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Přechodové jevy v obvodu RC-
využití v praxi

Schema             obvodu:

V zadaném obvodu jsou dvě polohy přepínače. 

Je-li přepínač v poloze 1, jde o přechodový jev nabíjení kondenzátoru.
V tomto případě platí dané vztahy:

proud v obvodu i  Io t

napětí na odporu uR Uo
t

napětí na kondenzátoru uC Uo  uR , uC Uo1t
časová konstanta  RC

počáteční proud Io 
Uo

R

Je-li přepínač v poloze 2, jde o přechodový jev vybíjení kondenzátoru.
V tomto případě platí dané vztahy:

proud v obvodu i Io t

napětí na odporu uR  Uo
t



napětí na kondenzátoru uC  uR , uC Uo 
t

časová konstanta  RC

počáteční proud Io 
Uo

R

 

RC člen pasivní dvojbran

V praxi se využívá průběh nabíjení kondenzátoru jako zpožďovací článek. 
Doba zpoždění je dána časovou konstantou obvodu. 

V následujícím příkladu je zpoždění obvodu určeno změnou odporu R. 
Na grafu vidíme, že s rostoucí hodnotou R je větší zpoždění obvodu.

Vstupní údaje jsou: C[F] kapacita kondenzátoru
R[] odpor rezistoru - zadáván jako seznam hodnot ve složených 

závorkách
U[V] vstupní napětí (napětí zdroje)

C1  0.0001; Uo  10;
  R  C1;

u1t_  Uo;

uCt_  Uo  1  t;

uCvt_  Uo  t;
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odpor  20, 40, 60, 80, 100, 120, 200, 300;
TableuCt, R, odpor;
Plotu1t, t, 0.0, 0.04,

AxesLabel  "ts", "u1V", PlotRange  0, 11, ImageSize  250,
PlotTableuCt, R, odpor, t, 0.0, 0.04,
AxesLabel  "ts", "u2V", ImageSize  250  TableForm
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Další příklad využití RC členu - tvarovací obvod

Při dostatečné velikosti časové konstanty (velikosti odporu R) je počateční průběh nabíjecí charakter-
istiky téměř lineární.
Toho lze využít při vytváření trojúheníkového průběhu napětí ze vstupního obdélníkového napětí.

Plotu1t, uCt, t, 0.0, 0.04,
AxesLabel  "ts", "u1V\nu2V", PlotRange  0, 11, ImageSize  250
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Průběh vybíjení kondenzátoru je využíván na vytváření ostrých spínacích impulzů.
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PlotuCvt, t, 0.0, 0.12, AxesLabel  "ts", "uCvV",
PlotRange  0, 11, ImageSize  250
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Další graf ukazuje vliv odporu na rychost vybíjení kondenzátoru. Čím je odpor menší, tím je vybíjecí 
impulz užší. 

odpor  20, 40, 60, 80, 100, 120, 200, 300;
TableuCvt, R, odpor;
Plotu1t, t, 0.0, 0.04,

AxesLabel  "ts", "u1V", PlotRange  0, 11, ImageSize  250,
PlotTableuCvt, R, odpor, t, 0.0, 0.04,
AxesLabel  "ts", "u2V", ImageSize  250  TableForm
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Sbírka úloh
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Příklady na procvičení

1. Najděte takovou velikost odporu R ve zpožďovacím článku RC , C=2200nF, aby zpoždění v 
obvodu bylo 0,025s.
2. Určete dobu trvání spínacího jehlového impulzu při hodnotách článku R=47000, C=1000nF. 
(Použijte graf v přikazu Plot.) 

Zdroje :
 A.Blahovec  Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách
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