
Рад и санга електричне струје

У струјном колу се стално врше трансформације енергије. 

Протичући кроз потрошач струја врши рад ( код електромотора – механички рад, нпр.
дизалица, миксер, вентилатор... ). 

Рад ел. струје је последица претварања ел. енергије у друге врсте енергије. 

Рад ел. силе при преношењу наелектрисања из једне тачке поља у другу одређен је
производом тог наел. и напона између ових тачака. 
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Ова формула применљива је и за рад струје у електричном колу. 

Пошто је: tIq *

Онда је: UItA 
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Рад електричне  струје у неком делу кола једнак је производу U на крајевима тога дела кола,
I  која протиче кроз тај део кола и времена t протицања ове струје. 

Електрична струја врши рад од једног џула (1Ј) када за време од једне секунде (1s)
тече сталном јачиномод једног ампера (1А)кроз неки део кола на чијим крајевима влада ел.
напон од једног волта (1V). 

1Ј= 1V·1А·1s 

Формула A = UIt  омогућава израчунавање укупног рада који врши ел. струја независно од
тога у коју се врсту енергије претвара ел. енергија. 

Електрична струја веома видљиво “показује своју снагу”: изазива силу која покреће возове,
трамваје,  машине  за  прање  рубља,  као и  много  других  електричних  уређаја.  Електрична
снага се испољава и у светлости сијалице, загревању решоа, раду телевизора.... 

Познато је да је снага једнака раду у јединици времена: 
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Снага ел. струје једнака је производу U и I. 

Јединица снаге је W.                 

 1W = 1V·1A



Способност елeктричне струје да изврши рад назива се електрична енергија.

Јединица електричне енергије је 1Ј. Ова јединица се може назвати и ват- секунд Ws. 

Ако се ел. снага изрази у киловатима (kW), а време у часовима, онда је онда је најпогодније
да се ел. рад и енергија изражавају у киловат-часовима (kWh). 

1kWh = 1kW · 1h = 1000W · 3600s = 

3600 000J = 3,6MJ 

Џул – Ленцов закон

James  Prescott  Joule (1818.  –  1889.),  енглески  физичар,  бавио  сe  истрaживaњeм
претварања енeргијe, посeбно тopлоте и мeханичкoг рaдa. Као искусан је eкспeримeнтатор
одредио прилично тачну вредност специфичног тoплотног капацитета вoде. Енергију зове vis
viva („жива сила“)  и даје груби облик закона њеног очувaњa.  Зaједно је с лoрдoм  Kelvinom
радио  на  успостави  aпсолутне  температурне  лествицe.  Допринео  је  и  електрицитету
дошавши до сазнања о топлотним деловањима ел. струје, коју називамо Jouleov закон.

Проводници се увек загревају при проласку ел. струје. Електрони се сударају са јонима
кристалне  решетке  и  предају  им  енергију.  Зато  јони  све  живље  осцилују  око  својих
равнотежних положаја. Последица тога је повећење унутрашње енергије проводника, што се
испољава повишењем температуре. 

Током овог процеса у једном тренутку престаје повећење унутрашње енергије па и
температуре проводника,  иако он и даље прима енергију на рачун рада ел. Струје. То се
објашњава тиме што проводник истовремено ослобађа топлоту и предаје околним телима.

Количина  топлоте Q која  се  ослободи  у  проводнику  једнака  је  раду  који  изврши
ел.струја у њему:       Q = А 
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Назива се и Џул – Ленцов закон и зато што је независно од Џула и Ленц дошао до истог
закључка. 

Количина топлоте потребна за загревање је: 
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Где је c  специфични топлота, за воду износи 4186
Kkg
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T  је промена температуре 



Коефицијент корисног дејства грејача је :
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Количина топлоте која се ослободи у грејачу у току времена  t је: 

RtIUItt
R

U
Q 2

2



Изгубљена количина топлоте је пропорционална времену трајања загревања воде: 

         ktQ                 где ја k фактор пропорционалности.

Количина топлоте потребна за загревање воде до тачке кључања је: 
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