
Wykład 12

Siła elektromotoryczna
Prawa Kirchhoffa 

– analiza obwodów prądu stałego, cz. 1



Przewodność wody

Przewodność czystej (destylowanej) wody jest niewielka. Wartość pH = 7, co oznacza, że 
zaledwie 1/107 cząstek ulega rozpadowi na dodatni jon wodorowy (H+) i ujemny jon OH-. Czysta 
woda jest słabym przewodnikiem prądu. Woda jest jednak dobrym rozpuszczalnikiem i to jony 
obcych substancji są odpowiedzialne za przepływ prądu.

Dodając niewielką ilość soli kuchennej (NaCl) do wody możemy znacząco zwiększyć jej 
przewodność. Zaledwie 3% (wagowo) masy soli  względem masy wody wystarczy aby 
konduktywność roztworu wzrosła milion (106) razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=QidkH_ypIu0



Źródła siły elektromotorycznej
= „pompy” prądu

 I

 I
 I

akumulator baterie

fotoogniwa

Prądnica (dynamo) termopara

ogniwo 
Volty

komórki elektrochemiczne

generatory elektryczne urządzenia termoelektryczne

ogniwa paliwowe



cynk

miedź
-

+

elektrolit

Baterie, akumulatory, komórki chemiczne



Akumulator kwasowo – zasadowy 
– przykład źródła siły elektromotorycznej

Reakcja odkłada elektrony na negatywnej elektrodzie

Reakcja pobiera elektrony z  pozytywnej elektrody

płytka dodatnia jest początkowo pokryta 
dwutlenkiem ołowiu 

Powyższe reakcje wyczerpują kwas siarkowy (H2SO4) w roztworze i osadzają siarczan ołowiu 
(PbSO4) na elektrodach. Wyczerpanie kwasu siarkowego ostatecznie zatrzymuje reakcję -
akumulator jest następnie „rozładowywany”. Akumulator można ponownie naładować 
odwracając reakcje.



„Bateria gazowa“ – pierwsze ogniwo paliwowe

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)

Grove’s ‘gas battery’ (1839) produced a voltage of about 1 volt, shown 
left. Grove’s ‘gas chain’ powering an electrolyzer (1842), shown right 
(Philosophical Magazine and Journal of Science (1843)) 

Sir William Grove

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Grove#/media/Plik:William_Robert_Grove.jpg

2H2(gaz)+ O2(gaz) --> 2H2O + energia elektryczna + ciepło

Odwrotna elektroliza:



Ogniwo paliwowe na wodór

Krótko mówiąc, ogniwo paliwowe to stos Volty, w 
którym zamiast dwóch metali (takich jak Zn i Cu) 
stosuje się pierwiastki gazowe (na przykład 
wodór i tlen).

Wodorowe ogniwo paliwowe działa na zasadzie 
odwróconej elektrolizy: podczas elektrolizy 
dostarczamy prąd i wytwarzamy dwa gazy, w 
ogniwie paliwowym tlen i wodór łączą się, dając 
prąd elektryczny.  

Potencjalnie wodór będzie paliwem przyszłości. 



Wodorowe ogniwo paliwowe na księżycu

AFC - Alkaline Fuel Cells (Francis Bacon)

NASA korzysta z alkalicznych ogniw paliwowych od połowy lat 60. XX wieku, począwszy od misji 
Apollo i budowy pierwszych promów kosmicznych. Podczas podróży na księżyc ogniwa paliwowe, 
znajdujące się w module serwisowym statku kosmicznego, zapewniały astronomom zarówno energię 
elektryczną, jak i wodę pitną. W sumie w 18 misjach Apollo, ogniwa paliwowe przepracowały ponad 18 
000 godzin, bez choćby pojedynczej awarii podczas lotów 



Samochody na wodór (z silnikiem elektrycznym)

23.01.1979 – program SONDA  (red. 
Kamiński, Kurek – gość dr Golański, 
Politechnika Warszawska)

2002 – program TOP GEAR  
(red. James May)

2013 – pierwszy elektryczny 
samochód na wodór w masowej 
produkcji (Hyundai Tucson FCEV)

2015 - Toyota Mirai, 2016 – Honda



Silniki elektryczne vs spalinowe

Główną zaletą ogniw paliwowych jest ich wysoka wydajność: 
ogniwa paliwowe mogą osiągnąć 80%, bo nie wydzielają tyle 
ciepła!

Proces jest czysty i cichy: woda jest jedynym produktem 
ubocznym.

Spalanie paliw to marnotrawstwo energii: 

Sprawność silników spalinowych ~ 30 - 40 %
Większość tracona jest na ciepło!
Produkty uboczne to trujące gazy spalinowe.

