
Дата :04.11.2020  

Група № : 42 

Урок № : 6 

Тема уроку: Електричний струм та електричний опір 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електричний струм та 

електричний опір 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електричний опір – це фізична величина, яка характеризує протидію 

електричному струму в провіднику. 

Твердий металевий провідник являє собою систему з кристалічної іонної 

решітки в середині якої знаходиться електронний газ з вільних 

колективізованих електронів. Від кожного атома металу у вільний стан 

переходить від одного до двох електронів. 

Причиною наявності опору у провідника є зіткнення рухомих електронів з 

іонами кристалічної решітки металового провідника. Внаслідок цієї 

взаємодії електрони втрачають частину своєї енергії, тобто електрони ніби 

«відчувають» опір своєму руху. 

Різні металеві провідники мають відмінності в будові кріталічної решітки, і 

через це мають різний опір електричному струму. 

Тобто електричний опір – це властивість матеріалу провідника 

перешкоджати проходженню через нього електричного струму. 

Електричний опір вимірюють в омах (Ом) і позначають літерою R. 

[R] = 1 Ом 

1 Ом – це опір провідника, в якому при напрузі на його кінцях в 1 вольт виникає 

сила струму 1 ампер. 

 

Одиниця вимірюваня електричного опору названа на честь німецького 

вченого Георга Ома, який вперше ввів це поняття. 

 

Оскільки електричний опір – це характеристика самого провідника, тоді 

опір залежить від: 

 довжини провідника 

 поперечного перерізу провідника (площа фігури, що утворюється 

при поперечному розрізі) 

 роду речовини, з якого виготовлено провідник (залежність опору 

провідника від речовини визначається величиною, що називається 

питомим опором ρ) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC


Пройдіть за посиланням та проведіть дослідження: ЯК саме опір залежить 

від речовини, довжини та ширини провідника. 

 

Експериментальним шляхом було встановлено: 

1. При збільшені довжини провідника опір збільшується пропорційно . 

(Це пояснюються тим, що руху електронів в металах заважають іони, 

що становлять кристалічну решітку. Чим їх більше, тобто чим довше 

провідник, тим більше в електрона шансів уповільнити свій рух) 

2. При збільшені перерізу провідника опір зменьшується пропорційно. 

(При збільшенні поперечного перерізу для електронів «дорога стає 

більш широкою», кількість зіткнень з вузлами кристалічної ришітки 

зменьшується. Тобто чим дріт товще, тим опір меньше) 

3. При збільшенні питомого опору речовини опір провідника 

збільшується пропорційно. 

Отже, опір провідника прямо пропорційний довжині провідника, обернено 

пропорційний площі поперечного перерізу і залежить від речовини, із якого 

виготовлено провідник: 

 
де l — довжина провідника [l] = 1м; 

S — площа поперечного перерізу провідника [S] = 1 м2; 

ρ — питомий опір речовини. 

Питомий опір 

Фізичний зміст питомого опору – це опір провідника довжиною 1 м та 

площею поперечного перерізу 1 мм2. 

Одиниця вимірювання питомого опору [ρ] = 1 Ом×м 

Але оскільки площа перерізу провідника зазвичай дуже мала, то її 

вимірюють не в квадратних метрах (м2), а в квадратних міліметрах (мм2), 

тому 

  

Варто запам’ятати: 

Нижче приведено таблицю значень питомого опору, 
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що були отримані експериментальним шляхом для різних речовин. 

 
Значення питомого опору потрібні для практичного застосування речовин. 

Речовини з великим питомим опором використовуються для ізоляційних 

матеріалів, а з маленьким – для провідників. Через те, що дорогоцінні метали 

мають найменьший питомий опір, їх використовують для пайки особливо 

важливих елементів в електротехниці. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. Від чого залежить опір провідника? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

 

Урок № : 7 

Тема уроку: Електрорушійна сила та напруга 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електрорушійна сила та напруга 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Джерелом електричної енергії називають пристрій, який перетворює різні 

види енергії в електричну. У колах постійного струму джерелами електричної 

енергії є електромеханічні генератори, електрохімічні джерела (гальванічні 

елементи, акумулятори тощо), термоелектрогенератори (пристрої прямого 

перетворення теплової енергії в електричну), фотоелектрогенератори 

(перетворювачі променевої енергії в електричну). 

Перетворення різних видів енергії в електричну пояснюється тим, що при 

певних умовах не електромагнітні процеси можуть утворювати електричні 

заряди. Сили, які викликають такий процес, називаються сторонніми. 
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Наприклад, механічні — в електромеханічних генераторах, хімічні — в 

хімічних джерелах електричної енергії. 

При перетворенні будь-якого виду енергії в електричну в джерелі відбувається 

розподіл позитивних і негативних зарядів, що утворює електрорушійну силу. 

Таким чином, електричну енергію можна дістати з інших видів енергії, якщо є 

стороннє поле або iндуковане електричне поле. 

 Величину, яка характеризує спроможність стороннього поля й індукованого 

електричного поля викликати електричний струм, називають 

електрорушійною силою (ЕРС) і позначають буквою Е. 

ЕРС чисельно дорівнює роботі джерела електричної енергії по переміщенню 

одиничного позитивного електричного заряду вздовж всього кола. 

Математично електрорушійна сила визначається так: E=A/Q, 

де Е — ЕРС джерела, В; А - робота, Дж; Q — величина перенесеного заряду, 

Кл. Одиницею ЕРС є вольт, В; В = Дж/Кл. 

Джерело електричної енергії утворює ЕРС в один вольт, якщо при 

переміщенні вздовж всього замкненого кола заряду в один кулон здійснюється 

робота в один джоуль. Позначають джерело електричної енергії буквою G. 

При наявності електричного струму в колі частина роботи джерела 

витрачається на переміщення зарядів вздовж зовнішньої ділянки кола 

(зосередженої, наприклад, в резисторі R), що утворює різницю потенціалів 

між двома точками електричного кола і називається напругою (U). Друга 

частина енергії витрачається на переміщення зарядів всередині джерела і 

називається спадом напруги всередині джерела (Uo). Якщо коло замкнене, то 

матимемо Ui Uo; а якщо коло розімкнене, то на затискачах напруга буде Е, 

причому E=U+U0 

де U — напруга на затискачах джерела, або спад напруги на зовнішній ділянці 

кола, a Uo — спад напруги всередині джерела. З формули  маємо 

U=E-U0. 

Напруга на затискачах джерела при замкненому колі менша від його ЕРС на 

величину спаду напруги всередині джерела. 

Якщо джерело виробляє ЕРС, але зовнішня ділянка кола відключена, то 

переміщення зарядів відсутнє   і спаду напруги всередині джерела немає, uo = 

0. Тоді напруга на затискачах дорівнює EPC,U = Е. 

Вимірюють ЕРС і напругу вольтметром. Щоб виміряти ЕРС джерела, слід 

вольтметр підключити до затискачів паралельно джерелу, а зовнішнє 

електричну коло розімкнути. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.    Якими дослідами можна довести існування електричного поля? 

2.    Сформулюйте визначення електричного поля. 

3.    Як змінюється дія електричного поля у разі віддалення від електричного 

заряду, який його створює? 

4.    Що називають силовими лініями електричного поля та для чого їх 

використовують? 


