Váení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, e na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, e ukázka má slouit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství BEN  technická literatura

redakce@ben.cz

A

Souèástky

Souèástky
Rezistory
Hned z poèátku jsme hovoøili o tom, e dráty, kterými protéká proud (øíkáme
jim vodièe, protoe vedou proud) kladou procházejícímu proudu urèitý odpor. Jestlie budeme mít dva dráty stejné délky, ale rùzného prùøezu, pak silnìjí vede proud
lépe, má mení odpor. Pamatujte, e kolikrát je vìtí prùøez, tolikrát je mení odpor. Znovu opakuji, e to ovem platí jen pro stejný materiál. Obrácenì to bude
s délkou. Jestlie budeme mít drát dvojnásobné délky pøi stejném prùøezu, bude
odpor dvojnásobný. Èím vìtí je délka vodièe, tím je vìtí jeho odpor. Pokud budeme mít ovem dráty stejné délky a stejného prùøezu, ale kadý bude z jiného materiálu, potom bude mít také kadý jiný odpor.
V elektrotechnice se pouívá drát støíbrný (pojistky), mìdìný a hliníkový a pro
nìkteré úèely (stará vzduná telefonní vedení) i elezný. Pro speciální úèely (napø.
uvnitø tìles vaøièù, ehlièek, k vyhøívání elektrické trouby) se vyrábí dráty ze speciálních slitin, které mají pomìrnì vysoký odpor. Nejèastìji se setkáme s názvy
slitin nikelin, konstantan, cekas nebo chromnikl. Metr drátu o prùøezu 1 mm2 ze
støíbra bude mít odpor 0,016 W  z mìdi 0,017 W  z hliníku 0,022 W  ze eleza
0,118 W  ale z chromniklu 1,10 W  Tento odpor je závislý na teplotì  u vìtiny
kovù odpor s teplotou vzrùstá, u nìkterých slitin a uhlíku naopak klesá.
V praxi vak nepotøebujeme pouze vodièe, které by vedly proud co nejlépe,
v nìkterých pøípadech  napø. v radiotechnice mnohdy potøebujeme pro omezení
procházejícího proudu spojit dvì místa s rozdílným potenciálem pøes velký odpor 
tøeba stovky, tisíce i více ohmù. K tomu ji nemùeme pouít obyèejné vodièe, ty
by musely být mnoho kilometrù dlouhé. Pouíváme k tomu souèástky, kterým øíkáme rezistory (nesprávnì odpory). Jsou to obvykle váleèky rùzného prùmìru
a délky z nevodivého materiálu, na kterých je navinut tenký drátek z odporové slitiny (drátové rezistory), nebo je na povrchu nanesena speciální odporová vrstva
a velikost odporu je nastavena vybrouením dráky do této vrstvy (rezistory vrstvové), pøípadnì je celé tìlísko zhotoveno ze speciální odporové hmoty (rezistory
hmotové). Dnení moderní technologie poskytují øadu zpùsobù, jak vyrobit odpor
poadované hodnoty. Takto vyrobené rezistory mají stálou ohmickou hodnotu. Její
velikost je na tìlese rezistoru napsána buï èíslicemi nebo jsou oznaèeny barevným kódem (prouky), který je normalizován na celém svìtì.
Mimo rùzných odporových hodnot se rezistory vyrábí jetì podle výkonu, kterým je mùeme zatìovat. Pøi prùchodu proudu se odpor pochopitelnì zahøívá a pøi
pøehøátí by se mohl pokodit. Elektrický výkon se mìní v tepelnou energii. Èím
má rezistor vìtí povrch, tím vìtí tepelná energie se staèí v okolí rozptýlit. Výkon,
pro který je rezistor vyroben (bývá to v rozmezí desetin W a desítek W) se spo27
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lehlivì rozptýlí (rezistor pøi tomto výkonu je ji velmi teplý!) v okolí, ale vìtím
výkonem nesmí být rezistor zatìován.

