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DEFINÍCIA
•
•
•

•
•

Elektrotechnika je odvetvie techniky, ktoré sa zaoberá výrobou, rozvodom a
spotrebou el. energie ako aj zariadeniami, ktoré sa na tieto účely používajú.
Podľa veľkosti napätia s ktorými elektrotechnika pracuje ju delíme na
slaboprúdovú a silnoprúdovú.
Slaboprúdová elektrotechnika má odbory: elektrické stroje, elektrické
prístroje, elektrické pohony, elektrická trakcia, elektroenergetika, výkonová
elektronika.
Silnoprúdová elektrotechnika má odbory:elektronika, mikroelektronika,
rádioelektronika, optoelektronika, telekomunikácie.
Medzi odborová elektrotechnika:automatizácia, kybernetika, meracia
technika, elektrotechnológia, mechatronika, autoelektrotechnika,
biomedicínska technika, zabezpečovacia technika, elektroakustika,
rádiotechnika.
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HISTORICKÉ OBJAVY ELEKTROTECHNIKY
1796=zostrojenie el. článku (A. Volta)
1820=prvý laboratórny elektromotor (M. Faraday)
1832=elektrický telegraf (P.L.Šiling)
1876=telefón (A.G.Bell) ; =oblúková lampa (P.N.Jabločkov)

1882=prvá elektráreň (T.A.Edison)
1920=prvé pravidelné rozhlasové vysielanie
1935=prvé pravidelné televízne vysielanie
1970=vreckové kalkulátory
1975=digitálne hodinky

1976- do dnes

miniaturizácia-zmenšovanie súčiastok, obvodov a celých prístrojov.
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ELEKTRO-VYNÁLEZCOVIA
• Alessandro Volta (1745 - 1827)
• André-Marie Ampère(1775 - 1836)

• Georg Simon Ohm (1787 - 1854)
• Michael Faraday (1791 - 1867)
• Werner von Siemens (1816 - 1892)
• Thomas Alva EDISON (1847 - 1931)
• Nikola TESLA (1856 - 1943)

•

František Křižík (1847 – 1941)
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ELEKTRO-VYNÁLEZCOVIA
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ELEKTROENERGETIKA
•

Odbor silnoprúdovej elektrotechniky.

•

Pracuje zpravidla s veľkými hodnotami el. energie.

•

Zaoberá sa výrobou a distribuciou el. energie a jej transformáciou (úpravou) na menšie

hodnoty, alebo iné druhy energie.
•
•

Využitie el. energie: v domácnosti, v priemysle, v poľnohospodárstve, v doprave, a pod.
Rozvod a využitie el. prúdu sa riadi prísnymi predpismi, ktoré sú zahrnuté v štátnych
normách.(STN).

•

Elektrická energia sa vyrába väčšinou v elektrárňach:tepelných, jadrových, vodných,
veterných, slnečných alebo v batériach.

•

Elektrická energia sa často mení na :mechanickú, tepelnú svetelnú.

•

Spôsoby hospodárenia s elektrickou energiou:zvyšovanie účinnosti a využitia stroja, včasné
vypínanie zariadení, rovnomernejšie rozloženie odberných miest,používanie úsporných
režimov zariadení.
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PRÍKLADY VYUŽITIA ODBOROV ELEKTROTECHNIKY
•

Všetky odbory elektrotechniky sú hybnou silou dnešných moderných technických
civilizácií a je možné ich využívať v mnohých druhoch ľudských činností.

•

Elektrostatika je dostupná v kopírkách, laserových tlačiarniach, odlučovačoch

popolčeka či pri elektrostatickom využití.
•

Elektrochémia sa využíva napríklad v batériách, pri elektrolytických
pokovovaniach alebo pri elektrolytickej výrobe čistých kovov a plynov.

•

Energetika zabezpečuje výrobu, distribúciu a využitie elektrickej energie v
továrňach i domácnostiach, poskytuje svetlo, teplo a poháňa najrôznejšie stroje a
prístroje.

•

Mikroelektronika je pododbor elektroniky, ktorý sa zaoberá fyzikálnymi
a technologickými otázkami miniaturizácie elektronických obvodov.

8

FYZIKÁLNE VELIČINY A ICH JEDNOTKY

• Sú definované medzinárodnou sústavou jednotiek SI .
• SI je skratka pre francúzsky výraz Système International (d'Unités).
• Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne
jednotky.
• Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú
definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR č. 206/2000 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.
• Slovenská technická norma: STN ISO 31-0 Veličiny a jednotky
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ZÁKLADNÉ VELIČINY A ICH JEDNOTKY
PODROBNE
10

ZÁKLADNÉ A ODVODENÉ JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V
ELEKTROTECHNIKE
NÁZOV
VELIČINY
elektrický prúd(základná)

OZNAČENIE
VELIČINY

ZÁKLADNÁ
JEDNOTKA

OZNAČENIE
JEDNOTKY

I

ampér

A

elektrické napätie

U

volt

V

elektrický výkon

P

watt

W

elektrický odpor

R

ohm

Ω

elektrická práca

A

watthodina(joule)

Wh(J)

vodivosť

G

siemens

S

kapacita

C

farad

F

magnetický indukčný tok

ø

weber

Wb

magnetická indukcia

B

tesla

T

indukčnosť

L

henry

H

frekvencia

f

hertz

Hz
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PREDPONY NA VYJADRENIE NÁSOBKOV ZÁKLADNÝCH A
ODVODENÝCH JEDNOTIEK
NÁZOV

SKRATKA

kilo

k

mega

PÔVOD

HODNOTA

gr. χίλιοι, chílioi = tisíc

103

M

gr. μέγας, mégas = veľký

106

giga

G

gr. γίγας, gígas = obrovský

109

tera

T

gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát

1012

P

gr. pentákis = päťkrát((10005)

