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11 клао

Електродинамiка. Електричне поле. Електричний струм

УРОК6/6

Виковуемо обчислення:

Т•м•. Робота й потужнiсть струму

N= 0,32·2 = 4 . 1018.
19

Мета уроку: з'ясувати, якi перетворення вiдбуваються в nровiднику,

1,6·10-

Вiдповiдь: за

2

через який протiкаЕ: електричний струм.

с через поперечний перерiз спирали пройде

4 -10 електров:iв.
3. За який час через поперечвий перерiз провiдвика за сили стру
му 200 мА пройде заряд 60 Кл?
4. Для живлення лампи фотоспалаху використовують конденса
тор емвiстю 800 мкФ, заряджений до вапруrи 300 В. Який се

Тlln уроку: урок вивчення нового матерiалу.

18

редвiй струм розряджання конденсатора, якщо тривалiсть спа

лаху становить

ПЛАН УРОКУ

Ковтроnь
звав:•

5хв

1. Електричвий струм. Сила струму.
2. Дiя електричвого струму.
3. Потевцiал i рiзниця потевцiалiв

30хв

1. Робота електричвого струму.
2. Закон Джоуля-Ленца.
3. Потужвiсть електричвого струму

20 мс? (Вiдповiдь: 12 А)
Вuчеввя

ЩО МИ Д13НАЛИСЯ НА УРОЦI

•

Електричний струм

-

вовоrо

це напрямлевий рух заряджених части

нок. За напря:мок струму приймають иапрямок руху позитивно
заряджених частив:ок.

•

ДП електричного струму: свiтлова, теплова, хiмiчна, магвiтна.

•

Фiзичну величину

I, що дорiвнюе вiдноmенню заряду q,

иатерiа.пу

t,

вивчевоrо

пере

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРIАЛУ

до цього промiжку часу, яазивають силою струму:

1. Робота еnектрмчноrо струму

_q

Кл

-

це заряд, що проходить через поперечний перерiз про

вiдвика протягом

1 с за сили струму 1 А.
1 Кл= lA· lc.

10хв

иатерiа.пу

1--.
t
• 1

1. Якiсвi питания.
2. Вавчаемося розв'язувати задачi

Закрiпл:еввя

несеноrо через поперечвий перерiз провiдиика за промiжок

часу

47

Як вiдомо, робота характеризу€ змiну eнepzii' або перетворення од

ного виду енергii в iнший.
Робота електричвого струму також характеризуе процес пере
творення еиергii одного виду ( енергi.У електричного поля) в енергiю
iнmого виду (виутрimню еиергiю тiл, у механiчну й iиmi види енер

Домвwне: ••вд•ння
Пiдр.: § 5.

1.
2. 36.:

гi.У).
Розгляяемо довiльну дiлянку кола, наприклад нитку розжа
рения електричноi лампи. Нехай за час Лt через поперечний пере

4.3; 4.2; 4.11; 4.14.
4.27; 4.31; 4.32, 4.33.
Рiв3 ;№ 4.38, 4.39; 4.50; 4.51.
Рlв1 №

Рiв2 ;№

рiз провiдника проходить заряд Лq. Тодi електричне поле виконае
роботу А= ЛqU. Оскiльки Лq

= I Лt , ця

робота дорiввюе:

A=IUЛt.

>

За одиницю роботи електричного струму прийнято джоуль. Джоуль
дорiвню€ роботi, яку викон)'Е електричний струм силою 7А за напруги
7 В протягом 7 с:

[A)=lA·l B·lc = 1 Дж.
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11клае»

Електродинамiка. Електричне поле. Електричний струм

~

2. Закон Джоуяя-Ленца

49

Таким чином, за паралельного з'Еднання провiдникiв бiльша кiлькiсть
теплоти видiпяЕться в провiднику, що маЕ менший onip.

Якщо единою дiею струму е теплова, то, вiдповiдно до закону
збереження енергil, кiлькiсть теплоти, що видiлилася в провiдни
ку, чисельно дорiвнюе роботi струму:

Q =А.

