Téma č.6 Elektřina a magnetismus
Projevy elektřiny byly známy už od Starověku.
Její princip vysvětlilo a rychlý rozvoj a využití přineslo až 20. století. Zde se
využívá její snadné přeměny na energie jiné (např. světelnou, mechanickou,
tepelnou, chemickou aj.)
Její rozšíření je po celém civilizovaném světě nezbytnou nutností. Ale pozor!
Její nedostatek či výpadek pak může způsobit hospodářský kolaps (Blackout).
A další pozornost je třeba věnovat bezpečnosti při práci s elektrickými
zařízeními, viz dále.
Struktura atomů
Atom – nejmenší samostatná částice hmoty, je bez náboje (elektroneutrální)
Skládá se z: - elektronového obalu
-

atomového jádra

Elektronový obal obsahuje záporně nabité částice – elektrony
Atomové jádro pak obsahuje kladně nabité částice – protony a ještě částice bez
náboje – neutrony. Každá z těchto dvou částic je 1840 krát těžší než elektron
(má 1840 x větší hmotnost). Z tohoto vyplývá, že veškerá hmotnost atomu je
soustředěna v jádře (hmotnost obalu je zanedbatelná).
Síly, které udržují pohromadě v jádře až 92 protonů, se nazývají jaderné síly.
Mimochodem jsou značně velké a uvolňují se při jaderném štěpení (Atomové
zbraně, atomové reaktory, zářiče aj.)
Atom je navenek částice elektroneutrální (bez náboje, protože počet protonů
v jádře odpovídá počtu elektronů v obalu ► kladné náboje protonů se tak vyruší
zápornými náboji elektronů).
Vnějším působením silnějšího elektrického pole lze od atomu odtrhnout
elektrony z poslední (valenční) vrstvy ►vznikají volné elektrony, které
umožňují přenos elektrického náboje, a tím i vedení el. proudu. Těleso potom
zůstává el. nabité, a) kladně, když je počet elektronů v obalu menší než počet
protonů v jádře ►(Kation + )

b) záporně, je-li počet elektronů v obalu vyšší, než počet protonů v jádře
►(Anion - ).

El. napětí se označuje U
Vzniká mezi kladně a záporně nabitým tělesem, je řazeno mezi základní
jednotky fyziky v soustavě SI. Jednotkou je 1 Volt (V). Měří se Voltmetrem.
Rozeznáváme tato el. napětí:
Malá napětí – MN – do 50 V
Nízká napětí – NN – do 230 V
Vysoká napětí – VN – do 30 kV
Velmi vysoká napětí – VVN – nad 30kV.
Elektrické články:
Slouží jako zdroj el. energie: Většinou mění chemickou energii na elektrickou
(chemický galvanický článek). Zde se využívá rozdílného elektrického
potenciálu u různých prvků, ze kterých jsou vytvářeny elektrody (např. Zn – C,
Ni – Fe, Ni – Cd, Li – Ion, Li – Pol, Ni – MH aj.) Je dlouho znám tzv. „suchý“
galvanický článek (zinek – salmiak ve škrobu + burel – grafit (tuha)) dávající
1,5 V stejnosměrného napětí Zn - a tuha +. Je používán i v dnešní době.
Akumulátory:
Jsou zdrojem elektrické energie ►při vybíjení mění chemickou energii na
elektrickou. Po jejím vyčerpání se dobíjí ►mění dodávanou elektrickou energii
na chemickou. Počet nabíjecích cyklů se měří na tisíce.
Podle typu použitého elektrolytu se dělí na kyselé (acidní) a alkalické (bazické).
Nejznámější a tím asi nejrozšířenější je olověný akumulátor v automobilech.
(Pb- a PbO2+). Napětí má 2,4 V na článek, tj. při šesti článcích asi 14,4 V. Pro
12 V automobilovou soustavu pak umožňuje startování motoru, činnost všech
přídavných zařízení (světla, houkačka, různé ukazatele aj.) a při jeho chodu i
dostatečné dobíjení. Elektrolyt je kyselina sírová. Životnost je kolem 5 let.

Elektrický proud se značí I
Jednotkou v soustavě SI je 1 Ampér (1 A).
V kovech a několika jiných látkách se tzv. volné elektrony pohybují
neuspořádaně (chaoticky). Existence těchto volných elektronů je podmínkou
pro vedení el. proudu (kovy jsou vodiče). Při připojení kovu ke zdroji el. napětí
se volné elektrony začnou pohybovat jedním směrem. A tady je kámen úrazu!
Záporné elektrony se pohybují od záporného pólu (od něj jsou odpuzovány) ke
kladnému pólu (k němuž jsou přitahovány). To je elektrický proud a jeho
skutečný směr. Do pohybu se ve vodiči dávají okamžitě všechny volné
elektrony a to jedním směrem. Proud tedy prochází okamžitě celým vodičem.
Jenže naši předkové neměli vůbec žádné povědomí o principu el. proudu, a tak
se dohodl směr el. proudu, bohužel přesně opačný, tedy od kladného
k zápornému (z úcty k předkům se označuje jako dohodnutý směr proudu).
Existují dva základní druhy proudu: - Stejnosměrný – nemění směr (- ►+)
-Střídavý – mění pravidelně svůj směr (sinusoida)
Části el. obvodu
Jednoduchý uzavřený el. obvod obsahuje: zdroj napětí, vodič, spotřebič a
vypínač. Spojení se zakresluje pomocí elektrotechnických schematických
značek ČSN (viz dále).
Zdroje napětí: články, akumulátory, generátory, dynama, alternátory aj.
Vodiče: holý (neizolovaný), izolovaný vodič, kabel, metalický (Cu, Al, Fe, Ag..)
Spojení: svorky, svorkovnice, krabice, zástrčky, zásuvky pevné i přechodné
Spotřebiče: přístroje přeměňující el. energii v jinou
Spínače (vypínače): zapínají a přerušují el. proud
Podmínky vzniku el. proudu
Jsou dvě základní: 1) napětí na zdroji a 2) uzavřený el. obvod
Jen při splnění těchto dvou základních podmínek el. obvodem bude protékat el.
proud.