1015

peta
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PREDPONY NA VYJADRENIE ČASTÍ ZÁKLADNÝCH A
ODVODENÝCH JEDNOTIEK

NÁZOV

SKRATKA

PÔVOD

HODNOTA

mili

m

lat. millesimus = tisícina

10−3

mikro

μ

gr. μικρός, mikrós = malý

10−6

nano

n

gr. νάνος, nános = trpaslík

10−9

piko

p

tal. piccolo = malý

10−12
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA
I - elektrický prúd
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA
A -ampér
PODIELOVÉ JEDNOTKY

mA –miliampér

10−3

tisícina A

1A = 1000 mA

μA - mikroampér

10−6

milióntina A

1 mA = 1000 μA

kA – kiloampér

10 3

tisíc A

1kA= 1000 A

MA- megaampér

10 6

milión A

1 MA = 1000 kA

NÁSOBNÉ JEDNOTKY
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA
U – elektrické napätie
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA
V -volt
PODIELOVÉ JEDNOTKY

mV –milivolt

10−3

tisícina V

1V = 1000 mV

μV - mikrovolt

10−6

milióntina V

1 mV = 1000 μV

kV – kilovolt

10 3

tisíc V

1kV= 1000 V

MV- megavolt

10 6

milión V

1 MV = 1000 kV

GV -gigavolt

10 9

miliarda V

1 GV = 1000 MV

NÁSOBNÉ JEDNOTKY
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA
P – elektrický výkon
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA
W - watt
PODIELOVÉ JEDNOTKY

mW –miliwatt

10−3

tisícina W

1W = 1000 mW

μW - mikrowatt

10−6

milióntina W

1 mW = 1000 μW

kW – kilowatt

10 3

tisíc W

1kW= 1000 W

MW- megawatt

10 6

milión W

1 MW = 1000 kW

GW -gigawatt

10 9

miliarda W

1 GW = 1000 MW

NÁSOBNÉ JEDNOTKY
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA
R – elektrický odpor
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA
Ω - ohm
PODIELOVÉ JEDNOTKY

mΩ -miliohm

10−3

tisícina Ω

1Ω = 1000 mΩ

μΩ - mikroohm

10−6

milióntina Ω

1 mΩ = 1000 μΩ

kΩ – kiloohm

10 3

tisíc Ω

1kΩ = 1000 Ω

MΩ - megaohm

10 6

milión Ω

1 MΩ = 1000 kΩ

GΩ -gigaohm

10 9

miliarda Ω

1 GΩ = 1000 MΩ

NÁSOBNÉ JEDNOTKY
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA

C– elektrická kapacita
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA

F - Farad
PODIELOVÉ JEDNOTKY
mF -milifarad

10−3

tisícina F

1F = 1000 mF

μF - mikrofarad

10−6

milióntina F

1 mF = 1000 μF

nF - nanofarad

10−9

miliardtina F

1 nF =1000 μF

pF -pikofarad

10−12

bilióntina F

1 pF =1000 nF

NÁSOBNÉ JEDNOTKY

!!! Nepoužívajú sa
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE ZÁKLADNÉ,NÁSOBNÉ,PODIELOVÉ
VELIČINY V ELEKTROTECHNIKE
VELIČINA
f - frekvencia
Základná jednotka-1 Hertz

Označenie jednotky :Hz
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ZNÁMKOVANÉ CVIČENIE
HODNOTA
1A

? mA

? µA

1mA

?A

?µA

0.1A

?mA

0.1mV

? µV

100mA

?A

100µV

? mV

1kA

?A

0.5kW

?W

12 000 Ω

? kΩ

20

CVIČENIE-VYPRACOVANIE
HODNOTA
1A

1 000mA

1 000 000µA

1mA

0.001A

1000µA

0.1A

100mA

0.1mV

100µV

100mA

0.1A

100µV

0.1mV

1kA

1 000A

0.5kW

500W

12 000Ω

12kΩ
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HODNOTENIE
POČET SPRÁVNYH PREVODOV

ZNÁMKA

9-8

1

7-6

2

5-4

3

3-2

4

1-0

5
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STAVBA HMOTY
•
•
•
•

Hmota je tvorená jednotlivými ,ďalej nedeliteľným stavebnými prvkami - atómami.
Medzi atómami sú rôzne typy väzieb, ktoré spôsobujú, že atóm tvorí hmotu rôzneho
skupenstva a tvrdosti.
Základné skupenstvá sú: pevné, kvapalné a plynné.
Atómy tvoria buď kryštalickú mriežku pri pevných skupenstvách, alebo sa zhlukujú do
molekúl pri kvapalných a plynných skupenstvách.

•

BOHROV MODEL ATÓMU.

•
•
•
•
•
•

Jadro atómu je tvorené z kladne nabitých protónov a neutrónov bez náboja.
Okolo jadra atómu obiehajú záporne nabité elektróny tvoriace elektrónový obal.
Elektróny môžu obiehať len v určitých dráhach v danej vzdialenosti od jadra .
Môžu teda mať len presne dané množstvo energie.
Dráhy elektrónov sú pre zjednodušenie zobrazované plošne.(inak sú 3D).
Ak elektrón dostane dostatok energie zvonku atómu(osvetlením,zahriatím), môže
preskočiť na vzdialenejšiu dráhu od jadra.
Elektrón môže energiu aj vyžiariť a preskočiť na bližšie dráhu k jadru.

•
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STAVBA HMOTY
•

V prípade tuhých látok sú atómy usporiadané do kryštalickej mriežky a elektrónové

obaly jednotlivých atómov sa navzájom prelínajú.
•

To spôsobuje, že tieto elektróny môžu mať aj inú hodnotu energie než u
samostatného atómu.

•

Dá sa to popísať takzvaným pásmovým modelom.

•

V pásmovom modely rozoznávame 3 pásma.

•
•
•

Vodivostné pásmo: elektróny sa môžu voľne pohybovať medzi atómami.
Zakázané pásmo: elektróny sa na týchto energetických hladinách nemôžu vyskytovať.

Valenčné pásmo: elektróny sú pevne viazané na okolité atómy.
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STAVBA HMOTY
Pásmový model látky izolantu - polovodič – vodič

1 - vodivostné pásmo
2 - zakázané pásmo = energetická medzera
3 - valenčné pásmo
Zakázané pásmo izolantov je široké asi 5 elektrónvoltov (eV), polovodiče majú
pásmo široké asi 1 eV a vodiče (kovy) nemajú zakázané pásmo.

• Schopnosť látky viesť elektrický prúd závisí od šírky jej zakázaného pásma.
• Čím je širšie energetické pásmo, tým je látka horším vodičom elektrického
prúdu.
• lebo tým väčšiu energiu treba dodať elektrónom valenčnej sféry na to, aby prešli
do vodivostného pásma a uvoľnili sa od jadra.
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STAVBA HMOTY
VODIČE
•

Okolo jadra je veľké množstvo elektrónov.

