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§ 1.  ПОПЕРЕДНІ   ВІДОМОСТІ 

 

З власного досвіду ви знаєте, що, розчісуючи сухе волосся 

гребінцем, можна спостерігати проскакування дрібнесеньких 

іскорок і потріскування. Якщо гребінець піднести зразу ж до 

дрібненьких пушинок, шматочків паперу або ворсинок, то він 

притягне їх. 

Властивість тіл притягувати інші тіла ще в сьомому столітті 

до нашої ери була виявлена на янтарі (вид затверділої смоли). 

Грецькою мовою янтар називається «електроном», і тому причину 

притягання натертим шерстю янтарем легеньких тіл назвали 

електричною силою. Явище, в результаті якого тіла набувають 

властивості притягувати інші тіла, називають електризацією тіл, а 

самі тіла в таких випадках називаються наелектризованими або ж 

такими, що мають електричний заряд. 

Таким чином, з усіх розглянутих нами дослідів по 

електризації тіл можна зробити висновки: 

існують два види різнорідних за своїми властивостями 

електричних  зарядів — позитивних  і негативних. 

Під час електризації   завжди   одночасно   виникають обидва 

види електричних зарядів і в однакових кількостях. 

При сполученні однакових за величиною, але протилежних за 

знаком електричних зарядів вони взаємознищують один одного. 

Електричні заряди взаємодіють між собою, причому 

однойменні заряди, тобто або всі позитивні, або всі негативні, 

відштовхуються один від одного, а різнойменні, тобто позитивні і 

негативні, притягуються. 

Всі тіла природи мають різну здатність передавати 

електричні заряди:   одні   передають   електрику   добре, інші—

погано і поділяються на провідники й непровідники (ізолятори) 

електрики. 

На закінчення підкреслимо, що оскільки позитивні й 

негативні електричні заряди завжди виникають разом і взаємно 

нейтралізують один одного, то ніякі процеси, що відбуваються в 

якійсь ізольованій системі, не можуть змінити загальної величини 

її електричного заряду. 
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§ 2. ПОНЯТТЯ  ПРО   ВЗАЄМОДІЮ  ЗАРЯДЖЕНИХ ТІЛ 

Тіло називається електрично-нейтральним, коли його 

електричні заряди зовнішньо нічим себе не проявляють. Якщо ж на 

тілі знаходяться неоднакові кількості різнойменних зарядів, то 

воно виявляється зарядженим або наелектризованим. 

Надмір зарядів якогось одного виду в даному тілі називається 

його зарядом або, інакше кажучи, кількістю електрики. Кількість 

електрики зарядженого тіла можна визначити за силою його 

взаємодії з іншими наелектризованими тілами. Силу взаємодії 

електричних зарядів можна виміряти за допомогою спеціальних 

приладів. 

Численні дослідження, проведені наприкінці XVIII століття 

французьким фізиком Ш.Кулоном, показали, що сила взаємодії 

заряджених тіл пропорціональна величині кожного з зарядів і 

обернено пропорціональна квадратові відстані між ними (закон 

Кулона). 

Якщо позначити заряди, зосереджені на двох тілах, які 

знаходяться одне від одного на відстані R, через q1 і q2, то закон 

Кулона запишеться так: 

,
2

21

R

qq
kF   (1) 

де k — коефіцієнт, значення якого залежить від вибору 

системи одиниць вимірювання і від властивостей середовища, в 

якому перебувають заряджені тіла. 

Цей закон виражає взаємодію точкових зарядів, тобто 

зарядів, які знаходяться на тілах, розміри яких значно менші за 

відстань між ними. Щоб формулою цього закону можна було 

скористатися для обчислення сили взаємодії і очкових зарядів, 

треба вибрати одиниці вимірювання величин. В системі сі сили 

вимірюються в ньютонах, а відстані — в метрах, за одиницю 

заряду в цій системі береться і кулон-заряд, що проходить по колу 

за 1 секунду при силі струму в 1 ампер. Тоді закон кулона в 

системі СІ запишеться так: 

,
4

1
2

21

0 R

qq
F


  (2) 

де   
2

2
9

0

109
4

1

k

мн 



 – коефіцієнт. 
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  В цьому коефіцієнті величина ε0 називається електричною 

сталою і дорівнює  

2

2
12

0 1085,8
мн

k


  . 

У формулі (2) величина є називається відносною ді-

електричною проникністю середовища або просто діелектричною 

проникністю. Вона показує, у скільки разів сила взаємодії між 

електричними зарядами в даному середовищі менша, ніж у 

вакуумі. Значення відносної діелектричної проникності для деяких 

діелектриків наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Значення відносної діелектричної  проникності деяких 

діелектриків 

 

Діелектрик ε Діелектрик ε 

Вакуум 1 Скло 5,0-8 

Вода 81 Слюда 6,0 

Ебоніт 4 
Масло 

трансформаторне 
2,2 

Парафін 2 Фарфор 6,0 

Плексиглас 3-4 Мармур 8,3 

Повітря 1,0006  

 

§ 3. ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 

 

Досліди по електризації тіл свідчать про те, що заряджені 

тіла в повітрі вже на якійсь відстані діють на навколишні тіла, а не 

лише при дотику, притягуючи їх або відштовхуючи. Одне тіло 

завжди діє на інше при безпосередньому дотику або через якесь 

середовище, що знаходиться між взаємодіючими тілами. 

Електрична взаємодія здійснюється через особливе матеріальне 

середовище - електричне   поле.   Навколо   електричного   заряду  

завжди існує електричне поле. Це поле діє лише на електричні 

заряди. Якщо в поле даного заряду потрапляє інший заряд, то на 

нього безпосередньо діє не самий заряд, а його поле. Електричне 

поле виявляється за його дією на заряджені тіла.  

Відношення сили F, що діє на пробний заряд до величини  

пробного заряду q0 не залежить від величини пробного заряду і 

може служити характеристикою даної точки поля. 
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  Це відношення називається напруженістю електричного поля 

її даній точці; 

0q

F
E  .  (3) 

Напруженість поля є векторною величиною, тобто 

характеризується не лише числовим значенням, але й напрямом, 

напрям вектора напруженості поля завжди збігається і напрямом 

сили, яка діє па пробний позитивний заряд. 

Напруженість електричного поля точкового заряду q в будь-

якій довільній точці поли цього заряду можна легко обчислити. 

Помістимо і довільну пічку а пробний заряд q0. На нього за 

законом   Кулона діятиме сила 

.
4

1
2

0

0 R

qq
F


  (4) 

Взявши відношення цієї сили до пробного заряду q0, 

дістанемо числове значення напруженості поля в точці А: 

.
4

1
2

00 R

q

q

F
E


  (5) 

Для графічного зображення полів за допомогою ліній 

напруженості (часто застосовується застарілий термін – силові 

лінії) використовують спосіб, запропонований англійським 

фізиком  Фарадеєм. Лініями напруженості електричного поля 

називаються уявні лінії, напрям яких у будь-якій точці поля 

збігається з напрямом електричної сили в цій точці. Домовилися 

вважати, що лінії напруженості починаються на позитивному 

заряді і закінчуються на негативному. 

Графічне зображення електричного поля лініями на-

пруженості зручне не лише тим, що наочно показує напрям дії 

електричних сил у кожній точці електричного поля, але й тим, що 

можна так будувати лінії напруженості, щоб їх густина на рисунку 

була пропорціональна значенню сили, яка діє на електричний 

заряд, вміщений у дану точку поля. 

Найбільш цікавим зараз для нас є електричне поле між двома 

плоскими пластинками, розміщеними паралельно   одна   одній   і   

зарядженими   одна   позитивним зарядом, а друга — негативним 

(таку систему називають плоским конденсатором). У цьому 

випадку лінії напруженості є прямими, перпендикулярними до 

пластинок (рис. 1).  
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Рис. 1.  Легенькі  Розташування ліній          Розташування кришталиків 

смужки паперу       напруженості електричного          між двома паралельними 

на зарядженій кулі    поля між різнойменними зарядами пластинами, зарядженими 

                      різнойменно. За пластинами 

          кристалики не орієнтовані 

         . 

Якщо лінії напруженості розташовані в електричному полі 

скрізь з однаковою густиною, то на заряд, вміщений у будь-яку 

точку цього поля, діє однакова сила. Таке поле називається 

однорідним. На рис. 1 видно, що поле плоского конденсатора 

однорідне (за винятком його країв). 

 

§ 4. РОБОТА   ЩОДО   ПЕРЕМІЩЕННЯ   ЗАРЯДУ В 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 

 

На будь-який заряд, що перебуває в електричному полі, діє 

сила, і якщо заряд переміщується під дією цієї сили, то при 

переміщенні сили електричного поля виконують певну роботу. 

Наш життєвий досвід підказує нам, що в багатьох випадках 

виконана робота залежить від форми траєкторії, по якій 

переміщується  тіло. Так, цілком ясно, що при переміщенні шафи з 

одного кутка в другий треба виконати значно меншу роботу, якщо 

рухати шафу по прямій, ніж коли рухати її зиґзаґами від стіни до 

стіни. 

А якщо переміщується заряд в електричному полі, чи 

залежить виконана робота від форми шляху? 

Нехай заряд +q рівномірно переміщується з точки Б в точку В 

ЗМІСТ 
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  в однорідному електричному полі (рис. 2). В точку в заряд може 

потрапити по різних траєкторіях, наприклад, по БВ, БМВ або БСВ. 

Зіставимо виконувані силами поля роботи під час руху зарядів по 

цих шляхах. Роботу сил поля на шляху БВ можна обчислити 

просто за формулою: 

АБВ = F х lБВ. 

