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PONUKA

• Rezistor

• Kondenzátor

• Cievka
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Rezistor, reostat

• Rezistor je elektrotechnická súčiastka
s pevne stanoveným (fixným) odporom

• Reostat je rezistor s premenným odporom
Reostat sa používa na  
reguláciu veľkosti prúdu  
v obvode.

Reostat možno použiť do  
elektrických obvodov aj ako  
delič napätia - potenciometer.

Rezistor sa používa na  
obmedzenie pretekajúceho  
prúdu v obvode a na  
zníženie napätia (pri záťaži).
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ELEKTRICKÝ ODPOR VODIČA
• elektrický odpor kovového vodiča R pri danej teplote závisí

od dĺžky l, kolmého prierezu S a od materiálu vodiča
• elektrický odpor vypočítame:

ρ - merný elektrický odpor (rezistivita)
- je veličina charakterizujúca materiál  

vodiča
S-prierez vodiča(plocha)
l-dĺžka vodiča

[ρ] = Ω . m

Merný elektrický  
odpor kovov pri 20°C

[ρ] = Ω . m

meď Cu 1,8 . 10-8

striebro Ag 1,6 . 10-8

hliník Al 2,7 . 10-8

Ag a Cu sú lepšími vodičmi než Al
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Farebné značenie rezistorov
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REZISTORY

Príklad použitia rezistorov:

Deliče prúdu – zníženie (resp. regulácia) el. prúdu:

Zapojenie reostatu𝐼𝐼= 𝐼𝐼1+ 𝐼𝐼2
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REZISTORY

Príklad použitia rezistorov:

Deliče napätia – zníženie(resp. regulácia) vstupného el. napätia:

Zapojenie potenciometra
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REZISTORY

𝑅𝑅=
𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧− 𝑈𝑈𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

Príklad použitia rezistorov:

Využitie: predradný rezistor pre nastavenie ULED a ILED
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Sériové zapojenie rezistorov

• pre napätie platí:

• pre celkový odpor rezistorov platí:

R1 R3R2I

U
U1 U2 U3

U : U1 : U2 : U3 = R : R1 : R2 : R3

U = U1 + U2 + U3

U = R1I + R1I + R3I

U = R I

R = R1 + R2 + R3

Celkový odpor R sa rovná súčtu  
odporov jednotlivých rezistorov. R = R1 + R2 + R3 + ..... + Rn
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Paralelné zapojenie rezistorov

• pre prúdy platí:

I

I1

I2

I3

R1

R3

R2

U

I = I1 + I2 + I3

Prevrátená hodnota celkového odporu  
sa rovná súčtu prevrátených hodnôt  
odporov jednotlivých rezistorov.
Inak:Výsledná hodnota je menšia ako  
najmenšia hodnota z odporov zapojených  
paralelne

U = U1 = U2 = U3
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R =

𝑅𝑅1∗𝑅𝑅2

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2

PRE DVA REZISTORY PLATÍ:



REZISTORY

Schématické značky rezistorov:

Pevný rezistor
- všeobecná značka (IEC)

Pevný rezistor
- všeobecná značka
(ANSI)

Premenný rezistor (IEC)
- potenciometer, reostat

(ANSI)
- potenciometer

Nastavitelný rezistor (Trimr) Vyhrievací
rezistor

Nelineárny premenný rezistor
- napr. termistor, varistor

Fotorezistor
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REZISTORY

Základné katalogové parametre rezistorov

1. Menovitá hodnota elektrického odporu (Ω)

2. Tolerancia (± číslo %)

- dovolená odchylka od menovitej hodnoty odporu.

3. menovité zaťaženie alebo stratový výkon (W)

- trvalé výkonové zaťaženie rezistora pri ktorom ešte nedôjde

k jeho prehriatiu a zničeniu.

4. Menovité napätie (V)

- trvalé max. napätie medzi vývodmi pri menovitej okolnej

teplote
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REZISTORY

Rozdelenie rezistorov:

1. Pevné rezistory:

Majú od výroby pevne danú menovitú hodnotu elektrického  

odporu, ktorú nie je možné zmenit. Obvykle se jedná o  

dvojpólovú súčiastku (jednobran).

Má dva vývody.
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REZISTORY

Rozdelenie rezistorov:

2. Premenné (nastavitelné) rezistory:

ich hodnotu môžeme plynulo meniť až do max. menovitej  

hodnoty el. odporu uvedenú na puzdre rezistora. Trojvývodová  

súčiastka.

Premenný rezistor  
(Potenciometer)

Premenný rezistor
s pohyblivým jazdcom

Nastavitelný rezistor  
(Trimr) 14



REZISTORY

Rozdelenie rezistorov:

3. Nelineárne rezistory:

ich hodnota el. odporu sa nelineárne mení v závistlosti na  

teplote, svetle, napätí, tlaku a mag. poli. Dvojpólové součástky.

Termistor Fotorezistor Varistor Tenzometr
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Konštrukcia pevných rezistorov

1. Drôtové rezistory

▪ Zhotovujú sa obvykle vinutím odporového drôtu (konstantan,  

manganin, chromnikel) na nosné keramické teliesko.

▪ Vývody sú privarené ku koncom odporového drôtu, prípadne sú  

tvorené páskovými objímkami.

16



REZISTORY

Konštrukcia pevných rezistorov

Drôtové rezistory-pokračovanie

▪ sú určene pre väčšie výkonové zaťaženie, pre výkony nad 30 W

sa ako púzdra používajú hliníkové profily pre lepší odvod tepla

s možnosťou montáže na chladič (max. teplota až do 350 C).

• Nevhodné pre obvody striedavého prúdu s vyššou frekvenciou  

(prejaví sa nežiadúca indukčnost a medzizávitová kapacita).

Náhradná schéma drôtového rezistora
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2. Vrstvové rezistory uhlíkové

▪ Konštrukcia je tvorená keramickým nosným telesom (izolant),  

na ktorom je naparená alebo máčaním nanesená vrstva  

kryštalického uhlíka.