Elektrický odpor vodiče označuje R
Jeho jednotkou v soustavě SI je 1 Ohm (čti óm), označuje se Ω. Je pro různé
látky různý, závisí na počtu volných elektronů a průřezu vodiče. Měří se
Ohmmetrem.
Odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce l a nepřímo úměrný jeho průřezu
S.
R=ρ.l/S
Kde ρ je měrný el. odpor vodiče (ró), který je tabelován a je pro každou látku
charakteristický.
Velké hodnoty odporu R mají izolanty (porcelán, bakelit, guma, PVC aj.)
Určitou hodnotu R mají rezistory. (elektrotechnické součástky, např. 10 k Ω)
Odpor látek závisí na teplotě. Obecně lze říci, že s rostoucí teplotou stoupá i
odpor vodiče (tavné pojistky přeruší přívod el. proudu přepálením, jističe ho
vypnou).
OHMŮV ZÁKON
Při konstantním (stálém) odporu je proud přímo úměrný napětí.
I=U /R

►U=R.I

►R=U /I

Posledně uvedený vzoreček slouží k definici Ω. Zní takto:
1 Ω je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 V mezi konci vodiče vyvolá proud 1 A.
Z toho tedy vyplývá, že 1 Ω = 1 V / 1 A
Účinky el. proudu na lidský organismus
Lidské tělo je vodič. Jeho odpor ale kolísá. Ruce mohou mít odpor až 50 000 Ω,
čerstvá rána (maso) jen 500 Ω. Proud I o hodnotě 10 mA ►brnění, pálení,
přesáhne-li hodnotu 10 mA ► vznikají křeče.
Proud I přesahující 100 mA = 0,1 A je považován za smrtelný, zvláště jde-li
přes srdce člověka. ► Smrtelné napětí je označováno jako takové, dokáže-li
přenést smrtelný proud. Z Ohmova zákona vyplývá: U= R . I a po dosazení
vypočteme: U = 500 Ω . 0,1 A = 50 V

Jako bezpečné napětí je doporučováno napětí 12V (automobily, dětské hry,
autodráhy, mašinky atd.) U strojů se používá 24 V napětí (autobusy, nákladní
automobily aj.)
Měření napětí a proudu

Napětí se měří paralelně (vedle sebe)
Proud se naopak měří sériově (za sebou)

Spojení zdrojů napětí
Sériové (za sebou): kladný pól jednoho zdroje je spojen se záporným pólem
druhého zdroje. Výsledné napětí je potom rovno součtu napětí jednotlivých zdrojů.
Proud je ale stejný. ( U = U1+U2+…Un)

Paralelní (vedle sebe):spojeny všechny záporné a všechny kladné póly. Výsledné
napětí je rovno napětí jednoho zdroje, ale proud je roven součtu nejvyšších proudů
z jednotlivých zdrojů ( I = I1 + I2 + I3+…In)

Práce a výkon el. proudu
Práce A je dodaná el. energie a je přímo úměrná součinu napětí U, proudu I a času
t, po který proud procházel.
A=U.I.t

to tedy znamená, že 1 Joule = 1V . 1A . 1s ►1J = 1V.A.s.

Vzhledem k tomu, že jsme se učili, že výkon P je podíl práce A a času t ►
P = A / t (1watt) a dosazením dostaneme P = U . I, tedy, že výkon je přímo
úměrný součinu napětí a proudu. ►1 W = 1V.A Toto slouží k definici: 1 wattu,
kdy 1 watt je výkon, kdy se vykoná práce 1 Joule za 1 sekundu. Tento vztah je
použit pro definici 1 Voltu. 1 Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý
proud 1 A dodává výkon 1 W.
Práce el. proudu je rovna

A = P. t ► 1J = W . s

My platíme odběr el. energie v kWh, tak z toho vyplývá, že platíme za práci,
kterou za nás el. proud udělal. Pak v přepočtu je 1kWh = 3,6 MJ (elektroměr)
Příkon Pp a výkon Pv el. proudu
Příkonem se myslí el. energie dodaná, kdežto výkonem je myšlena energie el.
proudem vykonaná. Protože ale existují odpory vodičů, prostředí aj, je zavedena
tzv. účinnost η (ný).
Platí, že η = Pv

/ Pp

; kdy η je vždy menší než 1, resp. menší než 100 %.

Magnetické pole
Vzniká kolem magnetů a projevuje se silovými účinky. Souhlasné póly se
odpuzují, nesouhlasné póly se přitahují. Pomocí železných pilin lze zobrazit
magnetické siločáry, (indukční), které jsou uzavřené a procházejí magnetem. Jsou
orientovány směrem od severu N k jihu S. Existují tzv. ferromagnetické látky, jež
mají trvalé nebo dočasné magnetické vlastnosti. (permanentní magnet, železná
ruda magnetit, ocel aj.) Své magnetické pole má i naše Země. Slouží k orientaci

podle kompasu, nebo buzoly. Zajímavostí je, že magnetické póĺy Země nejsou
totožné se severním a jižním pólem naší zeměkoule.

