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Група 36 

Фізика і астрономія 

Урок 7-8 

Тема: Виробництво, передача та використання енергії електричного 

струму. Практична робота №2 

Мета уроку:  
освітня - пояснити способи передачі електричної енергії на великі відстані з 

мінімальними втратами;  

розвивальна - розвивати науковий стиль мислення та творчу активність учнів; 

ознайомити учнів з одним із основних напрямків науково-технічного прогресу, 

історією розвитку енергетики, проводити профорієнтаційну роботу з учнями; 

виховна - виховувати політехнічний світогляд та розвивати життєву 

компетентність особистості, сприяти  формуванню екологічної культури. 

 

 

Матеріали до уроку: 

Виробництво, передача та використання енергії електричного струму   

Споживачі  електроенергії є всюди, а виробляється вона порівняно в небагатьох 

місцях, тому виникає потреба передавати її на великі відстані . 

Під час передавання електричного струму велика кількість електричної енергії 

йде на  нагрівання проводів . Згідно із законом    Джоуля-Ленца : 

Q = I
2
Rt 

Як знизити втрати у лініях електропередач ? Є два шляхи :1) зменшити опір 

провідників  R=
S


  значить  збільшити  S – площу поперечного перерізу провідника 

Але для зменшення R, приміром, у 100 разів потрібно збільшити масу проводу 

також у 100 разів. Зрозуміло, що не можна допустити такої великої витрати дорогого 

кольорового металу, не говорячи вже про труднощі закріплення важких проводів на 

високих щоглах і т.п. або 

2) зменшити силу струму , збільшивши напругу. 

Наприклад, зменшення струму в 10 разів зменшує кількість тепла, що виділився в 

провідниках, у 100 разів, тобто досягається той же ефект, що і від сторазового  

обваження дроту. 

Висновок:  щоб  знизити втрати   в лініях електропередач  потрібно 

збільшити напругу змінного струму за допомогою підвищувальних 

трансформаторів.  

Так генератори виробляють струм напругою від 6 до 20 кВ, а трансформатори її 

підвищують до декількох  сотень кіловольтів. Після цього електричний струм 

подають на лінії електропередач. 

На місцях споживання електроенергії за допомогою знижувальних 

трансформаторів напругу зменшують і далі електроенергія передається по 

низьковольтним лініям передач.  Біля будинків знаходяться трансформаторні будки,  

у  яких  напруга змінного струму зменшується за допомогою знижувального 

трансформатора до 220 В і подається  в електромережу. 



 
              «Про шкідливий вплив ЛЕП» 

Особливо сильний вплив для здоров'я надають високовольтні лінії 

електропередач(ЛЕП). Напруженість поля безпосередньо під ЛЕП сягає часом десятків 

кіловольт на метр.  Дослідження засвідчили, що  біологічний вплив ЛЕП залежить від 

тривалості перебування людини у електричному полі. Найбільш уразлива нервова 

система. Після неї  можуть бути розлади роботи  серцево-судинної системи,зміни у 

складі крові.  Вченими встановлено потенційна небезпека перебування людини,в 

електричному полі,напруженість якого за 25 кВ/м. У зоні ЛЕП небажано 

гуляти,кататися на лижах,особливо дітям 

       «Виробництво електроенергії в Україні» 

На сьогодні Україна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш 

ефективно. Енергетика України складається з 15 ТЕС, 5АЕС, 8 ГЕС та нетрадиційних 

джерел енергії, а саме 78 малих ГЕС, 27 СЕС, 13 ВЕС, 2 біоенергетичних  станцій. 

ТЕС виробляють — 48% енергії, АЕС—33%, ГЕС—12%, а решту –7% 

альтернативні джерела енергії. 

Які ж переваги та недоліки кожної з них ? 

                                       Теплові ЕС. ККД ТЕС складає 35-55%. 