▪ Hodnota odporu sa pri výrobe nastavuje frézovaním alebo  

laserovým vypaľovaním drážky do vrstvy uhlíka na povrchu.

▪ Celé teleso je vybavené vrstvou ochranného laku.

KONŠTRUKCIA PEVNÝCH REZISTOROV
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KONŠTRUKCIA PEVÝCH REZISTOROV

Vrstvové rezistory uhlíkové-pokračovanie

▪ Jednoduchá výroba, lacné, vhodné pre vysokofrekvenčné(vf)  

obvody.

▪ Malá stabilita elektrického odporu, vyšší teplotný koeficient.

▪ Nízký dovolený ztrátový výkon (resp. jmenovité zatížení).
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3. Vrstvové rezistory metal oxidové (vrstva oxidu kovu)

▪ Konštrukcia je rovnaká ako u rezistorov uhlíkových, s tím rozdielom, že  

namiesto vrstvy uhlíka je naparená na keramickom telese vrstva oxidu kovu  

nejčastejšie SnO, SbO (kysličník olova , kysličnik antimonu)a nitridu tantalu.

KONŠTRUKCIA PEVNÝCH REZISTOROV
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Vrstvové rezistory metal oxidové (vrstva oxidu kovu)-pokračovanie

▪ Cenovo skoro zrovnateľné s uhlíkovými rezistormi.

▪ Výrazne vyššia stabilita elektrického odporu jako pri uhlíkových rezistorov

▪ Možnost vyššieho výkonového zaťaženia oproti uhlíkovým.

▪ Zvládnu vyššiu povrchovú teplotu (až 250 °C).

▪ Postupne vytlačujú uhlíkové rezistory.

KONŠTRUKCIA PEVNÝCH REZISTOROV
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KONŠTRUKCIA PEVNÝCH REZISTOROV

4. Vrstvové rezistory metalizované

▪ Kovová vrstva (typicky zliatina Ni-Cr a Si-Fe-Cr) sa vakuovo naparí na  

keramické teliesko a zabezpečí sa ochranným lakom.

▪ Nízký teplotný koeficient, dlhá životnosť a stálosť parametrov, bezindukčný

(velmi vhodné pro vf obvody).

▪ Vyššia výkonová zaťažiteľnosť ako u uhlíkových rezistorov.
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KONŠTRUKCIA PREMENNÝCH REZISTOROV

▪ Sú tvorené odporovou dráhou a jazdcom. Pohyb jazdca:

- rotačný (otočné typy),

- posuvný (posuvné typy).

Otočný typ Posuvné typy

▪ Vyrábajú sa ako vrstvové, drôtové alebo z vodivých plastov. 23



▪ U vrstvových potenciometrov je na podkladovom materiály  

(tvrdený papier, keramika) nanesená vodivá vrstva z  

polovodivého laku alebo cementu).

▪ Požadovaného priebehu odporovej dráhy sa dosahuje vhodným  

tvarom odporovej vrstvy:

N el. odpor sa mení lineárne

G el. odpor sa mení logaritmicky

E el. odpor sa mení exponenciálne

KONŠTRUKCIA PREMENNÝCH REZISTOROV
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Konstrukčne sú vyhotovené ako:

▪ jednoduché (s jedným systémom)

▪ tandemové (2 systémy súbežne ovládanými 1 osou)

▪ dvojité (2 samostatné systémy)

25

KONŠTRUKCIA PREMENNÝCH REZISTOROV



▪ Odporové trimre majú odporovú dráhu rovnakého zloženia ako

vrstvové promenné rezistory.

▪ Nie sú určené k mnohonásobnému prestavovaniu polohy bežca

(zmena polohy jazdca obvykle pomocou nástroja –skrutkovača).

Viac-otáčkový cementový
Keramický 26

KONŠTRUKCIA NASTAVITEĽNÝCH REZISTOROV(TRIMROV)



NELINEÁRNE REZISTORY

1. Termistor (NTC termistor)

▪ Polovodičová súčiastka, ktorej odpor s teplotou klesá.

▪ S rastúcou teplotou sa v polovodiči uvolňuje stále viac voľných  

nosičov, prúd rastie a odpor termistora sa znižuje o niekolko  

rádov.

▪ NTC = Negative Temperature Coefficient

▪ Rychle a presné snímanie teploty.
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2. Pozistor (PTC termistor)

▪ Polovodičová súčiastka, ktorej odpor s teplotou rastie.

▪ Zo zvyšujúcou sa teplotou sa v polovodiči uvolňuje stále viac  

voľných nosičov a hodnota odporu len mierne klesá až do  

okamžiku, keď je voľných nosičov toľko, že do seba začnú  

chaoticky narážať a navzájom si prekážať, takže prúd prudko  

klesne a hodnota odpora sa o niekoľko rádov zvýší.

▪ PTC = Positive Temperature Coefficient

▪ Používá sa ako teplotná ochrana (po prekročení ϑ narastie R).

NELINEÁRNE REZISTORY
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Závislosť elektrického odpora na teplote (NTC a PTC termistor)

NELINEÁRNE REZISTORY NTC PTC GRAFY
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3. Fotorezistor

▪ Polovodičová súčiastka, ktorej odpor s intenzitou dopadajúceho  

svetla rádovo klesá z MΩ na stovky Ω.

▪ Z polovodičového materiálu je na keramickej doštičke vytvorená  

meandrová cestička, na ktorú dopadá svetlo. Energie svetla  

uvolňuje elektrony z väzieb, prúd rastie a hodnota odporu klesá.

NELINEÁRNE REZISTORY
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Fotorezistor-pokračovanie…..

Závislost elektrického odporu na osvetlení

NELINEÁRNE REZISTORY
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4. Magnetorezistor

V magnetickom poli dochádza k ovplyvňovanie toku nosičov náboja  

a predlžovaniu ich dráhy, čo sa prejaví zväčšením odpora  

magnetorezistoru.