Якщо   заряд   переміщується по шляху   БМВ,  то роботу сил 

поля можна виразити сумою робіт на ділянках БМ і MB. Робота на 

ділянці БМ дорівнює F х lМБ х cosα, a робота на ділянці MB 

дорівнює нулеві, оскільки сила F перпендикулярна до переміщення 

MB. Отже, АБМВ= F х lБМ х cosα, але lБМ х cosα = lБВ, і тоді АБМВ= F 

х lБВ. 

Таким чином, АБМВ = АБВ, тобто робота електричної сили при   

переміщенні   заряду   не залежить   від  форми траєкторії. 

 
Рис. 2. Робота сил електричного поля  

по переміщенню заряду вздовж  шляхів БВ і БМВ однакова 

 

Якщо заряд q переміщуватиметься по довільному 

криволінійному шляху БСВ, то його шлях можна розбити на безліч 

маленьких прямолінійних відрізків, роботу на кожному з яких 

можна підрахувати так, як це було зроблено вище, і переконатися, 

що знову ж таки робота переміщення заряду не залежить від 

форми траєкторії. 

Таким чином, робота сил поля при переміщенні заряду 

визначається лише його початковим і кінцевим положенням.  
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  § 5. ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНУ НАПРУГУ ТА 

ПОТЕНЦІАЛ 

 

Ми показали, що робота електричних сил при переміщенні 

заряду з однієї точки електричного поля в іншу не залежить від 

форми траєкторії руху заряду. Це дає можливість ввести важливу 

для розрахунків електричних явищ величину - напругу. 

 
Рис. 3.  До встановлення поняття напруги 

 

Помістимо в електричне поле позитивний заряд q і надамо 

йому можливості переміщуватися (рис. 3). Під дією сил поля цей 

заряд переміщуватиметься, і при цьому сили електричного поля, 

очевидно, виконуватимуть цілком певну роботу. Відношення 

роботи, яку виконують сили електричного поля при переміщенні 

позитивного заряду з однієї точки поля в іншу, до значення цього 

заряду називається електричною напругою між цими двома 

точками. Якщо напругу між двома точками поля позначимо через 

U і роботу переміщення заряду q через А, то математично це 

відношення можна записати так: 

q

A
U  .  (6) 

Очевидно, що напруга між двома точками електричного поля 

чисельне дорівнює роботі, яку виконують сили поля при 

перенесенні одиниці позитивного заряду з однієї точки поля в 

іншу. 

Важливо мати на увазі, що поняття напруги стосується двох 

різних точок поля. Тому зручно розглядати напругу як різницю 

деяких двох величин, що характеризують властивості поля в цих 

точках. З цією метою вводять поняття електричного потенціалу 

або просто потенціалу. Під потенціалом певної точки електричного 

частина I2Rt перетвориться на внутрішню енергію, а решта — на 

механічну енергію. Отже, в цьому випадку RtIIUt 2 , оскільки 

електродвигун має протиелектрорушійну силу. Обчислюючи 

кількість теплоти, час у розглянутих вище формулах треба 

виражати в секундах, тоді кількість теплоти одержимо в джоулях. 
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  поля умовно розуміють відношення роботи електричних сил при 

переміщенні заряду з цієї точки поля на поверхню землі до 

значення цього заряду. Інакше кажучи, потенціал точки 

електричного поля є робота електричних сил при переміщенні 

одиниці заряду з цієї точки поля на землю. 

Виходячи з цього означення, приймають, що потенціал усіх 

з'єднаних з землею провідниками тіл дорівнює нулеві. Треба мати 

на увазі, що це умовно. З таким же правом ми могли б узяти на 

нуль потенціал будь-якої іншої точки поля. 

Потенціал точки поля може мати як додатне, так і від'ємне 

значення. Якщо поле створюється позитивним зарядом, потенціал 

додатний, і навпаки, коли поле створюється негативним зарядом - 

потенціал від'ємний. Інакше кажучи, якщо робота електричних сил 

при перенесенні позитивного заряду з даної точки поля на землю є 

величиною додатною, то потенціал цієї точки додатний. Якщо 

потенціал від'ємний, то роботу при перенесенні позитивного 

заряду з даної точки поля на землю виконують зовнішні сили, а не 

поле. 

Оскільки робота переміщення заряду в електричному полі не 

залежить від форми траєкторії, то напруга між двома точками поля 

є різницею потенціалів цих точок. Потенціал точки позначається 

буквою φ, і тому можна записати:  φ1 – φ2 = U. 

На відміну від напруги, потенціал кожної окремої точки поля 

є умовною величиною, яка залежить не лише від властивостей 

електричного поля (як напруга), але й від вибору тієї точки поля, 

потенціал якої ми приймаємо за нульовий. 

За одиницю напруги або різниці потенціалів у Міжнародній 

системі одиниць (в системі СІ) беруть Вольт, тобто напругу між 

такими двома точками, при якій сили поля, перемістивши заряд в 

1 Кулон з однієї точки поля в іншу, виконують роботу, яка 

дорівнює 1 джоулю: 

вольт
кулон

джоуль

зарядуодиниця

роботиодиниця
ОдиницяU 1

1

1

_

_
 . 

Потенціал, так само як і напругу, вимірюють у вольтах. 

 

 

 

 

 

 

визначити, вимірявши силу струму в цій ділянці кола й напругу на 

ній і перемноживши одержані величини. Проте існують і 

спеціальні прилади для вимірювання потужності електричного 

струму — ватметри  

 

§ 23. ТЕПЛОВА   ДІЯ   ЕЛЕКТРИЧНОГО   СТРУМУ 

 

Ми вже знаємо, що електричний струм, проходячи по 

провідниках, нагріває їх. 

Теплову дію електричного струму незалежно один бід одного 

вивчали російський фізик  

Е. X. Ленц і англійський вчений Р. Джоуль. Вони 

експериментально встановили, що кількість теплоти, яка 

виділяється в провіднику при проходженні по ньому струму, 

пропорціональна квадратові сили струму, опорові ділянки кола й 

часові проходження струму. Математично ця залежність, яку на-

зивають звичайно законом Джоуля-Ленца, виражається формулою 

RtIQ 2 . (42) 

Ця формула дає можливість обчислювати кількість теплоти, 

що виділяється струмом на будь-якій ділянці кола, незалежно від 

того, які в цій ділянці відбуваються процеси. Дану формулу легко 

одержати з формули роботи струму А = PRL, яка витрачається на 

нагрівання провідників. 

Скориставшись законом Ома 
R

U
I  , одержимо ще дві 

формули для обчислення кількості теплоти, яка виділяється 

електричним струмом у провіднику, а саме: 

IUtQ  ; (43) 

t
R

U
Q

2

 . (44) 

Нарешті, оскільки ІU = Р, можна записати: 

PtQ  .  (45) 

Треба мати на увазі, що формули (43), (44) і (45) можна 

застосовувати лише тоді, коли вся електрична енергія на даній 

ділянці кола перетворюється лише у внутрішню енергію цієї 

ділянки, як, наприклад, це має місце в нагрівних приладах. У 

випадку ж електродвигуна їх застосовувати не можна, оскільки 

обчислення за формулою (43) дасть повну роботу струму, тобто 

всю витрачену в електродвигуні електричну енергію. З неї лише 
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  § 6. ПРОВІДНИКИ   В   ЕЛЕКТРИЧНОМУ   ПОЛІ 

 

В нейтральних провідниках завжди є однакова кількість 

позитивних і негативних зарядів. Коли провідник внести в 

електричне поле (рис. 4), то в перший момент під дією 

кулонівських сил цього поля вільні електрони зміщуватимуться в 

напрямі, протилежному напруженості поля. Внаслідок цього 

зміщення електронів на одній частині провідника виникне 

надлишковий негативний заряд, на другій частині — надлишковий 

позитивний заряд. Заряди, які з'являються на поверхні провідника, 

створюють всередині провідника додаткове електричне поле, 

напруженість якого напрямлена протилежно напруженості 

зовнішнього поля. Внаслідок накладання цих полів напруженість 

результуючого поля в провіднику послаблюється, причому 

зменшується сила, що діє на електрони в провіднику і викликає їх 

переміщення до відповідної  частини провідника.  Впорядковане  

переміщення електронів повністю припиняється, коли 

напруженості зовнішнього і внутрішнього полів дорівнюють одна 

одній, тобто напруженість результуючого поля в провіднику 

дорівнює нулеві. 

 

 
Рис. 4. Ослаблення поля в провіднику 

 

Отже, при рівновазі зарядів на провіднику поле всередині 

провідника відсутнє. Це означає, що порожнистий металевий 

провідник екранує електричне поле всіх зовнішніх електричних 

зарядів. Ці властивість провідників використовується на практиці 

для електричного захисту різного обладнання від шкідливого 

впливу зовнішніх електричних полів. 

 За одиницю роботи електричного струму прийнято Джоуль 

(Дж), який являє собою роботу,   виконувану електричним 

струмом силою в 1 а при напрузі в 1 в протягом 1 сек. Роботу в 1 

Дж прийнято називати також Ват-секундою (Вт-сек). Крім Джоуля 

і Ват-секунди, на практиці роботу електричного струму і його 

енергію вимірюють також в кілоджоулях, ват-годинах, гектоват-

годинах і кіловат-годинах: 

1 вт • год  = 3600 дж;  

Прилад для вимірювання роботи струму називається 

електричним лічильником. Встановлені в квартирах 

електролічильники враховують витрати електроенергії в гектоват- 

і кіловат-годинах. Вартість одиниці електричної енергії 

називається тарифом.  