Отже,

Q = IUt.

3. Потужнiсть еяектричноrо струму

Використовуючи закон Ома для дiлянки кола, :можна записа

ти три еквiвалентнi формули для кiлькостi теплоти, що видiлилася
в провiднику зi струмом:

Будь-який електричний прилад розраховаиий на споживаивя
певноi енергii в одиницю часу. Тому, крiм роботи струму, важливе

значения мае повяття потужностi струму.

>

и'
Q=IUt=I' Rt=Rt.

Потужнiстю струму Р називаЕться вiдношення роботи струму А
до промiжку часу

t,

протяzом якоzо ця робота була виконана:

Захов, що визначае кiлыdсть теплоти, яку видiляе провiдник

Р=~.

зi струмом у навколишне середовище, був установлений експери
ментально англiйським ученим Д. Джоулем

i

Е. Х. Ленпем:

~

t

росiйським ученим

кiлькiсть теплот и, що видiлилося в провiднику, дорiвнюЕ добутку ква

Оскiльки

A=IUt,

одержуемо

P=IU.

для потужвостi:

драта сипи струму на onip провiдника й час проходження струму:

Q=I'Rt.

Формули Q = 1 2Rt й Q = U' t для кiлькостi теплоти, що видiли-

и'

>

P=IU=I'R=-.
R
Потужнiсть струму, як i будь-яка потужнiсть, вимiрюЕться в системi
С/ у ватах (Вт). Потужнiсть дорiвнюЕ

R

першоl з них кiлькiсть теплоти прямо пропорцiйна опору провiдни

-

1 Вт, якщо за 1 с вiдбуваЕться

робота/Дж.

лася в провiднику, можуть видатися суперечливи:ми: вiдповiдно до

ка, а вiдповiдно до другоi

Використовуючи закон

Ома для дiлявки кола, :можна записати три еквiвалентнi фор:мули

[Р]=1 A·l В-1 Вт.

обернено пропорцiйна.

Щоб розiбратися в цьому, порiвняемо кiлъкостi теплоти, яка

видiляеться у двох провiдниках пiд час ix послiдовноzо

i

паралельно

го з' едваиня.

Будь-який електричний прилад характеризуеться споживаною
ви:м потужвiстю, яку часто вазивають потужнiстю цього приладу
(зазвичай

'ii вказують на приладi).

Якщо провiдвики з'едвавi послiдовво, сила струму в них одна
кова:

11 = 12 = I.

ляеться

в

Тому для порiввяння кiлькостi теплоти, що видi

провiдвиках,

зручнiше

користуватися

Перший рiвекь

Q
I'R,t R,
Q=I'Rt. Одержуемо: - 1 = - - = - .
Q2 I'R,t R,
~

1.

Таким чином, за послiдовного з'Еднання провiдникiв бiльша кiлькiсть
теплоти видinяЕться в провiднику, що маЕ бiльший onip.
Якщо провiдвики з'едванi паралельво, вапруга на ix кiвця:х од

вакова:

U 1 = U2 = U.

дiляеться

в

Тому для порiввяння кiлькостi теплоти, що ви

провiдниках,

зручнiше

U'
Q
U'R,t R,
Q=-t.Одержуемо: - 1 =-,--=-.
R
Q, U R,t R,

ПИТАННЯ ДО УЧНIВ У ХОДI ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРIАЛУ

формулою

користуватися

формулою

Якi спостереженвя показують, що електричний стру:м може ви
конати роботу?

2.

Якi перетворення евергii вiдбуваються в зовнiшнiй дiлянцi
електричвого кола?

3.

Чому пiд час проходження електричного струму провiдник на

грiваеться?

4.

Якi властивостi повинен :мати метал, з якого виготовляють спi
ралi ваrрiвальвих елемевтiв?

5.

Що розумiють пiд механiчною потужнiстю?

Кирик Л. А.
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6.