NELINEÁRNE REZISTORY
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m.

5. Varistor (Variable resistor)

▪ Elektrický odpor varistora klesá s rastúcim napätí

▪ Pri zväčšovaní napätia medzi vývodmi varistora dochádza najskôr

k pomalému nárastu prúdu (velký R, a tiež konšt.).

▪ Po dosiahnutí napätia Un prudko poklesne vnútorný odpor.

▪ Napätie na varistore sa ďalej zväšuje málo, dochádza však k

veľkému nárastu prúdu.

▪ Používá sae ku stabilizácií a obmedzeniu napätia .

NELINEÁRNE REZISTORY
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VA charakteristika varistora

NELINEÁRNE REZISTORY
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Varistor –pokrač….

• Ide v postate o diodu zapojenú v závernom smere.Priloženým napätím sa mení šírka záverného pásma.

• To v postate prdstavuje kondenzátor u kterého meníme vzdialenosť medzi elektródami .Tým sa mení kapacita  

diódy.

• Takže napätím meníme kapacitu,čo sa v konečnom dôsledku môže javiť jako zmena frekvencie



Kondenzátor  
(capacitor)
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Príklad kondenzátorov na doske počítača
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PRÍKLADY KERAMICKÝCH KONDENZÁTOROV
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Charakteristika kondenzátora

• Kondenzátor je pasívna elektronická súčiastka,ktorá je schopná akumulovať energiu  
ukladaním elektrického náboja na svojich elektródach.

• Kondenzátor prepúšťa striedavý prúd a bráni prechodu jednosmerného prúdu

Parametre:
1. Menovité napätie [Volt]- udáva maximálne napätie, na ktoré je možné

kondenzátor trvale pripojiť.
2. Kapacita kondenzátora –udáva sa vo faradoch [Farad]

Určuje množstvo elektrickej energie ,ktoré môže kondenzátor uskladniť  
Častejšie sa používajú menšie jednotky (kapacitu 1F má naša zemeguľa)

jednotka skratka násobiteľ

milifarad mF 10−3 F

mikrofarad µF 10−6 F

nanofarad nF 10−9 𝐹𝐹

pikofarad pF 10−12 𝐹𝐹



Konštrukcia kondenzátora

Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých elektród oddelených od  
seba navzájom elektricky nevodivú látkou - izolantom - tzv.  
dielektrikom.

Izolantom môže byť:

• vzduch

• papier

• metalizovaný papier

• plastová fólia

• sľuda

• keramika.
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PRIEBEH NABÍJANIA A VYBÍJANIA
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Základný vzťah pre výpočet kapacity rovinného kondenzátora je:

Kde: ε0 - permitivita vákua (8,854.10-12 F.m-1),
εr - dielektrická konštanta, relativná permitivita použitého izolantu [-],
l vzdialenosť medzi elektródami [m]
S plocha elektród [m2]
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Spájanie kondenzátorov

1. Paralelné-vedľa seba

Uv = U1 =U2

• Výsledná kapacita paralelne zapojených kondenzátorov je daná súčtom  
kapacít jednotlivých kondenzátorov.

• Používa sa vtedy ak potrebujeme dostať väčšiu kapacitu
• Je to vlastne zväčšovanie plochy elektród
• Na dosky pripájame rovnaké napätie
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Spájanie kondenzátorov

2. Sériové spájanie kondenzátorov-za sebou

• Výsledná kapacita sériovo zapojených kondenzátorov je rovná súčtu  
prevrátených hodnôt kondenzátorov

• Používa sa vtedy ak potrebujeme dostať menšiu kapacitu(ako je najmenšia)
• Je to vlastne zväčšovanie vzdialenosti medzi elektródami
• Napätie zdroja sa rozdelí na dve napätia podľa kapacity kondenzátorov
• Preto aj nabíjací prúd je menší a je schopný nabiť konenzátor na menší náboj
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Základné delenie kondenzátorov:

1. Pevné

2. Premenlivé

1.Pevné kondenzátory – ich hodnota je daná výrobcom.

Pevné kondenzátory sa vyrábajú pre:

• vývodovou montáž,

• miniaturizované pre povrchovú montáž SMD.

44



45

2.Premenlivé kondenzátory

• ich hodnota si nastaví zákazník sám

• Základné delenie týchto kondenzátorov

a) Ladiace

a) Dolaďovacie



a)Ladiace kondenzátory

❑ Ladiace kondenzátory majú najčastejšie elektródy tvorené sústavou statorových  

dosiek medzi ktoré sa zasúvajú rotorové dosky navzájom oddelené vzduchovou  

medzerou.

❑ Otáčaním neakým gombíkom vyvedeným na povrch prístroja sa zmení plocha  

prekrytia elektród a tým sa mení veľkosť kapacity.(zmena plochy dosiek)

❑ Kapacity ladiacich kondenzátorov sú v rozmedzí 50 pF až 500 pF a používajú sa u

ladených obvodov - napríklad u starších rádioprijímačov na ladenie staníc.

❑ V súčastnosti sa na tieto účely používa kapacitná dióda tzv.varikap
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b) Dolaďovacie kondenzátorové trimre

• Dolaďovacie kondenzátorové trimre sú miniatúrne verzie ladiacich

kondenzátorov, ako izolácia sa používajú plastové fólie.

• Nastavovanie sa vykonáva nástrojom (skrutkovačom).

• Kapacity dolaďovacích kondenzátorových trimrov sú v rozmedzí 1.5  

pF až 15 pF

• Používajú sa u najrôznejších ladených obvodov - oscilátorov a

podobne.(ladenie staníc rádia)
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Delenie podľa technológie výroby:

1. Keramické kondenzátory

2. Svitkové kondenzátory

3. Fóliové kondenzátory

4. Elektrolytické kondenzátory

48



1. Keramické kondenzátory
• Kondenzátor je tvorený štvorcovými alebo kruhovými elektródami s

dielektrikom zo špeciálnej keramiky s veľkou permitivitou.( εr )
• Väčšinou sa vyrába sintrovaním keramického prachu pri 1100 až 1900 ° C

do požadovaného tvaru.

