
Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

№ з/п Тема заняття Вид заняття 

12 

Тема 5. Електричне поле 

Напруженість електричного поля. Робота з переміщення 

заряду в електростатичному полі. Потенціал 

електростатичного поля. Різниця потенціалів 

Лекція №9 

 
 Провідники в електростатичному полі. Діелектрики в 

електростатичному полі 

Самостійна робота 

№ 13 

13 
Електроємність. Конденсатори. Енергія електричного 

поля 

Лекція №10 

14 

Тема 6. Закони постійного струму. 

Електричний струм. Сила струму. Послідовне і 

паралельне з’єднання провідників. ЕРС. Закон Ома для 

повного кола 

Лекція №11 

 

Наслідки із закону Ома для повного кола Робота й 

потужність електричного струму Коефіцієнт корисної дії 

джерела струму 

Самостійна робота 

№ 14 

15 
Визначення ЕРС, внутрішнього опору джерела 

електричної енергії 

Лабораторна 

робота № 1 

 
Електричний струм в різних середовищах 

 

Самостійна робота 

№ 15 

16 
Визначення особливостей послідовного і паралельного 

з’єднань споживачів електричного струму 

Лабораторна 

робота № 2 

17 

Тема 8. Електромагнітне поле. 

Електромагнітна індукція. Енергія електромагнітного 

поля. 

Лекція № 12 

 
Електромагнітні коливання Самостійна робота 

№ 16 

18 Змінний електричний струм. Лекція №13 

 
Трансформатор. Генератори змінного струму 

 

Самостійна робота 

№ 17 

19 
Розв’язання задач в колах постійного і змінного струму Практична робота 

№ 2 

 
Підсумкове тестування з розділу Електричний струм.  Самостійна робота 

№ 18 

20 
Семінар за розділом Електричний струм Семінарське 

заняття № 3 

 

  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Лекція № 9 

Тема 5. Електричне поле 

Напруженість електричного поля. Робота з переміщення заряду в 

електростатичному полі. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів. 

 Мета:нагадати студентам основні поняття електростатики, сформувати у 

студентах уявлення про електричне поле і його властивості; дати поняття про 

напруженість електричного поля, ознайомити з роботою електростатичних сил, з 

енергетичною характеристикою електростатичного поля. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення: Виявлення електричного поля зарядженої кулі за допомогою 

зарядженої гільзи. Відхилення стрілки електрометра, поміщеного в електричне 

поле заряду. Досліди із султанами, установленими на ізолювальних штативах. 

 ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Електричний 

струм». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Основні поняття електричного поля. 

2. Напруженість електричного поля 

3. Робота по переміщенню заряду в однорідному електростатичному полі 

4. Потенціал електростатичного поля 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

  Електричне поле зарядженої кулі діє на заряджену порошину, що 

перебуває поблизу неї. Чи діє поле порошини на кулю? 

  Чому стрілка електрометра відхиляється, якщо до нього піднести 

заряджений предмет, не торкаючись електрометра? 



Указівка. У результаті поділу зарядів, що відбувається під дією електричного 

поля, стрілка й нижня частина стрижня електрометра набувають 

однойменних зарядів. 

  Маленьку заряджену кульку піднесли до великого металевого листа. 

Покажіть орієнтовний вид силових ліній електричного поля. 

  Однойменно заряджені тіла зближують. Яку роботу при цьому 

виконують сили електричного поля — позитивну або негативну? Як змінюється 

енергія електричного поля: збільшується або зменшується? 

  Як зміниться потенціальна й кінетична енергія позитивного заряду, 

що перебуває на порошині, яка вільно переміщається в полі точкового 

позитивного заряду у напрямку силової лінії? 

  Як треба переміщати точковий заряд у полі іншого (нерухомого) 

точкового заряду, щоб потенціальна енергія взаємодії зарядів не змінювалася? 

  Є два провідники. Один із них має заряд менший, але потенціал 

вищий, ніж в іншого. Як будуть переміщатися електричні заряди під час зіткнення 

провідників? (Відповідь: від провідника з меншим зарядом до провідника з 

більшим зарядом.) 

  Точки A і B розташовані на одній силовій лінії однорідного 

електричного поля. Куди напрямлена напруженість поля, якщо потенціал 

точки B більший, ніж потенціал точки A? 

2. Розв’язання задач. 

 Задача 1.Кожна із двох однакових маленьких незаряджених кульок масою 

0,01 г підвішена у вакуумі на шовковій нитці довжиною 1 м так, що кульки 

стикаються. Першу кульку відвели убік, зарядили й повернули в первинне 

положення. Після цього кульки розійшлися на відстань 14 см. Визначте заряд 

першої кульки, перш ніж її торкнулися. 

Розв'язання. Після торкання заряд першої кульки розподілився між двома 

кульками. У результаті між зарядженими кульками виникла сила кулонівського 

відштовхування. Виконаємо пояснювальний рисунок. 



  

На кожну кульку діють три сили: кулонівська сила , сила ваги tяж й сила 

натягу нитки . Оскільки кульки перебувають у рівновазі, то векторна сума сил 

дорівнює нулю:  + tяж +  = 0. Цю умову буде виконано, якщо модуль 

рівнодіючих сил  і tяж дорівнюватиме модулю сили : Fтяж tg  = F. 

Відповідно до закону Кулона  тому 

 

де q1’ й q2’ — відповідно заряди першої й другої кульки після взаємодії. 

Оскільки система кульок є замкнутою, у ній виконується закон збереження 

заряду: q1 + q2 = q1’ + q’2. Оскільки розміри кульок однакові, 

то q1’ = q2’ = q’, отже, 

 

Значення tg  знайдемо із трикутника ABC: 

 Оскільки  Отже, 

 

З рівняння (1) з урахуванням (2) і (3) одержуємо, що модуль заряду першої 

кульки, перш ніж її торкнулися: 



 

Перевіримо одиниці величин: 

 

Визначимо значення шуканої величини: 

 

Відповідь: заряд першої кульки перед зіткненням 7,8 нКл. 

Задача 2. Заряди двох однакових маленьких металевих кульок 

дорівнюють q1 = -2 нКл і q2 = +10 нКл. Після того як кульки зіткнулися, їх розвели 

на попередню відстань. У скільки разів змінився модуль сили взаємодії між ними? 

Розв'язання. Нехай відстань між кульками дорівнює r. Тоді модуль сили 

взаємодії між ними змінився від  до  Тут q — заряд кожного 

з кульок після зіткнення. Відповідно до закону збереження заряду 2q = q1 + q2. 

Отже,  

 Задача 3.У вершинах при гострих кутах ромба, складеного із двох 

рівносторонніх трикутників зі сторонами l= 25 см, розташовані точкові заряди q1 

= q2 = 2,5 · 10-9Кл. У вершині при одному з тупих кутів ромба розташований 

точковий заряд q3 = -5 · 10-9Кл. Визначте напруженість електричного в четвертій 

вершині ромба. 

Розв'язання. У четвертій вершині ромба кожний із трьох зарядів q1, q2 і q3 

створює своє поле, напруженості яких дорівнюють 1, 2 і 3 відповідно. Згідно 

із принципом суперпозиції результуюча напруженість  у точці A дорівнює 

векторній сумі напруженостей:  = 1 + 2 + 3. 



 

Оскільки поле створює система точкових зарядів, то модуль напруженості 

поля кожного заряду визначають за формулою: 

 Отже,  

Модуль результуючої напруженості E' полів, створених зарядами q1 і q2, 

дорівнює E' = 2E1cos , де  = 60°. Тоді модуль напруженості E в четвертій 

вершині ромба (точці A) дорівнює: 

 

Визначимо значення шуканої величини: 

 

Відповідь: напруженість поля в четвертій вершині ромба дорівнює360 Н/Кл і 

напрямлена до зарядуq3. 

Задача 4. Електрон пролетів прискорювальну різницю потенціалів -300 B. 

Визначте швидкість руху електрона, якщо початкова швидкість його руху 

дорівнює нулю. Маса електрона 9,1 · 10-31 кг, а заряд 1,6 · 10-19Кл. 

Розв'язання. Відповідно до теореми про кінетичну енергію маємо: 

 

де A — робота сил поля, що дорівнює A = e(φ1 - φ2). Таким 

чином,  звідки одержуємо:  

З’ясовуємо значення шуканої величини: 



 

Відповідь: швидкість електрона, що пройшов прискорювальну різницю 

потенціалів, 107 м/с. 

      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. Три однакових позитивних точкових заряди по 18 нКл кожний 

розташовані у вершинах рівностороннього трикутника. Який точковий заряд 

необхідно помістити в центрі трикутника, щоб система зарядів перебувала в 

рівновазі? 

Задача 2. На відстані r = 2 см від нерухомого точкового заряду у вакуумі 

напруженість електричного поля цього заряду E1 = 900Н/Кл. Визначте 

напруженість E2 електричного поля цього заряду на відстані r1 = 10 см від нього. 

Задача 3. У вертикально напрямленому однорідному електричному полі 

перебуває порошина масою 10-9 г й зарядом 3,2 · 10-17Кл. Яка напруженість поля, 

якщо сила ваги порошини врівноважена силою електричного поля? 

Задача 4. Дві нескінченно довгі паралельні плоскі пластини заряджені 

різнойменними зарядами поверхневої густини 3 · 10-4Кл/м2. Відстань між 

пластинами дорівнює 1,5 см. Визначте роботу, яку виконує поле, переміщаючи 

заряд 2,5 · 10-6Кл з однієї пластини на другу. 

  



 

1. Основні поняття електричного поля. 

Електричний заряд — це фізична величина, що характеризує властивість 

частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію. 

1 Кл дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 

с за сили струму в провіднику 1 А:1 Кл = 1 А · 1 с. 

Явища, у яких тіла набувають властивості притягувати інші тіла, називають 

електризацією. 

Повний заряд замкнутої системи тіл або частинок залишається незмінним під 

час всіх взаємодій, що відбуваються в цій системі: 

 

Заряд, поміщений на тілі, розміри якого малі порівняно з відстанями до інших 

тіл, з якими воно взаємодіє, називають точковим зарядом. 

Значення сили , взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо 

пропорційне добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційно квадрату 

відстані r між ними: 

 

2. Напруженість електричного поля 

Відповідно до ідей Майкла Фарадея електричні заряди не діють один на одного 

безпосередньо. Кожний заряд створює в навколишньому просторі електричне 

поле, і взаємодія зарядів відбувається за допомогою полів, створюваних цими 

зарядами. Взаємодія, наприклад, двох електричних зарядів q1 і q2зводиться до 

того, що поле заряду q1 діє на заряд q2, а поле заряду q2 діє на заряд q1. 

Людина не може безпосередньо за допомогою органів почуттів сприймати 

електричне поле, але об’єктивність його існування, матеріальність доведені 

експериментально. 

Поле, як і речовина, є однією з форм існування матерії. 

Ø  Електричне поле — це форма матерії, що існує біля заряджених тіл і 

проявляється в дії з деякою силою на будь-яке заряджене тіло, що перебуває в 

цьому полі. 



Поле, створене нерухомими в цій системі відліку зарядами, називають 

електростатичним. 

Необхідно звернути увагу на те, що електричне поле поширюється в просторі 

хоча й із величезною, але кінцевою швидкістю — швидкістю світла. Завдяки цій 

властивості взаємодія між двома зарядами починається не миттєво, а через певний 

інтервал часу Δt =   l/c, де l — відстань між зарядами, а c — швидкість світла у 

вакуумі. 

Якщо по черзі поміщати в ту саму точку поля невеликі заряджені тіла й 

вимірювати сили, що діють на них з боку поля, то виявиться, що сили прямо 

пропорційні величинам зарядів. Відношення сили до заряду F/q залишається 

постійним, не залежить від модуля заряду й характеризує тільки електричне поле 

в тій точці, де перебуває заряд. Цю характеристику називають напруженістю 

електричного поля. 

Ø  Напруженість електричного поля , — це векторна величина, що 

характеризує електричне й дорівнює відношенню сили , з якою електричне поле 

діє на пробний заряд, поміщений у деяку точку поля, до значення q цього заряду: 

 

Напруженість поля в СІ виражається: [E] = Н/Кл. 

За напрямок вектора напруженості в деякій точці електричного поля 

вибирають напрямок кулонівської сили, що діяла б на пробний позитивний заряд, 

якби він був поміщений у цю точку поля. 

 

Нехай точковим зарядом Q, розташованим у вакуумі, створено електричне 

поле. Щоб знайти напруженість даного поля в довільній точці, помістимо в цю 

точку пробний заряд q. На заряд q, що перебуває на відстані r від заряду Q, діє 



сила  Оскільки модуль напруженості поля E = F/q, одержуємо, що 

модуль напруженості поля точкового заряду  

Принцип суперпозиції 

Знаючи напруженість поля  електричного поля, створеного деяким зарядом у 

певній точці простору, нескладно визначити модуль і напрямок вектора сили, з 

якою поле буде діяти на будь-який заряд q,поміщений у цю точку: 

 

Якщо ж поле утворене не одним зарядом, а декількома, то результуючу силу, 

що діє на пробний заряд з боку системи зарядів, визначають векторною сумою 

всіх сил, з якими діяли б заряди системи окремо на цей пробний заряд. 

Звідси випливає принцип суперпозиції електричних полів: 

Ø  напруженість електричного поля системи N зарядів дорівнює векторній сумі 

напруженостей полів, створюваних кожним з них окремо: 

 

Електричне поле можна зобразити графічно, використовуючи так звані лінії 

напруженості електричного поля (силові лінії) — лінії, дотичні до яких у кожній 

точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля. 

 

Властивості силових ліній: вони не перетинаються; не мають зламів; 

починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативні. Щоб 

охарактеризувати не тільки напрямок, але й модуль напруженості поля в різних 

точках, силові лінії проводять так, що густота силових ліній пропорційна модулю 

напруженості. 

 3. Робота по переміщенню заряду в однорідному електростатичному полі 



Нехай в однорідному електричному полі напруженістю   позитивний 

точковий заряд q переміщується із точки 1 з координатою x1 в точку з 

координатою x2. 

 

 Обчислимо роботу, виконану силами електростатичного поля під час 

переміщення цього заряду. Робота, виконана силою  з переміщення тіла, 

дорівнює A = Fscos . У нашому випадку сила  = q , аscos  = d = x2 – х1. 

Виходить, робота сил однорідного електростатичного поля під час 

переміщення електричного заряду із точки 1 у точку 2 дорівнює:  

A1-А2 = qE(x2 - x1), або A1-А2 = qEd. 

Якби заряд переміщався із точки 2 у точку 1, то знак роботи змінився б на 

протилежний, тому що роботу виконували б проти сил поля. Очевидно, що під 

час переміщення заряду q із точки 1 у точку 2 і назад була виконана робота, що 

дорівнює: A = A1 + A2. Оскільки заряд q повернувся у вихідну точку, то система 

зарядів залишилася незмінною, а отже, і поле залишилося колишнім. Кожне поле 

має певну енергію. Енергія в цьому випадку залишилася незмінною, а оскільки 

робота є мірою зміни енергії, то сумарна робота дорівнює нулю: A = 0. Звідси 

випливає, що |A1| = |A2|. 