Одна й та ж за величиною робота може виконуватися в 

різних випадках за різний час, тобто працездатність різних 

електричних струмів є різною. В електротехніці прийнято оцінюва-

ти роботоздатність струму за швидкістю виконання ним певної 

роботи, тобто за величиною потужності. Потужністю струму 

називається величина, яка характеризує швидкість виконання 

роботи струмом в електричному колі,  тобто 

IU
t

IUt

t

A
P  . (41) 

Таким чином, повна потужність, яка розвивається 

електричним струмом у колі, дорівнює добуткові напруги на силу 

струму. Замінивши в формулі (41) напругу U на величину IR, 

дістанемо Р= І2R — формулу для потужності струму, яка 

витрачається лише на теплову дію. Якщо ж   замінити у формулі 

(41) силу струму І на її значення  
R

U
, то дістанемо

R

U
P

2

 - 

формулу для потужності струму на ділянці кола, в якому вся елек-

трична енергія витрачається лише на теплову дію. Нарешті, 

потужність, яку розвиває джерело електричної енергії, 

визначається формулою  

Р = IE.  

Одиницею вимірювання потужності в системі СІ є Ват. Ват – 

це потужність електричного струму силою в 1 А при напрузі в 1 В. 

Крім вата, для вимірювання потужності електричного струму 

застосовуються й більші одиниці: 

Споживану тією або іншою ділянкою кола потужність можна 
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 § 7. ДІЕЛЕКТРИКИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 

 

На відміну від провідників, у діелектриках майже не існує 

вільних зарядів. Всередині атомів і молекул діелектриків 

негативно і позитивно заряджені частинки зв'язані між собою 

кулонівськими силами, але не абсолютно жорстко, а можуть до 

певної міри зміщуватися під дією прикладених до них сил. 

Негативні і позитивні заряди кожної молекули однакові, тому 

будь-яка молекула в цілому не заряджена. У будь-якій частині 

об'єму діелектрика загальний позитивний заряд дорівнює 

негативному зарядові і результуюча дія цих зарядів дорівнює 

нулеві. 

Якщо помістити діелектрик в електричне поле, то на 

позитивні і негативні заряди молекул його почнуть діяти 

протилежно напрямлені сили. Під дією цих сил заряди кожної 

молекули змістяться, причому це зміщення відбуватиметься в 

напрямі напруженості поля. Сили поля будуть розтягувати 

молекули і орієнтувати їх вздовж ліній напруженості. В результаті 

молекули розміститься, впорядковано (рис. 5). І в цьому випадку в 

будь-якій частині діелектрика сумарний електричний заряд дорів-

нюватиме нулеві. Однак па поверхнях діелектрика, які обмежують 

його, з'являться заряди: з одного боку позитивні, з другого - 

негативні. 

Процес зміщення зарядів у діелектрику, вміщеному в 

електричне поло, називається поляризацією, а сам діелектрик в 

цьому стані-поляризованим. Поляризація діелектрика трохи 

нагадує електризацію провідника через вплив. Проте між цими 

явищами існує велика принципова різниця. 

  
Рис. 5. Картинна орієнтація молекул в поляризованому 

діелектрику 

У провідниках електризація обумовлюється наявністю в них 

вільних зарядів. Якщо поділити в електричному полі провідник, 

заряджений через вплив, то обидві частини провідника будуть 

заряджені протилежно. Заряди залишаються на провідниках і після 

видалення їх з поля. 

РОБОТА Й ТЕПЛОВА ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

 

§ 22. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО  

СТРУМУ 

 

Електричний струм при проходженні по провідниках виконує 

цілком певну роботу. Очевидно, ця робота виконується за рахунок 

електричної енергії, яка перетворюється при цьому в якийсь інший 

вид енергії — теплову, механічну, світову, хімічну тощо. 

Переміщення заряджених матеріальних частинок електронів або 

іонів на відстань потребує виконання електричними силами роботи 

і, отже, затрати енергії електричного поля — енергії джерела 

електричною струму. Роботу електричних сил у цьому випадку 

неважко підрахувати. Пригадаємо, що напруга U на затискачах 

кола являє собою роботу по переміщенню в електричному колі 

одиниці кількості електрики. Отже, якщо при напрузі U на 

затискачах через провідники кола пройде кількість електрики q, то 

робота А електричного струму А = qU. 

Однак кількість електрики q дорівнює добуткові сили струму 

І на час його проходження t: 

q = It; тоді A = IUt, (39) 

тобто робота електричного струму в колі визначається 

добутком напруги на затискачах кола на силу струму і час 

проходження струму в колі. 

А як можна  підрахувати електричну енергію, затрачену лише 

на теплову дію струму? Для  цього у формулі (39) замінимо U на 

величину IR і дістанемо  

A = I2Rt. (40) 

Ця формула дає можливість підраховувати витрату енергії 

струму на теплову дію незалежно від того, чи відбувається при 

цьому на даній ділянці кола перетворення електричної енергії ще в 

якісь інші види енергії, чи має місце лише нагрівання провідника. 

Якщо у формулі (39) замінити силу струму його значенням 

R

U
I   згідно з законом Ома, то дістанемо формулу струму, що 

застосовується лише до такої ділянки кола, в якій вся енергія 

витрачається на теплову дію 

R

tU
A

2

 . 
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Рис. 6. При поділі діелектрика на його кінцях зберігаються заряди 

протилежних знаків 

Інакше відбувається у діелектриках. Якщо поділити 

діелектрик в електричному полі на дві частини, то на утворених 

знову поверхнях обох частин з’являються заряди обох знаків: на 

одному боці – позитивні, на другому негативні (рис. 6). Заряди, які 

з’являються на поверхнях поляризованого діелектрика, 

називаються зв’язаними зарядами. 

Отже, вміщений в електричне поле діелектрик поляризується. 

Електричне поле поляризаційних зарядів завжди спрямоване 

назустріч зовнішньому полю, тому зовнішнє поле всередині 

діелектрика послаблюється (але не компенсується повністю, як це 

буває у випадку внесення в поле провідника). 

 
Рис. 7. Заповнення простору діелектриком приводить 

до зменшення напруженості поля в ньому 

 

Нехай між двома паралельними площинами у вакуумі 

створено електричне поле напруженістю Е0 (рис. 7, а). Заповнимо 

 

Це і є запис формули першого закону Кірхгофа, який словами 

можна сформулювати так: у будь-якому вузлі замкнутого 

електричного кола алгебраїчна сума сил струмів дорівнює нулеві. 

Застосуємо тепер до окремих ділянок замкнутого контуру 

АВС (рис. 18) закон Ома для ділянки кола, яка містить е. р. с., 

записавши його у вигляді 

U + IR = E. 

При цьому будемо користуватись таким правилом знаків. 

Виберемо напрям обходу контуру (наприклад, за годинниковою 

стрілкою) і будемо вважати е. р. с. додатними, якщо вони 

створюють струм, спрямований в бік обходу контуру, е. р. с., які 

створюють струм протилежного напряму, будемо вважати 

від’ємними. Всі струми, що збігаються за напрямом з  напрямом 

обходу контуру, вважаються додатними. Знак спаду напруги на 

якомусь опорі визначається знаком струму, який походить по 

цьому через φА, φВ і φС. Запишемо закон Ома по черзі для ділянок 

АВ, ВС і АС. 

ΦВ – φА + I1R1= - E1;  φC – φB – I2R2= E2;  

  

φA – φC + I3R3= - E3. 

 

Додавши ці рівності, дістанемо 

 

I1R1 – I2R2 + I3R3 = - E1 + E2 – E3. 

Одержані суми слід вважати алгебраїчними. Тоді останню 

рівність можна прочитати так: у будь-якому замкнутому елек-

тричному контурі алгебраїчна сума всіх є. р. с, що діють в цьому 

контурі, дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруги на окремих 

ділянках цього контуру. Це і є другий закон Кірхгофа. 

Математично цю залежність записують такою формулою: 

ΣE = ΣIR, (38) 

де ΣE — алгебраїчна сума є. р. с, які діють у даному контурі; 

якщо є. р. с. в контурі не діють, то сума перетворюється в нуль; 

ΣІR — алгебраїчна сума спадів напруг на окремих  ділянках того 

ж самого контуру. 

Таким чином, застосовуючи закон Ома і закони Кірхгофа до 

будь-якого складного електричного кола постійного струму, 

можна знайти всі необхідні величини, які характеризують це коло. 
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  простір між пластинами однорідним діелектриком. Під дією поля 

Е0 він поляризується, й на його кінцях, що межують з пластинами, 

виникають поляризаційні заряди (рис. 24, б), які створюють 

електричне поле з напруженістю Е. Тоді напруженість Е 

результуючого поля в діелектрику буде Е = Е0 – Е1. Отже, напруже-

ність результуючого поля в діелектрику менша від напруженості 

поля, викликаного вільними зарядами (від напруженості 

зовнішнього поля у вакуумі). 

Різні діелектрики в даному зовнішньому полі поляризуються 

по-різному, і про ступінь поляризованості даного діелектрика 

завжди можна судити за величиною відношення 


E

E0 .  (7) 

Це відношення дорівнює вже відомій нам величині — 

діелектричній (відносній) проникності. Вона залежить від природи 

діелектрика і його стану і показує, у скільки разів напруженість 

результуючого поля всередині даного діелектрика менша від 

напруженості поля, викликаного вільними зарядами. 

Якщо напруженість Е зовнішнього поля перевищує певне для 

даного діелектрика значення, то кулонівські сили, що діють на 

різнойменні заряди в діелектрику, перевищують сили, які 

утримують ці заряди у зв'язаному стані. Це призводить до пробою 

діелектрика і втрати ним ізоляційних якостей. 

