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विद्युतधारा (Electric Current) 

➔ कोणत्याही विद्युत-िाहकाच्या प्रते्यक अणूजिळ एक वकिं िा एकापेक्षा जास्त Electron असे असतात वक ते अनु 

कें द्रकाशी अवतशय कमी बलाने बािंधलेले असतात, त्यािंना मुक्त Electron म्हणतात.  

➔ िाहकामधे हे मुक्त Electron एका भागाकडून दुसऱ्या सहजपणे जाऊ शकतात.  

➔ या मुक्त Electron बरोबरच Negative charge चे िहन होते. 

➔ िाहकातून िाहणारा Electron चा प्रिाह वकिं िा ठराविक कालािधीत िाहणारा विद्युत प्रभार म्हणजे 'विद्युतधारा' 

होय . 

𝐼 =  
𝑄

𝑡
 

𝐼 =  𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 (𝐴) 

𝑄 =  𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏(𝐶) 

𝐼 =  𝑇𝑖𝑚𝑒(𝑡) 

➔ येथे कुलिंब (Coulomb) हे इलेक्ट्रि क चाजजचे एकक आहे. 

➔ िाहकातून िाहून जाणाऱ्या शुल्काचे प्रमाण जेव्हा 1 अँवपअर प्रिाह 1 कूलम्बसाठी किं डररमधून िाहते. I.e. 1𝐶 =

 1𝐴 𝑋 1𝑠 

विभािंतर (Potential Difference) 

➔ आकाशात चमकणाऱ्या विजेचा प्रकाशझोत हा आकाशातून जवमनीकडे जातो, म्हणजे आकाशाकडे जास्त potential 

असते, तर जवमनीकडे कमी potential असते. या प्रवियेमधे्य वनमाजण होणारे विभाििंतर  107𝑉𝑜𝑙𝑡 असते. 

➔ विद्युत विभि (Electric potential) म्हणजे िाहकाच्या एखाद्या वबिंदू जिळील विद्युत पातळी होय. 

➔ जर िाहकाच्या दोन टोकातील विद्युत पातळीत फरक असेल, तरच विद्युतधारा िाहते. 

➔ ठराविक प्रभार (Charge) एका वबिंदूपासून दुसऱ्या वबिंदु पयंत जात असताना घडलेले कायज म्हणजे विभाििंतर होय. 

विभाििंतर =  कायज  / प्रभार 

𝑉(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒)  =  𝑊 (𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒)  / 𝑄 (𝐶) 

➔ विभाििंतर मोजण्यासाठी Voltmeter  चा उपयोग केला जातो. 

वटपणी - Circuit मधे्य Voltmeter हे समािंतर (Parallel) जोडले जाते. 

रोध (Resistance)  
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➔ जेव्हा िाहकातील Electron एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे गतीमान होतात, तेव्हा ते मुक्त Electron इतर 

बिंवदस्त Electron िर जाऊन आदळतात. या आघातामुळे Electron च्या प्रिाहाला अडथळा वनमाजण होतो, या 

अडथळा वनमाजण करण्याच्या िाहकाच्या गुणधमाजस Resistance म्हणतात.  

𝑅 =  𝑉 / 𝐼 

𝑅 𝛼 𝑉ि  𝑅 𝛼 1 / 𝐼 

➔ रोध ि विद्युतधारा एकमेकािंच्या व्यस्त प्रमाणात असते. रोध िाढिला असता, विद्युतधारा कमी होते. Vice Versa, 

तर रोध कमी केले असता, विद्युतधारा िाढते. 

➔ विभाििंतर ि रोध सम प्रमाणात असते, विभाििंतर िाढिले असता, रोध िाढतो, परिं तु विद्युतधारा िाढण्याचे प्रमाण 

रोधापेक्षा जास्त असते. 

Types of Conductors 

A. Conductor 

• या मधे्य मुक्त Electron चे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे रोध हा कमी असतो.  

• उदा. Aluminium, Copper, etc.  

B. Semiconductor 

➔ असा पदाथज जो िाहक (Conductor) ि दुिाजहक (Insulator) या दोन्हीचे गुणधमज दाखितो, त्याला Semi- 

Conductor म्हणतात. 

➔ Semiconductor मधे्य तापमान िाढविले असता, तो िाहकाचे गुणधमज दाखवितो, तर तापमान कमी केले असता, तो 

दुिाजहकाचे गुणधमज दाखितो.  