Obr. 15. Rùzné typy rezistorù (nahoøe nejbìnìjí typ rezistorù uhlíkových
a s kovovou vrstvou (podle zatíení 0,3, 0,5 a 2 W se mìní uvedené rozmìry),
pod ním rezistor drátový a zcela dole rezistor pro plonou montá (SMT)

Spojování rezistorù
Obdobnì jako zdroje mùeme øadit rezistory paralelnì nebo sériovì, pøípadnì
také v rùzných sérioparalelních kombinacích. Pamatujte: pøi rezistorech øazených
v sérii je jejich výsledný odpor roven souètu odporù jednotlivých rezistorù.

5V = 5 + 5 + 5
U rezistorù spojených paralelnì je výpoèet ponìkud sloitìjí. Zavedeme si nový
pojem  vodivost (pøevratná hodnota odporu). Z Kirchhoffova zákona odvodíme,
e výsledná vodivost paralelnì zapojených odporù se rovná souètu vodivostí jednotlivých odporù. Vzoreèek tedy vypadá takto:





=
+
+
+  +
5 S 5 5 5
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Z tohoto základního vztahu u snadno odvodíme vzorce pro praktický výpoèet:
Pro dva rezistory

5S =

5 ¢ 5
, pro tøi
5 + 5

5S =

5 ¢ 5 ¢ 5
.
5 5 + 5 5 + 5 5

Pokud mají dva rezistory stejnou hodnotu odporu, pak pøi jejich sériovém spojení
je jejich odpor dvojnásobný, pøi paralelním spojení polovièní.

Obr. 16. Rezistor (a), paralelní øazení (b), sériové øazení (c)

Pro zvlátní úèely se rezistory konstruují i jako promìnné, které se nazývají
reostaty (dnes prakticky nepouívaný pojem) v pøípadì, e mají vyveden jeden
konec odporové dráhy a sbìraè, nebo potenciometry pokud mají vyvedeny oba
konce odporové dráhy a sbìraè.
Odporový dìliè napìtí
Mìjme za sebou spojené dva rezistory, dejme tomu s odporem 120 a 60 ohmù.
Pøipojíme je na baterii s napìtím 4,5 V a budeme mìøit proudy a napìtí. Pøednì 
jaký bude tímto obvodem protékat proud? Mùeme pouít Ohmùv zákon, nebo (bez
výpoètu) ampérmetr. Pro procvièení radìji aplikujeme Ohmùv zákon:

,=
Tedy

8
, pøièem 5 = 5 + 5 = W + W = W .
5

9
= $ .
W
Obvodem bude protékat proud 25 mA.
Jaké budou úbytky napìtí na jednotlivých rezistorech? Opìt nám zde pomùe
Ohmùv zákon. Pro jednotlivé rezistory to bude
,=

8  = 5 ¢ , = W ¢ , A = 3 9

a

8  = 5 ¢ , = W ¢ , A = 1 9 .

U tohoto jednoduchého výpoètu bychom mohli pouít i úsudku, e na rezistoru
s dvojnásobnì velkým odporem bude dvakrát vìtí úbytek napìtí a doli bychom
ke stejnému výsledku. Stejná èísla získáme mìøením napìtí na jednotlivých rezis29
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torech. Pùvodní napìtí zdroje se rozdìlilo na rezistorech na dvì napìtí mení. Takové kombinaci rezistorù øíkáme odporový dìliè napìtí.
Mezi napìtím na èásti odporového dìlièe a napìtím zdroje je pøímá úmìrnost:
napìtí na èásti odporového dìlièe se má k napìtí zdroje stejnì, jako hodnota èásti
odporového dìlièe k hodnotì celého dìlièe.
Kdy k odporovému dìlièi pøipojíme jetì zátì, tedy nìjaký spotøebiè, který
má vnitøní odpor Rz napø. 200 W  pøedchozí vìta platí rovnì, ale k rezistoru R2
musíme jetì pøipoèítat paralelnì pøipojený odpor Rz. Výsledná kombinace tìchto
dvou paralelnì spojených odporù bude
5S =

5 ¢ 5 ]
 ¢  
=
=
=  >W@

5 + 5 ]  + 

a napìtí bude nií  v daném pøípadì je pomìr odporù

(5 + 5 ) = ( + ) = 


S

5S



.

