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Opór zastępczy jest sumą oporów poszczególnych rezystorów i jest on zawsze
większy od największego elementu układu !
Opór zastępczy jest sumą odwrotności oporów poszczególnych rezystorów i jest
on zawsze mniejszy od najmniejszego elementu układu !

Połączenie mieszane rezystorów
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Przykład 1
Oblicz opór zastępczy RZ układu oporników przedstawionych na poniższym rysunku
wiedząc, że rezystancja oporników wynosi: R1 = 5 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 7 Ω, R4 = 10 Ω.

Rozwiązanie
Zanim przystąpimy do obliczenia oporu zastępczego RZ dla układu oporników
przedstawionych na powyższym rysunku, musimy na początku określić sposób
połączenia tychże rezystorów. Zauważ, że oporniki R1, R2, R3 i R4 ustawione są jeden
za drugim oraz, że różnica potencjałów o wartości ε przyłożona jest do dwóch
końców tego układu rezystorów, powodując wytworzenie w nich prądu o
jednakowym natężeniu (brak węzłów w obwodzie).Oznacza to, że rezystory te są
połączone szeregowo, a więc aby obliczyć opór zastępczy RZ dla tego układu
oporników musimy skorzystać z poniższego wzoru:
RZ=n∑i=1Ri=R1+R2+…+Rn

Rz=R1+R2+R3+R4
Po podstawieniu do powyższego wzoru wartości liczbowych podanych w treści
zadania oraz wykonaniu obliczeń otrzymamy opór zastępczy RZ, równy:
Rz=5Ω+3Ω+7Ω+10Ω=25Ω

Mgr inż. Jakub Raszka

Na poniższym rysunku przedstawiono obwód z opornikiem o oporze RZ = 25 Ω,
zastępującym oporniki R1, R2, R3 i R4 połączone szeregowo:

Przykład 2
Oblicz opór zastępczy RZ układu oporników przedstawionych na poniższym rysunku
wiedząc, że rezystancja oporników wynosi: R1 = 4 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 7 Ω.

rozwiązanie
Rezystory R1, R2 i R3 połączone są z jednej oraz z drugiej strony za pomocą wspólnych
przewodów, do końców których przykładana jest jednakowa różnica potencjałów ε.
Oznacza to, że rezystory te są połączone równolegle, a więc aby obliczyć opór
zastępczy RZ będziemy musieli skorzystać z poniższego wzoru:
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Na poniższym rysunku przedstawiono obwód z opornikiem o oporze RZ = 28/39 Ω,
zastępującym oporniki R1, R2 i R3 połączone równolegle:

Przykład 3 i Przykład 4 znajduje się w pytaniach do lekcji 3
( do rozwiązania samodzielnego i podesłania rozwiązania drogą e-mail )
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5. Prawo Ohma
Z powyższego wynika jedno z podstawowych praw w elektryce – prawo Ohma.
Określa ono zależności pomiędzy oporem, napięciem i natężeniem prądu.
I=U/R
Gdzie:
I – natężenie prądu wyrażone w A (Ampery)
U – napięcie wyrażone w V (Wolty)
R – rezystancja elementu w obwodzie wyrażona w Ω (Ohm)
Z powyższego wzoru wynika że:
– jeżeli wartość napięcia nie zmienia się (np. 12V z akumulatora lub 230V napięcia
znamionowego z sieci) to im większa jest rezystancja urządzenia to tym mniejszy
popłynie prąd w obwodzie.
– jeżeli urządzenie ma stałą rezystancję, to im większe będzie napięcie (np. 24V
zamiast 12V) tym większy popłynie prąd.

