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Урок № : 15 

Тема уроку: Потенціальна діаграма 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про потенціальна діаграма 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Потенціальна діаграма-це графік розподілу потенціалів, вздовж 

замкнутого контуру з опорами. При побудові потенціальної діаграми 

по осі абсцис (ОХ) відкладають у масштабі значення опорів ділянок у 

тій черзі, в якій вони знаходяться у колі при обході контура. Іноді 

заміст опорів відкладають довжини ділянок, з яких будується коло. А 

по осі ординат (ОY) відкладають у масштабі значення потенціалів 

відповідних точок. Кінці ординат з’єднують прямими відрізками. 

Для побудови потенціальної діаграми потрібно визначити потенціали 

окремих точок електричного кола. Для визначення потенціалів 

окремих точок електричного кола потенціал точки, яка з’єднана з 

землею, приймається рівним нулю, а потенціали інших точок 

визначаються за законом Ома та формулою, за якою знаходиться 

напруга на зажимах джерела живлення ( між позитивним та 

негативним затискачами ): , 

, 

де «+» - якщо джерело працює у режимі споживача, 

«-» - якщо джерело працює у режимі генератора. 

Таким чином, потенціал точки - це напруга між даною точкою та 

землею: 

  

 

Потенціал точки, можливо виміряти за допомогою, вольтметра 

приєднуючи один затискач, до вимірювальної точки а інший до 

заземленої точки. 

Слід пам’ятати, що струм в опорах виникає під дією електричних сил 

й добутково направлений від точки з більш високим потенціалом до 

точки з меншим потенціалом. 



Принцип будови потенціальної діаграми для електричного кола 

розглянемо на прикладі схеми вказаної на рисунку 6.3. 

  

 

Рисунок 6.3- Схема електричного кола для побудови потенціальної 

діаграми 

  

1 Оберемо точки в колі, де можлива зміна потенціалу. Позначимо їх 

А,Б,В… 

2 Визначимо напрямок струму та потенціалів у колі: струм в опорах 

направлений від точки з більш високим потенціалом до точки з 

меншим потенціалом. Струм розрахуємо за узагальненим законом 

Ома: 

 

3 Приймаємо потенціал заземленої точки рівним нулю: , 

координати(х=0,у=0) 

4 Складаємо рівняння потенціалів для кожної точки: 

, тоді: 

  

, (х=0,у= ), так як джерело Е1 працює як генератор 

,(х=R1,у= ), 

,( х=R2, у= ), 



(так як джерело Е2 працює як споживач), тоді 

(х=0,у= ), 

тоді , (х=R3, у= ) 

5 Будуємо потенціальну діаграму у масштабі (рисунок 6.4.) 

6 Визначаємо сумарний опір контуру, та відкладаємо його по вісі ОХ 

R=R1+R2+R3 

 

  

  

Рисунок 6.4- Потенціальна діаграма для кола вказаного на рис.6.3 

 

Застосування вивчених знань: 

1. Потужність визначається за формулою: 

          А.  P = U·R             

          B.  P = I·R             

          С.  P = А/t 

                    D.  P = I /U 

2. Закон Ома для ділянки кола формулюється так: 

А.  Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й 

обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола. 

 B.Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги націй 

ділянці й обернено пропорційна її опору. 

С.  Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.  

D.  Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено 

пропорційна спаду напруги на  цій ділянці. 



3. Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з ..  

А.   конденсатором; 

В.   котушкою; 

С.   конденсатором і резистором; 

D.   резистором 

4. Одиниці вимірювання активної потужності: 

А.   вати; 

В.   вольти; 

С.   вольт-ампери; 

          D.    ампери. 

5. Фазна напруга – це напруга, яка виникає… 

                     А.   між лінійним проводом і нейтральним; 

 В.   між двома лінійними проводами; 

 С.   виникає при з’єднанні фаз трикутником; 

                     D.   виникає в однофазних системах. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 16 

Тема уроку: Складні електричні кола постійного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про   складні електричні кола 

постійного струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

У випадку, коли в електричне коло ввімкнено два й більше джерел живлення, 

для розрахунку електричного кола можна використовувати метод 

накладання. Цей метод справедливий тільки для лінійних кіл. 

Сутність методу накладання: 

1. Вважають, що в колі діє лише одна ЕРС. При цьому всі опори кола 

залишаються незмінними, включаючи внутрішні опори усіх джерел 

живлення. Визначають часткові струми у колі від дії залишеної ЕРС. 

Потім аналогічні розрахунки роблять почергово для усіх ЕРС. 
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2. Знаходять загальні струми в усіх вітках за принципом накладання, 

тобто сумуючи знайденні струми від різних ЕРС з урахуванням їх 

напрямку(якщо напрямки струмів співпадають, то в рівнянні знак ’’+ 

’’, не співпадають ”-“. 

Струм у колі може бути представлен не тільки як сума струмів від кожної 

ЕРС окремо, а ще як сума струмів від окремих груп ЕРС. Коли у 

електричному колі є джерело струму, то воно виключається разом з віткою, в 

яке ввімкнено. 

Приклад: визначити струми в усіх вітках електричного кола, вказаного на 

рисунку 12.1, методом накладання: 

 

Рисунок 12.1 - Вихідне електричне коло 

Розв’язання 

1. Обираємо напрямок струмів у кожній гілці. 

