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Тема уроку: Змінний струм ти його параметри 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про змінний струм ти його параметри 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Змінним називається  струм, зміна якого за величиною і напрямком 

повторюється періодично через рівні проміжки часу Т. Умова періодичності 

має вид: 

                                   i(t)=i(t+T)=... =i(t+k×T),                                                      (3.1) 

де  t, [с] - час, 

k=0,1,2,3,... . 

Ми розглядаємо тільки змінний струм, що змінюється за  синусоїдальним 

законом (може бути пилкоподібної, прямокутної форми і т.п.). У народному 

господарстві найбільш широке застосування знайшов саме синусоїдальний 

змінний струм, тому що генератори дають форму кривої ЕРС, близьку до 

синусоїдальної, і за цієї формі кривої досягається найбільша економічність при 

передачі і застосуванні електричної енергії. 

Графік змінного струму, що змінюється за синусоїдальним законом, показаний 

на рисунку 3.1. 

 

Рис.3.1 - Змінний однофазний струм 

Аналітична форма запису синусоїдальної величини: 

                                                                                            (3.2) 

Основні параметри змінної синусоїдальної величини: 



1) миттєве значення (позначається малими літерами: струм - i, напруга - u, 

ЕРС - е) - значення змінної величини в будь-який момент часу t; 

2) амплітудне значення (позначається великими літерами з індексом 

"m",  струм - Im, напруга - Um, ЕРС - Еm) - найбільше миттєве 

значення   величини, що періодично змінюється за синусоїдальним законом; 

3) період (позначається Т, [c]) - найменший інтервал часу, після закінчення 

якого  миттєві  значення змінної величини повторюються в тій же 

послідовності; 

4) циклічна частота (позначається f=1/T, [Гц]) - величина, зворотня по 

відношенню до періоду, виражає кількість періодів у секунду. 

Стандартна (технічна) частота для промислових установок в Україні (СНД) - 50 

Гц. 

5) кутова частота: 

                                   , рад/с;                                                   (3.3) 

6) діюче значення (позначається прописними літерами без  індексів: I,  U,  E) 

дорівнює величині такого постійного струму, який за час, рівний одному 

періоду змінного струму,  виділяє в тому ж опорі таку ж кількість тепла, що і 

при проходженні змінного струму. 

     Наприклад: 

                                                                                    (3.4) 

Кількість тепла, що  виділяється при проходженні постійного струму I в опорі  r 

за час t: 

. 

Кількість тепла, що виділяється змінним струмом у тому ж опорі за час  dt: 

dQ=i2× r ×dt, 

а за період Т: 

 



. 

Звідкіля:  

7) фаза ( wt, [рад]) - електричний кут, що визначає положення змінної величини 

в деякий момент часу. 

8) початкова фаза (позначається  y, [рад]) - електричний кут, що визначає 

значення змінної величини в початковий момент часу. 

Приклад: 

                                   i=Іmsin(wt+Y)                                                             (3.5) 

9) зсув фаз - різниця початкових фаз двох синусоїдальних величин однієї 

частоти: 

                                  Y12 = Y1 - Y2.                                        (3.6) 

Та величина,  у  якої  позитивні амплітудні значення досягаються раніше,  ніж у 

другої, називається випереджаючою за фазою, а та, у котрої ті ж значення 

досягаються пізніше, - відстаючою за фазою. Якщо дві синусоїдальні 

величини мають однакові початкові фази, то вони збігаються за фазою. Якщо 

кут зсуву фаз дорівнює 1800 , то говорять, що синусоїдальні 

величини знаходяться у протифазі. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. У який момент зазвичай іскрить рубильник: під час замикання або розмикання 

кола? 

2. Чи залежить індуктивність котушки від кількості витків і довжини проводів? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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



Урок № : 34 

Тема уроку: Лінійні послідовні кола змінного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про лінійні послідовні кола змінного 

струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Миттєве значення електрорушійної сили, що змінюється у часі за 

синусоїдним законом, має вигляд: деЕт – максимальне 

значення електрорушійної сили, (ωt+ψ) – фаза або фазний кут, ψ – початкова 

фаза, ω – кутова частота, ω = 2πf = , t – час, в який визначається миттєве 

значення. 

За тим самим законом будуть змінюватись викликані нею струми і напруги в 

вітках кола. Крім цього, наявність в електричному колі реактивних опорів 

індуктивності та ємності призводять до зсуву фаз між струмами та 

напругами, а саме: миттєва напруга на активному опорі 

дорівнює и=іR і збігається за фазою зі струмом. На індуктивності 

напруга випереджає струм на кут , а на ємності напруга

відстає від струму на кут . 