6. Prawa Kirchhoffa
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Suma prądów wpływających do węzła i wypływających z niego jest równa zero.
Czyli to co wpływa do punktu połączenia, musi z niego wypływać. Ma to związek z
tym, że to co wypływa ze źródła, musi do niego wrócić. Prąd nigdy nie „znika”,
dlatego jeśli zrobisz jakiekolwiek połączenie to wszystko co do niego wpłynie, to też
musi wypłynąć. Przykład:

– Rozdzielacz w gniazdku – wpływający prąd do gniazdka rozpływa się na
poszczególne gniazda w rozdzielaczu i wszystko wraca przewodem neutralnym.
– Instalacja w mieszkaniu – mieszkanie zasilone jest z jednego przewodu i jest to
rozdzielone na wiele odbiorników (lampy lub odbiorniki podłączone do gniazd), a
wszystko wraca przewodem neutralnym doprowadzonym też do rozdzielni.
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Przykład 1

Prądy wpływające do rozgałęzienia (należy zwrócić uwagę na zwroty strzałek)
Σ Iwpływające = 2A + 3A + 5A = 10A
Σ Iwypływające = 7A + 3 A
ΣIwpływające = Σ Iwypływające

Przykład 2

Dla sytuacji na rysunku:
I1 + I2 + I3 = I4 + I5 + I6
Bo z zaznaczeń strzałkami wynika, że prądy I1, I2, I3 wpływają do rozgałęzienia, a
prądy I4, I5, I6 z niego wypływają.
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Drugie prawo Kirchhoffa jest uzupełnieniem pierwszego prawa Kirchhoffa. Oba te prawa
łącznie pozwalają na tzw. „Rozwiązywanie obwodów”, czyli na obliczaniu natężeń prądów
płynących w różnych gałęziach obwodu, dzięki znajomości oporów i sił elektromotorycznych
źródeł.
II prawo Kirchhoffa odnosi się do spadków napięć na elementach obwodu. Wynika ono ze
zrozumienia faktu, że napięcia w obwodzie nie biorą się znikąd. Jeżeli gdzieś na oporniku jest
jakieś napięcie, to znaczy, że musi też gdzieś istnieć źródło które wywołało prąd przepływający
przez opornik. I wszystkie napięcia pochodzące od źródeł muszą sumować się z napięciami
odkładającymi się na opornikach.
Pierwsze sformułowanie II prawa Kirchhoffa
II prawo Kirchhoffa można sformułować na kilka sposobów. Oto pierwszy z nich:
W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być
równa sumie napięć na źródłach napięcia.
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Przykład 1
Na rysunku podłączono woltomierze do źródła prądu oraz
dwóch oporników – odbiorników prądu. Jaki związek
zachodzi między napięciami przez nie wskazywanymi?
Ten przykład jest prosty, bo mamy tu tylko jedno źródło
prądu.
Jeśli napięcie na źródle oznaczymy UE , a napięcia na
opornikach odpowiednio U1 i U2 , to prawdziwy będzie
związek:
UE = U1 + U2
Czyli np.
UE = 6 V
U1 = 4 V
U2 = 2 V
Lub
UE = 6 V
U1 = 1 V
U2 = 5 V
Spadek napięcia na poszczególnych odbiornikach zależy od wartości ich rezystancji.

Przykład 2 znajduje się w pytaniach do lekcji 3
( do rozwiązania samodzielnego i podesłania rozwiązania drogą e-mail )
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7. Moc urządzenia
Z tym spotykasz się bardzo często. Każde urządzenie ma jakąś moc – np. czajnik
elektryczny ma moc 2kW (2 kilowaty). Jednostką mocy jest Watt (oznaczany przez
„W”). Moc jest zależna od rezystancji urządzenia. Im mniejszą rezystancję ma
urządzenie, tym większy prąd przez nie przepłynie, czyli tym większą ma moc.
Zależności dotyczące mocy:
P=UxI
P = U2 / R
Wynika z tego że:
– Im większą ma urządzenie moc, tym większy prąd przez nie płynie (przy
niezmiennym napięciu)
– Im większa rezystancja urządzenia, tym mniejsza jest jego moc.
MAM NADZIEJĘ ŻE KURS PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI JEST ZROZUMIAŁY I MIMO
TEGO IŻ NIE JESTEŚCIE ELEKTRYKAMI ZAGADNIENIA TUTAJ OMAWIANE POZWOLĄ
WAM NIECO ZROZUMIEĆ NATURĘ ELEKTRYCZNOŚCI. NASTEPNE TRESCI BĘDĄ
DOTYCZYŁY PODSTAW KONSTRUKCJI ELEMENTÓW MECHANICZNYCH.
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