2. Вважаємо, що в колі діє лише одна Е1=100В - рис.12.2. При цьому всі 

опори кола залишаються незмінними. Визначаємо струми у колі від 

дії Е1=100В методом згортання. 

 

Рисунок 12.2 - Електричне коло з частковими струмами від першої ЕРС 

 Так як R2 та R5 з’єднанні послідовно, то 

 Так як R3 та R25 з’єднанні паралельно, то 

 Так як R1, R4 та R325 з’єднанні послідовно, то 

Згідно закону Ома: 

 Так як R1, R4 та R325 з’єднанні послідовно: Згідно закону Ома: 

, 



3. Вважаємо, що в колі діє лише одна Е2=60В (опори кола залишаються 

незмінними) - рис.12.3. Визначаємо струми у колі від 

дії Е2=60В методом згортання: 

 Так як R1 та R4 з’єднанні послідовно, то 

Так як R3 та R14 з’єднанні паралельно, то 

 

Рисунок 12.3 - Електричне коло з частковими струмами від другої ЕРС 

 Так як R314, R5 та R2 з’єднанні послідовно, то 

Згідно закону Ома: 

 Так як R314, R5 та R2 з’єднанні послідовно: Згідно закону Ома: 

4. Визначаємо загальні струми в усіх вітках за принципом накладання, 

тобто сумуючи знайденні струми від різних ЕРС з урахуванням їх 

напрямку: 

5. Перевірка за І законом Кірхгофа для вузла 1: 

Перевірка збігається. 

12.2 Розрахунок складних електричних кіл методом контурних струмів 

У випадку, коли в електричне коло ввімкнено два й більше джерел живлення, 

для розрахунку електричного кола можна використовувати метод контурних 

струмів. Сутність цього методу в том, що по усім елементам контура 

протікає один й той же струм, який називають контурним. 

Для визначення струмів у вітках достатньо знайти контурні струми. Для 

цього складають рівняння за ІІ законом Кірхгофа для усіх контурів. 

Розглянемо схему електричного кола вказану на рис.12.4. Складають 

рівняння за ІІ законом Кірхгофа для трьох контурів. 

Коли напрямки контурних струмів обранні в одному напрямку, то 

перевіркою вірного приведення є знак «+» за діагоналлю для рівнянь (тобто 

для І11 у І контурі, для І22 у ІІ контурі, для І33 у ІІІ контурі) й знак «-» для 

інших членів з лівого боку рівняння. 



Коли суму усіх опорів, які входять до І контуру, позначити R11=R1+R2+R5 , до 

ІI контуру - R22=R2+R3+R4 , до ІII контуру, позначити R33=R4+R5+R6 ; а суму 

опорів між І та ІІ контурами - R12=R2, між І та ІІІ контурами - R13=R5, між ІІ 

та ІІІ контурами - R23=R4; а алгебраїчну суму ЕРС, які входять до І контуру, 

позначити Е11=Е1-Е2 ( при збіганні напрямку контурного струму та ЕРС 

перед ЕРС буде знак «+», при не збіганні - «-» ), до ІI контуру - Е22=Е2, до ІII 

контуру, позначити Е33=Е6. 

Далі вирішують рівняння відносно контурних струмів, а потім визначають 

струми у вітках за контурними струмами. 

 

Рисунок 12.4 - Схема електричного кола для визначення струмів методом 

контурних струмів 

Коли контур має джерело струму, то контурний струм цього контура та 

струм у вітці, в яку ввімкнено джерело струму, дорівнює струму джерела. 

Таким чином, визначати ці струми не потрібно й не потрібно складати 

рівняння для цього контуру. Наприклад, у вітку 3 приведеної схеми 

ввімкнемо джерело струму зі струмом І, тоді І3=І22=І та складають рівняння 

за ІІ законом Кірхгофа лише для І й ІІІ контурів. 

Приклад: визначити струми в усіх вітках електричного кола, вказаного на 

рисунку 12.5, методом контурних струмів при Е1=100В, Е2=30В, R=10Ом, 

І=1А 

 

Рисунок 12.5 - Вихідна схема електричного кола 

Розв’язання 

1. Обираємо напрямок контурних струмів та струмів у кожній вітці 

(рис.12.6). 

2. Так як у вітці 1 ввімкнено джерело струму, то й не потрібно складати 

рівняння за ІІ законом Кірхгофа для І контуру. 



 

Рисунок 12.6- Вихідна схема електричного кола з напрямками струмів 

3. Згідно принципу методу контурних струмів струми віток єдиним 

чином визначаються контурним струмом, тобто: 

4. Складаємо рівняння за ІІ законом Кірхгофа для ІІ та ІІІ контуру: 

5. Замість струмів віток підставляємо вирази контурних струмів: 

Після перетворення рівнянь отримаємо: 

Перевірка збігається: знак «+» за діагоналлю для рівнянь (для І22 у ІІ контурі, 

для І33 у ІІІ контурі ) й знак «-» для інших членів з лівого боку рівняння при 

однаково обраних напрямках контурних струмів. 

6. Підставляємо значення відомих величин: 

Вирішуємо рівняння відносно І22 та І33 : 

7. Знаючи контурні струми визначаємо струми у вітках кола: 

Струми І2 та І5 одержали зі знаком «-», тобто їх напрямок обрано не вірно й 

його потрібно змінити. 

8. Перевірка за І законом Кірхгофа: 

 Перевірка збігається. 

 

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 


