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Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про фізичні властивості електронів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) — стабільна, 

негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу 

всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) 

і масу (9,109554(906)×10−31 кг). 

Зазвичай електрон позначається в формулах символом e-. Бета-частинки, які є 

високоенергетичними електронами, що утворюються при бета-

розпаді атомних ядер, позначаються символом β-. 

Електрон належить до родини лептонів, має електричний заряд −e, спін . 

Електрон є лептоном першого покоління, бере участь 

в електромагнітній, слабкій та гравітаційній взаємодіях. Фактор Ланде для 

електрона дорівнює 2, значення g-фактора −2,0023193043622(15). 

Античастинкою для електрона є позитрон. 

Через напівцілий спін електрон є ферміоном, і підкоряється статистиці 

Фермі-Дірака. 

Електрон — хімічно активна складова атома, де вона пов'язана з 

електропозитивним ядром силами електростатичного притягання. 

Електрон — стабільна частинка, його час життя принаймні перевищує 

1026 років. Питання про стабільність електрона зв'язане із законом 

збереження електричного заряду[1][2]. 

Слово «електрон» давньогрецького походження (грец. Ηλεκτρόνιο), в 

перекладі «ясний камінь», так називався бурштин. Стародавні елліни знали, 

що якщо потерти бурштин, то він починає притягувати пір'їнки. В 

подальшому Вільям Гілберт у своїй праці, від 1600 року — «Про магніти[en]», 

назвав електричною незриму силу, яка відштовхує і притягує. [3] 
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Експерименти з трубкою Крукса вперше продемонстрували природу 

електронів 

 
Полярне сяйво переважно викликане енергією електронів, що проникають до 

атмосфери 

Німецький фізик Йоганн Гітторф[de] вивчав електричні явища у розрідженому 

газі: у 1869 році він помітив свічення навколо катода, що стає яскравішим 

при зменшенні тиску. У 1870х Вільям Крукс повторив цей дослід з трубкою, 

яка містила високий вакуум, і показав, що агент, що викликає свічення, 

рухається від анода до катода, а з допомогою магнітних полів ним можна 

керувати. Це явище отримало назву «катодні промені». Аналіз того, як саме 

магнітне поле впливає на них, показав, що цей агент має негативний 

заряд.[4] У 1879 році було запропоноване пояснення цього ефекту, що 

полягало в тому, що існує «четвертий стан матерії», частинки якого мають 

електричний заряд, випромінюються анодом, і світяться, вдаряючись об інші 

частинки, що виходять з катода.[5]. Пізніше було показано, що ці промені 

можуть проходити крізь стінки катода, а тому не є звичайною речовиною. 

Термін електрон запровадив у 1894 році Джордж Джонстоун Стоуні. Він ще 

в 1874 році вперше сформулював ідею про те, що катодні промені 

складаються із заряджених частинок. 

Експериментально відкрив електрон у 1897 році Джозеф Джон Томсон у 

дослідах із вакуумними лампами. Також він визначив відношення заряду 

частинки до її маси. Визначена Томсоном маса була в тисячі разів меншою, 

ніж маса атома водню, що свідчило про те, що електрон — субатомна 

частинка. 

У 1896 році новозеландський вчений Ернест Резерфорд, 

вивчаючи флуоресцентні матеріали, показав, що деякі з них (радіоактивні) 
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без будь-якого стороннього впливу випромінюють частинки двох типів, які 

Резерфорд назвав альфа- і бета-частинками. У 1900 році Анрі 

Беккерель показав, що бета-частинки є негативно зарядженими, а їхнє 

відношення маси до заряду було таким самим як у катодних променів. 

У 1909 році Роберт Міллікен у дослідах із падінням олійних 

крапель продемонстрував, що електричний заряд може мати лише дискретні 

значення, кратні певному елементарному заряду, і виміряв значення цього 

заряду. 

У 1927 році Клінтон Джозеф Девіссон і Лестер Джермер[en], а також 

незалежно від них Джордж Паджет Томсон, продемонстрували 

явище дифракції електронів, довівши, що електрон має як корпускулярні, так 

і хвильові властивості. 

Рівняння руху 

У квантовій електродинаміці електрон описується рівнянням Дірака. У 

випадках, коли релятивістськими ефектами можна знехтувати, 

використовується рівняння Шредінгера. Електрон — частинка, для якої 

найяскравіше проявляються хвильові властивості. Дебройлівська довжина 

хвилі електрона має порядок розміру атома. Саме це дозволяє електронам 

зв'язуватися з ядром атома, а також брати участь в утворенні хімічних 

зв'язків між атомами у молекулі чи твердому тілі. 

Теорія твердого тіла 

У квантовій теорії твердого тіла електрон провідності це 

певна квазічастинка із характерними для даного кристалу властивостями, 

зокрема законом дисперсії, ефективною масою тощо. 

Поряд із делокалізованими електронами, які мають певний квазі-імпульс і 

рухаються вздовж усього кристалу, існують електрони, локалізовані на 

домішках чи дефектах кристалічної ґратки. 

Електронами зони провідності та дірками у валентній 

зоні визначається провідність матеріалів. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою електричний струм? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

 

 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1909
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Germer
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Урок № : 2 

Тема уроку: Рух електронів в електричному полі 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про рух електронів в електричному 

полі  

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

У електронних приладах рух вільних електронів відбувається під дією 

електричних або магнітних полів. Залежно від напряму початкової швидкості 

електрона електричне поле може його рух прискорювати, гальмувати або 

змінювати напрям. 

Для з'ясування фізичних процесів розглянемо рух електрона в однорідному 

електричному полі. Уявимо собі, що в балоні, в якому створений вакуум, 

розташовані два взаємно паралельних електроду - катод К і анод А (мал. 1.1, 

а). 