Мінімальне значення напруженості поля, при якій 

починається пробій діелектрика, називається його електричною 

міцністю і позначається См. Нижче наведено значення ЕМ для 

деяких діелектриків: 

Повітря (при атмосферному тискові) 6103        в/м 

Мармур           66 105103     в/м 

Папір, просочений олією     77 105,210      в/м 

Гума        77 103105,1   в/м 

Слюда        77 10910        в/м 

Електрична міцність не є сталою величиною і залежить від 

товщини діелектрика, його стану і температури, яку він має. 

Кожний діелектрик, що використовується як електроізоляційний 

матеріал в технічних установках, повинен мати більшу електричну 

міцність, ніж напруженість поля, під якою доведеться працювати 

діелектрикові. 

 

переміщення 1  Кл електрики по цій ділянці складається з двох 

доданків: напруги (роботи електричних сил) і е. р. с. (роботи 

сторонніх сил). Якщо позначимо е. р. с. джерела струму Е, то при 

переміщенні по ділянці 1 Кл електрики виконується робота U + Е, і 

закон Ома в цьому випадку запишеться так: 

R

EU
I


 , (35) 

де R — сума всіх опорів, включаючи внутрішній опір 

джерела струму. 

 

§ 21. ЗАКОНИ КІРХГОФА 

 

Розрахунки складних електричних кіл, особливо коли в них є 

ділянки з є. р. с, виконуються на основі застосування двох законів, 

відкритих видатним німецьким фізиком Г. Кірхгофом (1824—1887 

рр.). 

З першим законом Кірхгофа ми вже частково ознайомилися 

вище. Вій випливає із закону збереження зарядів в електричному 

колі. В цьому законі розглядаються струми у вузлових точках кола. 

Розглянемо вузол А зображеного на рис. 18 кола. До нього 

підходять струми І' і І3, а від нього відходять струми І'' і І3. 

Отже, можна записати таке: 

І' + І3 = І'' + І1 або І' + І3 –  І'' –  І1 = 0 

Таким чином, якщо домовитися вважати струми, що 

приходять у точку розгалуження, позитивними, а ті, що відходять, 

- негативними, то сума струмів у точці розгалуження дорівнює 

нулеві: 

ΣІ = 0, (36) 

де значок Σ означає суму. 

 
Рис. 18. Ділянка довільного розгалуження кола. 
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  § 8. СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКИ 

 

Деякі діелектрики за певної температури характеризуються 

великими значеннями діелектричної проникності. Вперше така 

властивість була виявлена у кристалів сегнетової солі, і тому псі 

діелектрики такого ролу дістали назву сегнетоелектрики). 

Діелектрична проникність сегнетової солі при певній температурі 

може перевищувати діелектричну проникність вакууму в кілька 

тисяч раз. Її значення помітно змінюється при зміні напруженості 

зовнішнього електричного поля. На сегнетоелектричні властивості 

великий вплив має температура. 

 

§ 9. ЕЛЕКТРИЧНА ЄМНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ 

 ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 

 

Ми вже знаємо, що ізольований, віддалений від інших 

провідників (щоб не могло бути помітної електризації через вплив) 

провідник може бути наелектризованим, тобто на ньому може бути 

нагромаджено більше чи менше електричних зарядів, причому на 

тілі встановлюється цілком певний потенціал (відносно землі). 

Досліди показують, що потенціал φ такого провідника прямо 

пропорціональний зарядові q на провіднику. Це означає, що для 

ізольованого провідника відношення 


q
 є величиною сталою. 

Експериментально можна показати, що для різних провідників, які 

відрізняються одні від одного розмірами і формою, величина 


q
 є 

неоднаковою. Таким чином, потенціал наелектризованого 

провідника залежить не лише від заряду q, але й від геометричних 

розмірів провідника. Наприклад, якщо двом металевим кулям 

різного радіуса надати однаковий заряд q , то потенціал кулі 

меншого радіуса буде більший. Величина, яка характеризує 

залежність потенціалу наелектризованого провідника від його 

розмірів і форми, називається електроємністю провідника і 

позначається буквою С. 

Електроємність провідника вимірюється кількістю 

електрики, необхідною для підвищення потенціалу цього 

провідника на одиницю: 

Воно застосовується тоді, коли треба збільшити силу струму в 

зовнішній частині кола, не змінюючи напруги. 

Паралельно з'єднувати можна лише однакові джерела струму, 

тобто ті, які мають однакову е.р.с. і однаковий внутрішній опір. 

Якщо ж е.р.с. і внутрішні опори джерел струму різні, то при 

паралельному їх з'єднанні одні джерела струму розряджатимуться 

через інші. 

n

r
R

E
I



 . (34) 

Можливе також мішане з’єднання джерел електричної 

енергії, при якому групи джерел, з’єднаних послідовно, 

вмикаються паралельно одна одній або навпаки. Схематичне 

зображення мішаного з’єднання дано на рис. 17. 

 
Рис. 17. Мішане з’єднання джерел в батарею 

 

§ 20. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА, В ЯКІЙ 

МІСТИТЬСЯ ДЖЕРЕЛО СТРУМУ 

 

Ми вже знаємо, що на ділянці кола, в якій немає джерела 

струму, сила струму 

R

U
I  , 

де R-загальний опір цієї ділянки; U — напруга на ділянці, яка 

дорівнює роботі електричних сил при перенесенні по ній заряду в 

1 Кл. Якщо ділянка кола містить джерело струму, то до роботи 

електричних сил треба додати роботу сторонніх сил, які діють 

всередині джерела струму, тобто е.р.с. джерела. Таким чином, за 

наявності на ділянці кола джерела струму робота щодо 
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q
С   . (8) 

В системі СІ за одиницю електроємності прийнята Фарада 

(ф). Фарадою називається електроємність такого провідника, 

якому для підвищення його потенціалу на один вольт треба надати 

одного кулона електрики: 

.1
1

1

_

_
_ фарада

вольт

кулон

потенціалуодиниця

зарядуодиниця
ємностіОдиниця 

 

Ємність в одну фараду дуже велика, тому на практиці часто 

використовують частки цієї одиниці: мікрофараду (мкф) — 10-6 

фаради і пікофараду (пкф) — 10-12 фаради. 

Відомо, що провідники в електричному полі електризуються 

через вплив. Тому можна передбачати, що на електроємність 

зарядженого провідника впливає присутність інших провідників. У 

цьому можна переконатися на досліді. Чим ближче одне до одного 

розміщені тіла, тим більша їх ємність. Тому в тих випадках, коли 

по сусідству розміщено кілька тіл, розглядають не електроємність 

одного зарядженого тіла, а ємність системи цих тіл. 

Ємність системи з двох тіл чисельно дорівнює зарядові, якого 

треба надати одному з цих тіл, щоб різниця потенціалів (напруга) 

між ними змінилася на одиницю, тобто: 

U

qq
С 




21 
. (9) 

Експериментально встановлено також, що на електроємність 

системи тіл впливає середовище, в якому ці тіла знаходяться. 

Якщо між двома провідниками помістити пластинку з скла, 

ебоніту або іншого діелектрика, то ємність цієї системи значно 

збільшиться порівняно з тим випадком, коли ці провідники 

знаходяться в повітрі.  

Вище згадувалось, що створене електричними зарядами поле, 

діючи на заряди, може виконувати роботу. Це означає, що поле має 

певний запас енергії, причому, якщо поле переміщує заряди, то 

його енергія зменшується, переходячи частково або повністю в 

інші види енергії. Навпаки, якщо в електричному полі заряд 

переміщується під дією зовнішніх сил, то за рахунок виконаної 

цими силами роботи енергія поля збільшується. Це справедливо як 

для зарядженого провідника, так і для системи заряджених тіл. 

Енергія електричного поля Е, створеного зарядом q, потенціал 

різнойменні полюси джерел, тобто позитивний полюс 

попереднього джерела з негативним полюсом наступного. 

На рис. 15 схематично показано послідовне з'єднаний 

чотирьох джерел електричної енергії (горизонтальні і риски між 

окремими джерелами для простоти часто опускають). 

При послідовному з'єднанні джерел струму загальна 

електрорушійна сила дорівнює сумі електрорушійних сил всіх 

джерел струму, що входять до батареї. На практиці найчастіше в 

батарею з'єднують однакові джерела електричної енергії. В цьому 

випадку е. р. с. батареї буде в n (число джерел) раз більша, ніж е. р. 

с. одного джерела, тобто: 

nEEб  .  (31) 

При з’єднанні джерел електричної енергії в батарею 

змінюється не лише е. р. с. кола, але й внутрішній опір. 

Внутрішній опір батареї при послідовному з’єднанні джерел в n 

раз перевищує опір одного джерела: 

nrrб  .  (32) 

Закон Ома для всього кола в даному випадку запишеться так: 

nrR

nE

rR

E
I

в

в





 .  (33) 

Якщо джерела електричної енергії з'єднати послідовно, але 

так, щоб позитивний полюс першого був з'єднаний теж з 

позитивним полюсом другого (зустрічне вмикання), то е. р. с. 

батареї дорівнюватиме різниці е. р. с. джерел енергії. 

