1A) Stejnosm rný elektrický proud

http://maturitanazamku.kvalitne.cz

1A) Stejnosm rný elektrický proud
- jednoduchý elektrický obvod
- elektrotechnické zna ky
- elektrický proud a nap tí
- zdroje elektrického nap tí
Stejnosm rný proud nem ní sv j sm r. Dohodnutý sm r stejnosm rného proudu je od kladného pólu k
zápornému.
Jednoduchý elektrický obvod je tvo en zdrojem nap tí, vodi i a
spot ebi em. Dále zde mohou být nap . spína e, jistící prvky,
styka e apod.
Elektroechnické zna ky se používají ke znázorn ní el. obvodu.
Jejich vzhled a význam je uveden v elektrotechnických normách.
Elektrický proud je uspo ádaný tok volných ástic. V kovech je
tvo en elektrony, v kapalinách a plynech volnými ionty. Aby
obvodem mohl protékat proud, musí bát obvod uzav en a mezi
svorkami musí být nap tí.
Zdroje el. nap tí jsou galvanické lánky, akumulátory, palivové lánky a dynama.
V galvanickým láncích vzniká el. nap tí chemickou reakcí, nazýváme je též primární zdroje nap tí.
Akumulátory jsou tzv. sekundární zdroje nap tí. Aby zde vznikalo ur ité nap tí, musí se mu nejd íve dodat
energie (akumulátor se musí nabýt). Zdrojem el. energie je zde také chemická reakce.
Palivový lánek je též chemický zdroj elektrické energie. Nap tí zde vzniká p i slu ování plynného paliva
(vodíku) s okysli ovadlem (vzduchem nebo kyslíkem).
Generátor m na stejnosm rný proud íkáme dynama. V dynamu vzniká el. nap tí pohybemvodi e v
magnetickém poli.
Dynamo se skládá:
a) stator - vytvá í magnetické pole (litá ocel), na pólech jsou umíst ny cívky budícího vinutí spojené do série,
aby vzniklo napští st ídáním polarity pól .
b) rotor - kotva s komutátory, otá í se v magnetickém poli st ídav p es severní a jižní pól, takže se neustále
p emagnetovává.
Kartá e jsou nehybné a neustále se na nich st ídá severní pól s jižním, vyrábí se st ídavý proud a pomocí
komutátoru se usm r uje
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