• Sintrovanie je metóda výroby predmetov z práškových hmôt ich  
zahriatím na vysokú teplotu, avšak pod ich teplotu topenia , pričom  
dochádza k vzájomnému splynutiu práškových častíc.

• Kapacity keramických kondenzátorov sa pohybujú v rozmedzí 1pF-100nF.
• Menovité napätie keramických kondenzátorov sa pohybujú v rozmedzí 16-

4000V.
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2. Svitkové kondenzátory

• Elektródy sú väčšinou tvorené dlhými pásmi dvoch  
hliníkových fólií s dielektrikom z plastu, ktoré sú zvinuté  
do tvaru valca.

• Kapacity zvitkových kondenzátorov sa pohybujú v
rozmedzí 1nF-1μF.

• Menovité napätia zvitkových kondenzátorov sa pohybujú  
v rozmedzí 30-1000V.

5
0



3. Fóliové kondenzátory

• V jednom puzdre je niekoľko paralelne spojených
kovových elektród oddelených dielektrikom z plastu.

• Kapacity fóliových kondenzátorov sa pohybujú v
rozmedzí 1nF-1μF.

• Menovité napätie fóliových kondenzátorov sa  
pohybujú v rozmedzí 30-1000V.
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• Kladná elektróda je tvorená hliníkovou fóliou, ktorej povrch je naleptaný, čím sa
nepravidelným zhrbolatením podstatne zväčší jej plocha

• Povrch kladnej elektródy je pokrytý veľmi tenkou vrstvou oxidu (<1μm), ktorý tvorí
dielektrikum.

• Zápornú elektródu tvorí elektrolyt, ktorý vyplní nepravidelné hrbolčeky na
povrchu kladnej elektródy.

• Pripojenie k "zápornej elektróde" obstará ďalšie hliníková fólia, ktorá už nemusí byť
naleptaná. Dlhé pásky elektród sa zmotáme do tvaru valca.

• Elektrolytický kondenzátor sa nesmie prepólovať, vrstva oxidu je totiž vytvorená  
priechodom jednosmerného prúdu pri výrobe kondenzátora - tzv. Formovaním.  
Opačnou polaritou by sa izolačná vrstva oxidu rozpustila.

4.1. Elektrolytické kondenzátory
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4.2. Elektrolytické kondenzátory
•

Kapacity elektrolytických kondenzátorov sa pohybujú v
rozmedzí 1μF-10mF.

• Menovité napätie elektrolytických kondenzátorov sa  
pohybujú v rozmedzí 5-400V.
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• namiesto hliníkovej fólie sú tu použité kvalitnejšie tantalové
elektródy

• majú menšie rozmery, menšie straty, lepšiu časovú aj teplotnú
stabilitu,

• sú však pre menšie napätie (max. cca 50V).

4.3. Tantalové elektrolytické kondenzátory
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• Superkondenzátor je perspektívnym akumulátorom energie,  
schopným rýchlo akumulovať a následne odovzdať veľké množstvo  
el. energie.

• Hlavné využitie majú v automobilovej technike,sptr.technika(mp3)
• Bez problémov znáša opakované nabíjanie a vybíjanie vysokými  

prúdy, má dlhú životnosť, nevadia mu nízke prevádzkové teploty

• Na hliníkové elektródy je nanesený nanoprášek zo špeciálnej
formy uhlíka tvoriaci obrovskú pórovitú plochu,

• separátor-izolačná vrstva je len približne 10nm,

5 .Superkondenzátory
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Konštrukcia superkondenzátora
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POUŽITIE SUPER KOND.V AUTE
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Značenie hodnôt kondenzátorov

• Kondezátory sa (podobne ako rezistory) vyrábajú  
v normalizovaných radoch.

• U miniatúrnych kondenzátorov výrobcovia  
používajú farebné značenie (uvedené v katalógu  
výrobcu),

• na väčších kondenzátoroch je kapacita zapísaná
kódom vychádzajúcom zo základnej jednotky 1 F.

• Násobky sú m (mili) 10-3, μ (mikro) 10-6, n (nano
) 10-9, p (piko) 10-12
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Značenie hodnôt kondenzátorov

Značka na kondenzátore Hodnota

4p7 4,7 pF

33p 33 pF

3n3 3,3 nF

100n 100 nF

20µ 20 µF

2,2m 2,2 mF



Číselné značenie kondenzátorov
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Farebné značenie kondenzátorov
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Opakovanie

• Čo je to kondenzátor ?

• Aké sú základné parametre kondenzátora ?

• Od čoho závisí kapacita kondenzátora ?

• Aké je základné delenie kondenzátorov ?

• Delenie kondenzátorov podľa technl.výroby ?

• Spôsoby značenia kondenzátorov ?
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Cievka  
(inductor)
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Schématická značka cievky

Principialna značka cievky

Cievka so vzduchovým jadrom, všeobecná značka

Cievka s feromagnetickým (železným) jadrom  

Cievka s feritovým jadrom

Cievka s feritovým jadrom prestaviteľná
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CHARAKTERISTIKA CIEVKY

65

• cievka je pasívny elektrický prvok, ktorý predstavuje indukčnosť v  
elektrickom obvode.

• Cievka vytvára magnetické pole v ktorom je akumulovaná magnetická  
energia

• Cievky sú súčiastky konštruované tak, aby vytvorili indukčnosť L  
definovanej veľkosti.

• Základnou jednotkou je 1Henry,menšie mH



Všeobecný princíp cievky:

▪ Ak prechádza vodičom el. prúd, vytvára sa okolo nej magnetické  

pole, ktorého indukčné čiary majú tvar kružníc.