Перший та другий закони Кірхгофа в колах змінного струму можна 

застосовувати тільки для миттєвих значень, а розрахунок миттєвих значень 

струмів та напруг навіть в простих колах є досить громіздкою задачею. 

Значення реактивних (індуктивних і ємнісних) опорів залежать від кутової 

частоти струму ω: 

,  

Діюче значення струму джерела в електричному колі, що містить активні та 

реактивні опори, розраховується за формулами: 

 



де U – діюче значення напруги на затискачах джерела; Z, Rекв, Хекв – повний 

опір, еквівалентний активний та реактивний опори кола; Y, gекв, векв – повна 

провідність, еквівалентна активна та реактивна провідності кола, відповідно. 

Кут зсуву фаз між напругою та струмом розраховується за формулами: 

. 

Активна потужність енергії: [Вт]; 

Реактивна потужність енергії: [ВАр]; 

Повна потужність: [ВА]. 

Баланс потужностей в електричному колі змінного струму має 

вигляд:  

Розрахунок електричних кіл змінного струму спрощується, якщо синусоїдні 

величини зображувати векторами або комплексними числами. 

Наприклад, електрорушійну силу, миттєве значення якої в 

прямокутній системі координат можна зобразити вектором . Довжина 

цього вектора (згідно з вибраним масштабом) дорівнює 

максимальномуЕт або діючому значенню . ВекторЕ розташовуємо 

відносно горизонтальної осі “x” під кутом початкової фази , причому 

додатні кути відкладаються проти, а від‘ємні – по напрямку руху 

годинникової стрілки (рис. 2.1, б). 

 

а б в 

Рис. 2.1 



Підставою для такого зображення є те, що, якщо даний вектор обертати 

проти руху годинникової стрілки з кутовою швидкістю ω, то проекція такого 

вектора на вісь ординат “у” в кожний момент часу буде дорівнювати 

миттєвому значенню ЕРС. 

Так само зображується і решта синусоїдних величин в колі (струми, 

напруги), викликаних дією ЕРС. Оскільки всі вектори при однаковій частоті 

будуть обертатися з однією і тією ж швидкістю, їх взаємне розташування в 

часі не змінюється. Тому такі вектори можна розглядати в системі координат 

в певний момент часу, як правило при t=0, як сукупність нерухомих векторів, 

яка називається векторною діаграмою. Векторна діаграма надає можливість 

досить просто розраховувати електричні параметри в електричних колах 

графічним методом. 

Але метод векторних діаграм, як і всі графічні методи, особливо в складних 

колах, призводить до похибок в розрахунках. 

Задача значно спрощується, якщо вісь “х” вважати віссю дійсних чисел, а 

вісь “у” віссю уявних чисел комплексної площини. Тоді на такій площині 

положення векторів можна записати комплексними числами, наприклад, 

вектор буде відповідати комплексному числу (рис. 2.1, в) або

. 

Також комплексними числами зображуються і інші величини електричного 

кола, що змінюються в часі синусоїдно. 

Прояви електромагнітних явищ, обумовлених реактивними елементами кола 

(зсув по фазі між струмом та напругою), в символічному методі врахований, 

а саме: спад напруги на індуктивності ωL·L множиться на оператор повороту 

на 90˚, тобто, на j = , а спад напруги на ємності – на оператор (–j) 

= . Тоді напруги на індуктивності та ємності в символічному методі 

записуються як і , відповідно. В цих виразах 

множникиjωL та є реактивними опорами індуктивності та ємності, 

записаними в комплексній формі. 

Зображення величин, що змінюються в часі синусоїдно, та зображення опорів 

комплексними числами дають можливість співвідношення між синусоїдними 

величинами та інтегро-диференціальні рівняння, складені за законами 

Кірхгофа в колах змінного струму, замінити простими алгебраїчними 

рівняннями з комплексними коефіцієнтами, виконати необхідні розрахунки, а 

потім, якщо необхідно, виконати зворотний перехід до оригіналів, тобто, 

записати вирази миттєвих значень величин. 



Докладніше розрахунок електричних кіл символічним методом розглянемо 

на конкретних прикладах №5, №6 та №7. 

Для розрахунку електричних кіл символічним методом необхідно мати 

знання з вищої математики, які стосуються комплексних чисел. Короткі 

теоретичні відомості з теорії комплексних чисел подані в додатку №1 даних 

методичних вказівок. 

Приклад 5. Послідовно з конденсатором, ємність якого С=318,47 мкФ, 

включено дві котушки індуктивностей, параметри яких дорівнюють L1=0,034 

Гн, R1= 3 Ом, L2= 25,92 мГн, R2=1 Ом. 

