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Rezistivita, teplotní závislost odporu

• Pro stanovení elektrického odporu vodičů 
používáme veličinu, která se číselně rovná 
odporu vodiče 1 m dlouhého a průřezu 1m2. 
Tuto veličinu nazýváme rezistivitou a značíme 
ji ̺̺̺̺. Pro různé materiály je rezistivita různá, je 
závislá na teplotě a proto se udává obvykle 
pro teplotu vodiče 20 0C.

• Uvedenou závislost lze vyjádřit vztahem:

R = ̺̺̺̺ l / S                (Ω; Ω.m, m, m2)



Rezistivita, teplotní závislost odporu

• Rezistivita kovů vyjádřená v jednotkách Ω.m 

představuje hodnotu velmi malou, proto se 

rezistivita určuje jako odpor vodiče dlouhého 

1m, průřezu 1 mm2 při teplotě 20 0C. 

V elektrotechnických tabulkách je rovněž 

s tímto rozměrem uváděna. (viz tab. 1).



Rezistivita, teplotní závislost odporu

Tab.1 – Rezistivita ̺̺̺̺, konduktivita γ a teplotní součinitel odporu α u některých materiálů.



Rezistivita, teplotní závislost odporu

• Elektrická vodivost vodiče je převrácenou hodnotou elektrického 
odporu. Platí tedy vztah:

G = 1/R = S/(l. ̺̺̺̺) = γ.S/l

• Převrácená hodnota rezistivity je konduktivita a značí se γ. 
Udává se v jednotkách S.m-1, v praxi pak  S.m.mm-2

• Velikost elektrického odporu závisí na teplotě, což lze zjistit 
měřením. Příčina je v tom že se vzrůstající teplotou kmitají 
atomy a molekuly okolo své střední polohy. U vodičů je pak 
pohyb volných elektronů spojen s větším počtem srážek a 
elektrický odpor se zvýší. 

• U nevodičů způsobí intenzivní kmitání molekuly buď její 
roztržení na ionty nebo uvolnění vnějších elektronů, takže se 
elektrický odpor spíše zmenší.



Rezistivita, teplotní závislost odporu

Odvození základního vztahu:

• Při teplotě ϑ1 je odpor vodiče R1, po zahřátí na 

teplotu ϑ2 se jeho odpor zvětší a bude R2.

• Změna teploty tedy bude: Δ ϑϑϑϑ = ϑϑϑϑ2 - ϑϑϑϑ1.

• Přírůstek odporu bude: Δ R = R2 – R1

• Dělením poměrného přírůstku odporu rozdílem 

teplot (oteplením) dostaneme poměrný 

přírůstek odporu R1 pro oteplení o 1 K.



Rezistivita, teplotní závislost odporu

Dostaneme vztah:

Jednoduchou úpravou dostaneme vzorec pro 

výpočet odporu při určité teplotě:

R2 = R1 . (1 + α. Δϑ)

V praxi se používá pro výpočet odporu při teplotě vyšší nežli 200C

Pro výpočet odporu při teplotě nižší než je 20 0C se používá vztah
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