 
Рис. 15. Схема послідовного з’єднання Рис. 16. Схема паралельного з’єднання 

джерел електричної енергії  джерел електричної енергії 

Паралельне з'єднання джерел електричної енергії в батарею 

схематично показане на рис. 16. Паралельним називається 

з'єднання джерел електричної енергії, при якому всі їх позитивні 

полюси приєднані до одного провідника, а негативні — до другого. 
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  якого φ, а також енергія зарядженого тіла або провідника 

визначається за формулою: 

2

q
E  . (10) 

З формули 


q
C   виразимо заряд q через ємність С i 

потенціал φ (q = Сφ) і дістанемо для енергії вираз: 

2

2C
E  . (11) 

Якщо поле створюється системою з двох заряджених тіл, то 

енергія поля виражається формулою: 

2

2CU
E  . (12) 

Ще раз підкреслимо, що енергія електричного поля 

зосереджується як в самих зарядах, так і у всьому просторі, який 

займає поле. 

 

§ 10. ЕЛЕКТРИЧНІ   КОНДЕНСАТОРИ 

 

В електротехніці, а особливо в радіотехніці, потрібні 

припали, які С) мали велику електроємність, могли 

нагромаджувати великі заряди й електричну енергію в їх полях. 

Вище ми вже говорили про те, що електроємність провідника 

зростає, коли до нього наблизити інший провідник, в техніці і 

нагромадження великих електричних зарядів застосовуються 

конденсатори. Конденсатором називають прилад, що складається з 

двох, розділених діелектриком провідників, на яких нагро-

маджуються рівні за величиною заряди протилежних знаків. Ці 

провідники називаються обкладками конденсатора. 

Найпростіший конденсатор складається з двох паралельних 

металевих пластин (обкладок), які виготовляються звичайно з 

алюмінію, латуні або станіолю. Як діелектрик застосовується 

повітря, парафін, слюда, папір або масло. Процес нагромадження 

електричних зарядів на обкладках конденсатора називається його 

зарядкою. При заряджанні на обох обкладках нагромаджуються 

рівні за значенням й протилежні за знаком заряди. Оскільки 

електричне поле зарядженого конденсатора зосереджене в 

просторі між його обкладками, то електроємність конденсатора не 

залежить від навколишніх тіл. 

зустрічається також мішане, або складне з'єднання, яке являє со-

бою комбінацію послідовного і паралельного з'єднань. У випадку 

трьох опорів можливі два варіанти мішаного з'єднання.  

 
Рис. 14. Способи мішаного з’єднання трьох провідників 

 

В першому випадку (рис. 14, а) є дві послідовно з'єднані 

ділянки, одна з яких являє собою паралельне з'єднання. Загальний 

опір кола в цьому випадку: 

21

21
3

RR

RR
RR


 . 

В другому випадку (рис 14, б) все коло слід розглядати як 

паралельне з'єднання, в якому одна вітка сама є послідовним 

з'єднанням. Загальний опір кола в цьому випадку: 

 

321

213

RRR

RRR
R




 . 

 

§19.  ПОСЛІДОВНЕ  Й   ПАРАЛЕЛЬНЕ  З'ЄДНАННЯ 

ДЖЕРЕЛ  СТРУМУ 

 

На практиці досить часто одне джерело електричної енергії 

не може забезпечити потрібної напруги на зовнішній частині кола 

або необхідної сили струму в ній. У таких випадках кілька джерел 

з'єднують у групу, яка називається батареєю джерел електричної 

енергії. 

З’єднання в батарею може бути трьох типів: послідовне, 

паралельне і мішане. 

Якщо в зовнішньому колі треба одержати високу напругу, то 

джерела струму з'єднують у батарею послідовно. Послідовним 

називається таке з'єднання, коли з’єднують одне з одним 
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  Під зарядом конденсатора розуміють абсолютне значення 

заряду однієї з обкладок. Важливо підкреслити, що ємність 

конденсатора від заряду не залежить. Вона визначається 

геометричними розмірами конденсатора й діелектричною 

проникністю є діелектрика, що заповнює його. 

Якщо обкладки зарядженого конденсатора з'єднати 

провідником, то заряди переходитимуть з однієї обкладки на другу 

й нейтралізуватимуть один одного. Цей процес називається 

розряджанням конденсатора. 

Розглянутий нами конденсатор звичайно називають плоским 

і його ємність визначають за формулою: 

d

S
C

0 , (13) 

де S — поверхня однієї обкладки з одного боку, м2; ε0 = 8,85 • 

10-12 ф/м — електрична стала; d— відстань між обкладками, м; ε — 

діелектрична проникність діелектрика, що знаходиться між 

обкладками.  

Якщо змістити обкладки конденсаторі одну відносно одної, 

то електроємність його зменшиться. На цьому ґрунтується будова 

конденсаторів  змінної ємності (рис. 8), що широко 

використовуються для настроювання радіоприймачів. Конденсатор 

змінної ємності складається з ряду латунних або алюмінієвих 

нерухомих пластин, з'єднаних між собою металевими стояками, і 

рухомих пластин 2, укріплених на металевій осі з рукояткою. 

Пластини можуть обертатися в той або інший бік, і кут їх повороту 

вказує стрілка. При обертанні пластин ємність конденсатора 

змінюється в значних межах. 

 

 
Рис. 8. Конденсатор змінної ємності Рис. 9. Паралельне  

з’єднання конденсаторів 

опорів. Це неважко зрозуміти. Якщо в коло спочатку увімкнули 

один найменший опір, то паралельне підключення до нього будь-

якого іншого більшого опору створює ніби додатковий шлях для 

струму, тобто ніби трохи збільшує переріз проводу, і опір кола, 

звичайно, зменшується. Загальний опір при паралельному 

з'єднанні опо  рів обчислюють за формулою: 

nRRRRR

1
...

1111

321

 , (28) 

де R — загальний опір кола; R1, R2, R3, … , Rn — опір 

паралельних ділянок кола. 

 
Рис. 13. Паралельне з’єднання провідників 

 

Величину, обернену до опору, називають провідністю. Отже, 

загальна провідність паралельно з'єднаних опорів дорівнює сумі 

провідностей окремих опорів. 

Якщо ми за допомогою амперметрі виміряємо силу струму в 

нерозгалуженій частіші і в кожній вітці окремо (рис. 13), то 

переконаємося, що сила струму в нерозгалуженій частині кола 

дорівнює сумі сил струмів у окремих вітках розгалуження, тобто 

І = І1 + І2 + І3. (29) 

Застосовуючи закон Ома до окремих віток, неважко 

розв'язати питання про те, на які частини ділиться сила струму при 

паралельному з'єднанні. Оскільки напруга на кожній з віток 

однакова, то згідно з законом Ома можна записати: 

332211 RIRIRIU   або 
321

321

1
:

1
:

1
::

RRR
III  ,  (30) 

тобто при паралельному з'єднанні сили струмів у вітках кола 

обернено пропорційні опорам цих віток. Таким чином, найбільший 

струм проходить по найменшому опору. 

Мішане з'єднання провідників. В електричних колах часто 
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Існує й багато інших типів конденсаторів: керамічні, плівкові 

тощо. На практиці дуже часто конденсатори сполучають один з 

одним у батареї. Це дозволяє при наявному наборі конденсаторів 

одержати батареї різної ємності. З'єднання конденсаторів може 

бути паралельним і послідовним. 

 
Рис. 10. Послідовне з’єднання конденсаторів 

 

Щоб одержати великі електроємності, конденсатори 

з'єднують у батареї паралельно або змішано. Паралельним 

називається таке з'єднання конденсаторів, при якому всі позитивно 

заряджені обкладки приєднуються до одного провода, а негативно 

заряджені — до другого (рис. 9). При такому з'єднанні 

конденсаторів загальна ємність батареї дорівнює сумі ємностей 

з'єднаних конденсаторів, тобто: 

Сзаг = С1 + С2 + С3 + . . . + Сn.  (14) 

Якщо всі конденсатори мають однакову ємність С, то Сзаг = 

nС. При паралельному з'єднанні напруга на обкладках всіх 

конденсаторів однакова. 

Напруга електричного кола, в яке треба вмикати кон-

денсатори, іноді може перевищувати напругу, на яку розраховані 

ці конденсатори. В таких випадках їх з'єднують послідовно в 

батарею. Послідовним називається таке з'єднання, при якому 

негативно заряджена обкладка попереднього конденсатора 

з'єднується з позитивно зарядженою обкладкою наступного (рис. 

10). При послідовному з'єднанні конденсаторів загальна ємність 

батареї зменшується і при п конденсаторах, які мають однакову 

ємність С, загальна ємність батареї становить: 

n

С
СЗАГ  . (15) 

Якщо ж ємність конденсаторів неоднакова, то електроємність 

батареї послідовно з’єднаних конденсаторів обчислюється за 

формулою 

провідників підключаються до однієї точки електричного кола, а 

кінці їх — до другої. Приклад такого з'єднання показано на рис. 12.  

 
Рис. 12. Паралельне з’єднання трьох лампочок 

 

При паралельному з'єднанні струм, що йде від джерела 

струму, розгалужується на кілька струмів за числом увімкнутих 

опорів. Всі ці часткові струми І1, І2, І3 одночасно проходять через 

окремі опори R1, R2, R3. Точки, в яких відбувається розгалуження 

струму на частини, називають точками розгалуження.  

Оскільки кінці всіх віток кола з'єднуються в одних і тих же 

точках, то напруга на кінцях всього розгалуження є такою ж, як і 

напруга на кінцях окремих віток кола. Це треба мати па увазі, 

оскільки часто помилково вважають, що при різному опорі віток 

напруга на них різна.  

На відміну від послідовного кола, в якому при вмиканні 

нових приладів опір збільшується, при паралельному з'єднанні 

опір зменшується. Нехай в коло увімкнутий лише один опір, по 

якому проходить певної сили струм.Увімкнення паралельно 

другого опору такої ж величини рівнозначне збільшенню вдвоє 

площі поперечного перерізу проводу; отже, опір кола зменшиться 

вдвоє. При увімкненні паралельно третього опору такої ж 

величини площа перерізу збільшиться втроє, а загальним опір кола 

зменшиться втроє. 

