
Јачина електричне струје

Преношење  наелектрисања  са  једног  на  друго  тело  или  премештање
наелектрисања  у  електричном  пољу  представља  електричну  струју,  односно
електрична струја  је  усмерено кретање наелектрисаних честица (електрона,
јона), а да би се честице кретале усмерено неопходно је електрично поље.
Дакле,  неопходни  услови  за  појаву  електричне  струје  су:  присуство
слободних  наелектрисаних  честица  и  постојање  разлике  потенцијала
(напона) на крајевима проводника.

Слободни електрони се у металима крећу  хаотично, неуређено, сударају се
међусобно и са јонима кристалне решетке.

Да би електрична струја  у  проводнику постојала дуже важно је  да за  то
време  одржавати  у  њему  електрично  поље.  Услед  деловања  ел.  поља
наелектрисане честице започињу усмерено кретање дуж проводника.

У  пракси  се  ел.  поље успоставља у
проводницима и може да се одржава
помоћу извора ел струје. 

За квантитативно упоређивање различитих потрошача електричне енергије
уведена је величина која се назива јачина електричне струје. 
Јачина  струје  у  проводнику  бројно  је  једнака  количини  наелектрисања  која
протекне кроз попречни пресек проводника за једну секунду.

Јединица за јачину ел. струје је А ( ампер).  Ако је јачина ел. струје у проводнику
1А, онда кроз његов попречни пресек протиче количина наелектрисања од 1 С за
1s.
Сталне  једносмерне  струје представљају  усмерено  кретање  покретљивих
наелектрисања  стално  у  истом  смеру,  при  чему  је вредност  те  струје  у  току
времена константна. Код једносмерне електричне струје наелектрисане честице
крећу се увек у истом смеру.
Електрична  струја  чија  се  јачина  и  смер  наизменично  мењају  назива  се
наизменична електрична струја.

Сијалице, грејалице, електромотори и други уређаји кроз које током употребе тече
електрична  струја  називају  се  потрошачи  електричне  енергије  јер  они
електричну  енергију претварају у светлосну, топлотну и механичку енергију.
     Од извора до потрошача струја тече кроз проводнике. Да би струја могла у
одређено време да се укључи и искључи, потребан је прекидач.
Дa би струјно кoлo  користили пoтребно јe:

  батерија, извор струје                         потрошач,

 проводници                                                прекидач

Да би се добила јача ЕМС на извору струјни извори се спајају редно. 
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Цртеж струјног кола:                        Шема струјног кола

     Питање о смеру протицања електричне струје јавило се у науци још док се о
електронима и јонима ништа није знало. У то време се претпостављало да се у
свим проводницима могу кретати и позитивна и негативна наелектрисања. 
За  смер  електричне  струје  у  проводнику  узет  је  смер  у  коме  се  креће  +
наелектрисање,  то  јест  од  позитивног  ка  негативном  полу  електричног  извора.
Такав смер струје и данас се користи (  технички смер струје  ). Он је супротан
кретању електрона у електричном пољу. Електрони се крећу од - ка + полу извора
ел. струје кроз спољашњи део кола, а у унутрашњем делу кола, тј. кроз електрични
извор, од + ка - полу (физички смер ). 

Мерење јачине електричне струје
Ел. струја мери се мерним инструментом који се зове АМПЕРМЕТАР (А). 

Амперметар се у електрично коло везује редно (серијски) са
потрошачем, тако да иста струја која пролази кроз потрошач прође и
кроз амперметар. 

• шематска ознака у струјном колу за амперметар:    

Ако је амперметар намењен за мерење јачине једносмерне струје ( на њему стоји
ознака  =)  ,  +  и  -  полове  извора  струје  увек  треба  повезати  са  одговарајућим
прикључцима амперметра који су обележени знацима + и -. На амперметру који је
предвиђен за мерење наизменичне струје стоји ознака ~. 
Амперметар за мерење врло слабе електричне струје назива се галванометар.
Амперметар  се  може  оштетити  ако  се  кроз  њега  пропусти  струја  јача  од
максималне за коју је предвиђен.
Амперметар   се  не  сме  никад  прикључити  непосредно  или  директно  на  извор
електричне  струје,  тј.  без  потрошача.  Амперметар  би  у  том  случају  могао  да
прегори или се тешко оштети.
Мерење напона
За мерењe напона (разлике потенцијала) на крајевима потрошача  или напон на
извору  користи  се  волтметар  (V).  Волтметар  се  везује  паралелно  с
потрошачем.  
шематска ознака у струјном колу за волтметар: 
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Заснован  је  на  неком  од  дејства  електричне  струје  (механичко,  магнетно,
топлотно,..). Прикључци на волтметру су означени са + и -. 
И волтметар би  прегорео или се тешко оштетио, као и амперметар, када би се у
струјно коло везао серијски са потрошачем. И на волтметрима стоје исте ознаке за
мерење једносмерне и наизменичне струје као и на амперметрима.
Сада се  за  мерење струје  и  напона  користе  савремени мерни уређаји  који  се
називају мултиметри ( унимери). Они су најчешће дигитални мерни инструменти
који  имају  више функција,  тако  да  могу  мерити ел.  струју,  напон и  електричну
отпорност.

Електрична отпорност проводника

Када  кроз  проводник  тече  електрична  струја,  електрично  поље  у  проводнику
убрзава  електроне  и  доводи  до  њиховог  усмереног  кретања.  С  друге  стране,
електрони се сударају с јонима кристалне решетке, што успорава њихово кретање.
При  протицању струје кроз проводник постоји одређени отпор средине који омета
усмерено кретање наелектрисаних честица. 
Физичка величина којом се мери отпор средине усмереном кретању 
наелектрисаних честица назива се електрична  отпорност проводника (R). 
Јединица за електричну отпорност је ом [Ω], а названа је по немачком физичару 
Георгу Ому. 
Зависност  електричне  отпорности  од  врсте  супстанције  назива  се
СПЕЦИФИЧНИ ОТПОР.
Специфични  отпор  проводника  се  обележава   са ρ .  Јединица  мере  је  Ωm.
Вредности специфичне отпорности дају се у таблицама. Из таблице  се види да
сребро има најмању специфичну отпорност, па је зато најбољи проводник, али је
његова употреба условљена високом ценом.  Зато се највише користи бакар.
Електрична отпорност металног проводника зависи од врсте материјала од кога је
проводник  направљен,  сразмерна  је  дужини  проводника  и  обрнуто  сразмерна
површини попречног пресека. То се може представити формулом:

 

Електрична  отпорност  проводника  и  изолатора  мења  се  с  температуром.
Проводници имају малу ел. отпорност и она расте са порастом температуре.
Изолатори  имају  велику  електричну  отпорност,  али  њихова  отпорност  опада  с
порастом температуре. Пример: Стакло када се стави у струјно коло не проводи
струју али када се загреје пламеником сијалица почиње да светли. 

Постоје променљиви и непроменљиви отпорници. 
Променљиви отпорници

Отпорник са чеповима
                                          
                                      

                     У струјном колу се обележавају   

Непроменљиви отпорници    

У струјном колу се обележавају        