Z toho napìtí na spotøebièi vychází jen

9
= 9 .

Pøi výpoètu jsou pochopitelnì pouity zaokrouhlené hodnoty.
8=

Obr. 17. Dìliè napìtí (a) a dìliè napìtí se zátìí (b)

Výpoèty související s dìlièi napìtí se provádí èasto a pro zjednoduení takových
výpoètù se vyuívá tzv. Théveninùv teorém. Ten øíká, e si dìliè napìtí mùeme pøedstavit tak, e jeho oba rezistory jsou pøipojeny paralelnì ke zdroji takového napìtí,
jaké vzniká na rezistoru z nìho napìtí odboèujeme, pøi nulovém zatíení dìlièe.
Nakonec struèný pøehled: aktivní odporovou vrstvu vrstvových rezistorù tvoøí
obvykle pyrolyticky nanesený uhlík, nebo vakuovì nanesený kov. Z hlediska pouité technologie se tedy rozliují rezistory uhlíkové a metalizované, podle zpùsobu
nakontaktování vývodù pak rezistory èepièkové a bezèepièkové. Axiální vývody
jsou nejèastìji z mìdìného drátu o prùmìru do 0,6 mm (podle typu), s povrchovou
úpravou (cínované, støíbøené). Výrobci doporuèují nezkracovat je pøi montái na
ménì ne 20 mm (pro pájení v ploných spojích pøipoutí i ménì). Není vhodné
pravoúhlé ohýbání pøímo u tìlíska rezistoru. Pøedchozí vìty platí pro souèástky
30
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obecnì, nejen pro rezistory. U bezèepièkových rezistorù s mení zatíitelností mùe
dojít k pøehøátí tìlíska roztavenou pájkou a k jejich pokození. Obzvlá opatrnì
musíme postupovat pøi pájení moderních souèástek vyrábìných pro technologii
SMT (bez drátových vývodù, subminiaturní, pro pøímé pájení do ploného spoje),
pokud nepouíváme speciální nástroje a pájku s nízkým bodem tání.
Laková vrstva u vìtiny rezistorù nemá elektroizolaèní úèel, je pouita k ochranì vodivé vrstvy pøed vlivem prostøedí a pøed otìrem. Jednotlivé rezistory se proto
nesmí pøímo dotýkat jiných vodivých souèástek ani vzájemnì.

Potenciometry
Jak vypadá dìliè napìtí jsme si ji øekli. Èasto je ale zapotøebí plynule mìnit
vzájemný pomìr jednotlivých rezistorù zapojených v dìlièi, abychom tak získali
na výstupu promìnné napìtí. K tomu slouí potenciometry. Tvoøí je obvykle kruhový izolant, na kterém je, obdobnì jako u rezistorù, nanesena odporová vrstva,
po které se pohybuje sbìraè, otáèející se spolu s osou potenciometru. I potenciometrù je celá øada typù: u nìkterých je zmìna velikosti odporu pøímo úmìrná úhlu
pootoèení sbìraèe (lineární potenciometry), u jiných jsou prùbìhy sloitìjí  napø.
logaritmický. Nìkteré jsou mechanicky uzpùsobeny tak, aby se sbìraè posouval
pøímoèaøe (tahové potenciometry). Pokud není osa urèena pro pøímé nasazení ovládacího knoflíku, ale je pouze krátká a vìtinou uzpùsobena pro otáèení pomocí
roubováku, mluvíme o potenciometrických trimrech. Ty slouí k jednorázovému
nastavení hodnoty výstupního napìtí a mnohdy, aby nedolo k náhodnému pootoèení, se po nastavení otoèná èást zakápne barvou. Nìkdy se jim øíká té odporové
trimry  ty vak ve skuteènosti mají jen dva vývody, v podstatì se jedná o rezistor
s promìnným odporem.

