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1.1 Основні визначення і закони електричних кіл 

 

Джерело електричної енергії - це пристрій, в якому енергія хімічна, 

теплова, променева або механічна перетворює в електричну. Залежно від ви-

ду перетворюваної енергії розрізняють типи джерел: гальванічні елементи і 

акумулятори; термоелементи; фотоелементи; генератори. 

Приймач електричної енергії - це пристрій, в якому електрична енер-

гія перетворюється на енергію іншого вигляду: світлову, теплову, механіч-

ну, і т.д. 

  Електричне коло – це сукупність пристроїв, що забезпечують мож-

ливість створення електричного струму. Просте електричне коло складаєть-

ся з трьох елементів: 

1) джерела електричної енергії; 

2) приймача електричної енергії; 

3) сполучних проводів. 

Схема   електричного   кола – це графічне і літерне позначення фізич-

них процесів, які протікають в окремих елементах кола. На схемі (рис.1) 

джерело живлення позначене кружком, резистор - прямокутником. 

Лінії, якими вони сполучені, зображають проводи. Всі реальні елементи по-

винні бути позначені на схемах відповідно до ГОСТу. 



2 

 

Електрорушійна   сила  (ЕРС)   джерела.   До  джерела електричної 

енергії треба постійно підводити ззовні силу не електричного походження - сто-

роннюю силу (до генератора - механічну силу, до фотоелемента - світло і т.д.).  

Під дією сторонньої  сили в джерелі виникає електрорушійна сила. 

Вона розділяє заряди на позитивні і негативні і передає їм потенційну енер-

гію.  

 Рис.  1. Схема нерозгалуженого електричного  кола 

 

За позитивний напрям ЕРС приймають напрям від негативного полюса 

джерела до позитивного. На схемі напрям ЕРС вказаний стрілкою (рис. 1). 

Напруга. Під дією ЕРС один затискач джерела 

позначений знаком «+» (плюс), має вищий потенціал, інший затискач, позна-

чений знаком «-» (мінус) - нижчий. На затисках джерела виникає різниця по-

тенціалів, або напруга.  

За позитивний напрям напруги між двома точками електричного кола 

приймають напрям від точки з більшим потенціалом до точки з меншим по-

тенціалом. Стрілку напруги на схемі (рис.1) слід відносити до приймача елек-

тричної енергії, а не до джерела. 

 Електричним струмом називають направлене переміщення елект-

ричних зарядів.    Одиниця струму -1 ампер (А). У міжнародній системі оди-

ниць (СІ) ампер приймають за основну електричну одиницю. 

За позитивний напрям електричного струму прийнято умовно вважати 

напрям руху позитивних зарядів - від плюса джерела до мінуса. На схемі він 

співпадає з напрямом ЕРС і вказується стрілкою (рис.1). 

 Закон Ома для ділянки кола. Для багатьох приймачів струм 

пропорційний напрузі 

R

U
I  , 

де R - опір приймача. 

Цю залежність експериментально встановив в 1827г. німецький фізик 

Георг Симон Ом. 

 Опір - це параметр, що характеризує здатність  провідника проводити 

електричний струм. Одиниця вимірювання Ом.   
  Закон Ома для нерозгалуженого кола. Сила струму в нерозгалуже-

ному електричному колі прямо пропорційна ЕРС  і обернено пропорційна 

опору кола. 

Для схеми приведеної на рис.1: 
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                                                        (1.2) 

де R - опір приймача; 

     Rt - внутрішньо опір джерела (опір електроліту між пластинами акумуля-

тора, опір обмоток генератора). 

 Співвідношення між ЕРС і напругою. Запишемо формулу (1.2) у ви-

гляді 

                                              Е = RI + RiI (1.3) 

Оскільки падіння напруги Rt рівне напрузі U на затискачах джерела 

живлення, то 

                                         U = E-RiI                          (1.4) 

Напруга менше ЕРС на величину падіння напруги на внутрішньому 

опорі джерела. Тільки при розімкненому колі (холостий хід), коли I = 0, 

(RiI = 0), напруга джерела рівна ЕРС. При підключеному споживачі завжди 

U < Е. 

    Теплова дія струму. Електричний струм нагріває провідник. Закон 

Джоуля-Ленца визначає кількість тепла, яка виділяється за час t. 

