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Група № : 42 

Урок № : 8 

Тема уроку: Способи з’єднання джерел енергії 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про способи з’єднання джерел енергії 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

1. Паралельне з'єднання споживачів. 
 Незалежне ввімкнення споживачів електричної енергії нази-

вають паралельним з'єднанням. 

В люстрі лампи з'єднують саме за допомогою паралельного з'єднання. 

 За паралельного з'єднання електричний струм виконує однакову роботу, 

витрачену на нагрівання й світіння спіралей електричних ламп. Ця робота 

і визначає нову фізичну величину, яку називають електричною напругою. 

  

 
 Оскільки обидві лампи світяться однаково яскраво, вони 

споживають однакову кількість електричної енергії, тому напруга на 

кожній буде однакова. Тобто: Uзаг.= U1 = U2 

  

 



  

Кожний споживач має певний електричний  опір. Тому паралельне з'єднання 

будь-який споживачів можна умовно показати так. 

  

 
 Одиниця напруги названа вольтом (позначається літерою В)  на честь 

англійського вченого Алессандро Вольта, який уперше сконструював 

джерело електричного струму у вигляді батарейки від кишенькового 

ліхтарика. 

  

 
  

Усі електричні споживачі можуть нормально працювати лише за певного 

значення напруги. її називають оптимальною, або робочою, напругою. 

  

Якщо ввімкнути прилад в електричну мережу з більшою напругою, його 

робочий елемент, наприклад спіраль електричної лампи, перегорає. За 

меншої напруги, навпаки, спіраль не нагрівається до належної температури, 

не випромінює або недостатньо випромінює світло. А як розподіляється 

електричний струм за умови паралельного з'єднання споживачів? Це здій-

снюється подібно до того, як потік води у витоку річки розгалужується на 

два потоки «в рукавах», а потім сходиться знову 

  

Тобто Iзаг=I1+I2.  

Щоб оцінити значення сили струму в різних електричних 

колах, застосовують спеціальну фізичну одиницю струму - ампер. Скороче-

но її позначають літерою А. Цю фізичну одиницю названо на честь Андре 

Ампера, французького фізика і математика. 

  



 
  

Позначення величини електричного струму записують на всіх спо-

живачах електричної енергії. Якщо, наприклад, на електричній 

лампі виконано напис 3,5 В; 0,26 А, - це означає, що нормальне 

світіння електричної лампи буде у тому разі, коли вона з'єднана з 

джерелом струму з напругою на вивідних контактах 3,5 В, а сила струму, 

що проходить по нитці розжарення, становитиме 0,26 А. 

  

Якщо дві паралельно з'єднані електричні лампи, розраховані на  робочу 

напругу 3,5 В, увімкнути в електричне коло з джерелом живлення від батареї 

гальванічних елементів з напругою 3,5 В, то яскравість їх світіння із часом 

буде зменшуватись, а через деякий час припиниться зовсім. Таке явище 

відбувається тому, що електричний струм в електричному колі з двома 

паралельно ввімкнутими лампами буде значно більший порівняно з тим, 

який тече в електричному колі з однією лампою. Батарея швидко віддає 

свою електричну енергію і розряджається. 

  

2. Паралельне з'єднання джерел електричного струму. 
 Для того, щоб отримати  однакове значення напруги з більшим запасом 

електричної енергії потрібно однакові клеми двох елементів живлення 

з'єднати між собою. В результаті ми отримаємо спільний «+» та спільний «-». 

За такого з'єднання напруга на спільних клемах не змінюється , а запас 

електричної енергії збільшується в два рази. значення сили струму, за якого 

споживачі працюють з найкращою віддачею або, по іншому, в оптимальному 

режимі, називають оптимальним, або робочим, значенням сили струму. 

  

Необхідно пам'ятати, що паралельно можна з'єднувати між собою лише 

ті джерела електричної енергії, які мають однакову напругу. Найпростішим 

та безпечним джерелом живлення є звичайна батарейка. Однак вони досить 

малі за потужністю – їх вистачає на короткий час. Тому з'єднавши їх 

паралельно можна підвищити потужність джерела живлення. З'єднувати 

необхідно однакові за характеристиками гальванічні елементи (батарейки) 

причому в оптимальному варіанті одного виробника та партії. 

  

 Іншою важливою характеристикою електричного приладу є його 

потужність. Це та робота, яку виконує електричний струм за одиницю часу. 



Для вимірювання її величини застосовують фізичну одиницю вимірювання 

«ват» (позначається літерами Вт). Застосовують також одиниці кратні 

вату: 1кВт = 1000 Вт. 

  

Якщо електричний прилад (електроспоживач) увімкнуто в електричне 

коло з більшим значенням робочої напруги, ніж та, що записана в його 

паспорті, сила струму в електричному колі збільшується і робоча частина 

приладу, наприклад спіраль електричної лампи, перегорає, і прилад 

виходить з ладу. Таку залежність сили струму від напруги необхідно 

пам'ятати і враховувати при ввімкненні споживачів в електричне коло. 

 

Застосування вивчених знань: 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

 

Урок № : 9 

Тема уроку: Закони Ома 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Закони Ома 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Закон Ома 

Німецький фізик Г.Ом експериментально встановив закон, який носить його 

ім'я. Для однорідної ланки металевого провідника, тобто для такого 

провідника, який не містить джерела струму, закон Ома формулюється так: 

Сила струму в провіднику прямо пропорційна прикладеній напрузі і 

обернено пропорційна опору провідника: 

 

або в диференціальній формі (з урахуванням того, що ; – питомий 

електричний опір, і – довжина провідника і його поперечний переріз): 

, 

де – густина струму; – питома провідність. 

Закон Ома для замкненої мережі (див. рис. 8.1) має таке формулювання: 

Сила струму в замкненій мережі дорівнює відношенню е.р.с. джерела струму 

до сумарного опору всієї мережі: 

, 

де – опір зовнішньої мережі; – внутрішній опір джерела струму. 

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


+Напруга на зовнішній мережі: 

. 

 
Рис. 8.1 

 

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? 


