E LEKTRIČNI UPOR
T EORIJA
DEFINICIJE:
Električni upor je fizikalna veličina z oznako R, določena kot količnik med napetostjo na
poljubnem elementu (uporniku, žarnici itd.) in tokom skozi isti element.
Električna upornost je lastnost snovi, da ovira gibanje električno nabitih delcev. Odvisna je
od snovi, temperature, gostote gibljivih nosilcev naboja, viskoznosti tekočin, tlaka plina itd.
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Snov, ki ima majhno upornost, se imenuje prevodnik. Snov, ki ima upornost nič, se imenuje

D

supraprevodnik (nekatere snovi pri nizkih temperaturah). Snov, ki ima zelo veliko upornost
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(blizu neskončni) se imenuje izolator.
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Električni upornik je element v elektrotehniki, ki ima določen upor R.

OHMOV ZAKON

TC
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Ohmov zakon se glasi: sprememba napetosti na elementu je premo sorazmerna spremembi
toka. Faktor sorazmernosti je upornost R.
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Upornost R je torej:

Če je odvisnost med tokom in napetostjo linearna, lahko oznaki
Ohmov zakon v treh oblikah:
Ohmov zakon v treh oblikah:

izpustimo. Dobimo

(ohm):

KIRCHHOFFOVA ZAKONA
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Enota za električni upor je
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Linearna odvisnost toka in napetosti - Ohmov zakon

zanka.
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Da bi razumeli Kichoffova zakona moramo vedeti, kaj je tokovno vozlišča in napetostna

Spoj treh ali večih vodnikov v katerega pritekajo ali iz njega odtekajo električni tokovi
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imenujemo tokovno vozlišče. Smeri tokov označujemo s puščico.
Napetostno zanko imenujmo sklenjen električni krog, ki lahko vsebuje vire napetosti,
upornike ali druge električne elemente.

PRVI KIRCHHOFFOV ZAKON

Primer vozlišča

Prvi Kichoffov zakon se glasi: Vsota vseh tokov v vozlišču je enaka nič. Pri tem označimo
tokove, ki pritekajo v vozlišče kot pozitivne in odtekajoče tokove kot negativne.
Če v vozlišče priteka ali odteka n tokov, velja:

Primer
Vzemimo primer na sliki in označimo tokove. Velja:
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Negativne člene damo na desno stran enačbe:
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Pomni:

I. Kirhoffov zakon pravi, da je v vozlišču vsota pritekajočih tokov eneka vsoti odtekajočih
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DRUGI KIRCHHOFFOV ZAKON
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tokov.

Primer napetostne zanke

Drugi Kichoffov zakon se glasi: Vsota vseh napetosti znotraj sklenjene zanke je enaka nič. V
zanki izberemo smer opazovanja napetosti: npr. smer urinega kazalca. Napetosti označimo
s puščico (puščica je usmerjena od + na - napetost). Če se smer puščice ujema s smerjo
opazovanja, naj bo napetost pozitivna, v nasprotnem primeru pa negativna.

Če je v zanki n elementov, velja:

Primer
Vzemimo primer na sliki. Izberemo smer opazovanja (črtkana črta v skici) in označimo
napetosti.
Negativne člene damo na desno stran
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enačbe:

2. Kirchoffov zakon:

NADOMESTNI UPOR
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Znotraj sklenjene zanke je vsota vseh napetosti enaka nič.

Upornike lahko vežemo vzporedno, zaporedno ali pa kombiniramo vzporedno in zaporedno
vezavo. Dobljena vezavo dveh ali večih upornikov ima upor R. Če vezavo nadomestimo z
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enim samim upornikom z uporom R, ga imenujemo nadomestni upor.
Definirajmo nadomestni upor:
Nadomestni upor je upor enega samega upornika, ki ima enako vrednostjo, kot je upornost
vezave dveh ali večih upornikov.
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VZPOREDNA VEZAVA UPOR NIKOV
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Vzporedna vezava treh upornikov

Pri vzporedni vezavi n upornikov je napetost na vseh upornikih enaka in je enaka napetosti
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vira.

Skupni tok I je enak vsoti tokov skozi posamezne upornike. To je 1. Kirchoffov zakon.

Z upoštevanjem Ohmovega zakona dobimo:

Levo in desno stran enačbe delimo z U in dobimo

R imenujemo nadomestni upor, saj je to upornik, ki bi nadomestil vzporedno vezavo
upornikov.
Pri vzporedni vezavi upornikov je napetost na vseh upornikih enaka. Tok se razdeli tako, da
je skupni tok I enak vsoti tokov skozi posamezne upornike. Recipročno vrednost
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nadomestega upora dobimo tako, da seštejemo recipročne vrednosti posameznih uporov.
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ZAPOREDNA VEZAVA UPOR NIKOV

Zaporedna vezava treh upornikov

Pri zaporedni vezavi n upornikov je tok na vseh upornikih enak.

Vsota napetosti na upornikih je enaka napetosti vira (2. Kirchoffov zakon):

Z uporabo Ohmovega zakona dobimo:

Levo in desno stran delimo z I in dobimo:

R imenujemo nadomestni upor, saj je to upornik, ki bi nadomestil zaporedno vezavo
upornikov.
Pri zaporedni vezavi upornikov je tok skozi vse upornike enak. Napetost se po upornikih
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razdeli tako, da je skupna napetost (napetost vira) U enaka vsoti napetosti na posameznih
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upornikih. Vrednost nadomestega upora dobimo tako, da seštejemo vrednosti posameznih
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UPOR ELEKTRIČNEGA VODNIKA
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uporov:

Upor vodnika

Vzemimo električnio vodnik (npr. žico) dolžine d in preseka S. Upor vodnika R je
premosorazmeren dolžini vodnika in obratnosorazmeren preseku. Sorazmernostna
konstanta (zeta) se imenuje specifični upor. Odvisna je od snovi in jo podajajo tabele.
Najmanjši specifični upori ima srebro (ki je zato najboljši električni prevodnik) , sledijo baker,
zlato, aluminij itd.

Iz enačbe izrazimo specifični upor

in poglejmo, kakšna je njegova enota:

Enota za sprecifični upor je:
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M E R I T E V T O K A I N N A P E T O ST I

Meritev napetosti in toka

Tok merimo tako, da priljučimo ampermeter A zaporedno v električni krog. Notranja upornost
ampermetra

naj bo čim manjša. Idealni ampermeter ima notranjo upornost enako nič.

Napetost na elementu (npr. uporniku) merimo tako, da priključimo voltmeter V vzporedno na
element. Notranja upornost voltmetra
upornost neskončno.

naj bo čim večja. Idealni voltmeter ima notranjo