Яки:ми приладами

i

• «Yci YPOKU фiзики. 11клае»

Електродинамiка. Електричне поле. Електричний струм

Розв'язання

як :можна вимiряти потужнiсть електрич

Як ми вже знаемо, всi електричнi прилади у квартирi увiмкненi

ного струму на певнiй дiлянцi кола?

паралельно, тому на всiх них однакова напруга. Вiдповiдно до стан

Другий рiвень

1.

На яко:му iз двох паралельно з'еднаиих провiдникiв видiляеть

ся бiльша потужнiсть? Наведiть приклади, що пiдтверджують

дарту вона дорiвнюе

На яко:му iз двох послiдовно з' еднаиих провiдникiв видiляеть

ся бiльша потужнiсть? Наведiть приклади, що пiдтверджують

R

звiдки

и•

R=-.
р

Пiдставивши числовi значения величин

За яких умов робота струму в провiднику дорiвнюе кiлькостi те

ку, обернеио пропорцiйна опору провiдника, а в якому випад

-

прямо пропорцiйно?

ЗАКРIПЛЕННЯ ВИВЧЕНОrо МАТЕРIАЛУ

перевiривши одиницi

и•
220•
R,_ =-=--=484 (Ом),
Р,
100
2
и•
220
R, =-=--=1940 (Ом)= 1,94 кОм.
Р,.
25

У якому випадку кiлькiсть теплоти, що видiлилася в провiдни
ку

i

ви:мiру, ми одержимо:

плоти, що видiляеться при цьому в провiднику?

4.

Виходить, для встаиовлення опорiв цих

и•

вашу вiдповiдь.

3.

220 В.

ламп (у робочому стаиi) слiд користуватися формулою Р = - ,

вашу вiдповiдь.

2.

51

2.

У скiльки разiв опiр нагрiвального елемента електрочайника

бiльший за опiр мiдного проводу, що з'еднуе чайник з розет

1.

1. Якiснi пмтаннн

кою? Вiзьмiть до уваги, що потужнiсть чайника

Одна електрична лампа увiмкнена в мережу напругою

поперечного перерiзу проводу

а iнша

-

ходження

2.

у мережу напругою

220

127

В,

В. У якiй лампi пiд час про

У якому випадку кiлькiсть теплоти, що видiлилася в провiдни
ку- прямо пропорцiйна?
Спiраль електричноi плитки вкоротили. Як змiниться кiль
кiсть теплоти, що в нiй видiляеться, якщо плитку увiмкнути на

ту саму напругу?

4.

Два дроти одиаково1 довжини й перерiзiв
ний

-

-

залiзний

i

мiд

з'еднаиi послiдовно. У якому з них видiлиться бiльша

кiлькiсть теплоти?

5.

Два дроти одиаково1 довжини й перерiзiв
ний

-

Розв'язання

-

залiзний

i

мiд

з'еднанi паралельно. У якому з них видiлиться бiльша

ка використовуемо

"

.

На першiй лампi накалюваиня зазначена потужиiсть

- 25 Вт.

ормулу

U'm
.
.
дставивши числов1 значен
R= р

.

R ч = 220'
2000

=

24(0:м)·

Для знаходження опору проводу слiд врахувати, що загальна
довжина двох проводiв, якi з'еднують чайник з розеткою, дорiвнюе

2 м, i

скористатися формулою

R =р ~ ,

де р

-

питомий опiр мiдi.

Пiдставивши числовi значения й перевiривши одиницi величин,
одержуемо:

R

2. Навча€мосн розв'нзуватм задачi
а на другiй

ф

няиперев1рившиодиниц~величин,одержуемо

кiлькiсть теплоти?

1.

кВт, плаща

Для знаходження опору нагрiвального елемента електрочайни-

1 Кл вiдбуваеться бiльша робота?

ку, обернено пропорцiйна опору провiдника, а в якому випад

3.

2

1 мм' , а його довжина 1 м?

