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PŘECHODOVÉ JEVY V LINEÁRNÍCH OBVODECH      

Přechodový děj (PD) je děj, který nastává při přechodu el. obvodu z jednoho 
ustáleného energetického stavu do druhého.  
Příčinou jsou náhlé změny v el. obvodu: připojení a odpojení el. zdroje, zkrat, 
odpojení některé větve nebo náhlé změny parametrů prvků. 
 
Cílem analýzy přechodových dějů je získání časových průběhů napětí a proudů a 
určení časových konstant. 
Prvky se dělí na setrvačné a nesetrvačné. 
a) nesetrvačné prvky jsou pouze rezistory. Jakákoliv změna napětí vyvolá 
okamžitou změnu proudu. Je-li budící signál sinusového průběhu, pak napětí i proud 
na rezistoru je sinusový bez fázového posuvu a změny frekvence. 
b) setrvačné prvky jsou kapacitory a induktory. Akumulují energii.  
 
Časové průběhy napětí na kapacitoru jsou spojité. Kapacitor akumuluje energii 
elektrostatického pole. 
Časový průběh proudu na induktoru je spojitý. Induktor indukuje energii 
magnetického pole. 
Obsahuje-li obvod pouze jeden druh (tj. kromě odporu výhradně kondenzátory či 
výhradně cívky), nemůže dojít k vratné výměně dvou druhů energie a děj probíhá 
aperiodicky. Pokud obvod obsahuje oba druhy akumulačních součástek (tedy 
kondenzátory i cívky), může za určitých podmínek dojít k periodickým tlumeným 
kmitům. 

 

1. RC OBVODY 

a) Nabíjení kondenzátoru v RC obvodu 
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b) Vybíjení kondenzátoru v RC obvodu 

 

2. RL OBVODY 

a) Sepnutí RL obvodu 
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b) Rozepnutí RL obvodu 

Určení časové konstanty τ 

a)        b) 

 

 

 

 

 

 

 

Časová konstanta τ se pro jednoduchý obvod RL nebo RC určí pomocí tečny 

v počátku přechodové charakteristiky, nebo také jako doba, za kterou dosáhne 
napětí na výstupu 0,63 maximální hodnoty napětí U (U0). 

Konkrétní časové průběhy napětí a proudu v obvodu při přechodovém jevu závisí na 
výchozím ustáleném stavu. Proto je třeba znát souhrn počátečních podmínek, 
určujících stav obvodu před započetím přechodového jevu. 
Z těchto důvodů se velikosti napětí a proudu nemohou měnit skokově, jejich hodnoty 
se pohybují v určitých mezích a přibližují se k nim po exponenciále. 
 
 

t t 
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Pro nárůst napětí obecně platí: 
 

 
 
 

kde U0 je napětí, k němuž se narůstající napětí blíží 
e je Eulerovo číslo (e = 2, 718) 
t je čas                                                                                                       
τ je časová konstanta obvodu 

ad 1a) Nabíjení kondenzátoru v RC obvodu 

Počáteční výchozí podmínky jsou: 
uR = U0 
uC = 0 
Podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit: uC + uR = U0 

Platí tedy:  
 
Proud obvodem a napětí je podle Ohmova zákona: 

 

Přechodový jev považujeme za ukončený v čase 3 τ, kdy hodnota napětí dosáhne 

přibližně 95% hodnoty maximálního napětí U0. 

ad 1b) Vybíjení kondenzátoru v RC obvodu 

Ve stavu, kdy bude přepínač v poloze 2, dochází k vybíjení kondenzátoru. 
Počáteční podmínky jsou: 
uC = U0 
uR = 0 
 
Podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit: 
uC + uR = 0                                                                                                                    

Proud obvodem je úměrný napětí dle Ohmova zákona. 

V čase τ dosahují napětí při nárůstu hodnoty 0,632U0 a při poklesu hodnoty 

0,368U0. 

ad 2a) Sepnutí RL obvodu 

V obvodu RL na obrázku 2a) jsou při přepínači v poloze 1 počáteční podmínky: 

i = 0, uL = U0 
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Podle II. Kirchhoffova zákona musí platit: 
uL + uR = U0 
Pak platí: 

 

a 

 

 

Proud obvodem: 

 

 

 

ad 2b) Rozepnutí RL obvodu (zánik proudu) 

V poloze 2 přepínače jsou počáteční podmínky: 
i = i0 
uR = U0 
Podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit: 
uR + uL = 0 
Pak platí: 

 

 

a napětí na rezistoru: 

 

 

Napětí na cívce: 

 

 

Časová konstanta je pro obvod RC τ = RC [s], pro obvod RL τ =L/R [s] 
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