Аналогічні міркування можна провести й у випадку, якщо переміщати 

заряд q із точки 1 у точку 2 і назад по інших траєкторіях. На підставі 

вищевикладених міркувань можна зробити висновки: 

1) робота в електростатичному полі залежить не від форми шляху, а тільки від 

положення точок у полі, між якими переміщається заряд; 

2) робота з будь-якого замкнутого контуру в електростатичному полі дорівнює 

нулю. 



Нехай поле створене позитивним точковим зарядом Q, розташованим у 

вакуумі, а позитивний пробний заряд q рухається в цьому полі із точки 1 у точку 

2. 

Припустімо, що спочатку заряд q рухався уздовж радіуса на ділянці 1  2', а 

потім уздовж дуги на ділянці 2'  2. Тоді робота A1-2 поля під час переміщення 

заряду із точки 1 у точку 2 дорівнює сумі робітA1-2’, і A2’-2 на цих ділянках: 

 

 

 Очевидно, що робота A2’-2 дорівнює нулю, оскільки в цьому випадку вектор 

сили в будь-який момент часу перпендикулярний до вектора переміщення. Щоб 

визначити роботу A1-2’, розіб’ємо весь шлях rзаряду на ділянці 1  2' на дуже 

маленькі відрізки Δr, на яких силу можна вважати постійною. Тоді робота 

ΔA поля на кожному відрізку Δr дорівнюватиме: 

 

Роботу поля на всьому шляху можна знайти як суму: 

 

Звідси можна обчислити роботу, яку виконують сили поля, створеного 

точковим зарядом Q, під час переміщення пробного заряду q із точки 1 у точку 2: 

 

Тіло, що перебуває в потенційному полі, має потенціальну енергію, за рахунок 

зменшення якої сили поля виконують роботу. Тому заряджене тіло, поміщене в 

електричне поле, має потенціальну енергію. А різниця її значень у довільних 



точках 1 і 2 дорівнює роботі, яку повинні виконати сили поля, щоб перемістити 

заряд із точки 1 у точку 2: A1-2 = Wn1 - Wn2. 

Отже, A1-2 = -ΔWn, де Wn1 і Wn2 — потенціальні енергії заряду в точках 1 і 2 

відповідно. 

Виберемо нульову точку (нагадаємо, що нульовою точкою називається точка, у 

якій потенціальна енергія заряду дорівнює нулю). Зазвичай за нульову точку 

вибирають будь-яку точку, що нескінченно віддалена від зарядів, які створюють 

поле: Wn  0, якщо r  ∞. 

У цьому випадку Wn2 = 0, а W1-∞ = Wn1. 

Тобто потенціальна енергія заряду в даній точці електростатичного поля 

дорівнює роботі, яку повинне виконати поле з переміщення заряду із цієї точки в 

нескінченність. 

Отже, Таким чином, енергія взаємодії двох точкових зарядів має 

сенс роботи, яку повинне виконати електростатичне поле для збільшення відстані 

між цими зарядами від r до нескінченності. 

Якщо система складається із зарядів одного знака, то внаслідок дії сил 

відштовхування заряди намагаються віддалитися один від одного на нескінченно 

велику відстань. 

Тому енергія системи зарядів є позитивною; у результаті видалення зарядів 

енергія системи зменшується до нуля (графік 1 на рисунку). 

 

 Якщо система складається із зарядів протилежних знаків, тоді уже не сили 

поля, а зовнішні сили мають виконати позитивну роботу, щоб віддалити заряди на 

нескінченно велику відстань. Тому у разі віддалення зарядів один від одного 



енергія їх взаємодії буде збільшуватися до нуля, а від самого початку вона була 

негативною (графік 2 на рисунку). 

4. Потенціал електростатичного поля 

Для визначення роботи електростатичного поля необхідно ввести енергетичну 

характеристику поля. Скористаємося для цього тим, що кожній точці поля 

відповідає певна потенціальна енергія Wp взаємодії заряду q з полем. Але ця 

енергія не є характеристикою поля — вона залежить від значення заряду q. 

Оскільки сила, з якою поле діє на заряд, прямо пропорційна q, потенціальна 

енергія Wp також прямо пропорційна q. Звідси випливає, що відношення Wp/q не 

залежить від заряду. Тому ця величина може служити характеристикою поля в 

певній точці. Її називають потенціалом і позначають φ. 

Потенціал електростатичного поля в певній точці — це скалярна величина, що 

характеризує енергетичні властивості поля й дорівнює відношенню потенціальної 

енергії Wn електричного заряду, розташованого в цій точці поля, до 

значення q цього заряду: 

 

Якщо в полі, створеному у вакуумі точковим зарядом Q, на 

відстані r перебуває пробний заряд q, то потенціальна енергія Wn взаємодії цих 

зарядів  Використовуючи цю формулу, одержуємо вираз для 

обчислення потенціалу φ поля, створеного точковим зарядом Q, у точках на 

відстані r від цього заряду: 

 

Щоб однозначно визначити потенціал у будь-якій точці, спочатку необхідно 

вибрати нульову точку. За таку точку обрана «нескінченність», тобто точка, 

віддалена на дуже велику відстань: φ  0, якщо r  ∞. 

Якщо Q > 0, то φ > 0, а якщо Q < 0, то φ < 0. 

Потенціал у деякій точці може мати різні значення, пов’язані з вибором 

нульової точки, тому важливу роль тут відіграє не сам потенціал, а різниця 

потенціалів, що не залежить від вибору нульової точки. 



Коли в електростатичному полі заряд рухається із точки 1 у точку 2, це поле 

виконує роботу, що дорівнює зміні потенціальної енергії заряду, узятої із 

протилежним знаком: A1-2 = -ΔWn. Таким чиномA1-2 = -Wn1 – Wn2. 

Скориставшись виразом Wn = qφ, одержуємо:  

Звідси:  

Різниця потенціалів між двома точками дорівнює відношенню роботи поля під 

час переміщення заряду з початкової точки в кінцеву до цього заряду: 

 

У СІ роботу виражають у джоулях, а заряд — у кулонах. Тому різниця 

потенціалів між двома точками поля дорівнює 1 В, якщо під час переміщення 

заряду в 1 Кл із однієї точки в іншу електричне поле виконує роботу в 1 Дж: 

 

Нехай із точки 1 у точку 2 під дією поля переміщується заряд q. 

 

 Виконану при цьому роботу можна визначити двома 

способами:  — проекція 

вектора  на вісь OX , проведену через точки 1 і 2. Порівнюючи обидва вирази 

для роботи, одержуємо:  звідки  або остаточно: 

Ø  напруженість електричного поля дорівнює різниці потенціалів, що припадає 

на одиницю довжини уздовж лінії напруженості: 

 



Якщо d > 0 (тобто переміщення відбувається в напрямку силових ліній), φ1 - 

φ2 > 0, тобто потенціал зменшується. 

Напруженість електричного поля напрямлена у бік убування потенціалу. 

З останньої формули випливає, що одиниця напруженості може вимірюватися 

у В/м. Напруженість однорідного поля дорівнює 1 В/м, якщо різниця потенціалів 

між двома точками, з’єднаними вектором завдовжки 1 м і напрямленим уздовж 

напруженості поля, дорівнює 1 В. 

Для наочного подання електричного поля, крім силових ліній, використовують 

еквіпотенціальні поверхні. 

Ø  Еквіпотенціальна поверхня — це поверхня, у всіх точках якої потенціал 

електростатичного поля має однакове значення. 

Еквіпотенціальні поверхні тісно пов’язані із силовими лініями електричного 

поля. Якщо електричний заряд переміщується по еквіпотенціальній поверхні, то 

робота поля дорівнює нулю, оскільки A = -qΔφ, а на еквіпотенціальній поверхні 

Δφ = 0. Оскільки робота A = Fscos , але A = 0, а F ≠ 0 й s ≠ 0, то cos  = 0, отже, 

 = 90°. 

Силові лінії електростатичного поля перпендикулярні до еквіпотенціальних 

поверхонь. 

Крім того, силові лінії вказують напрямок максимального зменшення 

потенціалу електростатичного поля. 
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Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Лекція 10 

Електроємність. Конденсатори. Енергія електричного поля 

Тема заняття:  Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види 

конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Лабораторна робота 

«Вимірювання ємності конденсатора» 

Мета заняття: навчальна – ознайомити студентів з поняттям «ємність» та 

«конденсатор», формувати у студентів вміння користуватися науково-

популярною літературою та виявлення творчих здібностей (написання звітів 

дослідів та ін.); виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при 

відповідях  і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо 

себе. 

План уроку 

1. Електроємність провідників різної форми. 

2. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора 

3. Види конденсаторів 

4. Розв’язання задач  

І. Організаційна частина  

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності 

Оголошення теми і мети уроку 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Електроємність провідників різної форми. Ми вже дізнались, що в 

провіднику, вміщеному в електричне поле, відбувається перерозподіл зарядів 

доти, поки зовнішнє поле всередині провідника не скомпенсується власним 

полем розділених зарядів. Всі заряди розміщуються на зовнішній поверхні 

провідника, яка є еквіпотенціальною. Потенціал будь-якої точки цієї поверхні 

вважається потенціалом усього провідника. 

З'ясуємо, як змінюватиметься потенціал провідника, якщо змінювати його 

заряд. Візьмемо провідник (наприклад, металеву кулю), 

ізольований від Землі та інших провідників, і, не 

змінюючи його положення відносно інших провідників, 

будемо його електризувати (збільшувати заряд) (мал. 26). 

За допомогою електрометра1 вимірюватимемо відповідні 

значення потенціалу провідника. Побачимо, що у 

скільки разів збільшується заряд кулі, у стільки ж 

зростає її потенціал, тобто заряд провідника прямо пропорційний потенціалу, 

q ~ φ. У водячи коефіцієнт пропорційності, отримуємо q=С φ, де С - 

коефіцієнт пропорційності, сталий для умов даного досліду. Якщо ми 

замінимо провідник іншим (наприклад, кулею більших розмірів) або змінимо 

зовнішні умови досліду, то значення коефіцієнта С буде іншим. Цей кое-

фіцієнт пропорційності називають ємністю (або електроємністю)2 

провідника. 

Електроємність С - скалярна фізична величина, що характеризує здатність 

провідників накопичувати і утримувати певний електричний заряд. Вона 

вимірюється відношенням заряду q, який надали відокремленому 

провідникові, до його потенціалу φ, С = q/ φ/ 

На практиці найчастіше використовують мікро- та піко- фаради: 1 мкФ = 10 

6 Ф, 1 пФ = 10-12 Ф. 

Досліди показують, що ємність провідника залежить від його розмірів і 

форми. Проте не залежить від матеріалу, агрегатного стану, форми і розмірів 

порожнини всередині провідника (поясніть самостійно чому). З'ясуємо умови, 

від яких залежить електроємність провідника. 

Оскільки провідник електризується через вплив, електроємність провідни-

ка повинна залежати від розміщення поблизу нього інших провідників і від 

навколишнього середовища. 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



4. Розв’язування задач 

 

IV. Домашнє завдання: §  8,9 ст 35-39 

 

 

  



 

Якщо двом ізольованим провідникам надати заряди q1 і q2, то між ними виникне деяка різниця 

потенціалів Δφ, яка залежить від величин зарядів і геометрії провідників. Різницю потенціалів 
Δφ між двома точками в електричному полі часто називають напругою і позначають літерою U. 
Найбільший практичний інтерес має той випадок, коли заряди провідників однакові по модулю і 
протилежні за знаком: q1 = – q2 = q. В цьому випадку можно ввести поняття електричної ємності. 
 
 

 
Електричною ємністю системи з двох провідників називають фізичну величину, яка 
визначається як відношення заряду q одного з провідників до різниці потенціалів Δφ між ними: 

 

 С= q/Δφ = q/U 

 
В системі СІ одиниця електроємності називається фарада (Ф): 
 

1Ф = 1Кл/1В 

 
Величина електроємності залежить від:  
 форми, 

 розмірів провідників та  

 властивостей діелектрика, який розділяє провідники. 

Існують такі конфігурації провідників, в яких електричне поле виявляється зосередженим 
(локалізованим) лише в деякій ділянці простору. Такі системи 

називають конденсаторами, а провідники, які утворюють конденсатор, називають 

обкладками. 
 
Найпростіший конденсатор – система з двох плоских провідних пластин, розташованих 
паралельно одна до другої на малій, по відношенню до розмірів пластин, віддалі і розділених 

шаром діелектрика. Такий конденсатор називають плоским конденсатором.  

 

Мал. 1 Електричне поле плоского конденсатора 

 
 Електричне поле плоского конденсатора в основному локалізоване між пластинами (мал. 1); 
однак, поблизу країв пластин  в оточуючому просторі також є  порівняно слабке електричне 
поле, яке називають полем розсіяння. В багатьох задачах можна наближено знехтувати полем 
розсіяння і вважати, що електричне поле плаского конденсатора цілком зосереджено між його 
обкладками (мал. 1.1). Однак в деяких задачах нехтувати полем розсіяння не можна, так як при 
цьому порушується потенціальний характер електричного поля. 

http://2.bp.blogspot.com/-N-mEkwSAIuY/UZJTLrexsTI/AAAAAAAAGSI/xfLmgY2Lrbw/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BB+1.bmp


 

Мал. 1.1 Електричне поле ідеального конденсатора 

 
Кожна з заряджених пластин плаского конденсатора створює поблизу поверхні електричне 
поле, модуль напруженості якого виражає співвідношення:  
 

Е- = Е+ = σ/2ε0 

 

де σ - поверхнева густина заряду обкладок, ε0 - електрична стала. 
Всередині конденсатора вектори Е+ і Е-  паралельні; а тому модуль напруженості сумарного 
поля дорівнює: 

Е = σ/ε0 

За межами пластин вектори Е+ і Е-   направлені в різні сторони, і тому E = 0. 
 
Поверхнева густина σ заряду пластин дорівнює q / S, де q – заряд, а S – площа кожної 
пластини. Різниця потенціалів Δφ між пластинами в однорідному електричному полі дорівнює 
добутку E∙d, де d – відстань між пластинами. З цих співвідношень можна отримати формулу для 
електроємності плоского конденсатора:  
 

С = ε0εS/d 

 
Електроємність плоского конденсатора прямо пропорційна площі пластин (обкладок) і 
обернено пропорційна віддалі між ними. Якщо простір між обкладками заповнено 
діелектриком з діелектричною проникністю середовища ε,то електроємність конденсатора 
збільшується в ε разів. 

Прикладами конденсаторів з іншою конфігурацією обкладок можуть бути сферичний і 
циліндричний конденсатори.  
 