▪ Cievka je zámerne tvorená závitmi okolo jadra, aby sa silové

účinky magnetického poľa sčítaly vo vnútri jadra cievky.
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INDUKČNOSŤ CIEVKY

L - indukčnosť cievky[H- henry,mH]
μ - permeabilita(magnetická vodivosť ) prostredia [H.m-1],
N - počet závitov [-],
l - dĺžka cievky [m]
S - obsah prierezu cievky [m2],

Zo vzťahu sa dá vyčítať ,že Indukčnosť cievky závisí od:

• typu prostredia v ktorom je cievka(vzduch,železo,iný magnetický materiál)
• počtu závitov cievky
• geometrickej dĺžky cievky(parameter l)
• prierezu vinutia cievky
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▪ Základom cievky je vinutie, ktoré tvorí vodič (typicky medený) navinutý na nosnej

kostre z nevodivého materiálu.

▪ Ak je vodič väčšieho prierezu, nemusí cievka kostru obsahovať (samonosné vinutie).

▪ Vo vnútri cievky sa nachádza jadro (vzduch, feromagnetický materiál), ktoré zosilňuje  

účinky magnetického poľa cievky (resp. zväčšuje indukované napätie).

KONŠTRUKCIA CIEVKY
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DRUHY CIEVOK

• Solenoid je valcová cievka s rovnako hustými závitmi kruhového tvaru po celej dĺžke

• Používa sa na konštrukciu elektromagnetov

• Prstencová cievka (toroid)

Cievka má vinutie umiestnené na kruhovom jadre, ktoré zároveň tvorí kostru cievky.

Indukčné čiary sú sústredené prevážne v jadre.
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Použitie cievok

▪ Elektromagnet

▪ Relé

▪ Elektromotor

▪ Transformátor

▪ Elektronický zvonček

▪ Reproduktor

▪ Mikrofón

▪ Oddelovacie obvody

▪ Záznamové média

▪ Zdroje elektrických zariadení
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Elektromagnet
▪ Elektromagnet je elektromechanické zariadenie meniace elektrickú energiu na  

prácu,resp.na vyvodenie určitej sily.

▪ Elektromagnet využíva základný princíp elektromagnetickej indukcie.
▪ Pri pohybe magnetického materiálu v cievke alebo v okolí vodiča vo vodiči vzniká  

elektrický prúd.
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RELÉ
• Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo

spínača a elektromagnetu.
• Elektromagnet je tvorený cievkou relé a  

magnetickým obodom.
• Pôsobením elektrického prúdu (prípadne  

svetla alebo tepla) v jednom obvode  
zapne alebo preruší elektrický prúd v  
druhom elektrickom obvode.

• Relé sa používa na riadenie veľkých  
záťaží malými prúdmi.

• Relé sa môže spúšťať  
tlačidlom,mikrospínačom alebo  
osvetlením

• V počítačoch sa požíva na spínanie
sieťového zdroja

• V histórií tvorili základný prvok počítačov
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ELEKTROMOTOR

• Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický  
prúd na mechanický pohyb.

• Pohyb môže byť:
– rotačný pohyb (rotačný motor,krokový )

– lineárny pohyb (lineárny motor ).

• STATOR – Nepohyblivá časť motora
• ROTOR –pohyblivá časť motora(otáča sa alebo posúva)
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KROKOVÝ MOTOR

• Krokový motor je špeciálny druh viacpólového  
synchrónného motora.

• Využíva sa predovšetkým tam kde je potrebné presne riadiť  
nie len otáčky, ale aj konkrétnu polohu rotora.

• Používajú sa v presnej mechanike, regulačnej technike,  
výpočtovej technike,robotike a pod.  
(HDD,DVD,tlačiareň,roboty)

• Základny princíp krokového motora je – prúd prechádzajúci  
cievkou statora vytvorí magnetické pole, ktoré pritiahne  
opačný pól magnetu rotora.

• Motor je schopný v tejto polohe presne stáť.
• Vhodnou kombináciou zapojenia cievok vznikne rotujúce

krokové magnetické pole, ktoré nielen otáča rotorom, ale
zabezpečuje aj jeho presnú polohu voči statoru.

• Vystavovacie mechanizmy pevného disku a optického disku
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PRINCÍP KROKOVÉHO MOTORA
• Po pripojení napätia do príslušnej cievky je rotor(magnet) silovo pritiahnutý k

tejto cievke(sever N)
• Ak postupne pripájame napätie do cievok 1,4,3,2(v tomto poradí) vytvorí sa tým  

otáčavé magnetické pole
• Toto pole bude potom točivé(motor sa otáča alebo krokuje v potrebnom smere)

VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=eyqwLiowZiU


RADIČ PEVNÉHO DISKU
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JEDNOSMERNÝ MOROR
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➢ Je to zariadenie , ktoré mení elektrickú energiu na mechanickú.

➢ Presnejšie mení jednosmerné napätie na rotačný alebo posuvný pohyb.

➢ Používajú sa na pohon motorčekov otáčajúcich pevný disk alebo optický disk v  

počítačí

➢ Rotor je napájaný cez (hnedá) komutátor pomocou jednosmerného napätia.

➢ Stator je tvorený dvoma permanentnými magnetmi (modrý a červený poloblúk,

farba reprezentuje polaritu statora).
• ROTOR:

• Komutátor(hnedá farba)
• Budiace  

vinutie(modré,červené)
• Rotor sa točí

• STATOR:
• Severný pól magnetu N
• Južný pól magnetu S
• Stator sa nepohybuje

https://sk.wikipedia.org/wiki/Komut%C3%A1tor
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POUŽITIE CIEVKY NA MAGNETICKÝ ZÁZNAM

• Je to princíp magnetického záznamu(páska alebo disk)
• Záznamová hlava obsahuje magneticky nestály materiál
• Páska alebo disk musí byť naopak magneticky stála
• Používa sa na zápis a čítanie informácií na posuvné alebo rotačné médium
• Využíval sa aj pri videorekordéroch na záznam obrazu a zvuku
• Používa sa veľkokapacitné média sálových počítačov



TRANSFORMÁTOR

• Transformátor (slangovo nazývaný aj trafo) je netočivý elektrický stroj.

