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• Električni tok povzročajo električni naboji, ki se gibljejo usmerjeno.  
• Definicija …………………….. : Če se količina naboja v nekem območju 

spremeni za en kulon v sekundi, zaznavamo tok en amper.  
 
 

• Tokovno gostoto J določimo iz števila nabitih delcev v nekem prostoru n, 
njihovega naboja q in njihove povprečne hitrosti v, ki jo je povzročila električna 
poljska jakost E. 

 
 

J .. tokovna gostota (A/m2) 
n .. število nabitih delcev na prostornino (1/m3) 
q .. naboj posameznega gibajočega se delca (As) 
vd .. povprečna hitrost nabitih delcev pod vplivom E (m/s) 

 
• Električni tok I izračunamo kot ploskovni integral. Usmerjeni tok nabitih delcev 

ponazorimo z vektorjem tokovne gostote J, ploskev skozi katero tok teče pa s 
ploskvijo S, ki ima tudi smer, pravokotno na svojo površino. Skalarni produkt 
(priročnik) vektorja J in vektorja S integriramo po celi ploskvi in dobimo tok I. 
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Gostoto J lahko izračunamo, če delimo …………………. s površino ploskve S, ki jo 
imenujemo A.  
 
J ….     [     ] 
I ….     [     ] 
A …      [     ] 
 

• Električni tok v plinih dosežemo, če električno nevtralne delce (brez električnega 
naboja): atome ali molekule, razbijemo v ione. To se nam lahko posreči na dva 
načina: z visokonapetostnim zunanjim izvorom (ionizatorjem) ali z dvigom 
temperature. Ko imamo električno nabite delce, se bodo urejeno gibali v smeri, ki 
jo narekuje električno polje, kar imenujemo …………….….. 

• Električni tok v kapljevinah (tekočinah): električno polje lahko dosežemo z 
vstavitvijo elektrod v tekočino. V raztopini z ioni stečejo pod vplivom 
električnega polja ……………………  tokovi.  

• Magnetizem in električni tok sta povezana: ko teče električni tok 
(dopolnite) 
 …………………………………………………………………………….  
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Uporaba elektrostatike 
(avtor: F. Dimc) 
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Mikroelektromehanski pretvornik oz. MEMS  (načelo delovanja), za merjenje 
pospeška pri premem gibanju in pri kroženju. 
 
Izmerjene spremembe kapacitivnosti so sorazmerne pospešku na miniaturno 
maso, ki je preko vzmeti pripeta na ohišje. 
 

 
 

Primerjaj http://www.sensorland.com/HowPage023.html 
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