Сферичний конденсатор – це система з двох концентричних провідних сфер радіусів R1 і R2.  
Циліндричний конденсатор – система з двох співвісних (коаксіальних) провідних циліндрів 
радіусів R1 і R2 і довжини L.  
Ємності цих конденсаторів, заповнених діелектриком з діелектричною проникністю ε, 
виражають формулами:  
 

http://2.bp.blogspot.com/-KTnKs8vfc-o/UZJTh2MoEcI/AAAAAAAAGSQ/V-ZGafFP8EI/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BB+1.1.bmp


 
 
  

 

Мал. 2 

Конденсатори можуть з’єднуватися між собою, утворюючи батареї конденсаторів. При 
паралельному з’єднанні конденсаторів (мал. 2) напруги на конденсаторах однакові: U1 = U2 = U, 
а заряди рівні q1 = С1U і q2 = С2U. Таку систему можна розглядати як конденсатор 
електроємності C, заряджений зарядом q = q1 + q2 при напрузі між обкладками  U. 
 
Таким чином, при паралельному з’єднанні ємності додаються. 

 
При послідовному з’єднанні (мал. 2) однаковими є заряди обох конденсаторів: q1 = q2 = q, а 
напруги на них рівні U1 = q/C1   і U2 = q/C2.   Таку систему можна розглядати як один 
конденсатор, заряджений зарядом q до напруги між обкладками U = U1 + U2. 
 
При послідовному з’єднанні  конденсаторів додаються обернені величини ємностей. 

 
Формули для паралельного і послідовного з’єднання справедливі для довільного числа 
конденсаторів, з’єднаних в батарею. 
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Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Лекція № 11 

Тема 6. Закони постійного струму. 

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. 

 Мета:поглибити знання учнів про електричний струм; розглянути, які 

потрібні умови для протікання струму в замкнутому колі, й з'ясувати роль 

джерела струму. розглянути, як змінюються сила струму в колі й напруга на 

полюсах джерела залежно від зовнішнього опору кола R. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Вимірювання сили струму й напруги в колі з послідовно 

з’єднаними провідниками.  Вимірювання сили струму й напруги в колі з 

паралельно з’єднаними провідниками. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Електричний 

струм». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Основні поняття електричного кола. 

2. Послідовне й паралельне з'єднання провідників 

3. ЕРС. Закон Ома для повного кола 

4. Закон Ома для повного кола 

5. Наслідки із закону Ома для повного кола 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

- Три провідники, опори яких R, 2R і 3R, увімкнули в коло послідовно. Чи 

однакової сили струм пройде по цих провідниках? Чи однакова напруга 

на кожному з них? 



- Три провідники, опори яких R, 2R і 3R, увімкнули в коло паралельно. Чи 

однакова напруга на кожному з них? Чи однакової сили струм пройде по 

цих провідниках? 

- Як варто розуміти, що ЕРС одного джерела більше за ЕРС іншого? 

- Від чого залежить знак ЕРС у законі Ома для повного кола? 

Задача 1. П’ять резисторів з’єднані так, як показано на рисунку. Визначте 

загальний опір кола, якщо 

 

  

 

  

2. На рисунку наведена схема ділянки електричного кола. Визначте загальний 

опір цієї ділянки. 

  

 

№ 3 В обмотці електродвигуна, опір якої 0,75Ом, сила струму 20А. Яка 

кількість теплоти виділяється цією обмоткою за 1 хвилину роботи 

електродвигуна? 

Дано: 

R = 0,75 Ом 

I = 20 А 

t = 1 хв = 60 с 

Розв’язання: 

Кількість теплоти, що виділилася на зовнішній ділянці, 

визначається за формулою Q =  І2 R t. 

Визначимо значення шуканої величини: 



Q — ? 
 

Q = 202 · 0,75 · 60 = 400 · 0,75 · 60 = 

= 18 000 (Дж) = 18 (кДж). 

Відповідь: 18 кДж. 

№4 

Дано: 

ε = 230 В 

r = 0,1 Ом 

U = 220 В 

R — ? 

Розв’язання 

Згідно із законом Ома для повного кола сила струму в 

ньому   UR + Ur = ε R 

R(ε -U) = Ur;  

 

Відповідь: 2,2 Ом. 

5. До будинку підведено кабель з мідними жилами загальним перерізом 100 

мм2 .  Довжина кабелю 800 см.  Який опір кабелю ? 

 ( м = 0,017 Ом. мм2/м) 

Розв’язок 

 

1. Дано: 

ρм = 0,017 Ом * мм2/ м                         R = ρ * ι / S 

         ι = 800 см = 8 м 

         S = 100 мм2 

 

         R = ?                                              R = 0,017 Ом * мм2/м * 8 м / 100 мм2 = 

                                                                    =  0,00136 Ом = 1,36 мОм 

Відповідь: опір кабелю становить 1,36 мОм. 

 



6. Дві електричні лампочки, що мають опір 440 Ом і 660 Ом, увімкнені 

паралельно. У першій з них сила струму 0,5 А. Яка сила струму в другій 

лампочці ? 

1. Дано: 

    R1 = 440 Ом                           При паралельному з’єднанні 

    R2 = 660 Ом                                 U1 = U2 

    І1 = 0,5 А    

                                             За законом Ома для ділянки кола 

    І2 = ?                                            U = I * R, тоді 

                                                        U1 = I1 * R1 

                                                        U2 = I2 * R2 

I1 * R1 = I2 * R2 

    I2 = I1 * R1 / R2 ;          I2 = 0,5 А * 440 Ом / 660 Ом = 0,33 А 

Відповідь : у другій лампочці сила струму 0,33 А. 

 

  



 

1. Основні поняття електричного кола. 

•  Електричним струмом називають напрямлений рух заряджених частинок. 

•  Джерела електричного струму — пристрої, що перетворюють різні види 

енергії в електричну енергію. 

•  Сила струму I — це фізична величина, яка характеризує електричний струм і 

дорівнює відношенню заряду Δq, перенесеного через поперечний переріз 

провідника за проміжок часу Δt, до цього проміжку: 

 

•  Якщо ділянка кола не містить джерела струму, електрична напруга U на його 

кінцях чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення 

одиничного позитивного заряду q на цій ділянці: 

U = A/q. 

•  Закон Ома для ділянки кола: сила струму I на ділянці кола прямо 

пропорційна напрузі U на кінцях цієї ділянки: 

I = U/R. 

•  Електричний опір — це фізична величина, що характеризує властивість 

провідника протидіяти електричному струму. 

•  Питомий опір провідника — це фізична величина, що характеризує 

електричні властивості речовини й чисельно дорівнює опору провідника 

довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2: 

 

•  Напрямком струму в провіднику умовно вважають напрямок, у якому 

рухалися б у колі позитивно заряджені частинки. 

  

2. Послідовне й паралельне з'єднання провідників 

Послідовне з'єднання провідників 

З’єднання провідників називають послідовним, якщо воно не містить 

розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно один за іншим. 

Розглянемо ділянку кола, що містить два резистори: 



1. Сила струму в кожному із провідників однакова: І1 = І2 = І. 

2. Напруга на двох провідниках: U = U1 + U2. 

3. Загальний опір провідників: R = R1 + R2. 

4. За послідовного з’єднання двох провідників напруга на кожному 

провіднику прямо пропорційна його опору:  

За послідовного з’єднання n провідників виконуються такі співвідношення: 

 

Необхідно звернути увагу: 

• загальний опір провідників, з’єднаних послідовно, більший від опору 

кожного із цих провідників; 

• загальний опір R послідовно з’єднаних провідників, кожний з яких має 

опір R', дорівнює R = nR', деn — число провідників. 

Паралельне з'єднання провідників 

З’єднання провідників називають паралельним, якщо для протікання струму 

є два або більше шляхи вітки і всі ці вітки мають одну пару загальних точок — 

вузлів. 

У вузлах відбувається розгалуження кола (у кожному вузлі з’єднуються не 

менш трьох проводів). Таким чином, розгалуження є характерною ознакою кола з 

паралельним з’єднанням провідників. 

Розглянемо ділянку кола, що містить два паралельно з’єднаних резистори: 

Загальна напруга на ділянці й напруга на кожному із двох резисторів 

однакова: U = U1 = U2. 

Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в 

окремих вітках: I = I1 + I2. 

Загальний опір провідників:  

У випадку паралельного з’єднання двох провідників сила струму в кожній 

вітці обернено пропорційна її опору:  



За паралельного з’єднання n провідників виконуються такі співвідношення: 

 

Необхідно звернути увагу: 

• загальний опір провідників, з’єднаних паралельно, менший від опору 

кожного із цих провідників; 

• загальний опір R паралельно з’єднаних провідників, кожний з яких має 

опір R' , дорівнює R = R’/n     , де n — число провідників. 

У випадку двох провідників їхній загальний опір  

Вимірювання сили струму й напруги 

Для вимірювання сили струму й напруги використовують розглянуті вище 

з’єднання. Так, наприклад, під час вимірювання сили струму в резисторі сила 

струму в амперметрі повинна бути такою самою, як і в резисторі. Отже, 

амперметр варто приєднувати послідовно до резистора. Увімкнення амперметра 

для вимірювання сили струму не повинне істотно змінювати цю силу струму. 

Отже, опір ділянки кола після увімкнення амперметра (R + RA) має бути дуже 

близьким до опору резистора R, а для цього опір амперметра повинен бути 

набагато менше, ніж опір резистора: RA << R. Такий маленький опір робить 

амперметр дуже «уразливим»: амперметр не можна підключати безпосередньо до 

джерела струму без навантаження, тому що через маленький опір сила струму в 

амперметрі буде надто великою і він вийде з ладу. 

Вимірюючи напругу на резисторі за допомогою вольтметра, напруга на 

вольтметрі повинна бути такою ж, як на резисторі. Тому вольтметр слід 

підключати до резистора паралельно. Загальний опір Ryч ділянки кола в цьому 

випадку не може істотно відрізнятися від опору R резистора. Зі 

співвідношення   випливає, що  тобто RV >> R. 

Отже, опір вольтметра повинен бути дуже значним. Тому його можна 

підключати безпосередньо до джерела струму. 

  



3. ЕРС. Закон Ома для повного кола 

Природа сторонніх сил 

Усередині джерела струму відбувається поділ зарядів, у результаті чого на 

позитивному полюсі джерела накопичується позитивний заряд, а на негативному 

— негативний. Внаслідок цього між полюсами виникає різниця потенціалів, і в 

зовнішній частині кола виникає електростатичне поле, під дією якого в 

зовнішньому колі тече струм. 

Поза джерелом струму вільні заряди рухаються під дією сил 

електростатичного поля, але усередині джерела вони рухаються проти сил цього 

поля. 

Причини руху зарядів у джерелі за своєю природою відрізняються від 

природи кулонівських сил. Сукупність причин, через які відбувається вимушене 

переміщення зарядів усередині джерела струму, називають сторонніми силами. 

Природа сторонніх сил може бути різною: вони можуть виникати в 

результаті хімічних реакцій (у гальванічних елементах і акумуляторах), зміни 

магнітного поля (в електромагнітних генераторах), завдяки світловому впливу (у 

фотоелементах) і т. ін. 

ЕРС джерела струму 

Сторонні сили своєю роботою замикають коло і забезпечують сталість 

струму. Кожне джерело струму характеризується роботою діючих у ньому 

сторонніх сил з переміщення одиниці позитивного заряду, тобто певною 

електрорушійною силою (ЕРС). 

·       Електрорушійна сила  — це скалярна величина, що характеризує 

енергетичні властивості джерела струму й дорівнює відношенню роботи 

сторонніх сил з переміщення позитивного заряду усередині джерела до значення 

цього заряду: 

 

У системі СІ:  



ЕРС джерела струму дорівнює 1 В, якщо сторонні сили, що діють у джерелі, 

виконують роботу 1 Дж, переміщаючи одиничний позитивний заряд від 

негативного полюса до позитивного. 

Будь-яке джерело струму по суті є перетворювачем енергії: у ньому один 

який-небудь вид енергії перетворюється в електричну. Із цього погляду сторонні 

сили й виконують роботу з поділу зарядів (фізична величина, вимірювана 

роботою сторонніх сил з роз’єднання одиниці кількості електрики). 

Напруга на ділянці кола 

Якщо під час проходження по ділянці електричного струму на вільні заряди 

діють тільки кулонівські сили, ділянку називають однорідною, якщо діють і 

кулонівські й сторонні сили, то — неоднорідною. 

Розглянемо неоднорідну ділянку 1-2 електричного кола, зображену на 

рисунку. 

 

 Оскільки ділянка неоднорідна, то робота A1-2 з переміщення вільних 

заряджених частинок, виконувана під час проходження електричного струму на 

цій ділянці, дорівнює: 

 

Тоді робота з переміщення одиничного позитивного заряду на ділянці 1-2 

електричного кола дорівнює: 

 

З урахуванням того, що одержуємо: 

 

де U1-2 — напруга на ділянці 1-2 кола. 

Таким чином, 



·       напруга на ділянці кола — це скалярна величина, яка чисельно дорівнює 

повній роботі A1-2кулонівських і сторонніх сил з переміщення одиничного 

позитивного заряду на ділянці кола: 

 

4. Закон Ома для повного кола 

Визначимо силу струму на неоднорідній ділянці. З урахуванням закону Ома 

для ділянки кола одержуємо: 

 

Якщо з’єднати кінці цієї ділянки, одержимо повне (замкнуте) електричне 

коло, що складається із двох частин — внутрішньої й зовнішньої. Внутрішня 

частина являє собою джерело струму, що має ЕРС  і внутрішній опір r; 

зовнішня — сполучні проводи й резистор загального опору R. 

Для повного кола φ1 = φ2, а загальний опір кола дорівнює сумі опорів 

зовнішньої й внутрішньої частин кола R + r. 

Тоді одержуємо закон Ома для повного (замкнутого) кола: 

·       сила струму в замкнутому колі, що містить одне джерело, дорівнює 

відношенню ЕРС джерела до повного опору кола: 

 

Якщо коло містить кілька послідовно увімкнених елементів з ЕРС 1, 

2, 3 і т. ін., то повна ЕРС кола дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС окремих 

елементів. 

Загальний опір кола дорівнює сумі всіх опорів: 

 

У випадку послідовного з’єднання n однакових джерел струму, кожний з 

яких має ЕРС ' і внутрішній опір r', закон Ома має вигляд: 

 



У випадку паралельного з’єднання n однакових джерел струму, кожне з яких 

має ЕРС ' і внутрішній опір r', закон Ома має вигляд: 

 

5. Наслідки із закону Ома для повного кола 

Коротке замикання 

Як випливає із закону Ома для повного кола, сила струму  убуває 

зі       збільшенням R. Найбільша сила струму відповідає режиму, коли R = 0, 

тобто короткому замиканню. 

Підключення до полюсів джерела струму провідника з дуже малим опором 

називають коротким замиканням, а струм, що при цьому виникає,— струмом 

короткого замикання. 

За короткого замикання сила струму  

Із цієї формули видно, що якщо внутрішній опір джерела дуже незначний, 

струм короткого замикання буде доволі значним, що може вивести джерело з 

ладу. 

Напруга на полюсах джерела струму 

Формулу, що виражає закон Ома для повного кола, можна записати у 

вигляді  — напруга на зовнішній частині 

кола; Ir — напруга на внутрішній частині кола. 

Тоді  

Аналізуючи цю формулу, доходимо висновку, що за незмінної ЕРС (

 = const) напруга на зовнішній частині кола зменшується відповідно до 

збільшення сили струму в колі. 

