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Група № : Е-1  

Урок № : 13 

Тема уроку: Закон Джоуля-Ленца 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про закон Джоуля-Ленца 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Якщо єдиною дією струму є теплова, то, відповідно до закону збереження 

енергії, кількість теплоти, що виділилася в провіднику, чисельно дорівнює 

роботі струму: Q = A. Отже, Q = IUt. 

Використовуючи закон Ома для ділянки кола, можна записати три 

еквівалентні формули для кількості теплоти, що виділилася в провіднику зі 

струмом: 

 
Закон, що визначає кількість теплоти, яку виділяє провідник зі струмом у 

навколишнє середовище, був установлений експериментально англійським 

ученим Д. Джоулем і російським ученим Е. X. Ленцем: 

Ø  кількість теплоти, що виділилася в провіднику, дорівнює добутку квадрата 

сили струму на опір провідника й час проходження струму: 

 

Формули  й  для кількості теплоти, що виділилася в 

провіднику, можуть видатися суперечливими: відповідно до першої з них 

кількість теплоти прямо пропорційна опору провідника, а відповідно до 

другої — обернено пропорційна. 

Щоб розібратися в цьому, порівняємо кількості теплоти, яка виділяється у 

двох провідниках під час їх послідовного і паралельного з’єднання. 

Якщо провідники з’єднані послідовно, сила струму в них однакова: І1 = І2 = 

І. Тому для порівняння кількості теплоти, що виділяється в провідниках, 

зручніше користуватися формулою  Одержуємо:  

Ø  Таким чином, за послідовного з'єднання провідників більша кількість 

теплоти виділяється в провіднику, що має більший опір. 

Якщо провідники з’єднані паралельно, напруга на їх кінцях однакова: U1 

= U2 = U. Тому для порівняння кількості теплоти, що виділяється в 



провідниках, зручніше користуватися формулою . 

Одержуємо:        

Ø  Таким чином, за паралельного з'єднання провідників більша кількість 

теплоти виділяється в провіднику, що має менший опір. 

3. Потужність електричного струму 

Будь-який електричний прилад розрахований на споживання певної енергії в 

одиницю часу. Тому, крім роботи струму, важливе значення має поняття 

потужності струму. 

Ø  Потужністю струму Р називається відношення роботи струму А до 

проміжку часу t, протягом якого ця робота була виконана: 

 
Оскільки A = IUt, одержуємо P = IU. Використовуючи закон Ома для ділянки 

кола, можна записати три еквівалентні формули для потужності: 

 
Ø  Потужність струму, як і будь-яка потужність, вимірюється в системі СІ у 

ватах (Вт). Потужність дорівнює 1 Вт, якщо за 1 с відбувається робота 1 Дж. 

 
Будь-який електричний прилад характеризується споживаною ним 

потужністю, яку часто називають потужністю цього приладу (зазвичай її 

вказують на приладі). 

 

Застосування вивчених знань: 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 14 

Тема уроку: Режими роботи джерела електричної енергії 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  режими роботи джерела 

електричної енергії. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


Формування нових знань. 

 Існують три основних режими роботи електричного кола: режим 

холостого кола, режим короткого замикання та робочий режим. Режим 

холостого (неробочого) ходу. В цьому випадку і тому І = 0; U = E; P1 = P2 = 

0;  = 1. Режим короткого замикання: коротке замикання має місце при R = 0 

. Для цього режимуI=E/r; U = 0; ;При короткому замиканні струм 

у колі досягає максимального значення. 

Узгоджений режим роботи джерела енергії. 

Режим узгодженого навантаження: потужність буде залежити від опору R 

за умови, що е.р.с. Е і внутрішній опір r будемо вважати незмінними. Отже, 

потужність, що виділяється у зовнішньому навантаженні буде 

максимальною, коли опір навантаження дорівнює внутрішньому опору 

джерела. Такий режим роботи узгодженого навантаження. Режим 

узгодженого навантаження використовують у тих випадках, коли необхідно 

забезпечити максимально можливе значення вихідної потужності. 

Властивості магнітного поля. 

М/п виникає навколо рухомих зарядів або провідників зі струмом, воно діє 

на рухомі заряди і на провідники зі струмом. М/п є видом матерії який 

здійснює взаємодію паралельних струмів. Якщо  рухаються в атомі, то 

довкола кожного створюється м/п і одночасно існує м/п атома. М/п 

графічно зображується силовими лініями, які називають лініями індукції. 

М/п і електричний струм завжди існують разом – в природі ніколи не буває 

електричного струму без м/п і м/п без електричного струму. Однорідне м/п 

називають поле лінії індукції якого паралельні і в усіх точках поля вектори 

індукції однакові по величині і по напрямі. 

Перечисліть магнітні величини та поясніть їх фізичний зміст. 

Магнітна індукція – векторна фізична величина, модуль якої дорівнює 

силі, з якою магнітне поле діє на один метр провідника, перпендикулярно до 

силових ліній, за умови що сила струму в провіднику 1А: . [B]=[1 Тл]. 

Магнітний потік-скалярна фізична величина, що дорівнює добутку модуля 

вектора магнітної індукції і плолщі плоскої поверхні S і косинуса кута α 

між векторами і : Ф=B*S*cosα.[Ф]=1 Вб. Сила Ампера – сила, що діє на 

провідник зі струмом з боку магнітного поля:  Сила Лоренца-сила, 

що діє з боку магнітного поля на рухому заряджену 

частинку:  Індуктивність-скалярна фізична величина,що 

характерезує магнітні властивості електричного кола та чисельно дорівнює 



відношенню магнітного потоку, який пронизує контур,до сили струму у 

ньому:L=Ф/I. 

Властивості феромагнітних матеріалів. 

Феромагне́тики — деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, манган, 

хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють 

явище гістерезису; Феромагнетики використовуються для виробництва 

постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів. 

Феромагнетики сильно втягуються в область сильнішого магнітного поля. 

Магнітна сприйнятливість феромагнетиків позитивна і значно більше 

одиниці. При не дуже високих температурах феромагнетики 

характеризуються спонтанною намагніченістю, яка сильно змінюється під 

впливом зовнішніх дій. Проте за високої температури феромагнітні речовини 

втрачають свої магнітні властивості. 

 

Застосування вивчених знань: 

 1.Які спостереження показують, що електричний струм може виконати 

роботу? 

2. Які перетворення енергії відбуваються в зовнішній ділянці електричного 

кола? 

3. Чому під час проходження електричного струму провідник нагрівається? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


