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2. Сталне струје

2.1. Увод
У електростатици смо анализирали поље наелектрисања која су макроскопски
непокретна у односу на посматрача. Међутим, у супстанци се наелектрисања стално
крећу. На пример, електрони круже око језгара атома, а слободни носиоци у
проводницима се крећу великим брзинама (термичко кретање). У електростатици смо
сматрали да је брзина кретања наелектрисања, векторски усредњена у физички малој
запремини, увек једнака нули. У овом делу уџбеника ћемо посматрати појаве када
средња брзина кретања наелектрисања није једнака нули, односно када се носиоци
наелектрисања организовано крећу. Такво кретање назива се електричном струјом.
Носиоци наелектрисања се могу организовано кретати у чврстим телима,
течностима, гасовима и у вакууму. У овом уџбенику ћемо разматрати практично само
струје у чврстим проводним телима (проводницима) јер су оне од највећег практичног
интереса за електротехнику, али и најједноставније за анализу.
Постоје различити узроци организованог кретања наелектрисања у проводницима.
У Основима електротехнике ћемо анализирати само струје које настају под дејством
електричног поља. У овом делу уџбеника ћемо сматрати да се струје не мењају у
функцији времена, односно да су сталне (стационарне). Такве струје се називају и
једносмерним струјама. Променљиве струје ће бити предмет анализе у трећем и
четвртом делу уџбеника.
Простор у коме постоје струје назива се струјним пољем. У електротехници су од
посебног интереса поља која имају облик танких затворених струјних путева, а која се
називају електричним колима. Стога ћемо највећу пажњу посветити анализи кола, а
посебно методима ефикасног решавања сложених кола. Главни циљ је обезбеђивање
основних знања неопходних за решавање многих конкретних проблема електротехничке
струке, као и за разумевање рачунарских алата који се користе у инжењерској пракси.
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2.2. Поља сталних струја
2.2.1. Увод
Анализа струјних поља је значајна за разумевање физичких појава везаних за сталне
струје. Разматрајући струјна поља, сагледаћемо претпоставке и апроксимације које се
примењују у анализи електричних кола, а из основних закона струјних поља извешћемо
основне законе електричних кола (Кирхофове законе и Омов закон).
Анализа поља сталних струја се у великој мери заснива на истим или сличним
једначинама и методима као анализа електростатичких поља. Стога ћемо најпре
сумирати основне резултате електростатике, а затим прећи на анализу проводника и
струја у њима.

2.2.2. Основне једначине електростатике
Теорија електростатичких поља се заснива на резултатима неколико основних
експеримената.
Из прве групе експеримената следи Кулонов закон. Посматрајући електричну силу
на пробно наелектрисање, дефинише се вектор јачине електричног поља (E). На основу
резултата тих експеримената, констатовано је да важе линеарност и суперпозиција (за
електростатичко поље у вакууму). Из Кулоновог закона се изводи закон циркулације
вектора Е, ∫ E ⋅ dl = 0 , где је C произвољна контура (затворена линија) у
C

електростатичком пољу1. Из Кулоновог закона се изводи и Гаусов закон (који важи за
Q
електростатичко поље у вакууму), ∫ E ⋅ dS = u S , где је S произвољна затворена површ,
ε0
S

оријентисана, по договору, увек упоље, а Qu S укупно наелектрисање2 обухваћено том
површи.
Из групе експеримената који се односе на електростатичко поље у присуству
диелектрика (непроводних материјала) изведене су основне особине диелектрика.
Формирани су веома поједностављени модели молекула и материјала у целини, који су
довољно добри за већину инжењерских примена, односно за макроскопски ниво
разматрања поља. Уведен је вектор поларизације (P) као величина која карактерише
стање у поларизованом материјалу, уведен концепт везаних наелектрисања, а затим
уведен вектор електричне индукције (D) дефиниционом релацијом D = ε 0 E + P . Вектор
P зависи од јачине електричног поља у материјалу, што се пише у облику P = P(E) .
Стога и вектор D зависи од вектора E, тј. D = D(E) , а њихова веза зависи од особина
1

Тај закон се може извести и из закона одржања рада и енергије, који је један од
фундаменталних закона класичне физике.
2
Збир позитивног и негативног наелектрисања, свако узето са својим знаком.

