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Vnitřní odpor zdroje
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Magnetismus,  elektrostatika
Anotace:

1. vnitřní odpor zdroje
2. elektromotorické a svorkové napětí
3. příklad
4. zkrat

I 2214:12

VNITŘNÍ ODPOR ZDROJE

• proud v obvodu prochází i zdrojem

• vnitřní odpor zdroje Ri je součet všech 
odporů, kterými projde proud uvnitř 
zdroje

I 2214:13
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I 2214:17

Uo ... elektromotorické napětí
na svorkách nezapojeného zdroje

U ... svorkové napětí
na svorkách zdroje
je vlivem Ri menší než Uo

při výpočtech nutno brát Ri jako součást 
obvodu

I 2214:19

ideální zdroj ... Ri = 0

napětí ideálního zdroje Uo 
pokud není zdroj zapojen do obvodu:
Uo = svorkové napětí
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Příklad:

Ke zdroji s elektromotorickým napětím 
5 V a s vnitřním odporem 1     je 
připojen spotřebič s odporem 4    . 
Vypočítej proud spotřebičem a svorkové 
napětí.

řešení

I 2214:22

+

U = ? V

Ri = 1

Uo = 5 V

I = ? A

R = 4

• odpory zapojeny sériově
• celkový odpor je R + Ri

pokračování

I 2214:27

Uo = 5 V I =
Ri = 1
R = 4 I = 

I = ? (A) I = 1 A
U = ? (V)

U = R . I
U = 4 . 1
U = 4 V

Proud spotřebičem je 1 A a svorkové napětí je 
4 V. Svorkové napětí je napětí na spotřebiči.

Uo

R + Ri
5

4 + 1

I 2214:31

• různé zdroje mají různé Ri

• např. plochá baterie asi 0,5

• olověný akumulátor do auta desítky m
• časem se tyto hodnoty zvětšují

I 2214:33

svorkové napětí

U = Uo - Ri . I

U ... svorkové napětí (V)
Uo ... elektromotorické napětí (V)
Ri ... vnitřní odpor zdroje (    )
I ... proud procházející obvodem (A)

I 2214:34

ZKRAT

• nejvyšší proud by zdroj dodával, kdyby 
odpor spotřebiče byl nulový
• proud roste s klesajícím odporem 
spotřebiče
• při zkratu je proud omezen jen vnitřním 

odporem zdroje

zkratový proud: Izkrat = Uo

Ri
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• u ploché baterie 10 A

• u autobaterie stovky A

• vodič se může roztavit a způsobit požár

• ochrana proti zkratu: pojistky
jistič

IV 610:47
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Metodický list

Téma: Vnitřní odpor zdroje

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: plochá baterie

Poznámky:
list č.3 až č.6  výklad
list č.7 až č.9  příklad, žáci řeší a učitel postupně odkrývá správné řešení
list č.10 až č.13  výklad
list č.14  test, správné přiřazení pojmů
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