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Авіаційна електротехніка та електроніка (для категорії В2) 
Лекція 3 

Розділ Ι. «Електротехніка» 
Тема 1.2. Електричні кола постійного струму. 

 

Електричний струм провідності, сила 
струму, постійний і змінний струм. 

 

Електричний струм — це впорядкований 
(направлений) рух заряджених частинок. 

Електричний струм може створюватися будь-
якими зарядженими частинками: електронами (у 
металевих провідниках), іонами (в електролітах), 
іонами та електронами (у газах).  

Щоб надати зарядженим частинкам направлений рух (рис.1), в об’ємі провідника утворюють 
електричне поле. Під дією електричного поля вільні заряджені частинки рухаються в напрямку 
прикладених до них електричних сил, тобто у провіднику виникає електричний струм (рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Провідник із зарядженими частинками не 

підключений до джерела живлення. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Провідник підключений до джерела живлення. 

 
 
 
 
 
 
Виникнення електричного струму в металевому провіднику. 

За напрямок електричного струму умовноприйняли той напрямок, у якому рухаються (або 
могли б рухатися) позитивні заряди. 

Лекція №3 
 

Тема лекції: Електричний струм. 

План лекції 
 

1. Електричний струм провідності, 
сила струму, постійний і змінний 
струм. 

2. Електричний опір.Закон Ома. 
3. Теплова дія струму, закон Джоуля-

Ленца, робота і потужність 
постійного струму. 

4. Магнітна і хімічна дія струму, 
електричний струм в вакуумі і 
газах. 

 
Більша частина електронів у атомах металу надійно утримуються ядрами, проте частина 
електронів можуть відриватися від атома, ставати «вільними» і «блукати» у середині металу.  

 
Атоми, які втратили свої електрони, перетворюються на позитивні іони.  

 
Вільні електрони хаотично рухаються всередині металу. 

 

Коли провідник попадає в електричне поле, таке поле починає діяти на вільні електрони, 
примушуючи їх рухатися у визначеному напрямку. 

 

На своєму шляху вільні електрони зустрічаються з позитивними іонами, які своїм притяганням 
заважають просуванню електронів, тим самим відбираючи в електронів частину їхньої 
кінетичної енергії. 

ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ СТРУМУ НЕОБХІДНІ ВІЛЬНІ ЗАРЯДЖЕНІ ЧАСТИНКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. 
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Р

ис. 3. Протікання вільних часток в 
провіднику. 

 
 
 
 

 
Інтенсивність електричного струму оцінюється фізичною величиною, яку називають силою 

електричного струму:  
 

І=
Q

t
 

 

де Q = en - загальний заряд n електронів, що пройшли через поперечний перерізпровідника за час t. 

 

Характерно

Зміна заряду в одному напрямку з однаковою 
інтенсивністю

Миттєві значення струму, які визначаються 
зміною заряду за нескінченно малий проміжок 

часу

Англійською мовою

DC (Direct Current) AC (Alternating Current)

Позначення

= І або - І ~ І

Визначення

Електричний струм, які тривалий час не 
змінюються за величиною і напрямком

Електричний струм, який змінюється з плином 
часу

Види електричних струмів
Постійний Змінний

Одиницею вимірюваннясили струму в системі СІ є АМПЕР (А). 

Ампер - це така сила струму, при якій через поперечний переріз провідника протягом однієї 
секунди проходить один кулон електрики. 

Струм силою в один ампер при проходженні через розчин азотнокислого срібла (електроліт) в 
воді за одну секунду виділяє 1,118 міліграма срібла.  

Кількість речовини, виділене струмом в один ампер з того чи іншого електроліту буває різний і 
має назву еквівалента речовини (для срібла 1,118 мг, для міді - 0,3294 мг). Ця кількість речовини 

тим більша, чим більші сила струму і час проходження струму через електроліт. 

Величина струму, ураження яким смертельно для людини, становить 90-100 мА і більше. 

https://sites.google.com/site/dk8kl2buzko/navcalni-zanatta/teoria-1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA (25).jpg?attredirects=0
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Щоб електричний струм у провіднику проходив як завгодно довго, потрібно в ньому весь час 
підтримувати електричне поле, тобто забезпечувати на одному кінці провідника надлишок заряду 
певного знаку, а на другому - його нестачу. Такий сталий розподіл зарядів на кінцях провідника 
створюється та підтримується джерелами електричного струму. 
 

Електричний опір. Закон Ома. 
 

Електричний опір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного 
струму.  

 
Електричний опір використовується у випадках лінійної залежності електричного струму в 

провіднику від прикладеної напруги, й є коефіцієнтом пропорційності між падінням напруги U й силою 
струму I. 

Формулювання закону Омадля ділянки ланцюга(для однорідної ділянки, на якій не має джерела 
ЕРС): 

 

І=
U

R
 

 

Сила струму на ділянці ланцюга прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна опору. 

 

Формулювання закону Омадля повного ланцюга: 
Розглянемо та проаналізуємо замкнуте електричне коло, яке складається із зовнішньої частини 

кола – опоруR, та внутрішньої – джерела ЕРС (Е), внутрішній опір якого – r(рис. 4).  
 

