
129. В освітлювальну мережу 220 В увімкнули послідовно дві електричні 
лампи з однаковим опором. Якою буде напруга на кожній з ламп?

130. Опір кола, що складається з двох послідовно з’ єднаних однакових 
ламп і реостата, дорівнює 1020 Ом. Який опір кожної лампи, якщо 
опір реостата дорівнює 120 Ом?

131. Накресліть схему кола, що складається з акумулятора, електричної лам
пи, реостата і вимикача, з’єднаних за допомогою провідників послідовно.

132. Як зміниться сила струму в ялинковій гірлянді, якщо до неї послідов
но приєднати ще одну лампу? Як зміниться світіння ламп?

133. Яка ялинкова гірлянда більш зручна: з послідовним чи паралельним 
з’ єднанням? Чому?
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(Рівень в)
134. В освітлювальну мережу ввімкнули послідовно дві лампи з різним опо

ром. Яка з них світитиметься яскравіше? Чому?
135. Для освітлення трамвайного вагона використовують 120-вольтові 

електричні лампи, хоча напруга в контактній мережі трамваю стано
вить 600 В. Як мають бути ввімкнені в таку мережу лампи, щоб на 
кожну з них припадала нормальна напруга?

136. Салон тролейбуса освітлюється 14 плафонами, в кожному з яких є 
лампа, розрахована на напругу 120 В. Ще одна така лампа слугує для 
освітлення номера маршруту. Накресліть схему вмикання всіх ламп у 
контактну мережу тролейбуса, напруга в якій становить 600 В.

137. Складіть найпростішу схему пожежної сигналізації з 5 ключами в різ
них пунктах, джерелом струму і одним дзвінком.

138. Один з учнів вважає, що шнур, який з ’єднаний з електричною плит
кою, — це два паралельно з’ єднаних провідники, а інший доводить, що 
ці провідники послідовно з ’єднані з електричною плиткою. Чия думка 
правильна і чому?

139. Гірлянда кімнатної ялинки має 24 лампи. Якщо одна з ламп цієї гір
лянди перегорить, то решта ламп перестають світитися. А  якщо одна з 
ламп гірлянди шкільної ялинки перегорить, то решта ламп продовжу
ють світитися. Поясніть, чому.

140. В освітлювальну мережу з напругою 220 В треба ввімкнути 4 однакові 
лампи, що дають повне розжарення при напрузі 110 В. Як з’ єднати 
лампи, щоб вони не перегоріли під час вмикання їх у мережу?

§ Т9 ) РОБОТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

Дія всіх відомих вам електричних приладів відбувається за рахунок 
електричної енергії, яку постачає джерело електричного струму. В резуль
таті цього одержуємо світло, теплоту, звук, механічний рух тощо, тобто 
різні види енергії.

1 Робота е л е кт р и ч н о го  с трум у  — фізична величина, що харак- 
Г теризує перетворення електричної енергії в інші види енергії.
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Ви вже знаєте, що напруга — це фізична величина, що характеризує 
електричне поле, яке переміщує вільні заряди, створюючи струм. Напруга 
на кінцях певної ділянки кола визначається відношенням роботи А  елек
тричного струму на цій ділянці до електричного заряду q, що пройшов по 
ній, тобто:

и  =

З наведеного співвідношення випливає формула для визначення роботи 
електричного струму на ділянці кола:

A = U q  .

Щоб визначити роботу електричного струму на ділянці кола, треба 
напругу на кінцях цієї ділянки помножити на електричний заряд, що 
пройшов по ній.

Протягом часу t струм силою І  переносить в колі електричний заряд 
q = It. Тоді формула для роботи А  електричного струму набуває такого виду:

А = и и

p,eU — напруга на кінцях ділянки; І  — сила струму в колі; t — час, протя
гом якого виконувалася робота.