➔ उदा. Silicon, Germanium, etc.  

C. Super Conductor 

➔ असे पदाथज ज्यामधील तापमान कमी केले असता, रोध कमी होतो ि  ठराविक तापमानाला जर रोध Zero होत असेल, 

तर त्या पदाथाजला Super Conductor म्हणतात.  

➔ उदा. Mercury, Fullerene (C-60), etc.  

D. Insulator  

➔ या मधे्य मुक्त Electrons नसतान / कमी असतात, म्हणून विद्युतधारा या मधून िाहत नाही. 

➔ उदा. Plastic, लाकडू, etc. 

Ohm चा वनयम 
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➔ िाहकाची भौवतक क्ट्थथती कायम असताना िाहकातून िाहणारी विद्युतधारा ही त्या िाहकाच्या दोन टोकातील 

विभाििंतराशी समानुपाती असते. 

𝑉 =  𝐼 

𝑉𝛼 𝐼 

➔ चािंदी, Aluminium, तािंबे, etc. यािंसारख्या िाहकामधे्य ज्या प्रमाणात विभाििंतर िाढते, त्याप्रमाणात विद्युतधारेमधे्य 

िाढ होते. म्हणून या Conductor's ला Ohmic Conductors म्हणतात. 

➔ काही िाहक ohm च्या वनयमािंचे पालन करत नाहीत. म्हणजे त्या िाहकािंमधे्य विभाििंतर ज्या प्रमाणामधे्य िाढते, त्या 

प्रमाणामधे्य विद्युतधारेत िाढ होत नाही.  

उदा. डायोड, थमीस्टर, etc.  

रोधकता (Resistivity) 

➔ रोधकता का पदाथाजचा गुणधमज असून, िेगिेगळ्या पदाथाजची रोधकता िेगिेगळी असते. 

➔ िाहकाचा रोध हा त्या िाहकाची लािंबी (l) ि  के्षत्रफळ (A) यािंच्यािर अिलिंबून असतो. 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 

𝑅 𝛼 𝑙 , 𝑅 𝛼
1

𝐴
& 𝑅 𝛼 𝜌 

जेथे, ρ किं डररची प्रवतरोधकता म्हणून ओळखली जाते. 

➔ पदाथाजच्या रोधकतेचा चढतािम म्हणजेच विद्युतधारेचा उतरता िम 

1) चािंदी (Ag) 

2) Copper 

3) Aluminium (Al) 

4) Tungsten 

5) लोखिंड 

6) Chromium 

7) मॅगनीज 

Que. धातुिंमधील विद्युत चालकता कमी ते जास्त िमानुसार (MPSC Subordinate Combine Prelim 2017) 

(1) Al, Ag, Cu   (2) Al, Cu, Ag   (3) Cu, Al, Ag  (4)Al, Cu, Al 

From metals electrical conductivity increases in the order of 

(1) Al, Ag, Cu   (2) Al, Cu, Ag   (3) Cu, Al, Ag  (4)Al, Cu, Al 
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Internal Resistance  

 𝑅 +  𝑟 =  𝑉 / 𝐼 

 Where, r = internal resistance  

रोधाची एकसर ि समांतर जोडी (Resistors in Series and Parallel) 

 

 

A. एकसर जोडणी  

➔ Circuit मधील प्रते्यक भागातून समान विद्युतधारा िाहते. 

➔ एकसर जोडणीमधे्य प्रते्यक रोधासाठी विभाििंतर हा िेगिेगळा असतो.  

➔ ही जोडणी Circuit मधील रोध िाढविण्यासाठी ि विद्युतधारा कमी करण्यासाठी िापरली जाते. 

➔ एकसर जोडणी मधील पररणामी रोध हा त्या जोडणीतील स्वतिंत्र रोधाच्या बेरजे इतका असतो   

𝑅𝑠 =  𝑅1 + 𝑅2 +  𝑅3. ..  

➔ एकसर जोडणीतील पररणामी रोध हा त्या जोडणीतील स्वतिंत्र रोधापेक्षा जास्त असतो. 

B. समांतर जोडणी 

➔ Circuit मधील प्रते्यक भागातून समान Potential Differenceिाहते.  

➔ समािंतर जोडणी मधे्य प्रते्यक रोधासाठी विद्युतधारा िेगिेगळी असते. 

