
Lekcja 13

Wielkości fizyczne

W elektrotechnice posługujemy się pojęciami: prądu elektrycznego, napięcia, rezystancji, 
pojemności itd. Określają one cechę zjawiska fizycznego lub własność ciała, którą moŜna 
zmierzyć. Są to wielkości fizyczne.

Zbiór wielkości fizycznych stanowi układ wielkości. W układzie wielkości rozróŜniamy wielkości 
niezaleŜne od pozostałych – zwane podstawowymi i określane na ich podstawie wielkości 
pochodne. Podstawową wielkością jest np. prąd elektryczny.

Wielkości fizyczne moŜna zmierzyć, czyli przyporządkować im pewną wartość. Wartość danej 
wielkości fizycznej, której przyporządkujemy wartość liczbową równą jedności nazywamy 
jednostką miary tej wielkości.

Zbiór jednostek nazywamy układem jednostek. W Polsce posługujemy się Międzynarodowym 
Układem Jednostek Miar SI (w skrócie – układem SI).

Gdy zachodzi potrzeba wyraŜenia wielkości elektrycznych o małych lub duŜych wartościach 
posługujemy się dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami jednostek miar, które 
podawane są konkretnym oznaczeniem.

Temat: Podstawowe wielkości elektryczne.



Tabela 1. Dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar.
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Podstawowe wielkości elektryczne

Podstawowe wielkości elektryczne to: prąd elektryczny, napięcie i związany z nim potencjał
elektryczny, rezystancja, pojemność kondensatora, indukcyjność cewki.

Pojęciem prądu elektrycznego określamy zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków 
elektrycznych przez przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego. 
Jest to równieŜ wielkość określona jako stosunek elementarnego ładunku elektrycznego δq
przenoszonego przez cząsteczki naładowane w ciągu pewnego czasu elementarnego δt
przez dany przekrój poprzeczny środowiska, do tego czasu:

Wartość tego stosunku nazywamy natęŜeniem prądu elektrycznego. Jednostką natęŜenia
prądu elektrycznego jest amper [A].
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Prąd elektryczny moŜe nie zmieniać się w czasie, wtedy mówimy, Ŝe jest to prąd stały. Jeśli
natomiast prąd w czasie zmienia swoją wartość, kierunek przepływu (zwany teŜ zwrotem) lub 
i wartość i kierunek przepływu, mówimy wtedy o prądzie zmiennym.

a)                                            b)                                                c)

Rys.1. Wykresy czasowe a) prądu stałego; b), c) prądu zmiennego.

Napięcie elektryczne to róŜnica potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego, 
umoŜliwiająca przesunięcie ładunku elektrycznego, czyli przepływ prądu.
Wielkości charakteryzujące podstawowe elementy elektryczne to: rezystancja dla rezystorów, 
indukcyjność dla cewek i pojemność dla kondensatorów.



Tabela 2. Podstawowe wielkości elektryczne.







Przy zapisie iloczynu jednostek stawiamy między nimi kropkę lub oddzielamy je pojedynczym 
odstępem (zasady tej nie stosuje się przy oznaczaniu: eV, Wh, varh, Ah, VA). Zaletą układu SI 
jest to, Ŝe kaŜdej wielkości fizycznej odpowiada tylko jedna jednostka. 