Порiвнюючи знайденi опори, ми бачимо, що опiр нагрiвально

100

Якi опори цих ламп у робочому станi?

Вт,

го елемента електрочайника бiльш нiж в
проводiв.

700 разiв перевищуе

опiр
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3.

11 клао

Електродинамiка. Електричне поле. Електричний струм

УРОК7/7

З якого матерiалу виготовлена спiраль нагрiвального елемента,

потужнiсть якого

480 Вт, якщо його довжина дорiвнюе 1б м, пе
2
рерiз 0,24 мм: i напруга в мережi 120 В?
4. Двi лампи потужнiстю 40 i 60 Вт, розрахованi на однакову на
пругу, увiмкненi в мережу з тiею самою напругою послiдовно.

53

Т•м•. ЕРС. Закон Ома для повного кола

Mna уроку:

роз'яснити учням роль стороннiх сил в електричному

колi, ознайомити 'ix iз законом Ома для повного кола.

Тlln уроку: урок вивчення нового матерiалу.

Якi потужностi вони споживаютъ?

ПЛАН УРОКУ

ЩО МИ Д13НАЛИСЯ НА УРОЦI

•

Робота стру:му на дiлянцi кола дорiвнюе добутку напруги на цiй

Ковтроnь

дiлянцi на силу стру:му в нiй й на промiжок часу, протягом яко

звав:•

5хв

го протiкае стру:м:

A=Ult.
• 1 Дж дорiвнюе роботi, яку виконуе електричний
1 А за вапруги 1 В протягом 1 с.
1 Дж = 1 В· 1 А· 1 с.

•

1. Сторонвi сИJIИ.

Вввчення

струм силою

30хв

новою

иaтepia.JIY
Закрiwl:евия
вивченоrо

Закон Джоуля-Ленца:
кiлькiстъ теплоти, яку видiляе провiдник зi стру:мом, прямо

1. Робота електричного струму.
2. Закон Джоул.я-Ленца.
3. Потужнiсть електричного струму

10хв

2.ЕРС.

3. Закон Ока для повного кола.
4. Наслiдки iз закону О111а для поввоrо кола
1. Якiсвi питания.
2. Навчаемося розв'язувати задачi

иaтepia.JIY

пропорцiйна квадрату сили стру:му, опору провiдника й часу
проходження через нього стру:му:

Q

•

= I 2 Rt.

Потужнiсть струму на дiлянцi кола дорiвнюе добутку напруrи
на цiй дiлянцi на силу струму:

P=UI.

•

За одивицю потужностi в системi CI прийнято ват (Вт):

1Вт=

1 В· lA.

Домеwнс нвдення

1. Пiдр.: § 6.
2. 36.:
Рiв1 №
Рiв2 №
Рlв3 №

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРIАЛУ

1. Стороннi сиnи
'Усерединi джерела струму вiдбуваеться розподiл зарядiв, у ре
зультатi чого на позитивному полюсi джерела вакопичуеться по

зитивний заряд, а на негативному

-

негативний. Внаслiдок цього

мiж полюсами виникае рiзниця потенцiалiв, а в зовнiwнiй частинi
кола

-

електростатичве поле, пiд дiею якого в зоввiшньому колi

течеструм.

Поза джерелом струму вiлънi заряди рухаються пiд дiею сил
електростатичвого поля, але усерединi джерела вони рухаються

5.10; 5.11; 5.13; 5.16.
5.24; 5.26; 5.27, 5.30.
5.32, 5.33; 5.52; 5.53.

проти сил цього поля.

Наприклад, у хiмiчному джерелi струму позитиввi iови руха
ються до позитивного полюса, незважаючи на те, що електроста

тичне поле •тягне•

ix до негативного полюса.

(}rже, для того щоб у джерелi стру:му вiдбувався розподiл заря
дiв, усередивi джерела струму на вiльнi заряди повивнi дiяти сили

неелектростатичного походження.

'lx називають стороннiми сШJами.