•

Tie, ktoré sa nachádzajú na najvzdialenejších(kovalentných) dráhach ľahko prechádzajú do
priestoru medzi jednotlivými atómami, kde tvorí takzvaný elektrónový plyn.

•

Pokiaľ na tieto uvoľnené elektróny budú pôsobiť vonkajšie príťažlivé sily, budú sa pohybovať a vo

vodiči vznikne elektrický prúd.

•

MODEL ATÓMU MEDI Cu

•

V pásovom energetickom modely vodiča sa valenčné a vodivostné pásmo dotýka alebo prekrý26va.

STAVBA HMOTY
DRUHY VODIČOV
•

Tradičné vodiče elektrického prúdu:
– Meď(Cu), Hliník(Al), Striebro (Ag), Zlato (Au), Zinok (Zn), Cín (Sn), Kadmium (Cd),

Nikel(Ni), Chróm (Cr), Železo( Fe).
– Zliatiny medi(bronzy, mosadze).

•

Odporové materiály:
– Manganin, Konštantán, Isotan, Zeranin, Nikelin, Chrómnikle, Kantal, Čakáš.
– vysoký merný odpor, veľmi malý teplotný súčiniteľ odporu, veľká mechanická
pevnosť a tepelná odolnosť,žiaruvzdorné .

•

Vodivé materiály so špeciálnymi vlastnosťami:
– pre kontakty, pre tavné drôtiky poistiek, dvojkovy atď.
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STAVBA HMOTY
VLASTNOSTI TRADIČNÝCH VODIČOV

• MEĎ(Cu)
– červenkastá farba, ťažká, dobre tvárna, zle sa odlieva, odolná proti korózii,
vysoká elektrická i tepelná vodivosť .

• HLINÍK(Al)
– vysoká elektrická i tepelná vodivosť , horšie mechanické vlastnosti , dobre
tvárny, kujný a ťažný ,dobre sa spájkuje, zvára .
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IZOLANTY
•
•

Elektrónový obal je tvorený veľmi pevne viazanými elektrónmi k jadru .Ich počet je neúplný(
malo by byť 2,8,18,32)
Tieto elektróny sa nemôžu voľne pohybovať medzi atómami.

•

V pásmovom energetickom modely izolantu sa medzi valenčným a vodivostným

pásmom nachádza zakázané pásmo .
•

Na prekonanie tohto pásma by elektróny museli obdržať veľké množstvo energie( viac ako
5eV).

•

Pôsobením vonkajšieho elektrického poľa môže dôjsť k vychýleniu elektrónového obaluvzhľadom ku jadru - t.z.v. polarizácia dielektrika.
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IZOLANTY
• Izolanty sú látky, ktoré prakticky nevedú elektrický prúd.
• Používajú sa na izoláciu vodivých častí elektrických obvodov.
• Ideálny izolant je látka ,ktorá má:
• Nekonečný izolačný odpor

• Nulovú elektrickú vodivosť
• Nekonečnú prierazovú pevnosť
• Nulový stratový činiteľ
• Izolanty môžu byť:

• Tuhé,kvapalné,plynné
• Organické ,anorganické
• Prírodné,zušľachtené
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IZOLANTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mramor
SĽuda
Azbest
Porcelán
Sklo
Papier
Drevo
Olej
Textil
Polyetylén
PVC(polyvinylchlorid)
Polystyrén
Silikóny
Kaučuk
Vzduch
Dusík
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IZOLANTY

32

POLOVODIČE

STAVBA HMOTY

•

Elektrónový obal je tvorený viazanými elektrónmi.

•

Dodaním vonkajšej energie (teplo, svetlo) sa niektoré elektróny môžu vytrhnúť z
väzby a voľne pohybovať.

•

Takže môže v polovodiči vzniknúť elektrický prúd.

•

Po vytrhnutom elektrónu vznikne voľná diera, ktorá môže opäť nejaký elektrón prijať rekombinovať, pričom prebytočná energia sa vyžiari vo forme tepla alebo svetla.

•

V pásmovom energetickom modely polovodiča je medzi valenčným a vodivostným
pásmom zakázané pásmo široké menej ako 3eV.
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STAVBA HMOTY
POLOVODIČE
•

vlastné polovodiče, ktoré neobsahujú prímesi, a prejavuje sa v nich iba vlastná
vodivosť(Kremík - Si,Germánium - Ge ,Uhlík – C ,Selén - Se)

•

prímesové
a)polovodiče typu N - obsahujú prímes z 5. skupiny periodickej tabuľky, prevláda u nich
elektrónová vodivosť,

Arzén - As, Fosfór – P, Antimón - Sb
b) polovodiče typu P - obsahujú prímes zo 3. skupiny periodickej tabuľky, prevláda u nich

otvorová vodivosť.
Indium – In, Bór – B, Hliník – Al, Gálium – Ga,

• kompozitné
GaAs(galiumArsenit), InGaAs, AlGaAs
GaP(galiumFosforid)
InP, InGaP, InAlGaP
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STAVBA HMOTY
POLOVODIČE
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MAGNETICKÉ MATERIÁLY
•

Jadro atómu magnetického materiálu nemá na obehových dráhach požadovaný počet elektrónov .

•
•
•
•
•

Pri pohybe častíc s elektrickým nábojom vzniká v ich okolí magnetické pole .
Pohyb elektrónu po dráhe okolo jadra vyvoláva dráhový magnetický moment .
Elektrón okolo seba vyvoláva spinový magnetický moment .
Momenty jadra predstavujú magnetické silové pôsobenie jadra na iné jadrá.
Výsledný stav magnetického materialu je výsledkom pôsobenia týchto momentov.

Obrázok:Výsledné momenty atómov bez pôsobenia magnetického poľa .
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DELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA
MAGNETICKCH MOMENTOV ATÓMU.
1.Diamagnetické látky
•

Vnútorné dráhy v atómovom obale sú plne obsadené elektróny.