Використовуючи вираження для сили струму, одержуємо: 

 



Із цієї формули випливає, що якщо коло розімкнуте (R  ∞), то U = , тобто 

напруга на полюсах джерела струму дорівнює ЕРС. Цим користуються під час 

вимірювання ЕРС джерела струму за допомогою вольтметра, опір якого набагато 

більший від внутрішнього опору джерела струму (Rв » r). Вольтметр при цьому 

підключають до клем джерела струму. 

Найменша ж напруга між полюсами дорівнює нулю — їй відповідає коротке 

замикання, за якого сила струму   (струм короткого замикання). На 

малюнку зображений графік залежності напруги на полюсах джерела від 

зовнішнього опору. 

  

 

  

Графік залежності сили струму від зовнішнього опору зображений на 

рисунку.  

 

Коротке замикання 



Як випливає із закону Ома для повного кола, сила струму  убуває 

зі       збільшенням R. Найбільша сила струму відповідає режиму, коли R = 0, 

тобто короткому замиканню. 

Підключення до полюсів джерела струму провідника з дуже малим опором 

називають коротким замиканням, а струм, що при цьому виникає,— струмом 

короткого замикання. 

За короткого замикання сила струму  

Із цієї формули видно, що якщо внутрішній опір джерела дуже незначний, 

струм короткого замикання буде доволі значним, що може вивести джерело з 

ладу. 

Напруга на полюсах джерела струму 

Формулу, що виражає закон Ома для повного кола, можна записати у 

вигляді  — напруга на зовнішній частині 

кола; Ir — напруга на внутрішній частині кола. 

Тоді  

Аналізуючи цю формулу, доходимо висновку, що за незмінної ЕРС (

 = const) напруга на зовнішній частині кола зменшується відповідно до 

збільшення сили струму в колі. 

Використовуючи вираження для сили струму, одержуємо: 

 

Із цієї формули випливає, що якщо коло розімкнуте (R  ∞), то U = , 

тобто напруга на полюсах джерела струму дорівнює ЕРС. Цим користуються під 

час вимірювання ЕРС джерела струму за допомогою вольтметра, опір якого 

набагато більший від внутрішнього опору джерела струму (Rв » r). Вольтметр при 

цьому підключають до клем джерела струму. 



Найменша ж напруга між полюсами дорівнює нулю — їй відповідає коротке 

замикання, за якого сила струму   (струм короткого замикання). На 

малюнку зображений графік залежності напруги на полюсах джерела від 

зовнішнього опору. 

  

 

 Графік залежності сили струму від зовнішнього опору зображений на 

рисунку. 

 

  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Самостійна робота № 15 

Тема 7. Закони постійного струму. 

Електричний струм в різних середовищах 

 Питання для самостійної роботи   

1. Електричний струм у металах 

2. Електричний струм у рідинах 

3. Електричний струм у газах 

4. Електричний струм у напівпровідниках 

5. Напівпровідникові прилади 

6. Електричний струм у вакуумі 

7. Приклади розв’язання задач 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Тестові питання: 

1. Визначте, у скільки разів зміниться електричний опір неізольованого 

мідного провідника, якщо його розрізати на 3 рівні частини й ці частини скрутити 

в один джгут. 

А Зменшиться в 27 разів. 

Б Зменшиться в 9 разів. 

В Зменшиться в 6 разів. 

Г Зменшиться в 3 рази. 

2. До зображеної на рисунку ділянки кола прикладена напруга 6,3 В. Визначте, 

яку силу струму показує амперметр, якщо опори резисторів дорівнюють 3, 7 і 21 

Ом. 

  



А 0,3 А. 

Б 0,9 А. 

В 2,1 А. 

Г 3,3 А. 

 3. Порівняйте потужності струму в резисторах 1 і 2 (див. малюнок), 

якщо R1= 2R2 = 2R3. 

  

А P1 = 16P2. 

Б P1 = 8P2. 

В P1 = 4P2. 

Г P1 = 2P2. 

 4. На рисунку наведена вольт-амперна характеристика двох провідників. 

Визначте потужність струму в колі, якщо з’єднати ці провідники послідовно й 

приєднати до джерела струму з напругою 20 В. 

  

А 0,5 Вт. 

Б 1 Вт. 

В 2 Вт. 

Г 4 Вт. 

5. На рисунку наведена схема електричного кола, до складу якої входить 

електролітична ванна. Як називаються вільні носії заряду в електролітах? 

  

 А Позитивно заряджені іони. 

Б Електрони. 

В Негативно заряджені іони. 

Г Позитивно й негативно заряджені іони. 



6. Під час увімкнення неонової лампи в електричне коло у ній виникає 

газовий розряд. Якого виду розряд відбувається в цій лампі? 

А Несамостійний. 

Б Самостійний іскровий. 

В Самостійний дуговий. 

Г Самостійний тліючий. 

Розв’яжіть задачі: 

Задача 1. Знайдіть швидкість v упорядкованого руху електронів у мідному 

проводі (уважайте, що на кожний іон міді припадає два електрони провідності) 

із площею поперечного перерізу S = 0,5 мм2 за сили струму I = 2,5 А. 

Задача 2. За якої сили струму проводився електроліз водяного 

розчину CuSO4, якщо за 2 хв. на катоді виділилося 160 г міді? 

Задача 3. Іонізуюче випромінювання щосекунди створює в 1 см3 газу в 

трубці n =5·109 пар однозарядних іонів. Яка сила струму насичення за 

несамостійного розряду, якщо об’єм трубки V = 600 см3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Електричний струм у металах 

В основу класичної електронної теорії покладені такі положення: 

- вільні електрони в металі поводяться як молекули ідеального газу; 

«електронний газ» підкоряється законам ідеального газу, до якого застосовні 

всі положення МКТ; 

- рух електронів відбувається за законами класичної механіки Ньютона; 

- взаємодія електронів один з одним не враховується. 

•  Сила струму в провіднику пропорційна середній швидкості дрейфу 

електронів: 

 

•  Опір провідника змінюється в основному за рахунок зміни його питомого 

опору: 

 

•  Температурний коефіцієнт опору  — фізична величина, що характеризує 

залежність опору речовини від температури й чисельно дорівнює відносній 

зміні питомого опору речовини під час нагрівання її на 1 К: 

 

2. Електричний струм у рідинах 

Електролітами називають речовини, розчини яких проводять електричний 

струм. 

•  Розпад молекул на іони під дією розчинника називають електролітичною 

дисоціацією. 

•  Процес виділення речовини на електродах під час проходження 

електричного струму через електроліт називають електролізом. 



•  Маса m речовини, що виділилась на електроді під час проходження 

електричного струму, пропорційна силі струму I й часу t його проходження 

через електроліт. 

m = kIt. 

•  Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі речовини в кг, що 

виділяється під час проходження 1 Кл електрики. 

•  Електрохімічний еквівалент k речовини прямо пропорційний його 

хімічному еквіваленту M/n. 

 

3. Електричний струм у газах 

Іонізація газів — відривання від їхніх атомів або молекул електронів. 

•  Процес протікання електричного струму через газ називають газовим 

розрядом. 

•  Газовий розряд, який можна спостерігати тільки за наявності зовнішнього 

іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. 

•  Газовий розряд, що триває після того, як припиняється дія зовнішнього 

іонізатора, називають самостійним газовим розрядом. 

•  Іскровий розряд має вигляд яскравих зиґзаґоподібних переривчастих 

смужок, супроводжується характерним звуковим ефектом — «тріском» іскри. 

•  Коронний розряд — це характерна форма самостійного газового розряду, 

що виникає в різко неоднорідних полях. 

•  Електричний розряд, що відбувається за низького тиску (частинки 

міліметра ртутного стовпа, тобто в тисячі разів менше від атмосферного тиску), 

називають тліючим розрядом. 

4. Електричний струм у напівпровідниках 

 Напівпровідники мають набагато менший електричний опір, ніж 

діелектрики, але набагато більший, ніж провідники. 

•  Провідність напівпровідника, обумовлену рухом електронів, називають 

електронною провідністю, а вільні електрони — електронами провідності. 



•  Провідність напівпровідника, обумовлену рухом дірок, називають 

дірковою. 

•  Домішки, атоми яких легко віддають електрони, називаються донорними. 

•  Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є електрони, 

називають напівпровідниками n-типу. 

•  Домішки, які «захоплюють» електрони атомів кристалічної решітки 

напівпровідників, називаються акцепторними. 

•  Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є дірки, називають 

напівпровідниками p-типу. 

•  Електронно-дірковий перехід має практично однобічну провідність: він 

пропускає помітний струм від p - до n-області й дуже маленький струм у 

зворотному напрямку. 

5. Напівпровідникові прилади 

Напівпровідниковий діод використовує однобічну провідність p-n-переходу. 

Такий діод має два контакти для приєднання до кола. 

Часто говорять, що у діода незначний опір у прямому напрямку й дуже 

великий опір — у зворотному. Однак це не зовсім точне твердження: по суті, 

для напівпровідників взагалі й особливо для електронно-діркових переходів не 

виконується закон Ома. Тому будь-якого постійного опору в таких провідників 

немає. 

Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода має вигляд: 

 

 Напівпровідникові діоди використовують для випрямлення струму змінного 

напрямку (такий струм називають змінним), а також для виготовлення світло-

діодів. Напівпровідникові випрямлячі є високонадійними і мають значний 

термін використання. 



Широко застосовують напівпровідникові діоди в радіотехнічних пристроях: 

радіоприймачах, відеомагнітофонах, телевізорах, комп’ютерах. 

Надзвичайно важливими є напівпровідники у транзисторах. 

Транзистори — напівпровідникові прилади із двома p-n-переходами. 

Головним елементом для транзистора є напівпровідниковий кристал, 

наприклад германій, із уведеними в нього донорними й акцепторними 

домішками. Домішки розподілені так, що між напівпровідниками з однаковою 

домішкою (їх називають емітер і колектор) залишається тонкий шар германію з 

домішкою іншого типу — цей шар називають базою. 

Транзистори бувають двох типів: p-n-p-транзистори (рис. а) і n-p-n-

транзистори (рис. б). 

  

 У транзисторі p-n-p-типу в емітері й колекторі дірок істотно більше, ніж 

електронів, а в базі більше електронів; у транзисторі n-p-n-типу в емітері й 

колекторі електронів більше, ніж дірок, а в базі більше електронів. 

Розглянь роботу транзистора p-n-p -типу. Три виводи транзистора з ділянок з 

різними типами провідності вмикають у коло так, як показано на рисунку. 

  

 Якщо потенціал бази p-n-p-транзистора вище за потенціал емітера, то струм 

не протікає через транзистор. Отже, транзистор може працювати як 

електронний ключ. Якщо ж потенціал бази нижче за потенціал емітера, то 

навіть незначні зміни напруги між емітером і базою призводять до значних змін 



сили струму в колі колектора й, відповідно, до зміни напруги на резисторі 

значного опору. 

Розглянувши роботу транзистора, робимо висновок, що за допомогою 

транзистора можна підсилювати електричні сигнали. 

Тому транзистор став основним елементом дуже багатьох 

напівпровідникових приладів. 

Залежність електропровідності напівпровідників від температури дає 

можливість застосовувати їх у термісторах. 

Термістор — напівпровідниковий терморезистор, електричний опір якого 

істотно змінюється за підвищення температури. 

Термістори застосовують як термометри для вимірювання температури. 

У багатьох напівпровідниках зв’язок між електронами й атомами настільки 

незначний, що достатньо опромінити кристали світлом, щоб у них виникла 

додаткова кількість вільних носіїв зарядів. 

Напівпровідниковий пристрій, у якому використовують властивість 

провідника змінювати свій опір під час освітлення, називають фоторезистором. 

Фоторезистори застосовують у системах сигналізації й автоматиці, 

дистанційного керування виробничими процесами, сортування виробів і т. ін. 

Напівпровідникові діоди й транзистори є «цеглинками» дуже складних 

пристроїв, що називаються інтегральними мікросхемами. 

Мікросхеми «працюють» сьогодні в комп’ютерах і телевізорах, у мобільних 

телефонах і штучних супутниках, в автомобілях, літаках і навіть у пральних 

машинах. 

Інтегральну схему виготовляють на пластинці кремнію. Розмір пластинки — 

від міліметра до сантиметра, причому на одній такій пластинці може 

розміщуватися до мільйона компонентів — малюсіньких діодів, транзисторів, 

резисторів і т. ін. 

Важливими перевагами інтегральних схем є висока швидкодія й надійність, 

а також низька вартість. Саме завдяки цьому на основі інтегральних схем і 

вдалося створити складні, але доступні багатьом прилади, комп’ютери й 

предмети сучасної побутової техніки. 



6. Електричний струм у вакуумі 

Вакуум — газ, розріджений настільки, що середня довжина вільного пробігу 

молекул перевищує лінійні розміри посудини. 

•  Енергію яку необхідно затратити електрону, щоб покинути поверхню 

металу, називають роботою виходу. 

 

•  Випускання електронів нагрітими тілами називають термоелектронною 

емісією. 

•  Електричний струм у вакуумі являє собою напрямлений рух електронів, 

отриманих у результаті термоелектронної емісії. 

•  Вакуумний діод має однобічну провідність. 

•  Електронно-променева трубка дозволяє керувати рухом електронів. Саме 

ЕПТ уможливила створення телебачення. 

 

 

7.  Приклади розв’язання задач 

Задача 1.  Електричне коло складається із джерела струму, міліамперметра, 

опір якого 20 Ом, і реостата, виготовленого із залізного проводу. За 

температури 0 °С міліамперметр показує 30 мА. Опір реостата за цієї 

температури дорівнює 200 Ом. Якими будуть показання міліамперметра, якщо 

реостат нагріється на 50°С? Температурний коефіцієнт опору заліза становить 6 

· 10-3К-1. Внутрішнім опором джерела, а також зміною опору міліамперметра й 

сполучних проводів внаслідок нагрівання знехтувати. 

Розв'язання. До нагрівання реостата сила струму за законом Ома для повного 

кола дорівнює  Після нагрівання реостата — 

 Тут  Остаточно одержуємо: 

 

Визначаємо значення шуканої величини: 



 

Відповідь: показання міліамперметра 24 мА. 

Задача 2.  Чому для одержання вольт-амперної характеристики 

напівпровідникового діода використовують дві різні схеми з’єднання приладів 

(див. рис. а, б)? 

  

 Розв'язання. У цьому випадку не можна вважати опір амперметра 

нескінченно малим, а опір вольтметра — нескінченно великим. Схему а не 

можна використовувати для вимірювання зворотного струму через діод 

(практично весь струм піде через вольтметр). Схему б не можна використати 

для вимірювання напруги за прямого струму (напруга на амперметрі набагато 

перевищує напругу на діоді). 

 Задача 3. Пучок електронів, що розганяють напругою U1 = 5 кВ, влітає в 

плоский конденсатор посередині між пластинами й паралельно до них. 

Довжина конденсатора l = 10 см, відстань між пластинами d = 10 мм. За якої 

найменшої напруги U2 на конденсаторі електрони не будуть вилітати з нього? 