• umožňuje prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do druhého

pomocou elektromagnetickej indukcie.

• Transformácia je podmienená striedavý alebo pulzujúcim jednosmerným napätím

• Transformátor tvorí primárna cievka,sekundárna cievka a magnetický obvod
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ANIMÁCIA ČINNOSTI TRANSFORMÁTORA

• Na primárnu cievku pripojíme zdroj striedavého napätia AC
• V dôsledku elektromagnetickej indukcie sa vytvorí okolo primárnej cievky

striedavé magnetické pole
• Pole pretína závity sekundárnej cievky a indukuje v nich napätie
• Ak je sekundárne vinutie pripojené na spotrebič ,tečie ním prúd-LampB
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ZÁKLADNÉ VELIČINY TRANSFORMÁTORA
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DRUHY TRANSFORMÁTOROV
• Zvyšovací

• Znižovací

• Vysokofrekvenčný

• Oddelovací(galvanické oddelenie)

• Merací

• Autotransformátor

• Impulzný

• signálové
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Transformátor v napájacom zdroji počítača
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Transtormátory v napájacom zdroji počítača
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Elektrodynamický reproduktor
• Reproduktor je elektroakustický menič, ktorý mení elektrický signál

na mechanický pohyb(stláčanie vzduchu)
• Tento pohyb spôsobuje akustické vlnenie.
• Reproduktor využíva princíp cievky v magnetickom poli
• Základ tvorí vodič v magnetickom poli
• Využíva silové pôsobenie magnetického poľa na vodič
• Silové pôsobenie na vodič spôsobuje vytlačenie vodiča z magnetického poľa
• Tento pohyb je prenesený na pohyblivý element ktorým je membrána
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3D model reproduktora
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REZ REPRODUKTOROM

1,2 –nosné dosky reproduktora  
3- jadro
4 –permanentný magnet
5 – cievka
6 – vlnovec
7 - ozvučnica

87

8 –membrána
9 – kôš
10 - pružný element (surround), ním je
pripevnená membrána ku košu



Podrobnejšie

• kôš (9) tvorí nosnú časť reproduktora
• membrána (8) šíria sa ňou akustické vlny do prostredia,  má väčšinou 

kužeľovitý tvar
• vlnovec (6) stredí membránu a umožňuje jej pohyb
• pružný element (10) (surround), ním je pripevnená

membrána ku košu
• cievka (5) je navinutá na nosiči pevne spojenom s  membránou, 

spôsobuje kmitanie membrány
• magnetický systém je tvorený permanentným

magnetom (4), nosnými doskami (1,2) a jadrom (3)
• kontakty pre prívod elektrickej energie do cievky
• Ozvučnica(7)
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REPRODUKTOROVÉ SÚSTAVY

• Reproduktorové sústavy sú zariadenia na premenu elektrického
signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk.

• Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie
vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho (20Hz –
20kHz)

• Konštrukčne navonok pozostávajú z ozvučnice (reproduktorovej  
debny), v ktorej sú inštalované elektrické zariadenia:

- reproduktory

- pasívne elektricke obvody LC výhybka),
- elektronika (zosilňovač,ekvalizér, displej)

- elektrické prípojné miesto (konektory).

- ochranné obvody

8
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DRUHY REPRODUKTOROVYCH SÚSTAV

stava so

• Pasívna reproduktorová sústava je sústava neobsahujúcu
zosilňovacie prvky (predzosiľňovač, zosiľňovač).

• Vstupom je elektronický signál z audio zosilňovača
o napätiach menších ako 2V.

• Obvykle obsahuje po jednom samostatnom reproduktore.

• Aktívna reproduktorová sústava je sústava obsahujúca
zosilňovače.

• Vstupom pre ňu je audio signál o napätí 0,7V -1V (<2V).

• Aktívna reproduktorová sústava je pasívna sú  
zabudovaným audio zosilňovačom.
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Delená reprodukcia -6.1 kanálová  
sústava

Pozri viac...
91

Sourround je  
priestorový zvuk

https://www.net4all.sk/audiovizualna-technika/reproduktorove-sustavy-rozdelenie/


Frekvenčná výhybka

• Je súčasťou viacpásmových reproduktorových zostáv

• slúži na rozdelenie privádzaného signálu do niekoľkých frekvenčných
pásiem.

• do reproduktorových sústav sa osadzuje niekoľko reproduktorov  špecializovaných 
pre jednotlivé frekvenčné pásma.

• Jedná sa hlavne o dvojpásmové (stredobasový a stredovýškový  reproduktor) a 
trojpásmové (basový, stredový a výškový reproduktor)  zostavy.

• Základné časti výhybky sú krabicové (zvitkové, elektrolytické kondenzátory  s nízkou 
impedanciou) zadržiavajúce nízke frekvencie a tlmivky (cievky)  zadržiavajúce vysoké
frekvencie.
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Trojpásmová frekvenčná výhybka
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Mikrofón
• Mikrofón je akusticko - elektrický prevodník .
• Možností, ako previesť akustické vlnenie na elektrický signál existuje mnoho.
• Väčšinou sa jedná o membránu, zachytávajúce akustické vlny. Tá je spojená s  

nejakým systémom, vytvárajúcim elektrický signál, ktorý je obrazom tohto zvuku.
• Akusticky sú mikrofóny riešené ako tlakové alebo gradientný .
• Pri tlakových mikrofónoch je výstupný elektrický signál priamo úmerný intenzite