•

Jednotlivé dráhové a spinové momenty sú úplne vykompenzované, takže výsledné

magnetické momenty atómov sú nulové.
• Po vložení do magnetického poľa sa v materiáli indukuje slabý magnetický moment
pôsobiaci proti vonkajšiemu magnetickému poľu ,

• Po zrušení vonkajšieho poľa tento indukovaný moment zaniká.
• Magnetické vlastnosti látky sú charakterizované relatívnou permeabilitou μ r

•

Pre diamagnetické je schopnosť udržať magnetické pole μ r <1

• Výsledné magnetické pole je slabšie ako vonkajšie mag.pole.
• Materiál zoslabuje vonkajšie magnetické pole.
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DELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA
MAGNETICKCH MOMENTOV ATÓMU.
2.Paramagnetické látky
• Celkové magnetické momenty atómov nie sú nulové a sú nepravidelne orientované
všetkými smermi.
• Po vložení do magnetického poľa sa momenty atómov orientujú v smere vonkajšieho
poľa
• Navonok sa prejavuje slabé zmagnetovanie (Paramagnetizmus).
• Materiál mierne zosilňuje vonkajšie magnetické pole.
• Po zrušení von.mag.poľa sú opäť materiály nemagnetické (momenty atómov sa vracajú
do pôvodného stavu).Nezostáva v nich žiaden magnetizmus.
• Príklady paramagnetických látok sú Al, Sn, Cr, Na, Pt, W.
• μ r > 1 (10 -5 - 10 -2 ).
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3.Feromagnetické látky
• Atómy vytvárajú malé skupiny oblastí, ktoré nazývame domény .
• Vplyvom spontánnej magnetizácie sa magnetické momenty všetkých atómov v doméne
sa usporiadajú paralelne do jedného smeru .
• Jednotlivé domény majú však rôzne usporiadané magnetické momenty.
• Po vložení do magnetického poľa sa momenty všetkých domén orientujú do smeru
pôsobenia vonkajšieho poľa.
• Po zrušení vonkajšieho mag.poľa sa však všetky momenty domén nevracajú do
pôvodného stavu .
• Po ďaľšom zmagnetovanie už vykazujú nenulovú magnetizáciu aj bez prítomnosti
vonkajšieho poľa.
• Výrazne zosilňujú vonkajšie magnetické pole.
• Feromagnetické látky sú Fe, Ni, Co, gadolínium.
• μ r >> 1
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HYSTERÉZNA SLUČKA
• Je uzavretá magnetizačné krivka , ktorá vyjadruje závislosť magnetickej indukcie
B = f ( H ) pri pomalej plynulej zmene intenzity magnetického poľa od + H m do Hm.
• Krivka prvotnej magnetizácie (Br-zbytkovýmagnetizmus).

• Hysterézne slučky pre magneticky mäkký a magneticky tvrdý materiál
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ELEKTRICKÝ NÁBOJ
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ELEKTRICKÝ NÁBOJ
•

Elektrický náboj je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť
elektrickou silou.

•

Vyjadruje vlastnosť častíc, ktorá súvisí so vznikom vzájomného pôsobenia
medzi časticami.

•

Elektrický náboj je nutný pre vznik elektrického alebo magnetického poľa.

•

Podľa správania sa elektrického náboja rozlišujeme dva odbory elektrotechniky:
– Elektrostatika - je odbor, ktorý sa venuje pôsobeniu elektrických nábojov,
ktoré sa nepohybujú, zostávajú teda v pokoji.
– Elektrodynamika - sa zaoberá javmi, ktoré sú vyvolané pohybujúcimi sa
elektrickými nábojmi (elektrický prúd, magnetizmus, vodiče v magnetickom
poli).
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ELEKTRICKÝ NÁBOJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Látky obsahujú elektricky nabité častice - protóny a elektróny .
Tieto častice nesú elektrický náboj - Q .
Náboje protónov sú kladné.
Náboje elektrónov sú záporné.
Symbol veličiny Q je odvodený z anglického quantity of charge(množstvo náboja )
Na vyjadrenie veľkosti náboja Q používame jednotku:
C - coulomb .
Jednotka je pomenovaná podľa francúzskeho fyzika Charlesa Augustina de Coulomba
Žil v rokoch 1736 - 1806.
1 C je náboj, ktorý je prenesený prúdom 1 A počas 1 s.
Elementárna častica(elektrón,protón) má náboj e = 1,602177 x 10−19 C.
Náboj 1C tvorí 6.24150965×1018 protónov alebo elektrónov.
Ďalšie používané jednotky: milicoulomb -mC, mikrocoulomb -μC; amperHodina- Ah,
miliampérhodina -mAh
• Na meranie veľkosti náboja sa používa merací prístroj elektrometer,elektroskop
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ELEKTRICKÝ NÁBOJ
• Elektrický náboj nemožno oddeliť od častíc hmoty .
• Tieto častice na seba pôsobia elektrickými silami.
• Súhlasne nabité častice(+ +,- -) sa odpudzujú.

• Nesúhlasne nabité častice (+ a -) sa priťahujú.

• Trením alebo iným spôsobom môžeme preniesť
voľné elektróny z jedného telesa na druhé.
• Tak získame elektricky nabité teleso .

niektoré
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ELEKTRICKÝ NÁBOJ
•
•
•
•

Zákon o zachovaní elektrického náboja.
! Elektrický náboj sa nedá vytvoriť ani zničiť, iba dochádza k jeho premiestňovaniu.
V prírode je celkový počet kladných a záporných nábojov rovnaký.
Príroda je elektricky neutrálna, aj keď v niektorých častiach sú nakopené kladné, inde
záporné náboje.
VZNIK ELEKTRICKÉHO NÁBOJA

• Pri búrke vznikajú odlišné náboje medzi mrakmi.
• Pri niektorých tkaninách , papieri, plastoch i pri čerpaní benzínu vzniká samovoľne
elektrostatický náboj.
• Statická elektrina môže zapáliť pary benzínu vo vzduchu. AKO ???
• Dáte si pred vstupom do auta dolu sveter.
• Otrete sa týmto svetrom o poťahy auta z umelej hmoty.
• Po vystúpení z auta na benzínke sa dotknete tankovacej pištole.
• A nastane výbuch.
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ELEKTROSTATICKÉ POLE
• Elektrostatické pole je elektrické pole, ktoré sa nepohybuje, nemení sa v čase.
• Elektrické pole vzniká okolo každého elektricky nabitého telesa.
• Prejavujú sa v ňom silové účinky elektrických nábojov.
• Je neviditeľné a nedokážeme ho priamo pozorovať.

• Ku znázornenie elektrostatického poľa sa používajú rôzne pokusy.
• napr. prúžky papiera, ktoré pripojíme k elektricky nabitým telesám.

