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Урок № 3 

Тема: Закон повного струму та електромагнітної індукції 

Мета: формулювання законів повного струму та електромагнітної індукції 

Закон повного струму один з основних законів електромагнітного поля.  

Цей закон дає змогу за значеннями струмів. Що створюють магнітне поле, й 

координат точки визначити напруженість магнітного поля в цій точці, незалежно 

від середовища, в якому проходять струми чи розташована ця точка.  

Закон повного струму формулюється так: циркуляція вектора 

напруженості магнітного поля Н вздовж довільного замкнутого контуру l, 

розташованому в полі, дорівнює повному електричному струму крізь поверхню S, 

натягнуту на контур l. 

Повним струмом називається алгебраїчна сума струмів, які перерізають 

поверхню, обмежену замкненим контуром (або зчеплених із контуром). Для 

пояснення розглянемо рис. 

 

На рисунку зображений контур, проведений у магнітному полі, поверхня 

якого пронизана двома струмами I1 та I2. Струм, що пронизує контур, є 

позитивним, якщо його напрямок співпадає з поступовим рухом буравчика, 

рукоятка якого обертається у позитивному напрямку обходу контуру.  

 
 

Закон повного струму встановлює зв’язок між силою струму та магнітним 

полем, що створюється цим струмом.  

Закон повного струму: МРС (намагнічувальна сила) вздовж контуру 

дорівнює силі повного струму, який проходить крізь поверхню, обмежену цим 

контуром. Математично закон повного струму записується наступним чином: 

 



 

Н – вектор напруженості магнітного поля в даній точці простору; 

dl – елемент довжини замкнутого контуру l; 

і – алгебраїчна сума струмів, що пронизують контур l. 

Закон електромагнітної індукції - закон, який встановлює взаємозв'язок 

між магнітними і електричними явищами. Середнє значення ЕРС індукції в 

провідному контурі дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, що пронизує 

цей контур. Формула електромагнітної індукції: 

 

∆Ф/∆t - швидкость зміни магнітного потоку. 

Урок № 4 

Тема: Основні поняття про електричне коло. Електричні кола 

постійного струму 

Мета: ознайомитись з поняттям електричного кола. 

Електричним колом називають сукупність приладів, призначених для 

отримання, передавання, перетворення використання електричної енергії. 

Джерелами електричної енергії є електричні генератори, яких механічна 

енергія перетворюється на електричну, також первинні елементи акумулятори, 

яких відбувається перетворення хімічної, теплової, світлової та інших видів 

енергії на електричну. 

Елементи електричного кола постійного струму мають тільки один 

параметр – опір. 

Будь-яке електричне коло характеризується струмом, електрорушійною 

силою і напругою. 

Явище спрямованого руху носіїв заряду, що супроводжується магнітним 

полем, називають повним електричним струмом.  

Повний електричний струм поділяють на такі основні види: струм 

провідності, струм перенесення струм зміщення.  

Електричний струм провідності - це явище спрямованого руху вільних 

носіїв електричного заряду речовині або вакуумі. 

Електричним струмом перенесення називають явище перенесення 

електричних зарядів зарядженими частинками або тілами, що рухаються 

вільному просторі.  



Електричним струмом зміщення (струмом поляризації) називають 

упорядкований рух пов'язаних носіїв електричних зарядів. 

Для кількісної оцінки електричного струму введено поняття сила струму, 

що дорівнює кількості електрики, яка проходить через поперечний переріз 

провідника за одиницю часу: 

I = ∆q/∆t 

Струм, що незмінний часі за значенням напрямком, називають постійним: 

I = q/t 

1 Кл - це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 с 

при силі струму в провіднику 1 А. 

Позитивним вважають напрямок струму, якому переміщуються 

позитивні заряди, тобто напрям, протилежний руху електронів. Поряд із силою 

струму важливе значення має щільність струму J, що дорівнює кількості 

електрики, яка проходить за 1 через одиницю струму перпендикулярного 

перерізу S провідника, отже:  

J = I/S. 

Роботу струму (або витрачену на здійснення цієї роботи електроенергію) 

вимірюють за допомогою спеціального приладу - електричного лічильника. 

Електрична напруга на певній ділянці кола - це фізична величина, яка 

чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного 

позитивного заряду по цій ділянці. 

Електрична потужність позначається: Р. 

Оскільки потужність чисельно дорівнює роботі, зробленої в одиницю часу, 

то 

Р = A/ t = U ∙ I ∙ t/ t = U ∙ I. 

Одиниці виміру потужності - Вт (вати). 

1 Вт = 1А ∙ 1В 

Таким чином, для вимірювання потужності необхідно два прилади: 

амперметр і вольтметр. 

Спеціальний прилад для вимірювання потужності струму – ватметр. 

Струм вимірюють амперметром, загальний вигляд одного із типів якого 

зображено на рис. 1. Амперметр потрібно вмикати послідовно, щоб через нього 

пройшов повний струм ланцюга.  

 



На схемах амперметр позначають:  

Амперметр, який вимірює тисячні частки ампера, називають 

міліамперметром, мільйонні частки ампера - мікроамперметром. 

Напругу вимірюють вольтметром, один із типів якого зображено на рис. 2. 

Для вимірювання напруги в електричних колах використовують спеціальний 

прилад – вольтметр. На шкалах вольтметрів є позначка V, що вказує, що це саме 

вольтметр. Біля одного затискача вольтметра ставлять знак «+». Цей затискач 

обов’язково приєднують до проводу, що йде від позитивного полюса джерела 

струму. 

На схемах вольтметр позначають:  

 

 

Виміряти напругу на різних ділянках кола можна тільки разі замкнутого 

ланцюга. ЕРС вимірюють між затискачами джерела за розімкнутого кола. 

Більшими одиницями опору кілоом (кОм): 1 кОм = 103 Ом; мегаОм (МОм): 

1 МОм = 106 Ом. 

Домашнє завдання: Підручник А. М. Гуржій, С. К. Мещанінов, А. Т. 

Нельга, В. М. Співак «Електротехніка та основи електроніки» Розділ 2 (2.1-2,3) 

стр. 31-36, конспект. 

 


