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Roku 1826 německý fyzik G.S. Ohm experimentálně
ukázal, že proud ve vodiči je lineární funkcí napětí na
koncích vodiče.
Proud ani napětí neovlivňují odpor vodiče, pokud
nezpůsobí změnu jeho teploty.

Obrázek č. 1: Kvinta [online]. 2005 [cit.
2013-08-21]. Dostupné z: http://kvintahtml.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetism
us/elektricky_proud_v_kovech/obrazky/0
2.gif

(6. 3. 1787 - 7. 7. 1854)









Obrázek č. 2:Conventer [online]. 2005 [cit.
2013-08-21]. Dostupné z:
http://www.converter.cz/fyzici/images/ohm2.jpg
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Jednotkou elektrického odporu je ohm (Ω).
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Jednotkou elektrické vodivosti je siemens (S).
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Velikost odporu vodiče závisí na kovu, ze
kterého je vyroben, na jeho délce a na
průřezu.
 S – průřez vodiče, l – délka vodiče, ρ je měrný
el. odpor (rezistivita).
 Hodnoty jsou v MFCHT.
[ρ] = Ω ⋅ m
 Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor; čím
je jeho průřez větší, tím menší je odpor.
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 Proud

v uzavřeném obvodu je roven podílu
elektromotorického napětí a celkového
odporu R + Ri, Ri je vnitřní odpor zdroje.
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Obrázek č.3: Kvinta [online]. 2005 [cit. 2013-08-21].
Dostupné z: http://kvintahtml.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetismus/elektricky_prou
d_v_kovech/obrazky/11.gif
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