Розв'язання. Рух електрона нагадує рух тіла, кинутого горизонтально. 

   

Горизонтальна складова v швидкості електрона не змінюється, вона 

збігається зі швидкістю електрона після прискорення. Цю швидкість можна 

визначити, скориставшись законом збереження енергії:  Тут e — 



елементарний електричний заряд, me — маса електрона. Вертикальне 

прискоренняa передає електрону сила F, що діє з боку електричного поля 

конденсатора. Відповідно до другого закону Ньютона, 

 

де  — напруженість електричного поля в конденсаторі. 

Електрони не будуть вилітати з конденсатора, якщо вони змістяться на 

відстань d/2. 

Отже,  — час руху електрона в конденсаторі. 

Звідси  

Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення, 

одержуємо U2 = 100 B.  

  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Лекція № 15 

Тема 8. Електромагнітне поле. 

Електромагнітна індукція. Енергія електромагнітного поля. 

 Мета:поглибити знання студентів щодо явища електромагнітної індукції. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Фрагменти відеофільму «Явище електромагнітної індукції». 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Явище електромагнітної індукції 

2. Правило Ленца 

3. Закон електромагнітної індукції 

4.  Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

- Чи буде виникати індукційний струм у коловому витку, що перебуває 

в однорідному магнітному полі, якщо: 

 а) переміщати виток поступально;  

б) обертати виток навколо осі, що проходить через його центр 

перпендикулярно до площини витка;  

в)      обертати виток навколо осі, що лежить у його площині? 

- Смуговий магніт падає крізь дротову котушку. Порівняйте час падіння 

у випадках, коли котушка замкнута й розімкнута. 

- У дві однакові котушки вводять із однаковою швидкістю однакові 

магніти. Які виконано роботи, якщо одна котушка замкнута на 

гальванометр, а інша розімкнута? 



- Як треба орієнтувати дротову рамку в однорідному магнітному полі, 

щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? був 

максимальним? 

- Яка природа сторонніх сил, що зумовлюють появу індукційного 

струму в нерухомому провіднику? 

- Чому закон електромагнітної індукції формулюють для ЕРС, а не для 

сили струму? 

- Яка природа ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітному 

полі? 

2. Розв’язання задач 

 Алгоритм розв'язання задач 

Під час розв’язання задач на правило Ленца слід дотримувати такого 

алгоритму: 

1) визначити напрямок вектора  магнітної індукції зовнішнього магнітного 

поля; 

2) з умови завдання з’ясувати, збільшується чи зменшується магнітний 

потік, що пронизує контур; 

3) визначити напрямок вектора ' магнітної індукції магнітного поля 

індукційного струму: якщо магнітний потік збільшується, то ’  ; якщо 

зменшується, то '  ; 

4) визначити напрямок індукційного струму, скориставшись правилом 

правої руки.   Як приклад розглянемо розв’язання такого завдання. 

Задача 1. Котушки A й C надягли на загальний сердечник. Визначте 

напрямок індукційного струму в котушці Aпід час переміщення повзунка 

реостата вліво. 

 



Розв'язання 

1) Покажемо напрямок електричного струму в котушці C й, скориставшись 

правилом правої руки, визначимо напрямок магнітної індукції 

 зовнішнього магнітного поля (магнітного поля струму в котушціC). 

 

 2) Після переміщення повзунка реостата вліво опір реостата зменшується, 

отже, відповідно до закону Ома, сила струму в колі котушки C збільшується, 

тому збільшується й магнітна індукція B зовнішнього магнітного поля, 

створеного цим струмом. Оскільки B , ті й збільшується магнітний потік, що 

пронизує котушку  

3) Оскільки Ф , то вектор ' магнітної індукції магнітного поля струму в 

котушці A напрямлений протилежно до вектора   магнітної індукції 

зовнішнього магнітного поля: 

 

4) Знаючи напрямок вектора   й скориставшись правилом правої руки, 

визначимо напрямок індукційного струму в котушці A. 

Відповідь: індукційний струм у котушці A напрямлений по передній стінці 

угору. 

Задача 2. За допомогою гнучких проводів прямолінійний провідник 

довжиною 60 см приєднаний до джерела постійного струму з ЕРС 12 В і 

внутрішнім опором 0,5 Ом. Провідник рухається в однорідному магнітному 

полі індукцією 1,6 Тл зі швидкістю 12,5 м/с перпендикулярно до ліній магнітної 

індукції. Визначте силу струму в провіднику, якщо опір зовнішнього кола 

дорівнює 2,5 Ом. 



 

Розв'язання. На заряди в провіднику діють дві сили: сила Лоренца й сила з 

боку електричного поля джерела струму. З урахуванням цього можна 

записати:  Скориставшись законом Ома, можна знайти силу 

струму в колі: 

 

У рухомому провіднику ЕРС індукції  

Остаточно маємо:  

З’ясовуємо значення шуканої величини: 

 

Відповідь: сила струму в провіднику 8 А. 

Задача 3. Надпровідну котушку індуктивністю 5 Гн замикають на джерело 

струму з ЕРС 20 В і дуже малим внутрішнім опором. Уважаючи, що сила 

струму в котушці збільшується рівномірно, визначте час, за який сила струму 

досягне 10 А. 

Розв'язання. Сила струму в котушці збільшується поступово внаслідок 

явища самоіндукції. Скористаємося законом Ома для повного кола: 

 де — повна ЕРС кола, що складається з ЕРС джерела й ЕРС 

самоіндукції:  Тоді закон Ома набуває вигляду: 



 

Оскільки  звідки  де ΔI/Δt - швидкість 

зміни сили струму. 

Струм у котушці змінюється рівномірно, тому час, за який він досягне 

значення 10 А, дорівнює: 

 

Визначимо значення шуканої величини: 

 

Відповідь: час, за який струм у котушці досягне значення 10 А, становить 

2,5с. 

V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. Провідник завдовжки 20 см рухається в однорідному магнітному 

полі індукцією 25 мТл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Знайдіть 

ЕРС індукції в провіднику, якщо швидкість його руху 2 м/с. 

 Задача 2. Знайдіть індуктивність провідника, у якому рівномірна зміна 

сили струму на 2 А упродовж 0,25 с збуджує ЕРС самоіндукції 20 мВ. 

  



 

1. Явище електромагнітної індукції 

 Досліди Фарадея 

Англійський фізик Майкл Фарадей, дізнавшись про досліди Ерстеда, 

зайнявся пошуками зв’язку магнітних явищ із електричними. Він поставив 

перед собою завдання: «Якщо електричний струм створює магнітне поле, то чи 

не можна за допомогою магнітного поля одержати електричний струм?» 

Пошуки Фарадея тривали з 1821 до 1831 року. Він провів значну роботу й 

виявив винахідливість, наполегливість і завзятість, поки, нарешті, не одержав 

електричний струм за допомогою магнітного поля. Фарадей довів, що магнітне 

поле може породжувати електричний струм, відкривши явище 

електромагнітної індукції. На цьому явищі заснована сьогодні дія генераторів 

електричного струму на всіх електростанціях Землі. 

Можна провести ряд дослідів, які є сучасними варіантами дослідів Фарадея. 

Дослід 1. Котушку замикаємо на гальванометр і вводимо в неї постійний 

магніт. Під час руху магніту стрілка гальванометра відхиляється, що свідчить 

про наявність електричного струму. 

Якщо залишити магніт нерухомим, а котушку рухати, то електричний струм 

у котушці виникає тільки під час її руху. 

Дослід 2. Якщо взяти дві котушки й надягти їх на загальний сердечник, то в 

разі зміни сили струму в одній котушці в іншій котушці можна спостерігати 

появу струму. 

Дослід 3. Якщо обертати замкнуту котушку поблизу полюса магніту, то в 

котушці виникає електричний струм. 

Дослід 4. Якщо розмістити поблизу полюса магніту замкнутий контур і 

змінювати його площу, то в контурі виникає електричний струм. 

Проаналізувавши перераховані вище досліди, можна помітити, що в 

замкнутому провідному контурі струм виникає лише тоді, коли змінюється 

число ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром. 

Фізичну величину, яку наочно можна розглянути як величину, пропорційну до 



кількості ліній магнітної індукції, що пронизують цю поверхню, називають 

потоком магнітної індукції (або магнітним потоком). 

Ø  Потік магнітної індукції Ф — це фізична величина, що характеризує 

розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкнутим контуром, і 

чисельно дорівнює добутку магнітної індукції B на площу Sповерхні й на 

косинус кута а між вектором магнітної індукції й нормаллю до поверхні: 

Ф = BScos . 

Одиниця потоку магнітної індукції в СІ — вебер: 

1 Вб = 1 Тл · м2. 

Магнітний потік 1 Вб створює однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл 

через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно до вектора 

магнітної індукції. 

Виходячи з формули Ф = BScos , всі досліди можна умовно розділити на 

три групи: 

а) досліди, у яких змінюється індукція магнітного поля B; 

б) досліди, у яких змінюється площа контуру S; 

в) досліди, у яких змінюється кут між напрямком вектора магнітної індукції 

й нормаллю до площадки. 

На підставі виконаних дослідів можна підвести учнів до висновку: для 

порушення електричного струму в замкнутому контурі необхідно змінювати 

магнітний потік через цей контур. 

Явище електромагнітної індукції полягає ось у чому: 

Ø  індукційний струм у замкнутому контурі виникає під час зміни 

магнітного потоку через площу, обмежену контуром. 

Існують дві причини виникнення індукційного струму: 

1) під час руху контуру в магнітному полі; 

2) під час перебування нерухомого контуру в змінному магнітному полі. 

2. Правило Ленца 

З ряду дослідів випливає, що в різних випадках напрямок індукційного 

струму може бути різним: відкидання стрілки гальванометра в деяких дослідах 



відбувалося в одну сторону, а в інших — у протилежний. Знайдемо загальне 

правило, за яким визначаємо напрямок індукційного струму. 

Якщо наближати магніт до провідного кільця, то воно почне 

відштовхуватися від магніту. Це відштовхування можна пояснити тільки тим, 

що в кільці виникає індукційний струм, обумовлений зростанням магнітного 

потоку через кільце, а кільце зі струмом взаємодіє з магнітом. 

 

 Інакше кажучи, якщо магнітний потік через контур зростає, то напрямок 

індукційного струму в контурі такий, що вектор магнітної індукції створеного 

цим струмом поля спрямований протилежно до вектора магнітної індукції 

зовнішнього магнітного поля. 

У разі ж видалення магніту в провідному кільці виникає індукційний струм 

такого напрямку, що кільце притягається до магніту. Або інакше: якщо 

магнітний потік через контур зменшується, то напрямок індукційного струму 

такий, що вектор магнітної індукції створеного цим струмом поля спрямований 

так само, як вектор магнітної індукції зовнішнього магнітного поля. 

Загальним у цих дослідах є те, що індукційний струм має такий напрямок, 

що створений ним магнітний потік завжди намагається компенсувати ту зміну 

магнітного потоку, що спричинив цей струм. 

Ця закономірність називається правилом Ленца, тому що вона була 

встановлена дослідним шляхом російським фізиком ЕміліємХристияновичем 

Ленцем через два роки після відкриття Фарадеєм явища електромагнітної 

індукції. 

Часто буває зручніше скористатися іншим формулюванням правила Ленца: у 

всіх випадках електромагнітної індукції струми й сили напрямлені так, щоб 

протидіяти причині їх виникнення. 



Правило Ленца має глибокий фізичний зміст — воно виражає закон 

збереження енергії. Для створення індукційного струму необхідна енергія, 

отже, слід виконати додаткову роботу зовнішніх сил. Після наближення магніту 

до контуру або віддалення його від контуру завжди виникає сила, що 

перешкоджає рухові. Щоб подолати цю протидію, виконується робота. 

Правило Ленца: індукційний струм має такий напрямок, що створений ним 

магнітний потік завжди намагається компенсувати ту зміну магнітного потоку, 

яку спричинив цей струм. 

3. Закон електромагнітної індукції 

Як відомо, електричний струм існує в замкнутому контурі, якщо 

виконуються дві умови: наявність вільних заряджених частинок і наявність 

електричного поля. Але в дослідах Фарадея в колі котушки, замкнутої на 

гальванометр, немає електричного поля, створеного електричними зарядами 

(але струм є!). Це може означати тільки одне: в разі зміни магнітного потоку, 

що пронизує провідний контур, у контурі виникають сторонні (не кулонівські) 

сили, які переміщають електричні заряди уздовж контуру, виконуючи при 

цьому роботу. 

Роботу сторонніх сил (ACT) з переміщення одиничного позитивного заряду 

називають ЕРС індукції  

 

Цю величину можна виміряти, використовуючи закон Ома для повного кола, 

відповідно до якого  де       Iінд — сила індукційного струму, R — 

опір контуру. Дослідним шляхом було встановлено закон електромагнітної 

індукції: 

Ø  ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює модулю швидкості зміни 

магнітного потоку, що пронизує цей контур:  



Для виникнення індукційного струму провідник повинен бути замкнутим, 

при цьому сила струму залежить не тільки від швидкості зміни магнітного 

потоку, але й від опору провідника: 

 

Для котушки, що складається з N витків, поміщеної в змінне магнітне поле, 

ЕРС індукції буде в N раз більше: 

 

З урахуванням правила Ленца закон електромагнітної індукції записують у 

вигляді  

Таким чином, ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює швидкості зміни 

магнітного потоку через цей контур, узятий із протилежним знаком. 

Звідки ж беруться сторонні сили, які діють на заряди в контурі? У випадку 

нерухомого щодо спостерігача провідника причина появи сторонніх сил — 

змінне магнітне поле. Справа в тому, що змінне магнітне поле породжує в 

навколишньому просторі електричне поле — саме воно діє на вільні заряджені 

частинки в провіднику. Але породження електричного поля магнітним полем 

відбувається навіть там, де немає провідного контуру й не виникає електричний 

струм. Як бачимо, магнітне поле може не тільки передавати магнітні взаємодії, 

але й бути причиною появи іншої форми матерії — електричного поля. 

Однак електричне поле, породжене змінним магнітним полем, має істотну 

відмінність від поля, утвореного зарядженими частинками. 

Електричне поле, утворене змінним магнітним полем, є вихровим, тобто 

його силові лінії є замкнутими. 

Вихрове електричне поле має деякі особливості: 

1) поле проявляє себе через силову дію на заряджені частинки, тому 

основною характеристикою вихрового електричного поля є напруженість ; 



2) на відміну від електростатичного поля, лінії напруженості вихрового 

електричного поля є замкнутими. Напрямок цих ліній можна визначити за 

допомогою, наприклад, лівої руки, як показано на рисунку: 

 

 3) на відміну від електростатичного поля, робота вихрового електричного 

поля по замкнутій траєкторії не дорівнює нулю (вихрове електричне поле є 

непотенціальним). 

Розглянемо провідник завдовжки l, що рухається поступально в однорідному 

магнітному полі з індукцією  зі швидкістю , напрямленою під кутом  до 

ліній магнітної індукції поля. 

