3.3.10

Ohmův zákon

Předpoklady: 030309
Pomůcky: naměřená data z minulé hodiny
Př. 1:

Elektrické napětí (značka U) udává energii, kterou získávají ve zdroji elektrony,
která je nutí procházet obvodem a kterou při průchodu obvodem ztrácí. Elektrický
proud (značka I) udává množství elektronů (sílu proudu), který obvodem protéká.
Vliv elektrických součástek na proud v obvodu je většinou vyjadřován pomocí
elektrického odporu (značka R), který udává míru, jak brání součástka průchodu
proudu přes sebe.
Za jakých podmínek (napětí a odpor) poteče součástkou:
a) velký proud,
b) malý proud?

a) velký proud
Velké napětí (velká síla, která nutí elektrony obíhat v obvodu), malý odpor (součástky se
málo brání průchodu proudu a málo zmenšují jeho velikost).
b) malý proud
Malé napětí (malá síla, která nutí elektrony obíhat v obvodu), velký odpor (součástky hodně
brání průchodu proudu a hodně zmenšují jeho vleikost).
Př. 2:

I=

Zapiš závislost napětí, odporu a proudu pomocí vzorce ( I = …). Ověř jeho platnost
na hodnotách získaných při měření VA charakteristiky odporů.

U
R

Př. 3:

Srovnej VA charakteristiky všech součástek, u kterých si stihnul naměřit VA
charakteristiku v minulé hodině.

Rezistory mají VA charakteristiku rovnou, jde o graf přímé úměrnosti. Žárovka má VA
charakteristiku zahnutou.
Př. 4:

Odhadni, jak se mění odpor žárovky s napětím, ke kterému je připojena. Zkontroluj
svůj odhad výpočtem z naměřených hodnot VA charakteristiky.

Kdyby byla VA charakteristika žárovky rovná, procházel by žárovkou při větších napětích
větší proud ⇒ žárovka pod velkým napětím (zahřátá) brání průchodu více než žárovka pod
malým napětím ⇒ odpor žárovky se zvětšuje.
Př. 5:

Porovnej odpor naší žárovky a naší LED diody v situaci, kdy je připojíme k ploché
baterii.

Odpor LED diody je daleko větší než odpor žárovky (proto přes ní prochází menší proud a
dioda má menší spotřebu než žárovka).
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Př. 6:

Zahřátá topná spirála varné konvice má odpor 25 Ω . Jaký proud konvice odebírá ze
sítě?

Napětí sítě 230 V.
U 230
I= =
A = 9, 2 A
R 25
Zahřátá varná konvice odbírá ze sítě proud 9,2 A.

Př. 7:

Jaký proud poteče obvodem napájeném z ploché baterie, ve kterém je zapojen
rezistor o odporu 56 Ω ?

Napětí ploché baterie 4,5 V.
U 4, 5
I= =
A = 0, 080 A
R 56
Odporem 56 Ω prochází po připojení k ploché baterii proud 80 mA.

Př. 8:

Na jaké napětí musíme připojit rezistor o odporu 180 Ω , aby přes něj protékal proud
250 mA?

I = 250 mA = 0, 25 A
U
I=
/ ⋅R
R
U = IR = 0, 25 ⋅180 V = 45 V
Rezistor o odporu 180 Ω musíme připojit k napětí 45 V, aby přes něj procházel proud 250
mA.

Př. 9:

Za bezpečnou hodnotu stejnosměrného proudu je považováno 10 mA. S jak
vysokým napětí by mohl pracovat člověk s odporem 150 kΩ ? Jak velký proud teče
přes člověka s tímto odporem, pokud se dotkne rukama pólů baterie o napětí 4,5 V?

I = 10 mA = 0, 01 A , R = 150 kΩ = 150 000 Ω
U
4,5
I= =
A = 0, 00002 A = 0, 02 mA
R 150 000
Člověk, který se dotkne ploché baterie prochází proud 0,02 mA.
I = 250 mA = 0, 25 A
U
I=
/ ⋅R
R
U = IR = 0, 01 ⋅150 000 V = 1500 V
Člověk s odporem 150 kΩ by mohl pracovat s napětí 1 500 V.

Př. 10: Automobilová baterie má napětí 24 V, při startu z ní startér automobilu odebírá
proud 150 A. Urči odpor startéru automobilu.
U
R
IR = U
I=

/ ⋅R
/:I
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U 24
=
Ω = 0,16 Ω
I 150
Odpor startéru je 0,16 Ω .
R=

Př. 11: Na vláknu žárovky je napsáno 6 V, 100 mA (doporučené jmenovité hodnoty, za
kterých by žárovka měla být provozována). Urči jmenovitý odpor žárovky.
I = 100 mA = 0,1 A
U
I=
/ ⋅R
R
IR = U / : I
U
6
R= =
Ω = 60 Ω
I 0,1
Jmenovitý odpor žárovky je 60 Ω .

Př. 12: V USA je síťové napětí pouze 120 V. Čím se budou lišit varné konvice pro USA a
Evropu, pokud mají uvařit vodu stejně rychle?
Budou muset mít menší odpor topné spirály, aby přes ní neprocházel menší proud.

Žáci přinesou příště: prkýnková stavebnice elektrický obvodů.
Shrnutí: Procházejí proud je přímo úměrný napětí na součástce a nepřímo úměrný jejímu
odporu.
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