
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

2. Повна напруга U в колі при послідовноіУіу з’єднанні, або напруга на 
полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на всіх окремих ділянках 
кола, тобто (у разі двох ділянок)

и  = и^ + и^.
Тоді згідно із законом Ома можна дійти висновку, що загальний опір 

кола R при послідовному з’єднанні дорівнює сумі всіх опорів окремих про
відників або окремих ділянок кола, тобто (у разі двох провідників)

Д =  Ді + Лг-

g >
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Чому один з видів з ’єднання провідників називається послідовним?
2. Поясніть, чому сила струму при послідовному з ’єднанні провідників на всіх 
ділянках однакова.
3. Чому при послідовному з ’єднанні двох споживачів справджується формула
R = R, + Яг?
4*. Поясніть, чому напруги на провідниках та їх опори при послідовному з ’єд-

. . . . . .  и, R,нанні для будь-якої пари провідників пов язані співвідношенням: -гг =U2 ГІ2

J
ЛАБОРАТОРНА 
РОБОТА

МЧІАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА 
N S 6 J  З ПОСЛІДОВНИМ З'ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ

• Мета роботи:

• Прилади
і матеріали:

дослідити електричні кола з послідовним з єднан
ням провідників, перевірити закони послідовного 
з ’єднання провідників.
джерело струму, набір дротяних резисторів: 1 , 2 , 
4 Ом, низьковольтна лампа на підставці (на 2,5 або
3,6 В), амперметр, вольтметри, реостат лаборатор
ний (6  Ом), ключ, з ’єднувальні проводи.

Хід роботи
1. Визначте ціну поділки шкал амперметра і вольтметра.
2. Накресліть схему електричного кола, що складається з джерела стру

му, двох резисторів і електричної лампи, з ’ єднаних послідовно, 
амперметра, вольтметрів і ключа.

3. Складіть електричне коло за накресленою схемою.
4. Виміряйте силу струму в електричному колі і напругу на резисторах 

та електричній лампі. Результати вимірювань занесіть у таблицю.

Номер
дослі

ду

Сила 
стру

му, 1, А

Напруга, В Опір, Ом

на рези
сторі Я,

Уа
на рези
сторі Яг

Уз
на лампі 
Яз

и
на рези
сторах і 
лампі Я

Я, Я, Лампа
Яз

Загаль
ний 

опір Я
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5. Визначте опори резисторів, електричної лампи та загальний опір кола.
6 . Перевірте закони послідовного з’єднання провідників. Зробіть висновки.

Завдання для допитливих
З’єднайте послідовно три однакових по довжині і площі поперечного 

перерізу провідники, наприклад, мідний, залізний і алюмінієвий. При
єднайте електричну лампочку по черзі до кінців кожного із провідників. 
У якому випадку і чому спіраль лампочки розжарюється найбільше? На 
кінцях якого з трьох провідників найбільша напруга?

§18) ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ
Послідовно з’ єднані прилади працюють усі разом у замкнутому колі або 

всі не працюють у незамкнутому, а це не завжди зручно. Наприклад, для 
освітлення будинку або кімнати немає потреби, щоб одночасно світили всі 
лампи. У разі їх послідовного з ’ єднання, вимикаючи одну з ламп, ми вими
каємо й решту. Якщо треба, щоб прилади працювали в колі незалежно, то 
використовують паралельне з’ єднання провідників.

При паралельном у  з ’ єднанні  споживачів (провідників) виводи 
кожного з них приєднують до спільної для всіх пари затискачів 
(точок або вузлів кола).

На малюнку 85, а показано паралельне з ’ єднання двох електричних 
ламп, а на малюнку 85, б — схему цього з ’ єднання (у точках А  іВ  — вузли 
кола). Якщо одну лампу вимкнути, то друга продовжуватиме світитися.

Виконавши досліди, переконуємося, що напруга на ділянці кола АВ  і на 
кінцях усіх паралельно з’єднаних провідників однакова, тобто

и  = и ,  = и^.
у  побуті й техніці зручно застосовувати паралельне з’ єднання спожива

чів, оскільки вони розраховані на однакову напругу.

Мал. 85