 

 На електрони, що рухаються разом із провідником у магнітному полі, діє 

сила Лоренца, напрямлена уздовж провідника. Її модуль 

 

де q0 — заряд вільної зарядженої частинки. Під дією цієї сили відбувається 

поділ зарядів — вільні заряджені частинки змістяться до одного кінця 

провідника, а на іншому кінці виникне їх нестача, тобто буде перевищувати 

заряд протилежного знака. Отже, у цьому випадку стороння сила — це сила 

Лоренца. Поділ зарядів призведе до появи електричного поля, що буде 

перешкоджати подальшому поділу зарядів. Цей процес припиниться, коли сила 



Лоренца й сила  = q0  зрівноважать одна одну. Отже, усередині провідника 

напруженість електричного поля буде E = B sin , а різниця потенціалів на 

кінцях провідника U = El = B lsin . Оскільки ми розглядаємо розімкнуте коло, 

різниця потенціалів на кінцях провідника дорівнюватиме ЕРС індукції в цьому 

провіднику. Таким чином, 

 

Якщо такий провідник замкнути, то по колу пройде електричний струм. 

Таким чином, рухомий у магнітному полі провідник можна розглядати як 

своєрідне джерело струму, що характеризується ЕРС індукції. 

 4. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. 

Якщо магнітний потік через замкнутий контур змінюється, то виникає 

вихрове електричне поле, а внаслідок цього — ЕРС індукції в котушці. 

Магнітний потік не обов’язково повинен бути створений полем магніту або 

полем іншої котушки: точно так само потік може бути створений електричним 

струмом самої котушки. Отже, магнітний потік може змінюватися під час зміни 

сили струму в котушці. 

Тому будь-яка зміна сили струму в котушці призводить до виникнення в цій 

же котушці ЕРС (її називають ЕРС самоіндукції ). 

Ø  Самоіндукція — явище виникнення ЕРС індукції в провідному контурі 

внаслідок зміни сили струму в цьому ж контурі. 

Відповідно до правила Ленца ЕРС самоіндукції протидіє зміні сили струму. 

Отже, самоіндукція завжди послабляє збільшення сили струму після замикання 

кола постійного струму. За відсутності самоіндукції сила струму миттєво 

зросла б до максимального значення під час замикання ключа. Але якщо в колі 

є котушка зі значною кількістю витків, а тим більше з феромагнітним 

сердечником, сила струму підвищуватиметься значно повільніше. 

Отже, внаслідок явища самоіндукції замкнутий контур зі струмом володіє 

«інертністю»: силу струму в контурі, що містить котушку, не можна збільшити 

миттєво. У той же час її не можна й зменшити миттєво. 



Як відомо учням, енергетичною характеристикою вихрового електричного 

поля є ЕРС індукції. Оскільки самоіндукція є окремим випадком 

електромагнітної індукції, то для обчислення ЕРС самоіндукції можна 

застосувати формулу: 

 

де N — число витків. 

Однак на практиці ЕРС самоіндукції пов’язують не зі швидкістю зміни 

магнітного потоку, а зі швидкістю зміни сили струму. Модуль вектора індукції 

магнітного поля, створюваного струмом, пропорційний силі струму. Оскільки 

магнітний потік Ф пропорційний B, то Ф ~ B ~ I. 

Отже, можна стверджувати, що Ф = LI, де L — коефіцієнт пропорційності 

між струмом у провідному контурі й магнітному потоці, що пронизує цей 

контур. Величину L називають коефіцієнтом самоіндукції або індуктивністю 

контуру. 

Якщо вважати, що форма контуру залишається незмінною й магнітний потік 

змінюється тільки за рахунок зміни сили струму, то для ЕРС самоіндукції 

одержимо: 

 

Струм I, що протікає через будь-який замкнутий контур, створює магнітний 

потік Ф, що пронизує поверхню, обмежену цим провідником. Якщо провідник 

нерухомий і магнітні властивості 

середовища не змінюються, магнітний потік пропорційний силі струму: Ф ~ 

I або Ф = LI, де L — величина, що характеризує контур (наприклад, котушку) і 

навколишнє його середовище (сердечник). 

За такого способу введення індуктивності її фізичний зміст визначають з 

виразу: 

 



Ø  Індуктивність — це власна якість провідного контуру, обумовлена 

відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до зміни 

сили струму в ньому. 

З останнього виразу випливає, що індуктивність чисельно дорівнює потоку 

магнітної індукції, яка створюється силою струму в 1 А. У системі СІ одиницею 

індуктивності є генрі (Гн). Ця одиниця названа на честь американського фізика 

Джозефа Генрі, що спостерігав уперше явище самоіндукції 1832 року, 

наступного року після відкриття явища електромагнітної індукції: 

 

1 генрі — це індуктивність такого провідника, у якому струм силою в 1 А 

створює магнітний потік в 1 Вб. 

Для розв’язання задач із використанням формули  можна дати й 

інше визначення індуктивності й одиниці її виміру. 

При ΔI = 1 А й Δt = 1 c одержуємо:  Таким чином, відповідно до 

збільшення індуктивності зростає й ЕРС індукції. 

Індуктивність провідника дорівнює 1 Гн, якщо в ньому за зміни сили струму 

в 1 А за 1 с виникає ЕРС самоіндукції 1 В: 

 

  

 

 

  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Самостійна робота № 15 

Тема 8. Електромагнітне поле. 

Електромагнітні коливання 

 Питання для самостійної роботи   

1. Коливальний рух. 

2.  Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі 

3. Період власних коливань у коливальному контурі 

4. Приклади розв’язання задач. 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Задача1.  Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора 1мкФ 

і котушки індуктивністю 10мГн. Який максимальний заряд на обкладках 

конденсатора, якщо максимальна сила струму в котушці становить 100 мА? 

Задача 2. Максимальне значення сили струму в коливальному контурі 

1,2мА, а амплітудне значення заряду на обкладках конденсатора 30нКл. 

Визначте індуктивність котушки, якщо ємність конденсатора 200пФ. 

Задача 3. Частота коливань у коливальному контурі дорівнює 100 кГц. 

Якою стане частота коливань, якщо зменшити ємність конденсатора у 8 разів, а 

індуктивність котушки збільшити у 2 рази? 

Задача 4. Яка частота вільних електромагнітних коливань у контурі, що 

складається з конденсатора ємністю 250 пФ і котушки індуктивністю 40 мкГн? 

Задача 5. Заряд на пластині конденсатора коливального контуру 

зменшився від амплітудного значення до половини цього значення. Через яку 

частину періоду коливань цей заряд матиме такий самий модуль, але 

протилежний знак? 

Відповідь: через 1/6 періоду. 

  



Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Коливальний рух. 

Коливання — один із найпоширеніших видів руху в природі й техніці. 

Коливаються дерева в лісі, пшениця в полі, струни музичних інструментів, 

мембрана телефону. Коливаються площини й фюзеляж літака, кузов 

автомобіля, поршні двигуна. Коливальні рухи відбуваються й у житті нашої 

планети (землетрус, припливи й відливи), і в астрономічних явищах, і в живій 

природі: биття серця, рухливість голосових зв’язок і т. ін. 

Коливаннями називаються фізичні процеси, які точно або приблизно 

повторюються через однакові інтервали часу. 

Залежно від фізичної природи розрізняють механічні й електромагнітні 

коливання. 

Ø  Коливання, що відбуваються тільки під дією періодично змінюваної за 

величиною й напрямком зовнішньої сили, називають вимушеними. 

Ø  Вільні коливання — це коливання, що відбуваються в механічній 

системі під дією внутрішніх сил системи після короткочасної дії якоїсь 

зовнішньої сили. 

Щоб у коливальній системі відбувалися вільні коливання, необхідне 

виконання двох умов: 

1) система повинна наближатися до положення стійкої рівноваги; 

2) сили тертя або сили опору мають бути досить малими. 

Коли тіло здійснює механічні коливання, змінюються його координата, 

швидкість і прискорення. У випадку електромагнітних коливань змінюються 

сила струму в колі, заряд і напруга на обкладках конденсатора, ЕРС. У рамках 

шкільного курсу фізики ми будемо розглядати тільки гармонічні коливання. 

У Коливання, за яких фізична величина, що здійснює коливання, 

змінюється з часом за законом косинуса (або синуса), називають гармонічними. 

Рівняння гармонічних коливань має вигляд: 

 



де x — значення змінної величини в цей момент часу; A — амплітуда 

коливань; ω — циклічна частота; φ0 — початкова фаза коливань. 

Графік гармонічних коливань має вигляд кривої, що у математиці зветься 

синусоїдою або косинусоїдою. 

Під час коливань зміщення тіла від положення рівноваги періодично 

змінюється. 

Ø  Амплітуда коливань — це фізична величина, що характеризує 

коливальний рух і дорівнює максимальному значенню змінної величини. 

Одиниця амплітуди коливань визначається одиницею змінної величини. 

Якщо вантаж на нитці за час t зробить N повних коливань, то час одного 

повного коливання: T = t/N, тобто період коливань — проміжок часу, протягом 

якого відбувається одне повне коливання. Або інакше: 

Ø  Період коливань T — це фізична величина, що характеризує коливання 

й дорівнює мінімальному інтервалу часу, через який значення змінної величини 

повторюється. 

Одиниця періоду коливань у СІ — секунда (с). 

Ø  Частота коливань — це фізична величина, що характеризує коливання й 

дорівнює числу повних коливань в одиницю часу: v = N/t. 

Одиниця частоти коливань у СІ — герц (Гц). 

1 Гц дорівнює частоті коливань, під час яких тіло за 1 с здійснює одне 

повне коливання. 

Період і частота — взаємообернені величини. 

Ø  Циклічна частота — це фізична величина, що характеризує коливання й 

дорівнює числу повних коливань, здійснюваних за 2  секунд: 

 

Одиниця циклічної частоти коливань у СІ — радіан на секунду (рад/с або 

1/с). 

Ø  Фаза коливань — це фізична величина, що характеризує стан 

коливальної системи в цей момент часу: φ = ωt + φ0. 



Фаза коливань визначається їхнім періодом (оскільки ω = 2 /T), моментом 

часу t, у який фіксується значення змінної величини, і початковою фазою 

коливань φ0 — фазою коливань у момент початку відліку часу. 

2.  Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі 

Найпростіше коло, у якому можуть відбуватися вільні електричні 

коливання, складається з конденсатора й котушки, приєднаної до його 

обкладок. Активний опір провідників, з яких виготовлений коливальний 

контур, має бути малим. 

Щоб у коливальному контурі виникли вільні коливання, системі необхідно 

передати енергію, наприклад зарядити конденсатор. На обкладках конденсатора 

накопичується певний заряд qmax, а між обкладками виникає електричне поле, 

енергія якого дорівнює: 

 

 

 Якщо після заряджання конденсатор замкнути на котушку індуктивності, 

то під дією електричного поля конденсатора вільні заряджені частинки в 

контурі почнуть рухатися напрямлено. У контурі виникне електричний 

струм i, а конденсатор почне розряджатися. Внаслідок явища самоіндукції сила 

струму в котушці буде збільшуватися поступово й досягне максимуму, коли 

конденсатор повністю розрядиться. 

Однак через явище самоіндукції після розряджання конденсатора струм не 

припиниться миттєво: він буде продовжувати текти ще певний час у тому 

самому напрямку, знову заряджаючи пластини конденсатора. Після цього весь 



процес повториться в «протилежному» напрямку і коливальний контур 

повернеться у вихідний стан, готовий до наступного коливання. 

Таким чином, протягом першої чверті періоду енергія електричного поля 

конденсатора перетворюється в енергію магнітного поля котушки. Повна 

енергія коливального контуру дорівнює: 

 

У момент, коли конденсатор повністю розрядиться, енергія електричного 

поля дорівнюватиме нулю, сила струму досягне максимального значення, а 

повна енергія коливального контуру дорівнюватиме: 

 

Протягом другої чверті періоду енергія магнітного поля котушки 

перетворюється в енергію електричного поля конденсатора. Конденсатор буде 

перезаряджатися, поки сила струму не досягне нуля. Енергія магнітного поля 

котушки в цей момент також дорівнюватиме нулю, а енергія електричного поля 

конденсатора досягне максимального значення. 

Наступну половину періоду характер зміни електричного заряду на 

обкладках конденсатора й характер зміни сили струму в контурі будуть такими 

самими, тільки у зворотному напрямку. Коли заряд на обкладках конденсатора 

досягне максимального значення, завершиться одне повне коливання. 

Електромагнітними коливаннями називають періодичні (або майже 

періодичні) зміни заряду, сили струму й напруги. 

Коливальний контур можна вважати замкнутою системою, тому коливання 

є вільними. 

Якби не було втрат енергії, амплітуда коливань у коливальному контурі 

залишалася б незмінною, і коливання були б незатухаючими. 

Ø  Фізична модель, що являє собою коливальний контур, у якому відсутні 

втрати енергії, називається ідеальним коливальним контуром, а коливання в 

ньому — власними коливаннями. 

Закон збереження енергії для ідеального коливального контуру має такий 

вигляд: 



 

Якщо порівняти вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі 

й механічні коливання вантажу на пружині, то можна помітити, що коливання 

різної природи мають подібні закономірності. Потрібно звернути увагу на те, 

що коливання схожі за закономірностями, а не за природою. Наприклад, якщо 

однією із причин механічних коливань є інертність тіла, що характеризується 

його масою, то однією з причин електромагнітних коливань є вихрове 

електричне поле, що характеризується ЕРС самоіндукції. Саме завдяки 

вихровому полю, а не інертності електрони продовжують рух у попередньому 

напрямку. 

Скористаємося аналогією з коливаннями пружинного маятника. 

Початковий стан системи відповідає моменту, коли вантаж на пружині відвели 

від положення рівноваги й відпустили без поштовху. 

 Механічні явища Електромагнітні явища 

Вантаж починає рухатися й 

наближається до положення рівноваги. 

Швидкість вантажу збільшується 

поступово через його інертність 

У коливальному контурі виникає 

струм розряджання конденсатора. Сила 

струму в контурі збільшується 

поступово через індуктивність котушки 

Вантаж не може зупинитися в 

положенні рівноваги: він набув певної 

швидкості і не може втратити цю 

швидкість миттєво через інертність 

Конденсатор не може залишатися 

незарядженим, тому що сила струму не 

може миттєво зменшиться через явище 

самоіндукції 

Починаючи із цього моменту 

швидкість буде зменшуватися, а вантаж 

відхилятиметься від положення 

рівноваги в протилежний бік 

Починаючи із цього моменту сила 

струму буде зменшуватися, а пластини 

конденсатора набуватимуть зарядів 

протилежного знака 

 

 

 

 



3. Період власних коливань у коливальному контурі 

Формула коливань пружинного маятника  Аналогом 

маси m для коливань у контурі є індуктивність L. А щоб визначити аналог 

жорсткості пружини k, придивімося до формул 

 Оскільки сила струму  є аналогом швидкості  заряд q можна 

вважати аналогом зміщення у вантажу (деформації пружини) х. Тоді, 

зіставивши формули енергії, можна зробити висновок про аналогії між 

величинами k й 1/C. 