• Pritom získame rozloženie prúžkov, ktoré znázorňuje rozloženie elektrického poľa a
jeho silové účinky.
• Znázornenie silových účinkov elektrického poľa
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ZOBRAZENIE ELEKTROSTATICKÉHO POLA
• V priestore medzi kladne a záporne nabitými elektródami je elektrické pole, ktoré
silovo pôsobí na elektrické náboje.
• Elektrické pole je možné znázorniť modelom siločiar.
• Siločiary sú orientované v smere síl, ktoré pôsobia na kladne nabité častice.

• Siločiary vystupujú z telies kolmo k ich povrchu.
• Vystupujú z kladnej elektródy do zápornej .
•

Nikde sa nepretínajú .

• Elektrická pole medzi rôzne tvarovanými elektródami s rozdielnymi elektrickými
nábojmi majú rôzne priestorové rozloženie silových účinkov.
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ZOBRAZENIE ELEKTROSTATICKÉHO POLA
•

Medzi rovnobežnými doskami sú siločiary rovnobežné a vzniká homogénne (tj. rovnorodé)

pole, ktoré má na všetkých miestach rovnaké silové účinky.
•

Elektrické siločiary začínajú aj končia na povrchu elektród.

•
•
•

Okolo osamotenej nabitéj gule vzniká radiálne pole (nehomogénne)
Na hranách a hrotoch telies sú siločiary bližšie pri sebe - väčšie silové účinky.
Väčšia hustota elektrických siločiar zodpovedá väčším silovým účinkom.

•

Elektrické siločiary môžu byť zviditeľnené pomocou drobných telies alebo prachu z plastu či
iného izolantu rozsypaného medzi nabité elektródy.

•

Často sú siločiary zviditeľňované aj pomocou krupice v ricínovom oleji.
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INTENZITA ELEKTROSTATICKÉHO POĽA
• Umiestnime nabitú polystyrénovu alebo hliníkovou guličku zavesenú na
tenkom vlákne medzi dosky kondenzátora.
• Potom pripojme zdroj vysokého jednosmerného napätia na kondenzátor.

• Gulička sa bude vychyľovať silou F .
• Sila vychyľujúca náboj v elektrickom poli narastá rovnakou silou ako
veľkosť náboja.
• Pomer sily k elektrickému náboju je teda konštantná a závisí len na sile
elektrického poľa.

•

Veličinu pomeru F / Q označujeme ako intenzitu elektrického poľa E .
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INTENZITA ELEKTROSTATICKÉHO POĽA
• Intenzita elektrického poľa vyjadruje silové pôsobenie
elektrostatického poľa na elektrický náboj v určitom mieste poľa.
• Tam, kde sú siločiary bližšie pri sebe, je intenzita poľa väčšia.
• Intenzita sa vypočíta :

• kde:
• E - intenzita elektrického poľa,
F - sila, ktorá pôsobí v určitom mieste poľa na tzv.
náboj Q 0 .

Bodový

• Intenzita elektrického poľa je vektorová veličina a má teda veľkosť
a smer.
• Jednotkou je volt na meter ( Vm -1 ).
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Využitie elektrického poľa k funkcii zariadení a súčiastok.
• Osciloskop s elektrostatickým vychyľovaním lúča.

• V osciloskope vychyľujú dve elektrické polia elektrónový lúč.
• Tranzistory riadené elektrickým poľom.
• Pri unipolárnom tranzistore FET je prúd riadený elektrickým poľom.

• Elektrostatický odlučovač popolčeka.
• Zrnká prachu sú záporne nabíjané a potom priťahované kladnou elektródou.
• Odlučovač oddeľuje prach (popolček) od plynu (dymu).

• Kondenzátory.
• Kondenzátor je súčiastka, ktorá môže zhromažďovať a uchovávať elektrický
náboj.
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Nežiadúce účinky elektrického poľa.
•
•
•
•
•

V okolí elektrických spotrebičov.
V okolí vedenia a káblov vysokého napätia.
V búrkových mrakoch.
Pri benzínových pumpách pri čerpaní.
Medzi nevodivými predmety a tkaninami pri trení.

Bezpečnosť
• Mimoriadnych intenzít dosahujú elektrické polia v zariadeniach vysokého napätia a v
búrkových mrakoch.
• alebo medzi nevodivými predmetmi a tkaninami pri vzájomnom trení, napr. Pri chôdzi
po koberci alebo pri česaní suchých vlasov.
• Pri prekročení prierazné pevnosti vzduchu dôjde k elektrickému výboju.
• Bezpečná hranica intenzity elektrického poľa pre človeka je stanovená na 5 000V / m.
• Priestor odtienený od vplyvu elektrických polí sa nazýva Faradayova klietka .
• Tienenie je uzemnené.
• Michael Faraday, anglický fyzik (1791 - 1867).
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COULOMBOV ZÁKON
• Elektricky nabité telesá na seba pôsobia silami.

• Vplyvom týchto síl sa priťahujú alebo odpudzujú.

• Podrobnými meraniami stanovil Charles Augustin Coulomb koncom 18.
storočia vzťah, ktorý nazývame Coulombov zákon:

• Sila F medzi dvoma bodovými nábojmi Q 1 a Q 2 je priamo úmerná súčinu
nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r .
• Konštanta k vyjadruje vplyv prostredia, v ktorom na seba pôsobia náboja.
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COULOMBOV ZÁKON

• π - Ludolfovo číslo (3.14)
• ε - je tzv. permitivita prostredia a najčastejšie sa udáva vo vzťahu k
permitivite vákua ε 0 , pomocou relatívnej permitivity ε r .