Таким чином, при паралельному з'єднанні однакових опорів 

загальний опір кола зменшується в стільки раз, скільки увімкнуто 

віток: 

n

R
RЗАГ  , (27) 

де R — опір однієї вітки; n — число віток. 

При паралельному з'єднанні різних опорів загальний опір 

також зменшується і завжди менший від найменшого з увімкнутих 
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nЗАГ ССССC

1
...

1111

321

 . (16) 

При послідовному з'єднанні загальна електроємність батареї 

СЗАГ менша за найменшу з електроємностей окремих 

конденсаторів. 

 

 

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

 

§11. ЩО   ТАКЕ   ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

 

З повсякденного життя ми добре знаємо, що всі електричні 

прилади — електроплитка, радіоприймач, електродвигуни трамвая, 

тролейбуса або верстата тощо — працюють тому, що ними 

проходить електричний струм. Кожному добре відомі слова 

«увімкнути електричний струм», «вимкнути струм». 

По всіх підключених до джерела напруги провідниках тече 

електричний струм, тобто впорядковано рухаються заряджені 

частинки. Рух цих частинок у провіднику ми безпосередньо не 

спостерігаємо, але про наявність струму в провіднику можна 

судити за тими діями або явищами, які супроводять струм: 

нагрівання провідника, хімічна й   магнітна дія  тощо. 

Що   ж   таке   електричний  струм? 

Оскільки найчастіше ми маємо справу з проходженням 

електричного струму в металевих провідниках, розглянемо 

спочатку, як виникає електричний струм у   металах. 

Ми вже знаємо, що коли всі точки провідника мають 

однаковий потенціал, то в провіднику не відбувається 

переміщення електричних зарядів, тобто має місце рівновага 

електричних зарядів. Проте це зовсім не означає, що в цьому 

випадку в металевих провідниках не рухаються вільні електрони. 

Наявні в провідниках вільні електрони завжди перебувають у русі, 

але якщо зовнішнє електричне поле відсутнє, то цей рух повністю 

невпорядкований, тобто електрони рухаються вправо і вліво, вгору 

і вниз — у всіх напрямах хаотично. Часто такий рух електронів 

називають тепловим.. 

Помістимо тепер провідник в електричне поле. Тоді вільні 

електрони під дією електричних сил поля почнуть переміщуватися 

вздовж ліній напруженості в одному напрямі. Цей напрямлений в 

зображено послідовне з'єднання трьох електричних ламп. 

 
Рис. 11. Послідовне з’єднання трьох лампочок 

 

Оскільки при послідовному з'єднанні електричний струм не 

відгалужується, то сила струму в усіх точках коли, незалежно від 

значення їх опору, встановлюється однакова. При послідовному 

з'єднанні провідників електричний струм проходить через всі 

опори, що рівнозначно ніби збільшенню довжини провідника. 

Тому неважко бачити, що при послідовному з'єднанні провідників 

загальний опір кола дорівнює сумі опорів усіх його ділянок: 

R = R1 + R2 + R3. (25) 

Оскільки сила струму в усіх ділянках кола однакова, а 

напруга на будь-якій ділянці кола визначається добутком сили 

струму на опір цієї ділянки (U=IR), то спад напруги на окремих 

ділянках кола пропорціональний їх опорам. На ділянці з більшим 

опором спад напруги відповідно більший. Загальна напруга на 

кінцях всього послідовного кола дорівнює сумі спадів напруг на 

окремих ділянках кола: 

U = U1 + U2 + U3. (26) 

Основною особливістю послідовного з'єднання провідників є 

те, що робота одного опору залежить від режиму роботи всіх 

інших. Якщо змінити опір однієї з ділянок послідовного кола, то 

зміниться сила струму не лише в цій ділянці, але й в решті частин 

кола. При цьому, очевидно, зміняться й напруги на окремих 

ділянках. Напруга в колі перерозподілиться. Якщо один опір 

вимкнути, то це призведе до вимкнення струму в усьому колі. 

Паралельне з’єднання провідників. Паралельним 

називається таке з'єднання провідників, при якому початки всіх 
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  один бік рух вільних електронів всередині металевого провідника 

називається електричним струмом провідності в металах, або 

скорочено — електричним   струмом. 

Далі ми зустрінемося з так званим іонним електричним 

струмом, який виникає також під впливом сил електричного поля, 

але тільки в іншого роду провідниках, зокрема, в розчинах і газах. 

Цей струм являє собою напрямлений рух позитивних і негативних 

іонів.  

За напрям електричного струму в техніці домовилися брати 

напрям, зворотний до напряму руху вільних електронів у 

металевих провідниках. Пояснюється це тим, що, коли вибирали 

напрям струму, то вчені ще нічого не знали про електрони, а лише 

припускали, що в провідниках «щось» рухається від позитивного 

полюса джерела до негативного. 

І тепер вважається за напрям електричного струму напрям 

руху позитивно заряджених частинок, а не електронів. 

 

§ 12. ПОНЯТТЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО 

СТРУМУ 

 

Для одержання електричного струму необхідно мати 

спеціальний пристрій, який би створював і безперервно 

підтримував різницю потенціалів на кінцях провідника. Такий 

пристрій називають джерелом електричного струму, або джерелом 

електричної енергії. Щоб струм у провіднику був постійний, 

джерело електричного струму повинно підтримувати на кінцях 

провідника незмінну різницю потенціалів.   

 Джерел електричного струму досить багато. Тут ми 

ознайомимося коротко з деякими з них: 

1. Хімічні джерела електричної енергії — гальванічні 

елементи і подібні до них вторинні елементи або акумулятори. 

Суть їх роботи полягає в тому, що дві різнорідні металеві 

пластинки (електроди) опускають у посудину з розчином певної 

хімічної речовини (електролітом). В результаті хімічних процесів, 

що відбуваються в посудині, на одній пластині (електроді) виникає 

надмір електронів, а на другій — нестача їх. В результаті між 

пластинами виникає різниця потенціалів. Таким чином, якщо 

з'єднати ці пластини провідником, то по ньому йтиме електричний 

струм доти, поки хімічні процеси в посудині підтримуватимуть 

різницю потенціалів між пластинами.  

Для ділянки кола закон Ома формулюється так: сила струму прямо 

пропорційна напрузі на ділянці кола і обернено пропорціональна 

опорові ділянки. В цьому випадку формула закону Ома запишеться 

так: 

.
R

U
I    (24) 

де I — сила струму, що проходить по ділянці, А, U — на-

пруга на кінцях ділянки, В; R — опір ділянки, Ом. 

З формули закону Ома для ділянки кола можна дістати дві 

похідні формули: 

,IRU   i .
I

U
R   

З закону Ома випливає, що коли напруга джерела 

електричної енергії залишається незмінною, а опір кола 

змінюється, то змінюється і сила струму в колі. При нескінченно 

великому опорі кола  R , що означає розрив кола, струму в 

колі не буде. Навпаки, при замиканні джерела струму на дуже 

малий опір (практично на внутрішній опір джерела) або, як кажуть, 

накоротко, в колі виникає великої сили струм. Таке замикання 

джерела струму, при якому опір зовнішнього кола дорівнює нулеві 

або близький до нуля, називають коротким замиканням кола, а 

струми, які виникають в колах при коротких замиканнях, 

називають струмами короткого замикання. 

 

§ 18. З'ЄДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ  ОПОРІВ 

 

Дуже часто від одного джерела електричної енергії 

працюють кілька приладів (наприклад, у кімнаті до однієї розетки 

можуть бути одночасно підключеними лампа, телевізор, праска то-

що), їх можна з'єднувати між собою трьома способами: 

послідовно, паралельно і змішано. В кожному з цих випадків 

важливо буває знати загальний опір ділянки кола, яке складається 

з у певному порядку з'єднаних між собою приладів, якщо відомий 

опір кожного з приладів, під якою напругою працює кожний 

прилад і яка сила струму проходить по ньому. 

Послідовне з'єднання опорів. Послідовним називається таке 

з'єднання провідників, при якому кінець першого провідника 

з'єднується з початком другого, кінець другого — з початком 

третього і т. д. Приклад подібного з'єднання показано на рис. 11, де 
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  Таким чином, у гальванічних елементах і акумуляторах 

відбувається перетворення хімічної енергії на електричну. 

2. Механічні джерела електричного струму — електричні 

генератори. В них механічна енергія перетворюється її електричну 

енергію. 

3. Теплові джерела струму — термоелементи. Найпростіший 

термоелемент складається з двох різнорідних металевих 

пластинок, наприклад, із мідної  та залізної , одні кінці   яких 

спаяні, а другі з'єднані провідником. Якщо спаяне місце  і з'єднані 

кінці   мають однакову температуру, то ніякого струму в 

провіднику немає, а відбувається лише електризація міді й заліза 

внаслідок їх торкання, причому мідь електризується негативно, а 

залізо — позитивно. Якщо ж спай  нагріти, то в провіднику потече 

струм у напрямі від міді до заліза і цей струм проходитиме доти, 

поки підтримуватиметься різниця температур між спаєм  і кінцями. 

Отже, в термоелементах теплова енергія перетворюється в елект-

ричну. 

4. Променеві джерела електричного струму — вентильні 

фотоелементи. В них енергія світла перетворюється в електричну 

енергію. 