Отже, замінивши m на L, а k на 1/C, одержуємо формулу періоду вільних 

електромагнітних коливань у коливальному контурі: 

 

Ця формула називається формулою Томсона. 

З формули Томсона випливає, що, змінюючи L і C, можна одержувати 

електричні коливання заданої частоти: 

 

За визначенням сила струму дорівнює швидкості зміни заряду:  У 

будь-який момент часу сила струму   

Відповідно, швидкість зміни сили струму:  

Повна енергія ідеального коливального контуру не змінюється з 

часом:       Знайдемо похідні від правої й лівої частини цієї 

рівності:  Звідси одержуємо: 



 

З огляду на те, що i = q', а i'= q", маємо: 

4.  

Звідси:  Це рівняння є диференціальним рівнянням другого 

порядку, розв’язанням якого буде функція косинуса (синуса). 

Якщо 

а  у такий спосіб 

 

Отже, заряд на обкладках конденсатора ідеального коливального контуру 

змінюється за гармонічним законом: 

 

З виразів  маємо: 

5.  

Оскільки період коливань T = 2 /ω, то одержуємо формулу 

Томсона:  

Сила струму пов’язана із зарядом на обкладках конденсатора 

співвідношенням: 

 

де — амплітудне значення сили струму. 

Коливання сили струму в контурі випереджають коливання заряду на 

обкладках конденсатора за фазою на /2. 

У реальному коливальному контурі завжди є певні втрати енергії. Всі ці 

втрати умовно вважають втратами на активному опорі R. Наявність активного 



опору призводить до того, що амплітуда сили струму поступово зменшується й 

коливання припиняються. Таким чином, вільні електромагнітні коливання в 

реальному контурі є загасаючими. 

Для загасаючих коливань формула Томсона має такий вигляд: 

 

4. Приклади розв’язання задач. 

Задача 1.Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора 

ємністю 0,4 мкФ і котушки індуктивністю 1 мГн. Конденсатор зарядили до 

напруги 100 В и замкнули на котушку. Визначте електричну енергію, передану 

конденсатору, і максимальну силу струму в котушці. 

Розв'язання. Скористаємося законом збереження енергії для ідеального 

коливального контуру: 

 

де  

Із цих формул одержуємо:  

Перевіривши одиниці величин і провівши розрахунки, одержуємо, що 

енергія, передана конденсатору, дорівнює 2 мДж; максимальна сила струму в 

котушці 2 А. 

Задача 2. Максимальна напруга на обкладках конденсатора ідеального 

коливального контуру досягає 1 кВ. Визначте період коливань у контурі, якщо 

за амплітудного значенні сили струму 1 А, енергія магнітного поля в контурі 

становить 1 мДж. 

Розв'язання. Для визначення періоду коливань скористаємося формулою 

Томсона  й законом збереження енергії



 Перемноживши ці рівності, 

одержуємо:  Звідси:  

Остаточно маємо:  

Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення, визначаємо 

період коливань: 13 мкс. 

 

  

  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Лекція № 16 

Тема 8. Електромагнітне поле. 

Змінний електричний струм. 

 Мета: сформувати в учнів уявлення про змінний струм як вимушені 

електричні коливання. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Спостереження осцилограм змінного струму. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Змінний електричний струм 

2. Діючі значення сили струму й напруги 

3. Потужність у колі змінного струму 

4. Конденсатор у колі змінного струму 

5. Котушка індуктивності в колі змінного струму 

6. Закон Ома для кола змінного струму 

7. Умови виникнення резонансу в електричному колі 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

- Яка енергія перетворюється в електричну енергію? 

- На якому явищі заснована дія генераторів електричного струму? 

- Чому під час рівномірного обертання рамки в постійному магнітному 

полі в ній індуктується не постійний, а змінний струм? 

- Чи можна в коло змінного струму напругою 220 В вмикати конденсатор, 

пробивна напруга якого 250 В? 

- У який момент часу від початку коливання миттєве значення змінного 

струму дорівнює його діючому значенню? 

- В освітлювальних колах змінного струму застосовують напруги 220 і 

127В. На які напруги може бути розрахована ізоляція в цих колах? 

-  За яких умов у колі змінного струму настає резонанс? 

- За якої умови резонансні властивості контуру виражені найбільш чітко? 

 

 



2. Розв’язання задач 

Задача 1. Напруга в мережі змінюється за законом u = 310sinωt. Яка кількість 

теплоти виділиться за 1 хв. в увімкненій у цю мережу електричній плитці 

активного опору 60 Ом? 

Задача 2.Напруга на конденсаторі ємністю 0,5 мкФ змінюється за 

законом u = 10sin100 t (В). Знайдіть, як змінюється з часом сила струму через 

конденсатор. 

Задача 3. До котушки прикладено напругу, що змінюється із часом за 

законом u = 311cos100 t (В). Знайдіть індуктивність котушки, якщо діюче 

значення сили струму, що протікає через неї, дорівнює 7 А. 

Задача 4. У мережу змінної напруги 50 Гц включені послідовно лампочка, 

конденсатор ємністю 40 мкФ і котушка, у яку повільно вводять сердечник. 

Індуктивність котушки без сердечника дорівнює 125 мГн, а якщо сердечник 

увести повністю — 2 Гн. Опишіть, як буде змінюватися розжарення лампочки в 

міру введення в котушку сердечника. 

Розв'язання. Сила струму буде максимальною за резонансу, коли 

 
У міру введення сердечника індуктивність котушки спочатку буде 

наближатися до цього значення, а потім ставати дедалі меншою. Отже, 

розжарення лампи буде спочатку зростати, досягнувши під час резонансу 

максимуму, а потім убувати. 

V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. На ділянці кола активного опору 900 Ом сила струму змінюється за 

законом i = 0,5sin100 t (А). Визначте: діючі значення сили струму й напруги; 

потужність, що виділяється на ділянці. Запишіть рівняння залежності u(t). 

Задача 2. На рисунку наведений графік залежності напруги в мережі від 

часу. За який час закипить вода в чайнику, що містить 1,5 л води, якщо опір 

нагрівального елемента чайника 20Ом, ККД чайника 72%, а початкова 

температура води 20 °С? 

  

 

 

 

 



1. Змінний електричний струм 

Ø  Змінний струм — електричний струм, що періодично змінюється за 

модулем і напрямком. 

Ø  Вимушені електромагнітні коливання — незатухаючі коливання заряду, 

напруги, сили струму й інших фізичних величин, зумовлених ЕРС, що 

періодично змінюється: 

 

Яскравим прикладом вимушених коливань є змінний струм: 

 

Джерело електричної енергії, що створює періодично змінювану ЕРС, 

називають генератором змінного струму. 

Генератором змінного струму може служити дротяна рамка, що обертається 

в однорідному магнітному полі індукцією  з деякою постійною кутовою 

швидкістю ω. 

  

 

  

Магнітний потік через рамку Ф = BScos . Залежність кута  від часу має 

вигляд  = ωt. Тоді Ф =BScosωt. 

Зміна магнітного потоку призводить до виникнення в рамці ЕРС 

індукції  Відповідно до закону електромагнітної індукції 

 Швидкість зміни магнітного потоку ΔФ/Δt з погляду математики є похідною 

функції Ф(t), тому 

 



Таким чином, розглянута рамка є джерелом ЕРС, що зазнає гармонічних 

коливань амплітудою  Якщо рамка містить N витків провідника, 

амплітуда ЕРС збільшується в N разів: 

 

Щоб скористатися отриманою ЕРС, необхідно приєднати рухомі кінці рамки 

до нерухомих контактів зовнішнього електричного кола. Можна зробити так, 

щоб металеве кільце від кожного з кінців рамки сковзало по своєму 

нерухомому контакту (щітки). Тоді щітки можна розглядати як полюси джерела 

струму. Якщо приєднати до цих полюсів резистор, опір R якого в багато разів 

перевищує опір рамки й контактів, напруга на ньому дорівнюватиме ЕРС у 

рамці u(t) = ωNBSsinωt, а сила струму в резисторі буде: 

 

На рисунку показаний графік залежності сили струму від часу (Imax = 

ωNBS). 

  

 

  

Період змінного струму:  частота:  

Вивчаючи постійний струм, ми дізналися, що всі провідники мають 

електричний опір. Провідники чинять опір і змінний струм, однак у колах 

змінного струму існують різні види опорів: активні й реактивні опори. 

Ø  Елемент електричного кола, у якому електрична енергія незворотно 

перетворюється у внутрішню енергію, називають активним опором R. 



Нехай коло складається зі з’єднувальних проводів і має навантаження малої 

індуктивності й значного опору R. Будемо вважати, що напруга на полюсах 

джерела струму змінюється за законом: u =Umaxcosωt. 

Як і у випадку постійного струму, миттєве значення сили струму прямо 

пропорційно миттєвому значенню напруги. Тому для знаходження миттєвого 

значення сили струму можна застосувати закон Ома: 

 

У провіднику активного опору коливання сили струму за фазою збігаються з 

коливаннями напруги, а амплітуда сили струму визначається рівністю: 

 

  

 

  

2. Діючі значення сили струму й напруги 

З поняттями миттєвого й амплітудного значення струму, напруги й ЕРС ми 

вже обізнані. Постає питання, яке значення сили струму або напруги прийняти 

для характеристики цього струму. Адже миттєве значення змінного струму 

увесь час змінюється, коливаючись між нулем і максимальним значенням. 

Можна було б схарактеризувати величину змінного струму його амплітудою. 

Це в принципі можливо, але практично дуже незручно, тому що складно 

побудувати такі прилади, які вимірювали б амплітуду змінного струму. 

Середнє значення сили струму за період дорівнює нулю й також не може 

служити його характеристикою. Справді, якщо увімкнути амперметр 

постійного струму в коло змінного струму, то він покаже нуль. 



Зручно використовувати для характеристики змінного струму яку-небудь 

властивість, що не залежить від напрямку струму. Такою властивістю є, 

наприклад, теплова дія струму. Оскільки Q = I2Rt, то вже середнє значення 

квадрата сили струму за період не дорівнює нулю. 

Нехай сила струму змінюється за законом  Тоді можна 

записати:  З урахуванням  можна 

записати:  Середнє значення косинуса за період дорівнює 

нулю, отже,  Таким чином, у випадку синусоїдального струму діюче 

значення струму пов’язане з амплітудою в такий спосіб:  

Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного 

струму, що виділить у провіднику ту саму кількість теплоти, що й змінний 

струм за той самий час. Аналогічно:  

Шкали вимірювальних приладів змінного струму градуюють саме в діючих 

значеннях. У паспортах електротехнічних машин, апаратів і приладів змінного 

струму зазначені діючі значення сили струму й напруги. 

3. Потужність у колі змінного струму 

Потужність постійного струму можна обчислити за формулою: 

P = I2R. 

Визначимо середнє значення pcp потужності змінного струму. Миттєву 

потужність можна визначити за 

формулою p = i2R. Тоді 

 Звідси:  



 

4. Конденсатор у колі змінного струму 

Знайдемо, як змінюється з часом сила струму в колі, що містить тільки 

конденсатор, якщо опором проводів і обкладок конденсаторів можна 

знехтувати. Напруга на конденсаторі uC = q/C дорівнюватиме напрузі на кінцях 

кола. Отже,  Заряд конденсатора змінюється за гармонічним 

законом:  

Сила струму, що являє собою похідну заряду в часі, дорівнює: 

 

де  Таким чином 

Ø  напруга на обкладках конденсатора й сила струму в коливальному 

контурі змінюються із частотою а, причому коливання сили струму 

випереджають за фазою коливання напруги на /2. 

Це означає, що в момент, коли конденсатор починає заряджатися, сила 

струму максимальна, а напруга дорівнює нулю. Після того як напруга досягає 

максимуму, сила струму стає рівною нулю й т. ін. 

  

 

  



Для знаходження амплітуди коливань сили струму в контурі за відомою 

амплітудою коливань напруги на конденсаторі можна скористатися виразом, 

що збігається за формою із законом Ома для ділянки кола для постійного 

струму. Так, можна записати: 

 

Позначивши  одержимо  

Величину XC називають ємнісним опором. Оскільки ω = 2

v, то  Звідси випливає, що постійний струм не може існувати в 

колі, що містить конденсатор, тому що при v = 0 XC  ∞. 

Очевидно, що з підвищенням частоти і ємності ємнісний опір зменшується. 

Середня потужність у розглянутому колі дорівнює нулю: коли конденсатор 

протягом чверті періоду заряджається, енергія його електричного поля 

збільшується, а протягом наступної чверті періоду електричне поле 

конденсатора зменшується, повертаючи всю отриману енергію назад у коло. 

5. Котушка індуктивності в колі змінного струму 

Визначимо силу струму в колі, що містить котушку, активним опором якої 

можна знехтувати. Для цього попередньо знайдемо зв’язок між напругою на 

котушці й ЕРС самоіндукції в ній. 

Якщо електричний опір проводу котушки можна вважати нескінченно 

малим, то напругу на ній можна прийняти рівною за модулем й протилежною 

за знаком ЕРС самоіндукції котушки: 

 

У разі зміни сили струму за гармонічним законом i = Imaxsinωt ЕРС 

самоіндукції дорівнює: e = -Li' = -LωImaxcosωt. 

Напруга на кінцях котушки дорівноє: 

 

де Umax = LωImax — амплітуда напруги. Отже, 



Ø  коливання напруги на котушці випереджають коливання сили струму 

на /2. 

У момент, коли напруга на котушці досягає максимуму, сила струму 

дорівнює нулю. У момент, коли напруга стає рівною нулю, сила струму 

максимальна за модулем. 

  

 Відношення напруги на котушці до сили струму не є постійною величиною. 

Однак, як і у випадку з конденсатором, для знаходження амплітуди коливань 

сили струму в котушці можна скористатися виразом, що збігається за формою 

із законом Ома для ділянки кола постійного струму: 

 

Позначивши XL = ωL, одержимо  

Величину XL називають індуктивним опором. Індуктивний опір XL = 2

vL залежить від частоти. Постійний струм взагалі «не помічає» індуктивності 

котушки. При v = 0 індуктивний опір дорівнює нулю. 

Чим швидше змінюється напруга, тим більше ЕРС самоіндукції й тим менше 

амплітуда сили струму. 

Середня потужність у розглянутому колі дорівнює нулю: коли сила струму 

протягом чверті періоду збільшується, енергія магнітного поля котушки 

збільшується, а протягом наступної чверті періоду магнітного поля котушки 

зменшується, повертаючи всю отриману енергію назад у коло. Таким чином, 

індуктивний опір (як і ємнісний) не сприяє необоротному перетворенню енергії 

електричного струму в інші форми енергії. 

6. Закон Ома для кола змінного струму 



Розглянемо послідовну ділянку кола змінного струму для довільних 

значень R , C , L і частоти змінного струму. 

Повний опір Z кола, що містить активний, індуктивний і ємнісний опір, 

обчислюють за формулою: 

 

Різницю  називають реактивним опором. 