Щоб визначити роботу електричного струму на ділянці кола, по- 
‘ трібно напругу на кінцях цієї ділянки помножити на силу струму в 
І ній і час, протягом якого виконувалася робота.

Одиницею роботи електричного струму, як і механічної роботи, є 1 Дж. 
з  формули для роботи електричного струму випливає: 1 Дж = 1 В - 1 А - 1 с  = 
= 1 В А с .

Щ об виміряти роботу електричного струму в колі, треба мати вольтметр, 
амперметр і годинник.
#  Дослід . Складемо електричне коло, як це показано на малюнку 87. За 
допомогою вольтметра визначимо напругу, яку прикладено до електричної 
лампи, а за допомогою ампермет
ра — силу струму в спіралі лампи.
Бачимо, що вольтметр показує 
напругу 2,3 В, а амперметр — силу 
струму 1,2 А.

Для визначення роботи струму 
протягом 1 0  хв, або 600 с, скорис
таємося формулою А  = Ult. Підста
вимо значення:

А  = 2 ,ЗВ -  1 , 2 А - 6 0 0 с  =
= 1656 В • А  • с = 1656 Дж =

Man. 87
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Отже, робота сили струму дорівнює 132 кДж.
На практиці роботу електричного струму 

також вимірюють спеціальним приладом — елек
тричним лічильником, зовнішній вигляд якого 
показано на малюнку 8 8 . Лічильник електричної 
енергії можна побачити в кожному будинку або 
квартирі. Конструкція лічильника поєднує влас
тивості всіх названих вище приладів.

g >
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що називають роботою електричного струму?
2. Як визначити роботу електричного струму?
3. Назвіть одиниці роботи електричного струму в СІ.
4. Як на практиці вимірюють роботу електричного 
струму?
5*. Користуючись формулою для обчислення
роботи електричного струму, покажіть, як одиницю роботи — 1 джоуль можна 
виразити через інші одиниці.

Мал. 88

§20) ПОТУЖНіаЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
На балоні або цоколі електричної лампи, корпусі багатьох побутових 

електроприладів, в інструкціях до них ви обов’язково побачите написи: 
«220 В; 60 Вт», «потужність електричної праски 1,2 кВт» тощо. Як ви 
пам’ятаєте з механіки, у ватах вимірюють потужність, отже, тут йдеться 
про потужність електричного струму.

Потужність  е л е кт р и ч н о го  струму  — фізична величина, що 
характеризує здатність електричного струму виконувати певну 
роботу за одиницю часу.

Потужність електричного струму позначають великою латинською літе
рою Р. Якщо робота електричного струму А  виконана протягом часу t, то 
потужність електричного струму Р  визначатиметься формулою

Р = А
t

Скориставшись відомим вам співвідношенням А  = Ult, надамо формулі 
для потужності електричного струму такого виду:

р  =  и і .

Потужність електричного струму визначається добутком напруги 
на кінцях ділянки кола і сили струму в цій ділянці.
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Одиницею потужності електричного струму є один ват (1 Вт). з формули 
для потужності випливає, що 1В т = 1 В - 1 А = 1 В ' А .

Використовують також кратні одиниці потужності: гектоват (гВт), кіло
ват (кВт), мегават (МВт), гігават (ГВт).

1 гВт = 100 Вт;
1 кВт = 1 000 Вт;
1 МВт = 1 000 000 Вт;
1 ГВт = 1 000 000 000 Вт.
Щоб виміряти потужність елек

тричного струму в колі, потрібні 
вольтметр і амперметр. Використо
вують також спеціальний прилад — 
ватметр, яким можна безпосередньо 
виміряти потужність електричного 
струму в колі. На малюнку 89 наведено шкалу такого приладу.

У таблиці 4 подано значення потужності деяких споживачів електрично
го струму.