Obr. 18. Provedení bìného dvojitého (tzv. tandemového) potenciometru firmy
Piher typ PC16 pro maximální zatíení 0,25 W a max. napìtí 500 V (nahoøe)
a odporového trimru stejné firmy (typ PT6H) s uhlíkovou odporovou dráhou
pro max. zatíení 0,1 W a max. napìtí 100 V (dole)
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Kondenzátory
Kondenzátor se skládá ze dvou desek (polepù) vzájemnì isolovaných dielektrikem (viz obr. 19) Ji jednou jsme zde pouili pøímìru s vodním potrubím. Ten lze
pouít nejen u rezistorù (v jednom místì potrubí silnì zúené místo), ale také
u kondenzátorù. Pøedstavte si trubku, která má v sobì zatavenu prunou membránu (koneènì  nìco podobného je u tlakových nádob v systému etáového topení)
a je naplnìna vodou. Membrána pøi vyrovnaném tlaku z obou stran pøehrazuje trubku v celém prùøezu (na kondenzátoru není napìtí) a voda pochopitelnì neprotéká.
Pokud z jedné nebo druhé strany zvìtíme tlak vody, membrána se vychýlí tím více,
èím je vìtí tlak vody a na druhé stranì vytlaèí urèité mnoství vody (na kondenzátor pøivádíme stejnosmìrné napìtí). Kdybychom tlak vody zvìtili nad mez pevnosti membrány, dojde k jejímu protrení (pøi zvýení napìtí nad povolené napìtí
dojde k prùrazu dielektrika a ke zkratu v kondenzátoru). Pokud se bude tlak vody
periodicky mìnit, bude se pohybovat i membrána a malé pohyby vodního sloupce
se budou pøes membránu pøenáet i na druhou stranu vodního sloupce (zapojíme-li
kondenzátor do obvodu støídavého proudu, proud jím protéká).
Kondenzátor je souèástka, která má schopnost hromadit v sobì elektrický náboj.
Této vlastnosti øíkáme kapacita, ta je tím vìtí, èím mají polepy (desky kondenzátoru) vìtí plochu, èím jsou blíe u sebe, eventuálnì èím je vyí tzv. dielektrická
konstanta pouitého dielektrika. Kapacitu oznaèujeme písmenem C a jednotkou kapacity je Farad [F]. Je to ovem jednotka ohromnì velká, døíve se pouívala jednotka centimetr, dnes výhradnì jednotka pøiblinì stejné velikosti jako centimetr, ale
mnohonásobnì mení ne Farad a to pikofarad  matematicky vyjádøeno je to miliontina miliontiny Faradu  tedy 10-12 F. Vìtí hodnoty jsou nanofarad (1000 pF, jinak 10-9 F) a mikrofarad (10-6 F).

Obr. 19. Princip kondenzátoru
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Podívejme se nyní na dalí èást kondenzátoru, dielektrikum. Nejjednoduí je
kondenzátor tvoøený deskami mezi kterými je vzduch. Vzduch je velmi dobré dielektrikum, jetì lepí by bylo vakuum. Kdy vezmeme kondenzátor s vakuovým
dielektrikem a srovnáme jej s rozmìrovì stejným kondenzátorem, který bude mít
místo vakua jako dielektrikum, napø. papír, zjistíme, e kapacita takového kondenzátoru je vìtí ne vakuového. Èíslo, které udává kolikrát je vìtí kapacita kondenzátoru s dielektrikem mezi deskami ve srovnání s kondenzátorem s vakuem mezi
deskami, se nazývá dielektrická konstanta. Napø. slída má dielektrickou konstantu
(podle druhu) 57, nìkteré speciální keramické materiály a nìkolik tisíc.
Kondenzátor nepropoutí proud. Pøipojíme-li na nìj zdroj stejnosmìrného napìtí, pak v prvém momentì bude napìtí na kondenzátoru nulové, ale bude do nìj
protékat proud  ten bude tím vyí, èím bude vyí kapacita kondenzátoru. Postupnì proud bude klesat, ale bude se zvyovat na kondenzátoru napìtí. To bude
nejvyí v momentì, kdy se kondenzátor pøestane nabíjet  kdy do nìj pøestane
procházet proud.

