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Závislost odporu na teplotě 

 

Odpor vodičů se mění v závislosti na změně teploty. Velikost odporu Rϑ při teplotě ϑ 
vypočítáme podle vztahu: 

    Rϑ = Ro · (1 + α ·Δϑ)               (Ω; Ω, K ˉ1, oC) 

    Rϑ  - je odpor při konečné teplotě  
    Ro - je odpor při počáteční teplotě 
      α - je teplotní součinitel odporu 
   Δϑ = (ϑ2 – ϑ1) vyjadřuje teplotní rozdíl mezi konečnou a počáteční teplotou 

     

V praxi se často používá pro výpočet odporu při určité teplotě (ϑ1 = 20oC, R20). 

    Rϑ = R20 · (1 + α · Δϑ)  

    kde  

             R20 = ϱ20 · 
 

 
   

Pro výpočet odporu vodiče při teplotě ϑ nižší než 20oC používáme vztah: 

    Rϑ = 
   

           
     

Rezistivita při teplotě vyšší než 20  se vypočítá podle vztahu: 

    ϱϑ = ϱ20 [1 + α(ϑ – 20)]  

 

Příklad 1) 

    Hliníkové vedení má při teplotě 15 oC odpor 8Ω. Jaký je jeho odpor při teplotě 
70oC? (αAL = 4,3 · 10ˉ3·K ˉ1) 

Řešení:  Ro = 8Ω, Δϑ = 70oC – 15oC = 55oC = 55K 

    Rϑ = Ro · (1 + α · Δϑ) = 8Ω · (1 + 4,3 · 10ˉ3 Kˉ1 · 55 K) = 9,89Ω 

    Odpor vedení se zvětší na 9,89Ω. 
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Příklad 2) 

    Měděné vedení má při teplotě - 20oC odpor 10Ω. Jak se změní jeho odpor při 
teplotě 30oC?  (αCU = 4,3 · 10ˉ3 Kˉ1) 

 

 

 

 

Příklad 3) 

    Vypočítejte oteplení a teplotu vodiče ze stříbra, jestliže při teplotě 30 oC měl odpor 
27Ω a při zahřátí byl odpor 32Ω. (αAG = 4,1 · 10ˉ3 Kˉ1) 

 

 

 

 

Příklad 4) 

    Vodič z mědi měl při teplotě 20 oC odpor 4,5Ω. Vypočítejte jeho odpor při teplotě  
─ 20oC. (αCU = 4,3 · 10ˉ3 Kˉ1) 

 

 

 

 

Příklad 5) 

    Teplota cívky z měděného drátu s průměrem 0,6 mm, dlouhého 230m se při 
provozu zvýší z 20 oC na 80 oC. Jak se zvětší odpor vinutí cívky? 
  (αCU = 4,3 · 10ˉ3 Kˉ1), (ϱCU = 1,7 · 10ˉ8Ω · m) 
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Výsledky: Př. 2) 12,5Ω 
                Př. 3) ϑ2 = 75 oC, Δϑ = 45 oC 
                Př. 4) 3,8Ω 
                Př. 5) R20 = 13,86Ω, R80 = 17,43Ω 

 

     

 

 

 

 

   Použitá literatura: 

BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika III. Praha 4: Informatorium, 2005, ISBN 80-

7333-045-8. 
 
 