 

Рис. 2.2 

До даного електричного кола підведено напругу, миттєве значення 

якої . Необхідно накреслити схему електричного кола 

та розрахувати: 

 діюче значення струму; 

 діюче значення напруг на окремих елементах кола; 

 повну, активну та реактивну потужності електричної енергії, що 

споживаються електричним колом; 

 побудувати векторну діаграму струму та напруг; 

 записати вирази миттєвих значень. 

1. Схема електричного кола згідно з умовами задачі має вигляд, наведений на 

рис. 2.2. 

2. Аналізуючи умову задачі, з’ясовуємо, що кутова частота підведеної 

напруги (див. запис миттєвого значення напруги) ω = 314 рад/сек. При такій 

частоті опори реактивних елементів електричного кола дорівнюють: 

Ом; 

Ом; 

Ом. 



Зверніть увагу на те, що при розрахунках опорів величини ємності та 

індуктивностей переводяться в основні одиниці вимірювання за системою СІ: 

(С – [Ф], L – [Гн]). 

3. Розрахунок простих електричних кіл, а дане коло є простим, можна 

виконати таким чином. 

За законом Ома діюче значення струму , де U – діюче значення 

підведеної напруги, а Zекв – еквівалентний опір електричного кола. 

Діюче значення напруги дорівнює: 

 

Еквівалентний опір в колах змінного струму розраховується за формулою 

 

Тоді діюче значення струму дорівнює: 

 

Але за цим методом необхідно окремо розраховувати ще й кут зсуву струму 

відносно напруги: 

. 

Активна потужність, що споживається електричним колом, розраховується за 

формулою: 

= 110·11,38·cos 65,55˚ = 518,12 Вт. 

Реактивна потужність: 

= 110·11,38·sin 65,55˚ = 1138,5 ВАр. 

Повна потужність = 110·11,38 = 1251,8 ВА. 

Ці самі потужності можна розрахувати ще і за такими формулами: 



 

Якщо застосувати символічний метод, то розрахунок електричних 

параметрів кола зводиться до таких дій над комплексними числами. 

Записуємо діюче значення напруги, миттєве значення 

якої , комплексним числом: 

. 

Опори елементів кола також зображуємо комплексними числами. 

Опір ємності: . 

Опори котушок індуктивностей: 

 

Еквівалентний опір кола в символічному зображенні має вигляд: 

= 

= . 

Діюче комплексне значення струму визначається за формулою: 

= . 

Вираз миттєвого значення струму має вигляд: 

. 

Комплексна потужність розраховується за формулою: 

 

У цьому виразі дійсна частина комплексного числа дорівнює величині 

активної потужності, а уявна частина – величині реактивної потужності. 



Для побудови векторної діаграми (рис. 2.3) необхідно розрахувати за 

законом Ома діючі значення спадів напруг на окремих елементах 

електричного кола. 

UC=I·XC =11,38·10 = 113,8 B; 

=I·R1 =11,38·3 = 34,14 B; 

=I· =11,38·10,7 = 121,76 B; 

=I·R2 =11,38·1 = 11,38 B; 

=I· =11,38·3,14 = 35,73 B. 

Векторну діаграму (рис. 2.3) будуємо в такій послідовності. 

1. Орієнтуючись на числові значення струму та спадів напруг, вибираємо 

масштаби для векторів струму та напруг: 

1см довжини вектора струму буде відповідати 2 А; 

1см довжини векторів напруг буде відповідати 20 В. 

2. На площині довільно креслимо вісь дійсних чисел, відносно якої під кутом 

35,55˚ в напрямку руху годинникової стрілки відкладаємо вектор струму . 

Довжина вектора в вибраному для струму масштабі дорівнює

 

+3. Відносно вектора струму відкладаємо вектори спадів напруг на окремих 

елементах електричного кола. Вектор напруги на ємності орієнтують під 

кутом 90˚ відносно вектора струму в сторону відставання. Вектори напруг на 

активних опорах співпадають за напрямком з вектором струму, а 

вектори спадів напруг на індуктивностях випереджають вектор 

струму на кут 90˚. В результаті складання векторів напруг =

отримаємо вектор загальної напруги , який буде 

розташовуватись під кутом 30˚ проти руху годинникової стрілки і довжина 

якого в вибраному для напруги масштабі буде дорівнювати 5,5 см. Для того, 

щоб визначити величину напруги, необхідно довжину відповідного вектора 

помножити на масштаб, тобто  

 



Застосування вивчених знань: 

1.Чому живлення потужних електродвигунів відмикають плавно й повільно 

за допомогою реостатів? 

2. Чому для створення струму в колі джерело повинен затратити енергію? 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