Переваги:  

1) дешеві у будівництві;              

2) близьке розташування біля споживача  

3) різні види органічного палива (вугілля, нафту , газ) 

4) виробляють тепло для опалення міст    

 Недоліки: 

1) хімічне забруднення  повітря (карбон (ІV) оксид, сполуки  Нітрогену,    свинцю)                         

2) згорає кисень, виділяється вуглекислий газ, що веде до «парникового ефекту»  

3)  кислотні дощі 

4) сильне теплове забруднення води  

5) невідновне пальне   

6)шумове забруднення навколишнього середовища                                  

                                           Атомні ЕС. ККД АЕС складає 30% 

Переваги:                                               

1)  великі запаси пального 

2)  Немає хімічних забруднювачів 

Недоліки: 

1) проблема утилізації ядерних відходів 



2) загроза вибуху 

3) теплове забруднення води 

                                           ГЕС. ККД ГЕС складає 95% 

Переваги : 

1)  дешева енергія 

2) відтворюване джерело 

3) не забруднюють повітря 

Недоліки :   

1) затоплення земель 

2) зменшення вмісту кисню, що протікає через греблю 

3) зниження швидкості руху річок, цвітіння води 

4) заболочування, розмивання берегів 

5) скорочення кількості риби 

В умовах складної екологічної ситуації  на Землі, перед усіма країнами світу постає 

завдання пошуку та запровадження нетрадиційних відновлювальних джерел енергії. 

Ця стратегія, розроблена  Національною академією наук і Міністерством палива та 

енергетики України базується на проекті « Енергетична стратегія України на період до 

2030року». Основні напрямки розвитку відновних джерел енергії вбачаються у 

використанні енергії вітру, Сонця, біоенергії, геотермальної енергії. 

Вітрові ЕС. ККД  ВЕС 10%. 

Популярність її використання швидко зростає. Відомо, що першу в світі вітрову 

електростанцію потужністю 100кВт було споруджено в Криму, біля Севастополя  в  

1931 р. за проектом Юрія Кондратюка. На сьогоднішній день в Україні 13 ВЕС. 

Сонячні ЕС 

В недалекому майбутньому люди все більше будуть використовувати енергію 

Сонця. ККД СЕС 12%.  

Переваги: 

- екологічно чисте відновлювальне джерело 

Недоліки: 

1) висока собівартість  будівництва 

2) велика площа 

3) мала густина 

  

Практична робота 

(записати задачі в зошит) 

№1 

Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора  для 

підвищення напруги від 220 В  до 11000В, якщо в первинній обмотці 20 витків? 

Який коефіцієнт трансформації ? 
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№2 
 Сила струму у первинній обмотці трансформатора  0,5 А, напруга на її кінцях 

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

Визначте ККД трансформатора. 
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Домашнє завдання (виконати с.р до 22.11) 

Самостійна робота. 

Дати відповіді на питання  і записати їх у таблицю: 

1. Який прилад використовують для перетворення змінного струму та напруги ? 

А) генератор         Б) трансформатор              В) вольтметр 

2.  Чи змінює трансформатор частоту змінного струму ? 

А) ні                         Б) так                    В) змінює, якщо він навантажений 

3.Яке числове значення має коефіцієнт трансформації у підвищувальних 

трансформаторах ? 

А)   k=1                    Б )  k<1                В)  k>1 

4. Ви придбали електроприлад, розрахований на напругу 110В , а в мережі напруга 

220 В,   з яким       коефіцієнтом  трансформації  вам потрібно підключити до мережі 

трансформатор, щоб електроприлад не перегорів ? 
А)  k= 0,5                Б)   k=  3                       В) k= 2 

5. З якою метою під час передачі електроенергії на великі відстані підвищують 

напругу змінного струму ? 

А) щоб збільшити потужність струму  

Б) щоб зменшити втрати енергії на нагрівання проводів ліній електропередачі 

В) для запобігання перевантаження  генератора  

6. Який трансформатор потрібно поставити на вході у місто? 

А) знижувальний 

Б) підвищувальний 

В) Трансформатор не потрібний 

7  Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у вторинній 

обмотці, якщо трансформатор призначений для підвищення напруги з 220В до 

380В?  

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  
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