řečeno,
jedná se o dvě ekvipotenciálové hladiny. Proto je na všech rezistorech stejné napětí. Proud se
dělí podle1.Kirchhoffova a Ohmova zákona. Výsledná vodivost 1/Rc je dána součtem
jednotlivých vodivosti, tedy převrácených hodnot jednotlivých odporů (1/R).

Jako symbol paralelního spojení rezistorů se používají dvě čárky „||“.
Pro dva rezistory spojené paralelně lze použít zjednodušený vztah:

8. Sériové řazení rezistorů
Všemi rezistory teče stejný proud. Napětí se rozloží na rezistory podle 2.Kirchhoffova
a Ohmova zákona. Celkový odpor Rc je tady dán součtem jednotlivých odporů.

9. Sériově-paralelní řazení rezistorů
Používá se také termín smíšená kombinace. Vhodné je řešit obvod nejdřív jakoby uvnitř
(a postupovat k napájecímu zdroji). V uvedeném příkladě je to paralelní kombinace.
Pro výpočet kombinace sériového a paralelního řazení použijeme oba předchozí vztahy.
Například celkový odpor Rc v následujícím zapojení je dán:

10. Využití

rezistorů

Rezistory jsou nejpoužívanějšími slaboproudými elektronickými součástkami, jejich základní
funkcí je omezení protékajícího proudu nebo získání napěťového úbytku. Napětí na svorkách
ideálního rezistoru je úměrné proudu procházejícímu rezistorem podle empiricky zjištěného
Ohmova zákona u(t) = R.i(t), kde R je odpor rezistoru. Využití je časté.
1.
2.
3.
4.
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7.

Do série zapojený malý odpor může sloužit i jako ochrana proti zkratu .
Pro vytápění (topná tělesa).
Pro regulaci výkonu.
Pro tlumení kmitavých obvodů.
Jako nabíjecí odpor (pro omezení proudu při nabíjení nebo vybíjení kondenzátorů).
Zatížení nebo zakončení signálových linek.
Při měření teploty, teplotní stabilizaci.

Rezistor na desce spoje- žlutý s barevným značením

Rezistory R1 a R2 v provedení SMD