Таблиця 4
Потужність деяких електричних приладів

Мал. 89

Назва приладу Потужність, Вт
Лампа кишенькового ліхтарика 1
Лампи освітлювальні (побутові) (1,1 -  1,6) - 10*
Холодильник домашній (0 .1 5 -2 )-  10*
Електрична праска (0 ,3- 1,0) ■ 10’
Пральна машина (0 ,3 5 -2 )-  10’

Електрична плитка ( 6 - 8 )  • 10*; 
(1 ,0 -  1,2)- 10’

Електропилосос (0,1 -  1 ,2)-10*
Двигун трамвая ('45-50) - 10’
Двигун електровоза 650-10 ’
Електродвигун прокатного стану ( 6 - 9 )  - 10°

Більшість побутових приладів розраховано на напругу 220 В, але на 
різну силу струму. Отже, потужність споживачів електроенергії різна, тому 
й однакову роботу вони виконують за різний час.

З визначення потужності електричного струму випливає формула для 
підрахунку електричної енергії, або роботи А:

A = P t

де Р — потужність електричного струму; t — час проходження струму.

Робота електричного струму визначається добутком потужності 
електричного струму і часу споживання струму.

З цієї формули випливає ще один вираз для одиниці роботи електрично
го струму: 1 Дж = 1 Вт • 1 с = 1 Вт • с.
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Якщо електрична лампа потужністю 100 Вт світитиме впродовж 10 год, 
то робота електричного струму дорівнюватиме:

Р = 100 Вт • 36000 с = З 600 000 Дж = З 600 кДж = 3,6 МДж.
Таке значення роботи електричного струму називають кіловат-годиною і 

позначають 1 кВт • год.
1 кВт • год = З 600 000 Дж = 3600 кДж = 3,6 МДж.

Покази електричного лічильника, що вимірює спожиту приладами у 
квартирі електричну енергію (роботу електричного струму), виражено саме 
в кіловат-годинах.

Механічну роботу З 600 кДж людина може виконати, якщо, наприклад, 
мішок масою 50 кг підніме сходами на висоту понад 7 км. А  на тепловій елек
тростанції, щоб виробити 1 кВт • год, потрібно спалити всього 330 г вугілля.

У таблиці на с. III форзаца наведено види робіт, на виконання кожної з 
яких затрачено 1 кВт • год енергії.
^  ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому поряд з поняттям «робота електричного струму» дуже важливе зна
чення має поняття «потужність електричного струму»?
2*. Для визначення потужності електричного струму за допомогою закону Ома

можна одержати три еквівалентні формули: Р = UI, Р = -^  і Р = I^R. За яких

умов для розв’язування задачі зручніше користуватися одною з цих формул? 
З*. Поясніть, чому зменшується потужність лампи розжарювання, коли її спі
раль унаслідок випаровування стає тоншою?

"  І ' ' 1 :... т " М І 1 ■■ і ■ 1
'■ JL_

і -! ' ~
•J- . . І J І

ЛАБОРАТОРНА^ 
РОБОТА

Мета роботи:

Прилади 
і матеріали:

ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ СПОЖИВАЧА 
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

с
навчитися вимірювати потужність споживачів 
електричного струму.
джерело струму, низьковольтна лампа на підставці, 
амперметр, вольтметр, ключ, з’ єднувальні проводи.

Хід роботи
1. Складіть електричне коло з джерела струму, лампи на підставці, 

амперметра і ключа, з’ єднавши їх послідовно.
2. Виміряйте вольтметром напругу на лампі, амперметром — силу стру

му, який протікає по спіралі лампи.
3. За формулою Р = и і  визначте потужність лампи.
4. Розгляньте написи на цоколі лампи. За цими даними визначте потуж

ність лампи. Порівняйте отримані дані з попередніми. Зробіть висновки.
5. Ознайомтеся з інструкцією будь-якого побутового електроприладу. 

Яка потужність цього приладу? На яку напругу і силу струму він роз
рахований? Для чого використовується цей прилад?