 

§13. ЕЛЕКТРИЧНЕ  КОЛО 

  

Якщо з'єднати електроди джерела струму (його полюси) 

провідниками з тим приладом, який повинен споживати струм, 

наприклад, з лампою розжарювання, то ми дістанемо найпростіше 

електричні коло. Поки працює джерело струму, наприклад, поки в 

гальванічному елементі відбувається хімічна реакція, в цьому колі 

проходить електричний струм. Якщо електричне коло в якомусь 

місці розірвати, або, як кажуть, розімкнути електричне коло, то 

струм припиниться. Однак різниця потенціалів існуватиме і в 

розімкнутому колі. 

Таким чином, для того щоб безперервно проходив 

електричний струм, крім різниці потенціалів, повинно ще існувати 

замкнуте електричне коло. 

Кожне електричне коло складається з трьох основних частин: 

1) джерела струму; 2) системи з'єднувальних провідників і 

допоміжних приладів (вимикачів струму, перемикачів тощо);        

3) споживачів електричної енергії. Для вимірювання величин, які 

характеризують електричний струм, в коло вмикаються 

провідники а різним опором і вимірюючи силу струму, яка при 

ньому по них проходить. Сила струму в колі, крім е.р.с. джерела, 

залежить також і від опору кола. Чим більша е.р.с. в колі, тим 

більша й сила струму в ньому і, навпаки, чим більший опір кола, 

тим менша сила струму в ньому. 

Ця залежність між силою струму, е.р.с. джерела електричної 

енергії і повним опором кола, встановлена дослідним шляхом у 

1827 р. німецьким фізиком Г. С. Омом (1787—1854 pp.) і названа 

законом Ома, є одним з основних законів електротехніки, Багато 

інших законів електротехніки, по суті, випливають Із закону Ома. 

Тому важливо чітко уявляти собі умови застосування цього закону 

в різноманітних випадках, розуміти його суть, вміти правильно 

користуватися ним для розв'язання практичних завдань. 

Формулюється закон Ома для всього кола так: сила струму в 

електричному колі прямо пропорціональна е.р.с. джерела 

електричної енергії і обернено пропорціональна опорові всього 

кола (сумі опорів зовнішньої і внутрішньої частини кола). 

Математичний запис цього закону такий: 

rR

F

R

E
I




1

,  (23) 

де I— сила струму в колі, А, Е — електрорушійна сила 

джерела струму, В,  R — повний опір всього кола, Ом; r,—

внутрішній опір джерела струму, Ом; R,—зовнішній опір кола або, 

інакше, опір зовнішньої частини кола, Ом. З закону Ома випливає, 

що е.р.с. дорівнює добуткові сили струму на повний опір кола 

E=IR, а повний опір кола дорівнює е.р.с., поділеній на силу 

струму, 
I

E
R  . 

Важливо звернути увагу на правильне розуміння останніх 

двох формул. Іноді створюється помилкове враження, ніби згідно з 

першою формулою е.р.с. джерела залежить від сили струму в колі 

й від його опору, а згідно з другою — опір кола залежить від е.р.с. 

Насправді ж е.р.с. не залежить ні від сили струму, ні від опору 

кола. Тому при збільшенні або зменшенні опору кола сила струму 

зменшується або збільшується в таке ж число разів, а їх добуток не 

змінюється. 

Закон Ома є справедливим не лише для всього кола, але і для 

будь якої окремої його ділянки, якщо тільки замість е.р.с. брати 

напругу на цій ділянці, а замість повного опору — опір ділянки. 
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  вимірювальні прилади — амперметри, вольтметри, лічильники 

електричної енергії тощо. 

В кожному замкнутому електричному колі розрізняють 

внутрішню частину кола, до якої належить джерело струму, і 

зовнішню, до якої належать усі прилади й провідники, підключені 

до джерела струму. 

Сучасні електричні установки часто складаються з такої 

великої кількості частин, що словесний опис з’єднань у них зайняв 

би дуже багато місця й утруднював розуміння принципу роботи 

установки. Щоб запобігти цьому, креслять схеми електричних кіл, 

користуючись) мовними позначеннями (табл. 2). 

Таблиця 2 

Умовні позначення деяких елементів електричних кіл 

Частина кола Елемент Умовні позначення 

Джерела 

електричної 

енергії 

Гальванічний 

елемент або 

акумулятор  

Генератор 
 

Споживачі 
Лампочка 

 

Довільний споживач 
 

Допоміжні 

частини кола 

Вимикач 
 

Провідник 
 

Резистор (опір) 
 

Перетин провідників 

без з’єднання  
Перетин провідників 

із з’єднанням  

Клеми 
 

 

 

 

 

 

 

 

між полюсами джерела струму. Тому якщо в колі немає струму, 

напруга між полюсами джерела струму дорівнює його е.р.с. Якщо 

ж струм по колу проходить, то роботу сторонніх сил всередині 

джерела можна поділити на дві частини: на роботу щодо подо-

лання опору при русі заряджених частинок всередині джерела і на 

роботу зі створення й підтримання напруги в зовнішній частині 

кола. Інакше кажучи, при замкнутому колі напруга в зовнішній 

частині кола створюється за рахунок не всієї роботи сторонніх сил, 

а лише її частини. Відповідно можна поділити на дві частини і 

е.р.с. джерела струму. 

Та частина е.р.с., яка витрачається всередині джерела струму, 

називається внутрішнім спадом напруги. Позначимо її U0. Друга 

частина, що витрачається в зовнішній частині кола, називається 

зовнішнім спадом напруги або просто напругою джерела і 

позначається буквою U. 

Отже, можна записати: 

Е = U + U0 або U = Е – U0. 

Таким чином, напруга на клемах джерела менша від його 

е.р.с. на величину внутрішнього спаду напруги, і в окремому 

випадку, коли коло розімкнуте, напруга на клемах джерела 

дорівнює його е.р.с. Щоб визначити е.р.с. джерела струму, треба 

виміряти напругу на його клемах при розімкнутому зовнішньому 

колі. 

Отже, е.р.с. і напруга за своєю природою являють собою одне 

й те саме і відрізняються лише за величиною. 

Якщо   розглядати не все електричне   коло,  а  лише окрему 

його ділянку, то струм по ньому проходить завдяки різниці 

потенціалів на кінцях цієї ділянки. Тому можна говорити не лише 

про напругу на клемах джерела струму, але й про напругу між 

точками тієї або іншої ділянки електричного  кола. Напругу   

вимірюють   за допомогою вольтметрів , які підключаються своїми  

клемами  до   тих  точок електричного кола, напругу між якими 

хочуть виміряти.  

 

§ 17. ЗАКОН   ОМА 

 

Електрорушійна сила джерела електричної енергії, яка є 

причиною виникнення електричного струму в замкнутому колі, ще 

не визначає сили струму в колі. В цьому можна легко 

переконатися, підключаючи до одного й того ж джерела енергії 
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  § 14. СИЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ І ГУСТИНА 

 СТРУМУ 

 

Електричний струм з кількісного боку зручно харак-

теризувати двома величинами: силою струму і густиною струму. 

Якщо по провіднику проходить електричний струм, то це означає, 

що через поперечний переріз провідника безперервно 

переноситься електричний заряд. Силою струму називається 

величина, яка характеризує швидкість протікання заряду через 

поперечний переріз провідника. Сила струму вимірюється 

кількістю електрики, яка проходить через поперечний переріз 

провідника за одиницю часу. Нехай через переріз провідника за 

час t проходить кількість електрики q. Тоді сила струму: 

t

q
I  . (17) 

За одиницю сили струму прийнято ампер: 

  ампер
секунда

кулон

часуодиниця

електрикикількостіодиниця
ІОдиниця 1

1

1

_

__


. (18) 

Ампер є сила такого електричного струму, при якій через 

поперечний переріз провідника проходить один кулон електрики 

за секунду. 

В електротехніці сили струму вимірюють за допомогою 

амперметра або міліамперметра, який включають клемами в 

електричне коло так, щоб через нього проходив весь вимірюваний 

струм. Якщо треба виміряти силу струму в якомусь провіднику, то 

цей провід слід розірвати і в місце розриву включити амперметр 

або міліамперметр. Тоді весь струм пройде через прилад і буде 

виміряний. Досить часто в електротехніці і особливо в радіотехніці 

не досить зняти лише силу струму, треба ще знати, яка сила струму 

припадає па одиницю площі перерізу провідника. Для цього 

вводять поняття густини струму як величини, що виміряються 

відношенням сили струму до площі перерізу провідника, тобто: 

S

I
i  .  (19) 

Одиницею вимірювання густини струму є ампер на 

квадратний метр (а/м2). 

Варто мати на увазі, що, на відміну від сили струму, густина 

струму є величиною векторною, тобто характеризується не лише 

§ 16. ЕЛЕКТРОРУШІЙНА   СИЛА   І  НАПРУГА 

 

Вище ми вже говорили про те, що в джерелі струму 

відбувається перетворення певного виду енергії в електричну і в 

результаті цього перетворення в джерелі виконується робота зі 

створення й підтримання електричного поля. Це поле виникає не 

лише всередині джерела струму, а й у всіх провідниках зовнішньої 

частини кола. Виникнення електричного поля в джерелі 

пояснюється розділенням у джерелі струму електричних зарядів 

під дією так званих сторонніх сил. Рух електричних зарядів 

всередині джерела струму відбувається в напрямі, протилежному 

тому, в якому рухалися б ці заряди під дією створюваного 

електричного поля. Отже, ці заряди всередині джерела можуть 

рухатися лише під дією сторонніх сил, відмінних від сил даного 

електричного поля. Інакше кажучи, в джерелі за рахунок 

механічної, хімічної або якоїсь іншої енергії виконується робота 

щодо переміщення електричних зарядів проти дії сил електричного 

поля, і в результаті виконання цієї роботи електричні заряди 

набувають певної енергії. Ця енергія прямо пропорціональна 

заряду й залежить від внутрішньої будови джерела електричної 

енергії. 