Закон Ома для кола змінного струму має вигляд: 

 

Найменшого значення опору кола (тобто найбільшого амплітудного 

значення сили струму) можна досягти за умови, що XL - XC = 0. За дуже малих 

частот Z ≈ XC (головну роль відіграє ємнісний опір), а за дуже великих 

частот Z ≈ XL (головну роль відіграє індуктивний опір). 

Різниця фаз між коливаннями напруги й сили струму залежить від частоти. 

 7. Умови виникнення резонансу в електричному колі 

В ідеальному коливальному контурі можуть існувати вільні електромагнітні 

коливання, власна частота яких визначається за формулою Томсона: 

 

З’єднаємо коливальну систему із джерелом змінної напруги — генератором. 

ЕРС генератора буде створювати в контурі змінний електричний струм, частота 

якого збігатиметься із частотою зміни ЕРС, тобто в контурі виникнуть 

вимушені електромагнітні коливання. 

Якщо змінювати ємність конденсатора або індуктивність котушки, 

змінюючи тим самим власну частоту коливань контуру, то можна помітити, що: 

1) під час наближення власної частоти контуру до частоти зміни зовнішньої 

ЕРС амплітуда вимушених коливань сили струму буде збільшуватися; 



2) чим більший активний опір контуру, тим слабше виражений сплеск 

амплітуди коливань сили струму. 

Характер залежності сили струму від частоти за постійного значення 

напруги U можна передбачити на основі аналізу закону Ома для кола змінного 

струму: 

 

Амплітуда сили струму буде максимальною за мінімального повного опору. 

Опір R не залежить від частоти, а мінімальне значення квадрата різниці 

ωL й 1/ωC дорівнює нулю. Тому максимальна амплітуда сили струму виникає, 

якщо: 

 

Ця рівність справедлива, якщо частота вимушених коливань збігається із 

частотою власних коливань у контурі: 

 

Резонанс напруг полягає в різкому збільшенні амплітудного значення сили 

струму Imax за умови, що частота ν0 змінної напруги збігається із частотою ν0 

власних коливань у контурі з котушки й конденсатора. 

  

 

  

На рисунку показана залежність Imax(ν) за різних значень активного опору 

кола. Резонанс є «гострим» (тобто графік функції Imax(ν) має вузький високий 



максимум) за малих значень активного опору. А коли активний опір дуже 

великий, то резонанс взагалі не спостерігають. 

Явище електричного резонансу широко використовують у радіотехніці: у 

схемах настроювання радіоприймачів, підсилювачів, генераторів 

високочастотних коливань. Наприклад, радіохвилі від різних передавальних 

станцій збуджують в антені радіоприймача змінні струми різних частот. Але 

тільки в разі резонансних коливань сили струму в контурі будуть значними. 

Настроювання контуру на потрібну частоту ν0 зазвичай здійснюється шляхом 

зміни ємності конденсатора. 

На явищі резонансу заснована робота багатьох вимірювальних приладів 

(наприклад, резонансний хвилемір). 

У деяких випадках резонанс в електричному колі може завдати значної 

шкоди. Якщо коло не розраховано на роботу в умовах резонансу, то 

виникнення резонансу призведе до аварії. Надмірно високі струми можуть 

перегріти проводи. Високі напруги призведуть до пробою ізоляції.  



Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Самостійна робота № 17 

Тема 8. Електромагнітне поле. 

Трансформатор. Генератори змінного струму 

 Питання для самостійної роботи   

1. Трансформатор. 

2. Генератор на транзисторі 

 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Тестові питання 

1. Трансформатор підвищує напруга від 120 В до 36 кВ. 

А Трансформатор може підвищувати постійну напругу. 

Б Якщо вихідна напруга менша від вхідної, трансформатор називають 

підвищувальним. 

В ЕРС у вторинній обмотці виникає внаслідок явища електромагнітної 

індукції. 

Г Кількість витків у вторинній обмотці менше, ніж у первинній. 

2. На рисунку показаний графік i(t) для змінного струму. 

  

 А Період струму дорівнює 3 мкс. 

Б Максимальне значення сили струму 10 А. 

В Діюче значення сили струму менше від 6 А. 

Г Сила струму в колі змінюється за законом і = 15sinωt. 



Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара). До кожного 

рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою. 

А Трансформатор. 

Б Коефіцієнт трансформації. 

В Режим холостого ходу. 

Г Режим під навантаженням. 

1 Величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній і вторинній 

обмотках трансформатора. 

2 Пристрій, що застосовується для підвищення або зниження напруги 

змінного струму. 

3 Пристрій, що перетворює механічну енергію в електричну. 

4 Робота за замкнутої вторинної обмотки. 

5 Робота за розімкнутої вторинної обмотки. 

Задача 1.  Первинна обмотка трансформатора, що містить 1500 витків 

проводу, підключена до кола змінного струму напругою 220 В. Визначте 

кількість витків у вторинній обмотці, якщо вона повинна живити коло 

напругою 6,3 В і силою струму 1,5 А. 

Опір вторинної обмотки 0,2 Ом. Опором первинної обмотки знехтувати. 

Задача 2. Ємність конденсатора коливального контуру 0,01 мкФ. 

Конденсатор зарядили до напруги 40 В и з’єднали з котушкою індуктивності. У 

контурі виникли загасаючі коливання. Яка кількість теплоти виділилася за час 

повного загасання коливань? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Трансформатор. 

Активний опір проводу визначається матеріалом, з якого він виготовлений, і 

його розмірами:  Для зменшення опору проводів треба або зменшувати 

питомий опір матеріалу, або збільшувати площу поперечного перерізу проводу. 

Збільшення площі поперечного перерізу призводить до значного збільшення 

маси проводів. Можна зменшувати питомий опір, але це повністю не розв’язує 

проблеми, оскільки передання значної потужності P = UI за відносно незначної 

напруги потребує досить високої сили струму. 

Якщо ту саму потужність передавати за значної напруги (відповідно, за 

малої сили струму), то втрати енергії значно зменшуються. Тому перш ніж 

передавати енергію на великі відстані, необхідно підвищувати напругу. І 

навпаки: після того як енергія дійшла до споживача, напругу необхідно 

знижувати. 

Такі зміни напруги забезпечують за допомогою трансформаторів. 

Ø  Трансформатор — пристрій, що застосовується для підвищення або 

зниження напруги змінного струму. 

Далі розглянемо будову трансформатора. 

Змінний струм у первинній обмотці створює змінне магнітне поле. Завдяки 

сталевому сердечнику вторинну обмотку, намотану на той самий сердечник, 

пронизує практично таке саме змінне магнітне поле, що й первинну. 

Оскільки всі витки пронизані тим самим змінним магнітним потоком, 

внаслідок явища електромагнітної індукції в кожному витку генерується одна і 

та сама напруга. Тому відношення напруг U1 і U2 на первинній і вторинній 

обмотках дорівнює відношенню числа витків у них: 

 

Зміну напруги трансформатором характеризує коефіцієнт трансформації. 

Ø  Коефіцієнт трансформації — величина, що дорівнює відношенню напруг 

у первинній і вторинній обмотках трансформатора: 



 

Підвищувальний трансформатор — трансформатор, що збільшує 

напругу (U2 > U1). У підвищувального трансформатора число витків N2 у 

вторинній обмотці має бути більшим за число витківN1 у первинній обмотці, 

тобто k < 1. 

Понижувальний трансформатор — трансформатор, що зменшує 

напругу (U2 < U1). У понижувального трансформатора число витків у вторинній 

обмотці має бути меншим від числа витків у первинній обмотці, тобто k > 1. 

Робота ненавантаженого трансформатора називається холостим ходом. 

Первинна обмотка трансформатора підключена до джерела змінного струму 

напругою щ. При цьому в обмотці виникає ЕРС самоіндукції e1. Спадання 

напруги на первинній обмотці дорівнює: i1r1 = u1 + e1, де r1 — опір обмотки, 

який ми будемо вважати дуже маленьким. Тому в будь-який момент часу: u1 ≈ -

e1, отже, для діючих значень можна записати:  

Для другої обмотки: u2 + е2 = 0 , u2 = -e2,  

Таким чином, у режимі холостого ходу виконується рівність: 

 

Робота трансформатора під навантаженням 

Якщо до вторинної обмотки трансформатора приєднати навантаження, то в 

ній виникне електричний струм, що спричиняє зменшення магнітного потоку в 

сердечнику й, як наслідок, зменшення ЕРС самоіндукції в первинній обмотці. У 

результаті сила струму в первинній обмотці збільшиться, і магнітний потік 

зросте до первісного значення. Що більша сила струму у вторинній обмотці й 

потужність, яку вона віддає споживачеві, то більша сила струму в первинній 

обмотці й потужність, споживана від джерела. Оскільки втрати енергії в 

трансформаторі малі, то U1I1 ≈ U2I2, звідси U1/U2 = I2/I1. 

Це означає, що в підвищувальному трансформаторі U1 < U2 й I1 > I2, а в 

понижувальному трансформаторі U1 > U2 й I2 > I1. 



У трансформаторі, як і в будь-якому технічному пристрої, існують втрати 

енергії. 

Відношення потужності, яку трансформатор віддає споживачеві електричної 

енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі, 

називають ККД трансформатора: 

 

2. Генератор на транзисторі 

Найпростіший генератор змінного струму являє собою металевий сердечник, 

у пази якого вкладена обмотка. Кінці обмотки з’єднані з кільцями. Сердечник з 

обмоткою обертається в магнітному полі нерухомого постійного магніту або 

електромагніту. Обертову частину генератора називають ротором, нерухому — 

статором. 

Швидкість обертання ротора можна зменшити, якщо використати 

електромагніт, що має кілька пар магнітних полюсів. Частота v змінного струму 

пов’язана із частотою обертання ротора 

генератора νmaxспіввідношенням: ν = pνmax, де p — кількість пар магнітних 

полюсів генератора. 

 Реальний коливальний контур чинить певний опір електричному струму. 

Тому частина переданої контуру енергії безупинно перетворюється у 

внутрішню енергію проводів, що розсіюється в навколишньому просторі. Чим 

більше опір контуру, тим швидше загасають коливання. Якщо опір контуру 

дуже великий, коливання взагалі можуть і не виникнути — конденсатор 

розрядиться, а перезаряджання не відбудеться. 

Щоб коливання не загасали, необхідно поповнювати енергію контуру, 

заряджаючи конденсатор від джерела постійного струму. Але якщо джерело 

буде увесь час підключено до конденсатора, то конденсатор лише буде 

обмінюватися енергією із джерелом. Щоб цього не відбувалося, контур може 

бути підключений до джерела тільки в ті моменти, коли обкладка конденсатора, 

що приєднана до позитивного полюса джерела струму, заряджена позитивно. 

Під час коливань знак заряду на обкладках періодично змінюється, отже, ключ 



повинен замикати й розмикати коло із частотою, що дорівнює частоті 

електромагнітних коливань контуру, тобто кілька мільйонів за секунду. 

Замикати з такою частотою механічний ключ не можна, тому в радіотехніці 

використовують транзистор. 

Очевидно, що для заповнення зменшення енергії в коливальній системі 

необхідно мати джерело, за допомогою якого поповнювалася б її енергія. При 

цьому важливо виконати дві умови: 

1) енергія, що надходить від джерела в коливальну систему за період, має 

точно дорівнювати енергії, що за цей час необоротно перетворюється в інші 

види енергії; 

2) енергія повинна надходити в коливальну систему в такт, тобто узгоджено 

за фазою з вільними коливаннями, що відбуваються в системі. 

Ø  Системи, у яких генеруються незатухаючі коливання за рахунок 

надходження енергії від джерела усередині системи, називаються 

автоколивальними. 

Ø  Незатухаючі коливання, що існують у системі без впливу на неї зовнішніх 

періодичних сил, називаються автоколиваннями. 

Будь-яка автоколивальна система складається із чотирьох елементів: 

1) джерела енергії, за рахунок якого підтримуються незатухаючі коливання 

(у генераторі на транзисторі це джерело постійної напруги); 

2) клапана — пристрою, що регулює надходження енергії від джерела в 

коливальну систему (у генераторі роль клапана відіграє транзистор); 

3) коливальної системи, тобто тієї частини автоколивальної системи, у якій 

безпосередньо відбуваються коливання (у генераторі на транзисторі це 

коливальний контур); 

4) пристрою, що забезпечує зворотний зв’язок, за допомогою якого 

коливальна система управляє клапаном (у генераторі на транзисторі це 

індуктивний зв’язок котушки контуру з котушкою в колі емітер-база). 



  

 Розглянемо одну з найпоширеніших автоколивальних систем — генератор 

на транзисторі. 

Джерелом енергії є джерело струму, а коливальною системою — 

коливальний контур. Пристроєм, що регулює надходження енергії від джерела 

в коливальну систему, у генераторі є транзистор. 

А хто ж керує роботою самого транзистора? Звідки транзистор «може 

знати», коли потрібно замикати або розмикати коло? Кращий варіант, якщо 

роботою транзистора будуть управляти коливання в контурі, тоді енергія від 

джерела струму буде надходити в контур, коли це потрібно. Інакше кажучи, 

необхідно забезпечити зворотний зв’язок у системі. Такий зворотний зв’язок 

можна зробити, наприклад, індуктивним: якщо між емітером і базою 

транзистора увімкнути котушку L3B, на яку буде діяти магнітне поле котушки 

контуру, то напруга між емітером і базою буде змінюватися в такт із 

коливаннями в контурі. Тому транзистор «відкриватиме» коло протягом певної 

частини періоду коливань. 

Існує багато типів автоколивальних електричних систем. Без них не можна 

навіть уявити системи зв’язку, радіолокацію, комп’ютери й т. ін. 

  

 

 

На рисунку: 

1 — джерела постійного струму; 



2 — транзистор; 

3 — коливальний контур; 

4 — котушка, що забезпечує зворотний зв’язок 

 

  



Самостійна робота № 18 

Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Підсумкове тестування з розділу Електричний струм.  

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. Напруга на конденсаторі в колі змінного струму змінюється за 

законом u = Umax cos ωt. За яким законом змінюється при цьому сила струму в 

колі? 

 

 2. Яким виразом визначається амплітуда Іmax коливань сили струму в 

послідовному колі змінного струму з частотою ω, якщо маємо амплітуду 

коливань напруги Umаx на котушці з індуктивністю L? 

 

 3. Напруга на котушці в колі змінного струму змінюється за 

законом u = Umax cos ωt, За яким законом змінюється при цьому сила струму, що 

проходить через котушку? 

 

 4. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора для 

підвищення напруги від 220 В до 11 000 В, якщо в первинній обмотці 20 

витків? 



 

 5. Сила струму в первинній обмотці трансформатора 0,5 А, напруга на її 

кінцях 220 В. Сила струму у вторинній обмотці 9 А, а напруга на її кінцях 10 В. 

Визначте ККД трансформатора. 

 

  6. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються 

електромагнітних коливань, і самими формулами. 

1 Індуктивний опір 

2 Ємнісний опір 

3 Активний опір 

4 Потужність у колі з резистором 

  

 

 

Задача.  Визначте діючу напругу в мережі змінного струму, в якій неонова 

лампа з напругою загоряння й гасіння 71 В буде горіти половину періоду.  