• Permitivita vákua je:

• Údaje o relatívnej permitivite sú uvedené vo fyzikálnych a technických
tabuľkách,
• napr. Pre vodu je 81, pre sklo 5 až 10F.m -1 (farad na meter).
• Vzduch má približne rovnakú permitivitu ako vákuum.
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VODIČ V ELEKTRICKOM POLI
• Ak vložíme do elektrického poľa vodič, začnú v ňom na voľné elektróny
pôsobiť sily vyvolané elektrickým poľom.
• Tieto sily vedú k vzniku usmerneného prúdu elektrónov vodičom.
• Vo vodiči vznikne usmernený prúd elektrónov, pretože medzi jeho koncami
je napätie.
• Ak je vodič v elektrickom poli a ak je zabezpečená trvalá dodávka
elektrónov z jednej strany a únik z druhej strany, prechádza vodičom trvalý
prúd.
• Ak je vodič v elektrickom poli, ale nie je spojený so zdrojom napätia ,
vzniká jav nazvaný elektrická indukcia .
• Elektrostatická indukcia je jav, pri ktorom dochádza v kovovom vodiči k
presunu voľných elektrónov vplyvom elektrického poľa.
• Elektrickou indukciou možno premiestniť aj elektróny v priamom vodičmi.
• Vodičom prebehne krátkodobý prúd, spôsobený tým, že pole pôsobí silou
na voľné elektróny.
• Po chvíli sa stav ustáli a prúd už vodičom neprechádza.
• Vo vodiči sú dva náboje. Sú rovnako veľké, ale jeden je kladný a druhý
záporný.
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VODIČ V ELEKTRICKOM POLI
• Vieme, že telesá, ktoré sú nabité rovnakým elektrickým nábojom, sa odpudzujú
(kladne nabité teleso s druhým kladne nabitým telesom alebo záporne nabité teleso
s iným záporne nabitým telesom).
• Telesá, ktoré sú nabité opačne (kladne nabité teleso so záporne nabitým telesom),
sa zas priťahujú.
• Ak dáme ku kladne nabitému telesu do jeho elektrického poľa vodič, ktorý nie je
nabitý – je elektricky neutrálny, začne sa tento vodič ku kladne nabitému telesu
priťahovať.
• Prečo je to tak?
• Vo vodiči, ktorý nie je elektricky nabitý, je dostatočný počet voľných elektrónov.
• Po priblížení sa vodiča ku kladne nabitému telesu, sa pôsobením jeho elektrického
poľa niektoré voľné elektróny vodiča presunú k nemu bližšie – presunú sa na jednu
stranu vodiča.

• Bude ich priťahovať opačne – kladne nabité teleso. Preto bude na jednom konci
vodiča prevládať záporne nabitý elektrický náboj a vodič sa bude priťahovať ku
kladne nabitému telesu.
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DIELEKTRIKUM V ELEKTRICKOM POLI
• Dokonalé dielektrikum (izolant) neobsahuje žiadne častice, ktoré by v ňom mohli viesť
elektrický prúd.
• Celkový kladný náboj v 1 kg dielektrika je asi 5.10 7 C.
• V elektricky neutrálnym telese má rovnakú veľkosť i záporný náboj, ktorého
nositeľom sú elektróny.
• Elektrické pole, do ktorého dielektrické teleso vložíme, pôsobí silami na elektricky
nabité častice dielektrika.
• V atómu sa presunú častice s týmito nábojmi na rôzne strany (póly) atómu, a tým
dôjde k polarizácii atómu.
• Polarizáciou dielektrika sa v z jednotlivých atómoch vytvárajú dipóly.

•

Obr.Polarizácia atómu
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DIELEKTRIKUM V ELEKTRICKOM POLI
• Častice v atóme sa presunú na rôzne strany, a tým dôjde k polarizácii
atómu.
• Z jednotlivých atómov sa vytvárajú dipóly.
• Vplyvom polarizácie sa teleso javí ako elektricky nabité, pretože jedna jeho
povrchová vrstva má kladný náboj a druhá záporný náboj.

• Usporiadaním dipólov v dielektrika vzniká elektrické pole, ktoré zmenšuje
vonkajšie elektrické pole.
• Z toho dôvodu je relatívna permitivita látok vždy menšiako relatívna
permitivita vákua.
• Akonáhle elektrické pole zanikne, zmizne aj polarizácie dielektrika. Teleso je
opäť elektricky neutrálne.
• Polarizácia môže vznikať nielen pôsobením elektrického poľa, ale aj tlakom
na tzv. Piezoelektrické kryštály.
• Na ich povrchu vznikajú veľké potenciálovej rozdiely.
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PRERAZENIE DIELEKTRIKA
• Ak sa zväčší intenzita elektrického poľa nad určitú hranicu, vytrhnú sa niektoré
elektróny z obalov atómu dielektrika.
• Tie potom vytrhávajú aj ďalšie, až dôjde k hromadnému priechodu elektrónov
dielektrikom.
• Dielektrikom prechádza prúd, tzn. že došlo k prerazeniu dielektrika.
• Táto zmena je nevratná.
• Každé dielektrikum odoláva prerazeniu len do určitej miery, podľa
svojej elektrickej pevnosti .
• Elektrická pevnosť závisí na chemickej čistote, na povrchovom znečistení a na
mechanickom namáhaní.
• Napr. v mieste ohybu je elektrická pevnosť izolantu menšia.
• Elektrickú pevnosť tiež ovplyvňuje teplota, tlak a vlhkosť prostredia, v ktorom sa
izolant nachádza.
• Pravdepodobnosť prierazu izolantu sa zmenší, ak sa upraví do niekoľkých vrstiev,
čím vznikne vrstvený izolant.
• Čím je vrstva dielektrika väčšia, tým je väčšia aj jeho elektrická pevnosť.
• Jednotka elektrickej pevnosti je volt na meter - Vm -1 .
• Z prírodných látok má najväčšiu elektrickú pevnosť sľuda, asi 80 MV.m -1
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KONDENZÁTOR

• Kondenzátor j e elektrotechnická súčiastka, ktorá má stanovenú hodnotu
kapacity.
• Kondenzátor sa skladá z dvoch voľných dosiek (elektród) oddelených
dielektrikom.
• Na každú z dosiek sa privádza elektrický náboj opačnej polarity,
• Tieto náboje sa vzájomne priťahujú elektrickou silou.
• Dielektrikum medzi doskami nedovolí, aby sa častice s nábojom dostali do
kontaktu a tým došlo k vybitiu elektrických nábojov.
• Dielektrikum svojou polarizáciou zmenšuje silu elektrického poľa nábojov na
doskách a umožňuje tak umiestnenie väčšieho množstva náboje.
• Velikost náboja je na oboch doskách rovnaká.
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KONDENZÁTOR
• Medzi základné vlastnosti kondenzátora patrí: kapacita, maximálne povolené
napätie, tolerancie, činiteľ kvality, príp. hmotnosť, trvanlivosť, teplotná závislosť,
cena, tvar a ďalšie.
• Kondenzátory sa používajú v mnohých oblastiach elektrotechniky, napr. ako
vyhladzovací kondenzátor, kompenzačný kondenzátor, kmitočtovo závislá
reaktancia, väzobný kondenzátor a pod.