-1  +

4 -
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§2 І )  ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕИЦА

Електричний струм нагріває провідник. Це явище вам добре відоме. 
Пояснюється воно тим, що заряджені частинки, переміщуючись під впли
вом електричного поля, взаємодіють з атомами речовини провідника та 
передають їм свою енергію. Внаслідок роботи електричного струму внут
рішня енергія провідника збільшується.

Англійський фізик Джеймс Дж оуль і російський фізик Емілій Ленц на 
основі дослідів установили, що в нерухомих металевих провідниках уся 
робота електричного струму витрачається на збільшення їхньої внутріш
ньої енергії. Нагрітий провідник віддає отриману енергію навколишнім 
тілам, але вже внаслідок теплообміну. Вони дійшли висновку, що кількість 
теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, визначається добутком 
квадрата сили струму, опору провідника і часу проходження струму.

Цей закон отримав назву закону Джоуля-Ленца:

Q =  І і и
де Q — кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом; І  — сила 
струму у провіднику; R  — опір провідника; t — час проходження струму.

Якщо провідники з’єднані паралельно, то вони перебувають під однаковою напру
гою. У щюму разі кількість теплоти у гфовіднику зручно визначати за формулою

Q = и ч
R

За законом збереження енергії кількість теплоти, що передається 
навколишньому середовищу, дорівнює роботі електричного струму:

Q =  Л  =  f R t  = иЧ
R =  UIt

І >
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Чому саме формула О = PRt, що використовується для розрахунку кількості 
теплоти, виражає суть закону Джоуля-Ленца?
2*. Якщо в коло паралельно ввімкнути мідний і сталевий дроти, які мають 
однакові довжини І площі поперечного перерізу, то в мідному провіднику за 
той самий час виділиться більше теплоти. Чому?
З*. При послідовному з ’єднанні найбільше нагрівається провідник з найбіль
шим опором. Доведіть це.

§22) СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО аРУМУ. 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

з  доісторичних часів і до середини X IX  ст. людина використовувала для 
освітлення смолоскипи (факели), свічки, гасові лампи і газові пальники. 
Лише в 1878 р. деякі вулиці й площі Парижа було освітлено електричними



Розділ 2

свічками — лампами з електричною 
дугою (мал. 90, а). Електричну свіч
ку створив російський винахідник 
Павло Яблочков, тому її ще назива
ють «свічкою Яблочкова».

У 1870 р. інший російський елек
тротехнік Олександр Лодигін скон
струював електричну лампу розжа
рювання. Лампа Лодигіна складала
ся зі скляного балона, в якому розмі
щувався тонкий вугільний стержень, 
закріп.тіений між двома мідними про
відниками (мал. 90, б). Вугільний 
стержень під час роботи лампи роз
жарювався й ставав джерелом світла, 
але швидко перегоряв (за 30-40  хв).
Коли Лодигін відкачав з балона пові
тря, то час роботи лампи збільшився.

1879 р. американський винахід
ник Томас Едісон винайшов спосіб 
одержання тонких вугільних ниток, 
які він використовував у конструкції 
електричної лампи (мал. 91). Він 
також запропонував зручний спосіб 
вмикання лампи в електромережу за 
допомогою гвинтового цоколя та 
патрона. Тим самим Едісон сприяв 
швидкому поширенню електричного 
освітлення.

На початку X X  ст. створюють 
більш економічні лампи з металевою 
зигзагоподібною ниткою (мал. 92).

Великим недоліком таких елек
троламп було випаровування матері
алу нитки під час її розжарювання, 
тому час роботи ламп скорочувався.
Крім того, матеріал, що випарову
вався, осідав на стінках скляного 
балона і затемнював його.

У 1906 р. Лодигін конструює 
лампу з ниткою із вольфраму. Воль
фрам — тугоплавкий метал, що плавиться при температурі 3380 °С. Щоб 
зменшити швидке випаровування вольфраму, балон лампи почали наповню
вати інертними газами — аргоном (з домішками азоту), криптоном.