Obr. 20.

Mùeme si to názornì vyzkouet, vezmeme-li citlivý mikroampérmetr (nejlépe
s nulou uprostøed), kondenzátor s hodnotou, napø. 0,5 mikrofaradu, pøepínaè a plochou baterii. Zapojíme je podle schématu na obr. 20. Pøi zapojení baterie do okruhu se ukáe krátkodobì výchylka, pak mikroampérmetr zùstává na nule. Pøi pøepojení tak, aby se náboj kondenzátoru vybil pøes mikroampérmetr, ukáe ruèka
výchylku (ale v opaèném smìru) a opìt klesne na nulu.
Pokud ovem kondenzátor pøipojíme na zdroj støídavého napìtí, bude se støídavì
nabíjet a vybíjet. Navenek to bude vypadat, jako by jím proud skuteènì protékal.
V kadé prvé a tøetí ètvrtinì periody toti do kondenzátoru projde urèité mnoství
proudu, které se ovem ve druhé a ètvrté ètvrtinì periody zase vrací. Toto mnoství
proudu bude v kadé periodì stejné, závislé jen na velikosti kapacity kondenzátoru.
Bude pøi stejné velikosti kondenzátoru tím vìtí, èím bude mít støídavý proud více
period za èasovou jednotku, tedy vyí kmitoèet. Závislost lze vyjádøit vzorcem
, = 8 ¢ p I ¢ & ,
kde èlen p I (znaèí se w ) je tzv. úhlový kmitoèet (ve starí literatuøe najdete spíe
název kruhová frekvence) a pøevratná hodnota výrazu w & urèuje tzv. jalový odpor, èili kapacitní reaktanci

; =
.
w&
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Pro sériové a paralelní spojování kondenzátorù platí obdobné vztahy jako pøi
spojování rezistorù, jsou vak aplikovány obrácenì. Výslednou hodnotu dvou sériovì zapojených kondenzátorù tedy vypoèteme stejnì jako hodnotu dvou paralelnì
zapojených rezistorù:
&V =

& ¢ & 
& + &  ;