Рис. 4. Схема електричного ланцюга для формулювання закону Ома. 
 
 

В такому колі зв'язок між силою струму і ЕРС виражається законом Ома для повного кола: 
 

Одиницею вимірювання опору в системі СІ є ОМ (Ом, Ohmабо Ω). 

Позначається латинською літерою R або r. 

Опір — це величина, яка характеризує спроможність елемента перетворювати електричну 
енергію на теплову.  

Причиною виникнення опору є розсіяння електронів на атомах та неоднорідностях матеріалу, по 
якому тече струм. 

За величиною опору тіла можна поділити на: провідники, напівпровідники, діелектрики. 

Електричний струм виникає тоді, коли існує переважний рух електронів у одному напрямку. 

Питомий опір (ρ) - характеристика матеріалу, з якого виготовлений провідник. 

Питомий опір - це опір провідника кубічної форми з одиничними розмірами. 

Найменше значення ρ для срібла і золота. Їх використовують для виготовлення контактів в 
мікросхемах. 

Величина, зворотна електричному опору, називається електричною провідністю провідника: 

Електрична провідність (G) показує, якої величини струм утворюється в провіднику даних 
розмірів при напрузі на його кінцях в 1 В 

Одиницею вимірювання електричної провідності в системі СІ є Сіменс (См абоS). 
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І=
Е

R+r
 

 

Теплова дія струму, закон Джоуля-Ленца, робота і потужність постійного 
струму. 

 

Припроходженні електричного струму по провіднику врезультаті зіткнень вільних електронів з 
його атомами і іонами провідник нагрівається. 

 
 
Рис. 5. Теплова дія струму на смужки паперу. 
 
 
 
 
 
 

Кількість тепла, що виділяється в провіднику при проходженні електричного струму, визначається 
законом Ленца – Джоуля.  

Формулювання закону Джоуля-Ленца: 
 

Кількість виділеного тепла Q дорівнює добутку квадрата сили струму I, опору провідника R і часу t 
проходження струму через провідник 

 

Q=I2∙R∙t 

 

Для запобігання коротких замикань і надмірних перегрівів в ланцюг включаються запобіжники 
(рис.6, 7, 8). Вони являють собою невеликі шматочки дроту або пластинки, які перегорають як тільки 
струм досягає певної величини. 

 
Рис. 6. Умовні позначення запобіжників на електричних 
схемах. 
 
 
 
  Рис. 7. Конструкція плавкого запобіжника. 

Кількість виділеного тепла дорівнює кількості електричної енергії, отриманої даним провідником 
при проходженні по ньому струму. 

Перетворення електричної енергії в теплову знайшло широке застосування в техніці: в різних 
виробничих і побутових електронагрівальних приладах, в електричних лампах розжарювання, 

апаратах для електричного зварювання та ін. 

Однак для багатьох електричних пристроїв перетворення електричної енергії в тепло шкідливе, 
так як це тепло погіршує роботу машин і апаратів, а інколи може викликати пошкодження і 

аварії.  

Особливо небезпечний перегрів при короткому замиканні проводів, тобто при електричному 
з'єднанні провідників, які проводять електричну енергію споживачеві.  

При короткому замиканні електричний опір провідника, який залишився під струмом, дуже 
малий, струм через це досягає великої сили, і тепло виділяється в такій кількості, що викликає 
аварію. 
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Рис. 8. Види Плавких запобіжників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A=Q∙U=I∙U∙t 

 

 

P =
A

t
= U ∙ I 

 

Магнітна і хімічна дія струму, електричний струм в вакуумі і газах. 
 

 
Стрижні, з’єднані з полюсами джерела, називаютьелектродами. Проходженняструму через 

розчини солей,кислот, лугів спричиняє виділення на електродах речовин, які входятьдо їхнього складу. 
 

Хімічна дія 

• Якщо в прозору склянку з розчином мідного купоросу (CuSO4)
помітити два вугільні стрижні (не торкаються один одного) і
підключити до джерела струму і зануримо в розчин, то через
деякий час стрижень, з’єднаний з негативним полюсом джерела,
вкривається шаром чистої міді, а біля іншого стрижня будуть
виділяються пухирці газу.

Електрична енергія- це здатність електричного струму виконувати роботу. 

Долаючи опір провідника, електричний струм виконує роботу, в процесі якої в провіднику виділяється 
тепло.  

Робота сил електричного поля витрачається на нагрівання провідника, якщо ніяких інших проявів цієї 
роботи не спостерігається. 

Робота електричного струму (А) залежить від кількості електрики, що проходить через 
провідник, і від того, під якою напругою знаходиться цей провідник. 

Одиницею вимірювання роботи в системі СІ є Джоуль (ДжабоJ). 

Роботу, виконувану струмом в одну секунду, називають потужністю електричного струму. 

Одиницею вимірювання потужності в системі СІ є Ват (ВтабоW). 