➔ ही जोडणी Circuit मधील रोध कमी करण्यासाठी ि विद्युतधारा िाढविण्यासाठी िापरली जाते. 

➔ समािंतर जोडणीचा पररणामी रोध स्वतिंत्र रोधाच्या बेरजेपेक्षा ही कमी असतो  

1/𝑅𝑝 = 1/𝑅1 + 1/𝑅2 + 1/𝑅3. ..  

➔ समािंतर जोडणीतील पररणामी रोध जोडणीतील प्रते्यक स्वतिंत्र रोधा पेक्षा ही कमी असतो. 

विद्युतधाराचा औक्ट्िक पररणाम 

➔ जेव्हा एखाद्या िाहकातून विद्युतधारा जाऊ लागते, तेव्हा िाहकातून मुक्त electron, जास्त विभाि असलेल्या 

टोकािंकडून कमी विभि असलेल्या टोकाकडे जाऊ लागतात.  
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➔ या हलचालीत मुक्त electrons या िाहकातील इतर electron ि ions िर आघात होतो. 

➔ प्रते्यक आघाताच्या िेळी electron च्या अिंगी असलेल्या गवतज ि क्ट्थथतीज ऊजेचे काही प्रमाणात उिता ऊजेत 

रूपािंतर होते, त्यामुळे िाहकाचे तापमान हळू हळू िाढत जाते. 

➔ अशा प्रकारे िाहकातून विद्युतधारा िाहत असताना उिता ऊजाज वनमाजण होण्याच्या वियेला विद्युतधाराचा औक्ट्िक 

पररणाम म्हणतात. 

Joule's चा वनयम 

िाहकातून जाणारी विदयुतधारा 'I' ही 't' या कालािधीसाठी 'R' रोध असलेल्या िाहकातून जाऊ वदल्यास तयार 

होणारी उिता ही  

1) विद्युतधारेचा िगज (𝐼2) 

2) िाहकाचा रोध (R) 

3) िाहकातील विभाििंतर (v)  

4) विद्युतधारा िाहनाचा कालािधी (t) 

या सगळ्याशी समानुपाती (Directly proportional) असते. यालाच जू्यलचा वनयम म्हणतात. 

So, 

𝑉 =  𝑊/𝑄 

𝑊 =  𝑉 𝑋 𝑄 

𝐻 =  𝑉 𝑋 𝑄 

But, 𝐼 =  𝑄/𝑡 

𝐻 =  𝑉 𝑋 𝐼 𝑋 𝑡 

But, 𝑉 =  𝐼𝑅 

𝐻 =  𝐼2 𝑋 𝑅 𝑋 𝑡 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 

 

 𝐻 =  𝐼2 𝑋 𝑅 𝑋 𝑡 / 4.18 𝐶𝑎𝑙    

Que. जर 0.3A इतकी विद्युतधारा 418𝛺 रोध असलेल्या तारेच्या कुिं डलातून एका वमवनटासाठी प्रिावहत केली तर वकती 

कॅलरी उष्मा वनमाजण होईल ?  (MPSC Subordinate Combine Prelim 2018 
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(1) 240 

(2) 540 

(3) 418 

(4) 60 

Find the heat generated in calories if a current of 0.3A is passed through a coil of resistance 418𝛺 for 

one minute. 

(1) 240 

(2) 540 

(3) 418 

(4) 60 

AC and DC (Alternating & Direct Current) 

A. AC 

➔ जेव्हा Electrons चे िहन हे Op and Down अशा पद्धतीने होते. त्यविळेस जी विद्युतधारा िावहली जाते, त्याला AC 

म्हणतात. 

➔ भारतामधे्य Electrons चे 50 िेळा Up ि Down घडून येते, म्हणून भारतामधे्य AC िारिंिरना 50Hz असते. 

➔ AC घरगुती उपकरणात िापरले जाते. 

➔ AC चे DC मधे्य रुपािंतर करण्यासाठी Rectifier िापरले जाते.   

B. DC 

➔ Electrons चे िहन एकाच वदशेने होते. 

➔ Electrons चे कोणत्याही प्रकारे Up ि Down अशी हलचाल होत नाही, म्हणून Direct Current ची िारिंिारता zero 

असते. 

➔ DC चा उपयोग Industrial purpose साठी केला जातो.  

➔ DC चे रुपािंतर AC मधे्य करण्यासाठी Oscillator चा उपयोग केला जातो. 
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