u paralelnì zapojených kondenzátorù se jejich kapacity sèítají.
Druhy kondenzátorù a jejich pouití
Jak jsme ji naznaèili, kondenzátorù je øada druhù  podle pouitého dielektrika
(vzduchové, slídové, keramické, papírové), podle pouité technologie výroby (svitkové  dva tenké kovové pásky mezi kterými je speciální papír, ve svinuté do váleèku; MP  kovová vrstva je napaøena na papír, pøi prùrazu se odpaøí a nedojde ke
zkratu; elektrolytické  vìtinou se jedná o svitky dvou tenkých kovových páskù,
mezi kterými je elektrolytem naputìný pórovitý papír, isolaèní vrstva je tenouèká
vrstva kyslièníku kovu jednoho z polepù. Mají vysokou kapacitu pøi malých rozmìrech), dále mluvíme o kondenzátorech pevných, otoèných, dolaïovacích atd.
Kadý kondenzátor ovem vykazuje svody v dielektriku, jeho pøívodní dráty mají
urèitou indukènost, která mùe mít pøi vysokých kmitoètech nepøíznivý vliv. Zcela
zvlátní postavení mají kondenzátory elektrolytické; polep na kterém je dielektrická vrstva kyslièníku kovu musí být vdy pøipojen na kladné napìtí, zmìna polarity
by znamenala znièení kondenzátoru. Tyto kondenzátory nelze bez zvlátních opatøení pouívat v obvodech se støídavým napìtím. Bohuel, v obchodech se obvykle, mimo kapacity nebo napìtí, na které je mono kondenzátor pøipojit, o jejich
vlastnostech nedozvíte nic dalího.
Obecnì lze øíci, e spolu s rezistory patøí kondenzátory k nejèastìji pouívaným
souèástkám. Velmi èasto se ale setkáváme s kondenzátory, lépe øeèeno s kapacitou
jako jejich vlastností, na místech kde jsou neádoucí a pak mluvíme o parazitním
prvku. Nìkteré typy kondenzátorù, v moderních aplikacích vyadují zcela zvlátní
technologii provedení (napø. kondenzátory pro spínané zdroje), nebo jejich pracovní podmínky jsou odliné.
Keramické kondenzátory
V souèasnosti mají tyto prakticky nejvìtí zastoupení v elektronických pøístrojích veho druhu. Jejich vlastnosti závisí pøedevím na pouité keramice. Její dielektrická konstanta se pohybuje od e =  (èistý oxid hliníku Al2O3) a po více
ne 10 000 (bariumtitanáty). Na dielektriku je závislá i dalí významná vlastnost 
teplotní koeficient kondenzátoru.
Teplotní závislost kapacity kondenzátoru nám øíká o kolik jednotek se zmìní
hodnota v závislosti na teplotì. Tento koeficient mùe mít zápornou nebo kladnou
34
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hodnotu, obvykle kondenzátory velmi malých hodnot mají teplotní závislost (koeficient) kladnou, nebo témìø nulovou. Kondenzátory s vyími kapacitami jsou
vyrobeny obvykle z materiálù, jejich teplotní koeficient je záporný. Pokud vùbec
je teplotní koeficient vyznaèen, bývá to barevnou teèkou (èerná teèka u nulového
teplotního koeficientu, èervená u kladného, oranová nebo fialová u záporného
koeficientu.
Jaký to má vliv v obvodech, kde je takový kondenzátor zapojený? Vezmìme si
pøíklad kondenzátoru s fialovou teèkou, co znamená materiál N750. Tento kondenzátor máme zapojen v rezonanèním obvodu a pøi zapnutí se teplota uvnitø pøístroje zvýí o 200 C. Pøi této teplotní zmìnì se jeho hodnota kapacity zmìní o 1,5 %
dolù. Pokud bychom takový kondenzátor pouili v obvodu, který kmitá na 10 MHz,
kmitoèet se zvýí o 75 kHz!!!
U kondenzátorù vysokých hodnot se kapacita zaruèuje ve velmi iroké toleranci  obvykle 20 a +50 % jmenovité hodnoty. V mnohých aplikacích je to výhodné, ponìvad nám (napø. u blokovacích kondenzátorù) na kapacitì nezáleí. Nejèastìjí provedení tìchto kondenzátorù jsou trubièky, nebo u vícevrstvých je to
zalitá kostièka z ní vyènívají vývody. Pozor pøi pájení, protoe pro pøipevnìní vývodù bývá obvykle pouita pájka s velmi nízkým bodem tání, take snadno pøi pájení odpadnou. Také se nezøídka stane, e èást napaøeného kovu s pøívodním drátkem se odloupne od keramiky, ale barva jej drí  kondenzátor se pak chová, jako