Для зменшення теплових втрат вольфрамову нитку у лампі почали виго
товляти у вигляді спіралі (мал. 93). На малюнку 94 показано сучасні лампи 
розжарювання.

Мал. 90

Мал. 91 Мал. 92
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Для освітлення в побуті та більшості випадків 
на виробництві застосовують електричні лампи 
розжарювання, розраховані на напругу 220 В, 
потужністю від 15 до 150-^200 Вт; для освітлення 
залізничних вагонів використовують лампи, які 
розраховані на напругу 50 В, автомобілів — 12 і 
6  В, у кишенькових ліхтариках — 6,3; 3,5; 2,5 і 
1 В. Для спеціальних потреб виготовляють лампи 
розжарювання великої потужності. На малюнку 
95 ви бачите лампу, потужність якої 500 Вт.
Лампи такої великої потужності потрібно охоло
джувати спеціальними вентиляторами.

Час роботи електричної лампи розжарювання 
становить 1000 год. Він значною мірою залежить 
від напруги, яка подається на лампу. Наприклад, 
якпцо на лампу, розраховану на 220 В, подавати 
напругу 222 В, то час Гі роботи зменшиться на 
130 год.

Крім ламп розжарювання людина 
для власних потреб використовує 
газорозрядні лампи денного світла (їх 
ш;е називають люмінесцентними лам
пами). Такі лампи являють собою 
довгу (від 10  до 1 2 0  см) скляну запая
ну трубку (мал. 96). Повітря із трубки 
викачують і вводять краплину ртуті 
та трохи газу — аргону, криптону, 
неону тощо. Всередині поверхню про
зорого скла покривають речовиною, 
що світиться під дією ультрафіолето
вого випромінювання, яке супрово
джує електричний розряд у газовій 
суміші. Підбираючи дослідним шля
хом склад цієї речовини, можна отри
мати світло будь-якого кольору. Під 
час світіння ламп денного світла тем
пература в них не перевищує 50 °С.

Лампи денного світла за своєю 
економічністю перевищують в 5 -7  
разів лампи розжарювання, до того 
ж час їх роботи в 2 -3  рази довший.

Теплову дію струму використову
ють у різних електронагрівальних приладах і установках. У побуті широко 
застосовують електричні плитки, праски, чайники, кип’ятильники, водо
нагрівачі та електрорадіатори (мал. 97), у промисловості — виплавляють 
спеціальні сорти сталі та багато інших металів, зварюють метали (мал. 98), 
у сільському господарстві — обігрівають теплиці, інкубатори, висушують 
зерно і т. ін.

Мал. 94

Мал. 95 Мал. 96
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Мал. 97

Основною частиною нагрівально
го електричного приладу є нагрі
вальний елемент. Нагрівальний еле
мент — це провідник з великим опо
ром, який здатний витримувати, не 
руйнуючись, нагрівання до високої 
температури (1000 — 1200 °С).

Найчастіше для виготовлення нагрі
вальних елементів застосовують сплав 
нікелю, заліза, хрому і марганцю, відо
мий під назвою «ніхром». Великий 
опір, що його має ніхром, дає змогу 
виготовляти з нього дуже зручні, малі 
за розмірами, нагрівальні елементи.

У нагрівальному елементі провід
ник у вигляді дроту, стрічки або спіра
лі намотують на каркас або прикріп
люють до арматури із жаростійкого 
матеріалу: слюди, кераміки. Напри
клад, нагрівальним елементом в елек
тричній прасці (мал. 99) є ніхромова 
стрічка або спіраль, від якої нагрівається нижня частина (підошва) праски.

Мал. 98

Мал. 99

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Назвіть винахідників ламп розжарювання?
2. Які електричні лампи використовують для практичних потреб людини? 
З*. Оцініть (приблизно) ККД електричної лампи розжарювання?
4. Назвіть електронагрівальні прилади, які ви знаєте.
5. Що таке нагрівальний елемент?