 

 

 

Мал. 1.1 

Якщо до цих електродів приєднати батарею з напругою плюсом до анода і 

мінусом до катода, то в просторі між анодом і катодом буде створено 

електричне поле з напруженістю 

 

де U - різниця потенціалів, d - відстань між електродами. 

Якщо в електричне поле з напруженістю Е помістити електрон, заряд якого 

рівний е, то на нього діятиме сила електричного поля, рівна добутку заряду 

на напруженість поля: 

 



Сила електричного поля направлена від катода до анода. 

Якщо початкова швидкість електрона рівна нулю і співпадає з напрямом 

сили електричного поля, то електрон, поміщений в дане поле, зазнає 

прискорення і переміщатиметься з точок з меншим потенціалом до точок з 

вищим потенціалом. При цьому швидкість електрона і його кінетична енергія 

зростатимуть. Рух електрона буде рівномірно прискореним, тому таке поле 

називають прискорюючим. 

На підставі закону збереження енергії приріст кінетичної енергії електрона 

повинен дорівнювати роботі, яку здійснює електричне поле при переміщенні 

електрона, тобто 

 

де m - маса електрона; υн, υ - початкова і кінцева швидкості електрона; 

U=U2 – U1 - різниця потенціалів, пройдена електроном, в електричному полі. 

Якщо початкова швидкість електрона рівна нулю, то електрон рухатиметься 

тільки під дією сили поля. В цьому випадку кінетична енергія електрона 

визначається виразом 

 

З (1.4) можна визначити швидкість електрона в кінці його шляху 

 

Підставляючи е/т= 1,759·1011 К/кг, отримаємо вираз для швидкості електрона 

при русі його в прискорюючому електричному полі: 

 

З (1.6) витікає, що швидкість руху електрона умовно можна виражати не 

тільки в км/с, але і у В. 

Для визначення часу прольоту електрона в однорідному прискорюючому 

полі виразимо силу електричного поля через масу і прискорення: 

 

Звідси 



 

Шлях, пройдений електроном за час t, можна визначити з виразу d=at2/2, 

сюди підставимо значення з (1.7), отримаємо 

 

звідки 

 

Підставивши в отриманий вираз значення m і е, отримаємо формулу для 

визначення часу прольоту електрона: 

 

Час прольоту t дуже малий, в багатьох практичних електронних пристроях не 

враховується, звідси електронну лампу можна вважати безінерційним 

приладом. 

Якщо під дією початкової швидкості електрон рухається уздовж напряму 

ліній поля (від точок з великим потенціалом до точок з меншим 

потенціалом), то він здійснює роботу проти сил поля, при цьому його 

швидкість і запас кінетичної енергії зменшуються і він рухається 

прямолінійно і рівносповільнено. Поле, в якому електрон здійснює 

рівносповільнений рух, називають гальмуючим. 

При повній втраті кінетичної енергії швидкість електрона впаде до нуля і він 

під дією сили поля рухатиметься рівноприскорено у зворотному напрямі, 

набуваючи втраченої кінетичної енергії. 

Коли вектор початкової швидкості електрона перпендикулярний напряму дії 

сили електричного поля (мал. 1.1,6), траєкторія руху електрона матиме вид 

параболи. Таке поле називають поперечним. 

Рух електрона в однорідному магнітному полі 

У ряді електронних приладів управління траєкторією руху електронів 

здійснюється за допомогою сил магнітного поля. Дія магнітного поля на 

електрон аналогічно дії магнітного поля на провідник із струмом. 



Сила, з якою діє магнітне поле на провідник із струмом, визначається 

виразом 

 

де F - механічна сила, що діє на провідник завдовжки l; В - магнітна індукція; 

i - електричний струм в провіднику; α - кут між напрямом струму в 

провіднику і напрямом силових ліній магнітного поля. 

 

Мал. 1.2 Мал. 1.3 

Якщо струм для одного електрона рівний i=e/t і в даному виразі чисельник і 

знаменник помножити на швидкість руху електрона v, то (1.9) можна 

представити у вигляді F=Bev sinα. 

Аналізуючи отриманий вираз, можна зробити наступний висновок, що на 

нерухомий електрон і електрон, що переміщається уздовж ліній поля, 

магнітне поле не діє. Сила магнітного поля на рухомий електрон буде 

максимальною, коли він переміщається перпендикулярно напряму сил 

магнітного поля Fmax = Bev. Напрям цієї сили визначається за правилом лівої 

руки. Сила F завжди перпендикулярна напряму швидкості електрона (мал. 

1.2). Тому магнітне поле не змінює швидкості електрона, а змінює його 

напрям. 

Якщо електрон входить в однорідне магнітне поле під кутом 90° до силових 

ліній, то він рухатиметься по колу, лежачому в площині, перпендикулярній 

лініям поля (мал. 1.2). Коли кут α не рівний 90°, то швидкість електрона 

може бути розкладена на дві складові vH і v (мал. 1.3). 

Перша складова швидкості vH перпендикулярна напряму сил поля і 

примусить електрон обертатися по колу. Друга складова швидкості 

електрона направлена уздовж сил магнітного поля і тому з ним не взаємодіє. 

В результаті дії два складових електрон переміщатиметься по спіралі. 



Таким чином, магнітне поле не змінює енергії рухомого електрона, а змінює 

тільки траєкторію його руху. Це властивість магнітного поля 

використовується в електронно-променевих трубках і інших електронних 

приладах. 

Застосування вивчених знань: 

1 .                 Що таке робота виходу електронів, що вона характеризує? 

2.                 Що таке термоелектронна,фотоелектронна, електростатична та 

вторинна електронна емісія? 

 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