by v obvodu nebyl vùbec zapojen a chyba se velmi tìko hledá. (Jetì horí je,
kdy v takovém pøípadì kontakt nìkdy je a nìkdy není.)
Slídové kondenzátory
Jsou z hlediska vysokofrekvenèních vlastností vynikající, jsou výborné i do rezonanèních obvodù. Nevýhodou je velikost, ponìvad dielektrická konstanta slídy
je malá. Proto se ve vìtinì aplikací dnes nahrazují speciálními keramickými kondenzátory.
Papírové kondenzátory
Málokdo si uvìdomí, e se vlastnì jedná o kondenzátory olejové, nebo papír je
pouze nosièem, naputìným vlastním dielektrikem  speciálním olejem. Dvì vrstvy papíru a hliníkových fólií jsou smotány do svitku. Zvlátní technologií jsou vyrobeny kondenzátory MP (metalizovaný papír)  u tìch je kovová vrstva napaøena
pøímo na povrch papíru. Mají jednu velmi uiteènou vlastnost  pøi prùrazu dielektrika se kovová vrstvièka v místì prùrazu odpaøí a kondenzátor dále plní svou funkci. Obecnì patnou vlastností papírových kondenzátorù je navlhavost, která èasem
zhoruje vlastnosti dielektrika. Dále v nìkterých aplikacích vadí velká parazitní indukènost, kterou vak lze omezit speciální technologií výroby (kovová fólie vdy
na jedné stranì pøesahuje dielektrikum a jednotlivé závity jsou propojeny).
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Fóliové kondenzátory z plastických hmot
Materiál pro dielektrikum je rùzný  polypropylen, polyester, styroflex aj. Mají
obvykle malý teplotní koeficient a malé ztráty. Nevýhodou je malá odolnost proti
prùrazu a proti vyím teplotám pøi pájení. I zde se pouívá technologie svaøení
kovové fólie po obvodu, èím se velká parazitní indukènost eliminuje.
Elektrolytické kondenzátory
Pro kapacity asi od 1 µF výe by kondenzátory vyrobené dosud popsanými technologiemi byly pøíli rozmìrné. Zde mají místo elektrolytické kondenzátory. Ty
mohou být klasické  u kterých je dielektrikem velmi tenká vrstvièka oxidu hliníku na kladné elektrodì, nebo tantalové, které mají proti hliníkovým podstatnì
mení prùchozí proud, mení parazitní indukènost a stabilní kapacitu, ale pøi náhodné zmìnì polarity u nich dochází k trvalému prùrazu. Ty vypadají nejèastìji
jako kapky husté barvy (také se jim v tom pøípadì øíká kapkové).
Klasický elektrolytický kondenzátor je kostrukcí podobný papírovému svitkovému kondenzátoru. Speciální pórovitý papír mezi fóliemi je naputìn pastovitým
elektrolytem. Je tøeba poèítat s tím, e elektrolytickým kondenzátorem trvale protéká i pøi správném pøipojení urèitý nepatrný proud. Pouívají se hlavnì v napájecích obvodech a vude tam, kde není na závadu jejich vysoká parazitní indukènost. Vyrábí se s kapacitami asi od 0,5 µF a do desítek tisíc mikrofaradù. Zvlátním
druhem tìchto kondenzátorù jsou tzv. bipolární kondenzátory, které se napø. pouívají jako rozbìhové u asynchronních motorù. Mùeme si je pøedstavit jako dva
elektrolytické kondenzátory se stejnou kapacitou zapojené v sérii, ale obrácenì
polarizované.

Cívky
Jednou z dalích základních souèástek v elektronice je cívka. Ta se vyznaèuje
dalí dosud nepoznanou vlastností, která se nazývá indukènost. Indukènost je vázána na magnetické pole, které se vytváøí kolem kadého vodièe, jím protéká elektrický proud. Pøímý drát má pro praktické úèely indukènost velmi malou, zvìtit ji
vak mùeme tím, e drát navineme do roubovice se závity tìsnì u sebe. Magnetická pole jednotlivých závitù se sèítají a navenek pùsobí jako jedno velké magnetické pole. Tak vznikne cívka. Jednotkou indukènosti je Henry (znaèka je H),
v radiotechnice se vak obvykle pouívá hodnot tisíckrát a miliónkrát meních
(milihenry a mikrohenry). Indukènost lze vyjádøit jako vztah mezi magnetickým
polem a proudem, který cívkou protéká:

/=

F
,
,

kde L je indukènost, F je magnetický tok a I okamitá hodnota proudu.
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