Schématické značky
Pevný kondenzátorov
Polarizovaný kondenzátor
(elektrolytický)
Laditeľný
Dolaďovací
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JEDNOTKY V KTORÝCH SA ZAPISUJE HODNOTA KAPACITY
KONDENZÁTORA
VELIČINA

C– elektrická kapacita
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA

F - Farad
PODIELOVÉ JEDNOTKY
mF -milifarad

10−3

tisícina F

1F = 1000 mF

μF - mikrofarad

10−6

milióntina F

1 mF = 1000 μF

nF - nanofarad

10−9

miliardtina F

1 nF =1000 μF

pF -pikofarad

10−12

bilióntina F

1 pF =1000 nF

NÁSOBNÉ JEDNOTKY

!!! Nepoužívajú sa
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KONŠTRUKCIA KONDENZÁTORA
• Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých elektród
oddelených od seba navzájom elektricky nevodivou
látkou - izolantom - tzv. dielektrikom.
• Izolantom môže byť:
vzduch
papier metalizovaný
papier plastová fólia
sľuda
keramika.
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KONDENZÁTOR
• Základný vzťah pre výpočet kapacity rovinného kondenzátora:

Kde: ε0 - permitivita vákua (8,854.10-12 F.m-1 ), εr - dielektrická konštanta,
relativná permitivita použitého izolantu *-], l vzdialenosť medzi elektródami *m+
S plocha elektród *m2 +
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SPÁJANIE KONDENZÁTOROV
• Paralelné-vedľa seba
• Výsledná kapacita paralelne zapojených kondenzátorov je daná súčtom kapacít
jednotlivých kondenzátorov.

•

Používa sa vtedy ak potrebujeme dostať väčšiu kapacitu

•

Je to vlastne zväčšovanie plochy elektród

•

Na dosky pripájame rovnaké napätie
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SPÁJANIE KONDENZÁTOROV
• Sériové spájanie kondenzátorov-za sebou
•
•
•
•
•

Výsledná kapacita sériovo zapojených kondenzátorov je rovná súčtu
hodnôt kondenzátorov .
Používa sa vtedy ak potrebujeme dostať menšiu kapacitu(ako je
najmenšia z nich)
Je to vlastne zväčšovanie vzdialenosti medzi elektródami
Napätie zdroja sa rozdelí na dve napätia podľa kapacity kondenzátorov
Preto aj nabíjací prúd je menší a je schopný nabiť konenzátor na menší
náboj.
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ZÁKLADNÉ DELENIE KONDENZÁTOROV PODĽA KONŠTRUKCIE
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PRÍKLADY ABECEDNO-ČÍSLICOVÉHO
ZNAČENIA HODNÔT KONDENZÁTORA
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PRÍKLADY FAREBNÉHO ZNAČENIA
HODNÔT KONDENZÁTORA

Kondenzátor na
obrázku má kapacitu:
12pF
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Práca v homogénnom elektrickom poli
• v elektrickom poli pôsobí na náboj Q elektrická sila,
ktorá pri premiestnení náboja vykoná prácu W
E – intenzita elektrického poľa
• elektrická sila: Fe = Q . E
• pre prácu síl v homogénnom elektrickom poli platí:
W = Fe . d = Q . E . d
Bodový náboj v elektrickom poli má
istú elektrickú potenciálnu energiu Ep.

Ep = W

Elektrická potenciálna energia Ep náboja Q je určená
prácou, ktorú vykoná elektrická sila pri premiestnení
daného náboja z daného miesta na povrch Zeme
(nezávisle od trajektórie).
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E - je veľkosť intenzity poľa
d - je vzdialenosť platní

V homogénnom poli medzi dvoma rovnobežnými
vodivými platňami má kladne nabitá platňa vzhľadom na
uzemnenú platňu potenciál:
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Ekvipotenciálne plochy
• množiny bodov elektrického poľa s rovnakým
potenciálom
Homogénne elektrické pole

ekvipotenciálnymi hladinami sú
plochy rovnobežné s platňami

Radiálne elektrické pole

ekvipotenciálnymi hladinami
sú sústredné guľové plochy
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Elektrické napätie
• Elektrické napätie U medzi dvoma rovnobežnými
platňami je:
• Potenciál kladne nabitej platne je:
• Intenzita elektrického poľa:

• Práca:

W = Fe . d = Q . E . d

W - veľkosť práce vykonanej pri
prenesení náboja Q medzi dvoma
bodmi, medzi ktorými je napätie U.

W= Q.U
d - je vzdialenosť platní
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Elektrické napätie

Medzi dvoma bodmi danej hladiny
potenciálu je nulové napätie.

Elektrické napätie meriame voltmetrom.
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Meranie elektrického napätia
• Voltmeter je prístroj na meranie elektrického
napätia.
• Schematická značka:
• Voltmeter sa zapája do elektrického obvodu
paralelne k meranému spotrebiču alebo k zdroju:
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE JEDNOTKY PRE ELEKTRICKÉ NAPÄTIE
VELIČINA
U – elektrické napätie
ZÁKLADNÁ JEDNOTKA
V -volt

PODIELOVÉ JEDNOTKY
mV –milivolt

10−3

tisícina V

1V = 1000 mV

μV - mikrovolt

10−6

milióntina V

1 mV = 1000 μV

kV – kilovolt

10 3

tisíc V

1kV= 1000 V

MV- megavolt

10 6

milión V

1 MV = 1000 kV

GV -gigavolt

10 9

miliarda V

1 GV = 1000 MV

NÁSOBNÉ JEDNOTKY
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ZDROJ ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA
• Zariadenie, medzi ktorého dvomi rozličnými časťami,
pólmi, je aj po pripojení vodiča udržiavaný rozdiel el.
potenciálov.
• Póly vyvedené na povrch a upravené na praktické
použitie sa nazývajú svorky zdroja.
• Vo vnútri zdroja musia pôsobiť neelektrostatické sily.
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ZÁKLADNÉ ROZDELENIE ZDROJOV
•
•
•
•
•

Elektrochemický –akumulátor,galvanický článok
Fotoelektrický– fotočlánok
Termoelektrický-termočlánok
Elektrodynamický-dynamo
Mechanický – van de Graafov generátor
– Náboj sa oddeľuje trením pásu a prenáša jeho pohybom
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ELEKTROCHEMICKÝ ZDROJ
• Neelektrostatické sily vznikajú reakciou elektród s
elektrolytom.