Величина, яка характеризує залежність електричної енергії, 

набутої електричним зарядом у джерелі електричного струму, від 

внутрішньої будови останнього, і називається електрорушійною 

силою (е.р.с.) джерела. Очевидно, що електрорушійну силу можна 

вимірювати роботою, виконаною джерелом електричного струму 

при переміщенні одиниці заряду по всьому замкнутому колу. 

Нагадаємо, що відношення роботи електричних сил, які 

переміщують позитивний заряд з однієї точки поля в іншу, до 

переміщеного заряду є напругою між цими точками поля. Оскільки 

е.р.с., як і напруга, вимірюється відношенням роботи до 

переміщеного заряду, то одиницями вимірювання е.p.с. можуть 

служити одиниці напруги. Звичайно е.р.с. джерел струму 

виражають у вольтах. Наприклад, говорячи, що е.р.с. акумулятора 

2 вольти, ми тим самим твердимо, що робота сторонніх сил 

всередині акумулятора при проходженні по колу 1 кулона 

електрики дорівнює 2 джоулям. 

Якщо в електричному колі не проходить електричний струм 

(коло розімкнуте), то робота сторонніх сил всередині джерела 

струму пов'язана лише із створенням напруги електричного поля 
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  числовим значенням, але й напрямом (цей напрям збігається з 

напрямом струму). 

 

§ 15. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР 

 

Якщо до одного й того ж джерела електричної енергії 

підключати різні провідники (однакових розмірів, але з різних 

матеріалів, з одного й того ж матеріалу, але різних розмірів, при 

різних температурах тощо) і вимірювати силу струму в них, то ми 

переконаємося, що при однаковій різниці потенціалів між кінцями 

провідника сила струму в ньому буде різною. Таким чином, сила 

струму в провіднику залежить не лише від джерела струму, але й 

від провідників, з яких складається електричне коло. Вплив самого 

провідника на силу струму враховують за допомогою 

електричного опору, який звичайно називають просто опором 

провідника. 

Фізична суть опору металевих провідників з точки зору 

електронної теорії пояснюється так. При наявності в провіднику 

електричного струму вільні електрони при напрямленому русі по 

провіднику зустрічаються на своєму шляху з іншими вільними 

електронами і з атомами, молекулами або іонами і віддають їм 

частину кінетичної енергії, набутої за рахунок джерела 

електричної енергії. Внаслідок цього вільні електрони безперервно 

змінюють напрям свого руху і ніби проштовхуються через свого 

роду решітку з незліченної кількості атомів і електронів. Взаємодія 

з частинками провідника вільних електронів, що переміщуються 

всередині провідника під дією електричного поля, гальмує їх 

напрямлений рух і викликає нагрівання провідника. Це означає, що 

в провіднику створюється опір електричному струмові. Різні 

металеві провідники, що мають різну атомну будову, чинять неод-

наковий опір електричному струмові. 

Величина, яка характеризує протидію електричному струмові 

в провіднику, обумовлену хаотичним рухом частинок провідника і 

особливостями його внутрішньої будови, називається опором 

провідника. 

Електричний опір провідника позначається буквою R (іноді 

г).  

За одиницю опору прийнято опір який чинить струмові 

провідник, по якому проходить струм в 1 ампер при напрузі на 

його кінцях в 1 вольт. Цю одиницю називають омом: 

Для більшості сплавів питомий опір багато більший, ніж у 

чистих металів, але від температури питомий опір сплавів 

залежить значно менше, ніж у металів. Відомі сплави, опір яких 

практично не залежить від температури, наприклад, манганін і 

константан. З цих сплавів виготовляють еталони опорів. Нижче 

наведено значення температурних коефіцієнтів опору деяких 

речовин (в град -1): 

Мідь  0,0043  Реотан      0,0004 

Залізо     0,0062  Ніхром    0,0002 

Срібло    0,0041  Нікелін   0,0001 

Платина 0,0039  Манганін     0,000008 

Вольфрам 0,0051  Константан  0,000005 

Ртуть      0,00088 Вугілля       0,0008 

 

З формули (21) можна одержати формулу для обчислення 

опору провідника в залежності від його температури: 

  0

0

0

0 1 ttRRt   .  (22) 

Досить часто за R0 беруть опір при температурі 0 або + 20° С. 

Слід мати на увазі, що ця формула є наближеною і при дуже 

великих різницях температур 0

0

0 tt  нею користуватися не можна.  

Знаючи, на скільки змінився при нагріванні опір провідника, 

можна судити про його температуру. На цьому ґрунтується один із 

способів електричного вимірювання температур (термометри 

опору). 

В сучасній техніці широко використовуються напів-

провідникові матеріали. При нормальній температурі опір 

напівпровідника великий, і якщо увімкнути його послідовно в 

коло, то сила струму в колі буде надзвичайно мала. А оскільки 

температурний коефіцієнт опору напівпровідника від'ємний, то 

опір напівпровідника швидко спадає при підвищенні температури. 

Таким чином, якщо увімкнутий у коло напівпровідник 

нагрівається, то сила струму в колі значно зростає. Ця властивість 

напівпровідників використовується в техніці. Їх застосовують у 

процесах виробництва, де не допускається значне підвищення 

температури. Папір - провідник вмикається в сигнальне коло 

послідовно із дзвінком або в коло, що керує подачею електричної 

енергії. Якщо температура напівпровідника перевищить 

допустиму, то вмикається дзвінок або зменшується подача струму. 

Подібні напівпровідникові прилади називаються термісторами. 
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  Ом

ампер

вольт

струмусилиодиниця

напругиодиниця
RОдиниця 1

1

1

__

_
 . 

Вимірюючи опір різних провідників, легко виявити, що він 

залежить від матеріалу, з якого виготовлено провід, пропорційний 

його довжині і обернено пропорціональний площі поперечного 

перерізу проводу. Цікаво відмітити, що форма перерізу значення 

не має: провід круглого перерізу і провід у вигляді стрічки 

прямокутного перерізу такої ж площі мають при однакових мате-

ріалі і довжині однакові опори. 

Якщо позначити довжину проводу через l, а площу 

поперечного перерізу через S, то формула для обчислення опору 

провідника запишеться так: 

.
S

l
R   (20) 

де ρ — коефіцієнт, який характеризує електричні властивості 

матеріалу провідника і називається його питомим опором. 

Питомий опір матеріалу є опір проводу, який виготовлений з цього 

матеріалу і має одиничну довжину й площу перерізу. 

Одиниця вимірювання питомого опору випливає з формули: 

 
   

  м

мом

м

мом

lодиниця

SодиницяRодиниця
Одиниця

22

1
1
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 . 

Проте на практиці площі поперечного перерізу провідників 

іноді вимірюють у квадратних міліметрах. Тоді одиниця 

вимірювання питомого опору провідників матиме найменування: 

 
м

мом
Одиниця

2

1


 . 

Питомі опори різних речовин дуже різні: у металів ρ 

становить   стомільйонні   частки 
м

мом 2
, в  ізоляторів — 

мільйони 
м

мом 2
, проміжне положення між ними займають 

електроліти й напівпровідники. Питомі опори речовин у великій 

мірі залежать від домішок. Домішки збільшують питомі опори в 

металів і зменшують їх у напівпровідників і ізоляторів. У табл. З 

наведено дані про питомі опори деяких металів технічної чистоти 

(при 20° С). 

 

 

Таблиця 3 

  Питомий опір металів 

Метал 

Питомий опір 

м

ммом 2*
 

Метал 

Питомий опір 

м

ммом 2*
 

Мідь 0,0175 Вольфрам 0,05 

Залізо 0,12 Нейзильбер  0,30 

Срібло 0,016 Манганін 0,43 

Алюміній 0,029 Нікелін 0,42 

Свинець 0,204 Ніхром 1,1 

Якщо металевий провідник, по якому проходить електричний 

струм, нагрівати, то сила струму в провіднику зменшується. Це 

означає, що опір металів при нагріванні збільшується. Цю 

обставину треба мати на увазі при розрахунку обмоток 

електричних печей, утюгів, волосків ламп розжарювання тощо. 

Наприклад, опір волоска електролампи в розжареному стані в 12—

16 раз більший за його опір в холодному стані. Опір вугілля, 

розчинів солей і кислот, навпаки, при підвищенні температури 

зменшується. Зменшується при нагріванні також опір скла, 

фарфору та інших ізоляторів, у тому числі газів. 

Дослідження показують, що відносна зміна опору провідника 

приблизно пропорціональна зміні його температури. Запишемо цей 

висновок у вигляді формули. Якщо опір провідника при 0

0t t0 

позначимо через R0 і Rt, то абсолютна зміна опору  дорівнює Rt - 

R0,  а відносна — дорівнює 
0

0

R

RRt  . Тоді можна записати: 

 0

0

0

0

0 tt
R

RRt 


 ,  (21) 

де α — коефіцієнт пропорціональності, різний для різних 

речовин. Він називається температурним коефіцієнтом опору і 

виражається, як і всі температурні коефіцієнти, град-1. 

У металів при підвищенні температури опір збільшується, 

тому для них температурний коефіцієнт опору додатний. Для 

вугілля, розчинів кислот і солей, а також для напівпровідників 

коефіцієнт а від'ємний. 

Для більшості чистих металів температурний коефіцієнт 

опору майже однаковий і становить приблизно 0,004 град-1 

(близько 1/273). 
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