zvuku a mikrofón má obyčajne guľovou smerovú charakteristiku .
• Tlakové mikrofóny sa používajú hlavne v nahrávacích štúdiách
• Pri gradientných mikrofónoch zvuk prichádza spredu i zozadu.Touto technológiou je

možné eleiminovať zvuky ktoré považujeme za rušivé

9
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Druhy mikrofónov

• Dynamický mikrofón

• Páskový mikrofón

• Kondenzátorový mikrofón

• Elektretový mikrofón

• Uhlíkový mikrofón

• Piezoelektrický (piezo)mikrofón
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1.Dynamický mikrofón
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Dynamický mikrofón
• Membrána mikrofónu sa pohybuje v závislosti na akustickom tlaku.
• Toto zároveň spôsobuje aj pohyb cievky, ktorá je spojená s membránou.
• V cievke, ktorá sa takto pohybuje v magnetickom poli, sa vytvára el.signál
• Výstupné napätie sa mení v závislosti na pohybe membrány a cievky.
• U tohto mikrofónu pohybuje membrána cievkou v magnetickom poli  

permanentného magnetu, čím sa vytvára striedavé napätie respektíve  
prúd

• (ide o opačný proces ako sa odohráva v klasických reproduktoroch).
• Dynamické mikrofóny sú menej citlivé ako kondenzátorové mikrofóny,  

lepšie preto spracúvajú hlasitý spev pri živých vystúpeniach atď.
• Nevyžadujú napájanie a sú veľmi odolné voči mechanickému

poškodeniu.
• (Príkladom žijúcej legendy je napríklad mikrofón Shure SM58, ktorý sa

veľmi často používa pri verejných vystúpeniach).
• Smerová charakteristika je srdcová.
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2.Páskový mikrofón
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2.Páskový mikrofón

• Tento mikrofón pracuje na rovnakom princípe ako dynamický mikrofón. Rozdiel je v

tom, že membrána je nahradená tenkým alumíniovýmpásikom, ktorý sa v závislosti

na akustickom tlaku pohybuje v magnetickom poli.

• Na prevod z veľmi malej impedancie sa používa transformátor, ktorý je kľúčovou  

zložkou týchto mikrofónov,

• Konštrukcia je jednoduchá ale je veľmi citlivý na mechanické poškodenie a  

nemôže sa skladovať blízko magneticky citlivých médií, pretože môže dôjsť k ich  

zmagnetizovaniu. Dnes prežívajú páskové mikrofóny „comeback“, napriek veľmi  

nízkej citlivosti, a frekvenčnému rozsahu do približne 15 kHz. Ich veľkým kladom je  

príjemný „teplý zvuk“.

• Dlhodobo sa takéto mikróny musia skladovať v zvislej polohe.

• Špecifické sú osmičkovou charakteristikou.
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Membr%C3%A1na
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
https://sk.wikipedia.org/wiki/Impedancia


3.Kondenzátorový mikrofón
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3.Kondenzátorový mikrofón
• Tento druh mikrofónu obsahuje dve tenké kovové doštičky, ktoré navzájom

tvoria kondenzátor.
• Napájací obvod vytvára v kondenzátore elektrický náboj.
• Jedna z týchto doštičiek je pevne uchytená a druhá je pohyblivá má funkciu

akustickej membrány.
• Vzájomné približovanie a odďaľovanie týchto doštičiek spôsobuje zmenu kapacity a  

tým aj zmenu výstupného napätia. ej nanesená vrstva vzácneho kovu,
najčastejšie zlata,

• Zmena kapacity sa premieňa na elektrický signál buď pomocou napájania z  
mäkkého zdroja alebo predzosilňovača s veľmi veľkou vstupnou impednaciou

• . Priemer membrány je zvyčajne jeden palec (čiže 2,54 cm). Kondenzátorové  
mikrofóny vyžadujú napájanie. Pri vhodnej konštrukcii mikrofónnovej vložky je  
možné polarizačným napätím meniť smerovú charakteristiku mikrofónu, čo sa  
využíva pri štúdiových mikrofónoch.

• Kondenzátorové mikrofóny sa používajú hlavne pre profesionálny štúdiový záznam  
a na účely merania. Pri živých vystúpeniach sa dnes používajú hlavne dynamické  
mikrofóny. Kondenzátorový mikrofón patrí medzi akusticky najvierohodnejšie a  
najcitlivejšie spomedzi rôznych princípov mikrofónov.
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor_(elektrotechnika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://sk.wikipedia.org/wiki/Predzosil%C5%88ova%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polariz%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Smerov%C3%A1_charakteristika&amp;action=edit&amp;redlink=1


4. Elektretový mikrofón

102



4. Elektretový mikrofón
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• Elektretový mikrofón je typom kondenzátorového  
mikrofónu, u ktorého je elektrické pole potrebné pre  
funkciu, vytvárané elektretom čiže nevodivou hmotou, ktorá  
je permanentne nabitá.

• V rytme pohybu membrány sa mení kapacita kondenzátora  
a tým aj napätie medzi doskami.

• Zmeny napätia musia byť spracované predzosilovačom s  
vysokou vstupnou impedanciou, (zvyčajne zabudovaný FET  
tranzistor, priamo v telese mikrofónu), tým pádom  
potrebujú aj napájanie.

• Vyrábajú sa pre náročné meracie účely, pre štúdiá, ale  
takisto aj pre nenáročné použitie napríklad
v počítačoch, telefónoch, spotrebnej elektronike atď.