Один ват - це потужність, яку розвиває струм силою в 1 А при напрузі 1 В.  
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Розглянемо двухелектродну лампу (діод), схема якої показана на рис. 9. Два металеві електроди, 
які перебувають всередині скляного або металевого балона, з якого вилучено повітря, мають зовнішні 
виводи, що дозволяє підвести до них електричну напругу. Один електрод з'єднаний з негативним 
полюсом джерела напруги і називається катодом. Інший електрод з'єднаний з позитивним полюсом 
джерела і називається анод. Різниця потенціалів між електродами у вакуумі створює електричне поле, 
яке необхідно для виникнення і підтримання електричного струму між електродами. Однак цього 
умови недостатньо. Електричний струм не може виникнути, якщо всередині балона немає вільних 
заряджених частинок. Для того щоб струм виник і підтримувався, необхідно в простір між електродами 
безперервно вводити вільні заряджені частинки. 

1. Магнітна дія 

• Якщо біля котушки, на яку намотано дріт,
розташувати магнітну стрілку, то після
під’єднання котушки до джерела струму
стрілка орієнтуватиметься уздовж осі
котушки. Котушка зі струмом притягує до себе
невеликі залізні предмети — набуває
магнітних властивостей.

2. Магнітна дія 

Магніт (його поле) також діє на струм у провіднику. Якщо підвісити

мідний стрижень на тонких, гнучких провідниках між полюсами магніту
і приєднаємо вільні кінці провідників до джерела струму, то
увімкнувши вимикач, помітимо, що стрижень зі струмом відхиляється:
виштовхується з-поміж полюсів магніту або втягується. Це залежить від
напрямку струму в провіднику та розташування полюсів магніту.

3. Магнітна дія 

• Якщо між полюсами магніту розташовати рамка, по якій протікає
• електричний струм, то рамка почне повертатись навколо своєї осі.

• Це явище використовують в електродвигунах, електровимірюваль-
• них приладах.

Електричний струм в вакуумі 
Коли в розрідженому газі молекул стає так мало, що вони пролітають між електродами, не зазнаючи 
зіткнення одна з одною, електричний струм можна здобути, лише вносячи коло джерело заряджених 
частинок. 
Термоелектронна емісія – це процес, при якому тіло, нагріте до високої температури, випускає 
електрони. 

Електрони утворюють навколо електрода електронну хмару. Електрод при цьому заряджається 
позитивно, й під впливом електричного поля зарядженої хмари електрони з хмари частково 
повертаються на електрод. 

У рівноважному стані число електронів, котрі покинули електрод за секунду, дорівнює числу 
електронів, які повернулися на електрод за цей час. 

У разі підключення електродів до джерела струму між ними виникає електричне поле. Під дією 
цього поля електрони покидають електронну хмару й рухаються від катода до анода. Електричне 
коло замикається, й у ньому встановлюється електричний струм. 
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Рис. 9. Конструкція і принцип роботи вакуумного діода. 
 
 
 
 
 
 
 

Іонізація електронним ударомпояснюється тим, що іони й електрони звичайно співударяють під 
час руху з нейтральними молекулами чи атомами газу. Зі збільшенням напруженості поля зростає 
кінетична енергія електронів і іонів і, починаючи з певного значення напруги між електродами, 
електрони й іони внаслідок співударів з нейтральними молекулами вибивають з них електрони, тобто 
додатково іонізують газ. 

 
 
Рис. 10. Ударна іонізація молекул газу. 
 
 
 
 
 
 
 

Це явище називаєтьсяударною іонізаціюмолекул газу. Вторинні електрони й іони, що 
утворюються додатковій іонізації, теж прискорюються електричним полем і, в свою чергу, іонізують 
ударом нові молекули газу. Тому, число носіїв струму в газі наростає лавиноподібно, і в такий спосіб 
сила розрядного струму різко зростає. 

 

Електричний струм в газах 

За звичайних умов гази практично не містять вільних заряджених частинок (електронів або іонів), 
здатних упорядковано переміщатися під дією електричного поля.  

За нормальних умов гази є ізоляторами. 

За звичайних умов газ складається з електрично нейтральних атомів і молекул. 

Під дією високої температури їх швидкості різко зростають і в результаті зіткнень молекула може 
втратити один або кілька електронів, унаслідок чого перетворюється на позитивний іон. 

Частина звільнених електронів захоплюється нейтральними атомами чи молекулами, що веде до 
утворення негативних іонів. 

Іонізація – це процес утворення іонів. 

Газовий розряд – проходження електричного струму через газ. 

При незначнійрізниціпотенціалівміжелектродами позитивно заряджені іонипереміщуються до 
негативного електроду, а електрони і негативно зарядженііони – до позитивного електрода. 
Внаслідоквиникаєелектричний струм. 
Несамостійним розрядом називається розряд, який припиниться, якщоприпинитидію 
іонізаторів  

Якщо забрати зовнішній іонізатор, то заряд не припиниться. Такий заряд 
називаєтьсясамостійним розрядом. 

Самостійно: розглянути види самостійних розрядів. 