Hyundai ix35 Fuel Cell

https://www.youtube.com/watch?v=wqJrCrWIiCc



Ogniwa paliwowe i źródła energii odnawialnych



Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne = napięcie na 
złączach półprzewodnikowych 
generowane światłem 



Indukcja elektromagnetyczna

Potrzebny jest względny ruch magnesu względem obwodu 
elektrycznego (najlepiej w kształcie tzw. cewki – zwiniętych 
drutów)

dynamo rowerowe latarka bez baterii

elektrownie węglowe elektrownie jądrowewiatrakielektrownie wodne

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html



Idealne źródło siły elektromotorycznej

Siła pochodzenia nieelektrostatycznego Fn
wykonuje pracę przenosząc ładunek q z
punktu o niższym potencjale do punktu o
wyższym potencjale:

Elektrostatyczna energia potencjalna
ładunku q wzrasta o wartość:

Dla idealnego źródła praca wykonana
przez siłę zewnętrzną (Fn) jest równa
zmianie energii potencjalnej ładunku. W
konsekwencji zachodzi równość:

gdzie ε nazywany jest siłą
elektromotoryczna (nazwa historyczna).

 ε = ΔVab

 WFn
= qε

 ΔU = qΔVab ΔVab



 ε = ΔVab

 ΔVab  R

Idealne źródło siły elektromotorycznej

Siła elektromotoryczna przy otwartym obwodzie 

Siła elektromotoryczna przy zamkniętym obwodzie 

 ε = ΔVab = IR



ΔVab = ε − Ir

Opór wewnętrzny rzeczywistego źródła siły elektromotorycznej

ab

Dla źródeł rzeczywistych  napięcie wyjściowe ΔVab źródła równe jest sile elektromotorycznej 
tylko w sytuacji, gdy żaden prąd nie płynie przez źródło  (obwód jest otwarty) . 

Źródło siły elektromotorycznej (np. bateria) ulega wyczerpaniu w wyniku wzrostu z czasem jego 
wewnętrznej rezystancji, a nie w wyniku spadku siły elektromotorycznej, który jest na ogół mały!
Przykład– w zimne poranki akumulator dostarcza zbyt mało prądu aby wykonać rozruch silnika z 
powodu wzrostu oporu wewnętrznego (zależnego od temperatury), a nie z powodu spadku siły 
elektromotorycznej.

Wewnętrzna rezystancja źródła powoduje 
spadek napięcia pomiędzy punktami a i b 
(biegunami baterii) podczas przepływu prądu:

Ir



Łączenie źródeł siły elektromotorycznej

Szeregowe:

Równoległe:

Zastępcza siła elektromotoryczna i  
rezystancja wewnętrzna:

Zastępcza siła elektromotoryczna i  
rezystancja wewnętrzna:

n

n



Szeregowe łączenie oporów

  

ΔV1 = IR1

ΔV2 = IR2

ΔV = I R1 + R2( )

Opór zastępczy:

  Rz = R1 + R2



Równoległe łączenie oporów

  

ΔV = I1R1

ΔV = I2R2

I = I1 + I2 =
ΔV
R1

+ ΔV
R2

= ΔV 1
R1

+ 1
R2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

Opór zastępczy:

  

1
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= 1
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Znaleźć opór zastępczy układu przedstawionego na rysunku:



OBWODY ELEKTRYCZNE
węzły, oczka i gałęzie

gałąź węzeł oczko

+ -

ε

• Węzłem obwodu nazywamy 
punkt, w którym schodzą się 
co najmniej trzy prądy.

• Gałęzią obwodu nazywamy 
taki odcinek łączący dwa 
węzły, w którym prąd ma taką 
samą wartość.

• Oczkiem obwodu nazywamy 
połączenie gałęzi tworzące 
kontur zamknięty mający tę 
własność, że po usunięciu 
któregokolwiek elementu 
kontur przestaje być 
zamknięty.



Analiza obwodów elektrycznych prądu stałego 
– prawa Kirchhoffa

Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna 
natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(–) 

jest równa zeru (zasada zachowania ładunku).

I prawo Kirchhoffa



II prawo Kirchhoffa
Dla oczka obwodu elektrycznego algebraiczna suma

napięć źródłowych (ε) i odbiornikowych (ΔV) jest równa 0 
(zasada zachowania energii). 

Dla oczka na rysunku uzyskujemy:

ε1

ΔV1

ΔV2

ΔV3

ΔV4

ε2

  ε1 − ΔV2 + ΔV3 + ΔV4 − ε 2 − ΔV1 = 0

• Zaznaczyć́ kierunki prądu w każdym oczku obwodu 
(wybór kierunków dowolny)

• Zaznaczyć́ wszystkie wzrosty potencjału jakie napotyka się ̨
„obchodząc” pętlę; pamiętaj, że prąd płynie zawsze w kierunku 
niższego potencjału.

• Ostatnim etapem jest „obejść” (zgonie lub przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara) każdą pętlę i napisać sumę
wzrostów (lub spadków) potencjałów, przyrównując ją do zera. 

ZASTOSOWANIE PRAWA:



Analiza obwodów elektrycznych prądu stałego 
– przykład

  I1

  I1

  I1

  I1

  I2

  I2

  I2

  I2

  I3

  I3

  I1r1   I3r2

  I2R

  I1 + I2 = I3

  I1r1 − ε1 + ε2 + I3r2 = 0

  − I3r2 − ε2 − I2R = 0

Trzy równania i trzy niewiadome (I1, I2 i I3) 
pozwalają znaleźć wartości prądów oraz ich 
kierunki (plus/minus).



Analiza obwodów elektrycznych prądu stałego 
z kondensatorem 

W obwodach prądu stałego prąd nie płynie przez gałąź zawierającą kondensator.
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