• Samotné teleso mikrofónu nie je zvyčajne v priemereväčšie
ako 1 cm.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektret
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nevodi%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prieme&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Centimeter


4. Elektretový mikrofón

• Elektrický signál tu vzniká pohybom vodivé membrány v elektrickom poli .
• Umožňuje to vlastnosť niektorých izolantov (elektret) trvalo udržať elektrickú

polarizáciu.
• obsahuje aj FET tranzistor, zosilňujúci elektrický signál, preto tieto

mikrofóny potrebujú napájanie .
• Elektretové mikrofóny je možné nájsť v elektronike, mobiloch, kamerách,  

počítačoch a používajú sa aj pre snímanie hudobných nástrojov.
• Ich impedančné vlastnosti sú určené integrovaným zosilňovačom.
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6. Piezoelektrický mikrofón
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6. Piezoelektrický mikrofón

• Mikrofón je založený na piezoelektrickom jave.
• Kryštálová substancia pri svojej deformácii generuje  

polarizované elektrické napätie.
• Na tomto princípe je založený piezoelektrický mikrofón,  

ktorý sa používa hlavne na snímanie zvuku akustických  
nástrojov (kontrabas, gitara, husle), pretože sa plochý  
snímací prvok dá s výhodou upevniť na rezonančnú  
dosku hudobného nástroja.

• Vibrácie dosky sa preniesli na snímací kryštál, čo  
generovalo napätie ekvivalentné vibráciám. Piezoelektrický  
mikrofón sa používal hlavne v druhej polovici 20. storočia.

• Nízke náklady na jeho výrobu ho predurčili ako doplnok k
páskovým magnetofónom.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jav
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1t%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%A4tie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kontrabas
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gitara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Husle
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%BD_n%C3%A1stroj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vibr%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekvivalencia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetof%C3%B3n


Smerová charakteristika

• Smerová charakteristika je priestorová citlivosť mikrofónu.
• V závislosti od konštrukcie a typu mikrofónu môže tento prijímať zvuk z rôznych  

smerov v rôznej intenzite.
• Mikrofóny sa navrhujú so smerovými charakteristikami podľa ich  

predpokladaného použitia.
• Smerová charakteristika je frekvenčne závislá – prejavuje sa spravidla pri vysokých

tónoch, zatiaľ čo hlboké ostávajú nepoznamenané.
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Intenzita


Parametre mikrofónu

• frekvenčný rozsah, pre ktorý sú mikrofóny určené. Udáva sa v Hz.
• smerová charakteristika závislosť citlivosti mikrofónu od uhla  

medzi osou mikrofónu a smerom, z ktorého pôsobí zdroj zvuku.  
Vyjadruje sa priestorovým grafom.

• frekvenčná charakteristika je závislosť citlivosti mikrofónu na frekvencii.
Vyjadruje sa graficky.

• citlivosť mikrofónu je minimálny akustický tlak ktorý je mikrofón  
schopný zachytiť aby vyvolal požadovanú odozvu. Udáva sa v mV/Pa pre  
danú frekvenciu

• šum mikrofónu Ak je ekvivalentná hladina šumu mikrofónu nižšia ako  
hladina šumu štúdia (akustický tlak 3,6.10-2 Pa) potom mikrofón  
vyhovuje.

• výstupná impedancia. Podľa druhu je viac-menej závislá na frekvencii.  
Veľkosť impedancie je dôležitá pre pripojenie mikrofónu ku zosilňovaču  
(impedančné prispôsobenie).
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://sk.wikipedia.org/wiki/Os
https://sk.wikipedia.org/wiki/Graf
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_%C5%A1um


Frekvenčná charakteristika
• Frekvenčná charakteristika mikrofónu je závislosť citlivosti od frekvencie.
• Vyjadruje sa graficky.
• Fyzikálnym ideálom by bol mikrofón, ktorý by akustický podnet premenil vždy na  

ekvivalentný elektrický signál bez ohľadu na jeho frekvenciu.

109



PM-03

Profesionálny mikrofón na spev s  
kvalitnou dynamickou vložkou. Tento  
mikrofón vyniká vysokou citlivosťou a  
širokým frekvenčným rozsahom.
Mikrofón je robustnej konštrukcie zo  
zliatiny zinku, ktorá zvyšuje odolnosť  
mikrofónu pred mechanickým  
poškodením. Tento vokálny mikrofón  
nájde uplatnenie pri speve, hovorenom  
slove, ale aj pri nazvučovaní hudobných  
nástrojov.

Špecifikácia:
Charakteristika: hyper kardioidná
Frekvenčný rozsah: 50 Hz-15 kHz
Citlivosť: -53 dB + / -3 dB (0 dB = 1 V / Pa pri 1  
kHz)
Impedancia: 600 Ohm (pri 1 kHz)  
SPL max: 144 dB
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GM 4

Kvalitný kondenzátorový mikrofón na  
husom krku GM-4 bol špeciálne  
navrhnutý pre miesta ako sú kostoly,  
domy smútku, konferenčné a  
prednáškové sály. Dĺžka mikrofónu je 63  
cm.

Technické parametre:  
Kardiodná charakteristika.  
Frekv. Rozsah: 100 Hz-16 KHz,  
Citlivosť: -68 dB +/- 3 dB,
Impedancia: 600 Ohm.  
Napájanie: DC 1.5-9 V
Pre tento mikrofón je vhodný statív ES-2.  
Hmotnosť balenia 0,3 kg
Farba: čierna
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HSMC001

Kondenzátorový mikrofón pre štúdio a  
live. Kardioidná charakteristika. Široké  
možnosti použitia vrátane snímania  
ľudského hlasu, akustických nástrojov,  
perkusií, aparátov atď..
Prirodzený charakter zvuku a široký  
dynamický rozsah.

Frekv. rozsah: 20 Hz - 20 kHz,
Citlivosť: -40 dB,
Výstupná impedancia: 200 Ohm,  
Odstup S/N: 76 dB.
Vnútorne vypínateľný LOW - CUT filter 100  
Hz / 6 dB.
Napájenie PHANTOM 48 V,  
Rozmery: 45 x 150 mm,  
Hmotnosť mikrofónu: 362 g.
Dodáva sa s protiotrasovým odpruženým
držiakom ( pavúk ) v cene cca. 20,00 € a s
koženkovým púzdrom.
Hmotnosť balenia 0,8 kg
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Pokračovať už polovodičmi

Návrat na začiatok
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