Síran zinočnatý

Síran meďnatý
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ELEKTROCHEMICKÝ ZDROJ
GALVANICKÝ ČLÁNOK
• Nedobíjateľný zdroj jednosmerného el. prúdu, ktorý sa skladá
z elektrolytu a dvoch chemicky odlišných elektród

Síran meďnatý

Síran zinočnatý
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ELEKTROCHEMICKÝ ZDROJ
AKUMULÁTOR
• Nabíjateľný zdroj jednosmerného el. prúdu
• Nabíjanie – opačný proces ako vybíjanie
• Olovený akumulátor

Kysličník
olovnatý

olovo
Kyselina sírová
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FOTOELEKTRICKÝ ZDROJ NAPÄTIA
• Napätie vzniká vzájomným pôsobením svetla s elektrónmi v
kovoch alebo polovodičoch.
• Príklady
– fotočlánok

• Využitie
– Expozimetre filmových kamier
– fotoaparáty
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TERMOELEKTRICKÝ ZDROJ NAPÄTIA
• Napätie na spojoch 2 rozličných kovov závisí od teploty spoja.
• Príklady
– termočlánok

• Napätie je tým vyššie, čím väčší je teplotný rozdiel medzi
zohrievaným spojom a voľnými koncami.
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ELEKTRODYNAMICKÝ ZDROJ NAPÄTIA
• Neelektrostatické sily vznikajú pohybom vodiča v
magnetickom poli
DYNAMO
• Dynamo je točivý elektrický stroj , ktorý premieňa
mechanickú energiu z rotora hnacieho stroja na elektrickú
energiu vo forme jednosmerného prúdu.
• Ide o jednosmerný generátor elektrickej energie.
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ELEKTRICKÝ PRÚD
•

Elektrický prúd je usmernený tok záporne nabitých častíc – elektrónov alebo
iónov(kvapalina,plyn).

• Prúd môže byť: = nemení svoj smer alebo ~ neustále mení smer. aj veľkosť.
• + svorka zdroja - stály nedostatok elektrónov - svorka zdroja- stály prebytok
elektrónov.
• Dohodnutý smer jednosmerného prúdu je od + pólu k - pólu.
• Medzi + a - svorkou je jednosmerné napätie U. U sa meria
voltmetrom; jednotka VOLT (V).
• I sa meria ampérmetrom; jednotka AMPÉR (A).
• Jednoduchý el. obvod: sa skladá zo = zdroja, spotrebiča, vedenia a spínača.
• Podmienky prechodu prúdu obvodom: medzi svorkami zdroja je napätie.
• Obvod musí byť uzavretý.
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NAJPOUŽÍVANEJŠIE JEDNOTKY PRE ELEKTRICKÝ PRÚD
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ELEKTRICKÝ ODPOR VODIČA
• Elektrický odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť
materiálu zabraňovať prechodu elektricky nabitých častíc.
• Je definovaný ako podiel napätia a prúdu prechádzajúceho predmetom
následkom tohto napätia.
• Voľné elektróny pri svojom pohybe narážajú do atómov (kmitajú okolo
rovnovážnych polôh). Zrážky s atómami brzdia pohyb elektrónov.
• Prejavuje sa tak elektrický odpor vodiča R. Jednotkou odporu je ohm (Ω).
Odpor meriame ohmetrom.

• Odpor vodiča je tým väčší, čím dlhší je vodič. Odpor vodiča je tým menší, čím
väčší je jeho prierez.

• R=ς.(l/S) (Ω, Ωm, m, m2)
• Odpor závisí aj od materiálu vodiča - rezistivita vodiča ς.
• ς je odpor vodiča 1m dlhého s prierezom 1m2 pri teplote 20°C .
• Jednotkou ς (rezistivity) je ohm meter (Ω.m). Odpor vodiča R je priamo
umerný dĺžke vodiča l a nepriamo umerný prierezu vodiča S.
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TEPLOTNÁ ZÁVISLOSŤ ODPORU VODIČA.
• Pri vyššej teplote je rozkmit atómov v kryštáloch kovov väčší ako pri nižších
teplotách.
• Počet zrážok voľných elektrónov s ostatnými časticami kovu stúpa - zväčšuje
sa odpor vodiča.
• Závislosť odporu vodiča od teploty:

RV=Ro.(1+α.ΔV )
•

(V-teta) RV- odpor pri zvýšenej teplote
Ro- odpor pri začiatočnej teplote
ΔV- teplotný rozdiel
α- teplotný súčiniteľ odporu (K-1)

VODIVOSŤ
• Vodivosť charakterizuje vedenie elektrického prúdu látkami.
• Vodivosť G je prevrátená hodnota odporu G=1/R ,jednotka (S), siemens}
• Konduktivita: γ=1/ρ (S.m-1)
• (gamma= 1/ró)
• Konduktivita je merná vodivosť,obrátená hodnota merného odporu.
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OHMOV ZÁKON
• Ohmov zákon- vyjadruje vzťah medzi napätím a prúdom pri konštatnom (stálom)
odpore vodiča.

• Napätie U medzi koncami vodiča je priamo -úmerné prúdu , ktorý prechádza vodičom a
veľkosti rezistora.
U=R .I
• Prúd prechádzajúci vodičom je priamo -úmerný napätiu U medzi koncami vodiča a
nepriamoúmerný odporu vodiča. I=U/R
Odpor vodiča je priamoúmerný priloženému napätiu a nepriamo-úmerný
pretekajúcemu prúdu.
R=U/I
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OHMOV ZÁKON
MERANIE ODPORU VODIČA

•
•
•
•

Výpočet odporu vodiča: R=U/I
Dosadením jednotiek: Ω=V/A
Odpor vodiča sa uvádza v Ohmoch Ω
Jeden ohm je odpor vodiča, v ktorom stále napätie 1V medzi koncami vodiča
vyvolá prúd 1A .
• Ohmov zákon platí pre obvody s lineárnym odporom (závislosť I od U je
priamková lineárna).
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ÚBYTOK NAPÄTIA
I

• Úbytok napätia ΔU je rozdiel medzi nominálnym napätím a napätím v mieste merania.
• Úbytok napätia závisí od odporu vodiča a od prúdu, ktorý prechádza vodičom.

• Vedenie - vodiče v obvodoch (úbytok napätia na vedení).
• Relatívny úbyto k napätia:
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Ďakujem za použitie tohto
materiálu

D