W = RI2t                           (1.5) 

 Енергія (робота) струму. Робота і енергія - поняття рівно 

цінні. Енергія - здатність тіла здійснювати роботу. Енергія визначається фо-

рмулою: 

W = EIt                           (1.6) 

Розмірність енергії [W] = [Ult] = B * A * c -  Дж 

Потужність. Робота в одиницю часу називається потужністю:  

                                              P = W/t.                                                        (1.7) 

Виражаючи енергію згідно формулам (1.9), (1.7), (1.8), одержимо насту-

пні формули для визначення потужності: 

Р = UI = RI2;    P = EI                                (1.8) 

Одиниця потужності ват. 1 ватів - потужність, при якій за 1секунду 

здійснюється робота в 1 джоуль.  

  Кола нерозгалужені і розгалужені. Вузол, Гілка. Контур. Схема 

нерозгалуженого кола представлена на рис. 1. На всіх ділянках такого кола 

струм має однакове значення. 

Розгалужене коло містить ділянки (гілки) з різними струмами (рис.2). 

Місце з'єднання трьох і більше проводів називають вузлом (точки а і Ь). Гіл-

ка - це ділянка кола, яка розташована між двома вузлами. При обході по гіл-

ках кола можна одержати контур (осередок) - замкнутий контур, який 

створює нерозгалужене коло (наприклад, abcda і abfha). 
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        Рис. 2. Схема розгалуженого електричного кола 

 

Перший закон Кірхгофа (закон для струмів): алгебраїчна сума ал-

гебри струмів у вузлі рівна нулю: 

                                                         ΣI= 0                             (1.9) 

Другий закон Кірхгофа (закон для напруг): у контурі алгебраїчна сума 

ЕРС рівна алгебраїчній сумі  падінь напруг: 

                                     ΣE = ΣRI                              (1.10) 

   Гілки активні і пасивні. Гілки, що містять ЕРС, називають актив-

ними, без ЕРС – пасивними.  

  

1.2 Розрахунки ланцюгів постійного струму з одним джерелом 

живлення 

Задача: відомі схеми кола, напруга на вході і опори приймачів. Обчис-

лити струм. 

Розрізнятимемо задачі, коли приймачі сполучені між собою послідовно, 

паралельно або змішано. 

Вхідна напруга U по другому закону Кирхгофа рівна сумі напруг на ок-

ремих ділянках (опорах): U = U 1 + U 2 + U 3. 

Застосувавши для кожної ділянки закон Ома, запишемо це рівняння у 

вигляді 

                                        

Рис. 4.  Схема послідовного з'єднання 

 

U = R1 I + R2I + R3I = (R1+ R2+ R3)l = RI, 

де R = Rl+R2+R3 - еквівалентний опір. 

Струм в ланцюзі I = U/R. Якщо сполучені послідовно п приймачів, то їх 

еквівалентний опір рівний сумі окремих опорів. 
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Розрахунки паралельних ланцюгів 

Всі опори приєднані до двох клем (вузлів) і знаходяться під однією на-

пругою. По першому закону Кирхгофа I = І1 + І2 + І3. Застосовуючи для 

кожної гілки закон Ома, запишемо 

де g - еквівалентна провідність.  

  Отже, для паралельного колаа  І= gU . 

 

Рис. 5.  Схема паралельного з'єднання 

Якщо з’єднано паралельно п приймачів, то їх еквівалентна провід-

ність рівна сумі провідностей гілок: 

Для двох паралельно        з’єднаних    приймачів  

де R -    еквівалентний     опір. 

Для розгалуження з n однакових приймачів провідність 

Паралельно включають приймачі, розраховані на ту саму ж напругу. 

Включення або відключення одного з них не впливає на роботу решти прий-

мачів. 

 

      Розрахунки змішаних  ланцюгів 

 
Частина приймачів з’єднана послідовно, частина - паралельно (рис. 6). 

еквівалентний опір такого кола рівний сумі опорів послідовно включених 

ділянок:  

                         R
21

21

RR

RR


+ 3R  
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Рис. 6.  Схема змішаного з'єднання 

 

Провідність такого коло: 

Струм в колі I= U/R. Напруги і струми окремих гілок визначаються по 

формулах для послідовного і паралельного з'єднання. 

  

Приклад. Для схеми (рис.6) дано напругу U=24 В і опори: R1=20; R2=30;  

R3= 12 Ом. Обчислити струми. 

Рішення. Еквівалентні опори: паралельної ділянки: 

                                 Rab = R1R2/( R1 + R2).              Rab = 12 Ом  

всього   ланцюга  R = Rab + R3 = 12 + 12 = 24 Ом.  

Струм нерозгалуженої ділянки: I = U/R = 24/24 = 1 А.  

Тепер можна обчислити напругу на паралельній ділянці: Uab = RabI = 

12 В і струми гілок: 

Перевірка: перший закон Кирхгофа для вузла а: I = І1+І2 виконується 

0,6+0,4=1 А. 

Струми двох паралельних гілок можна знайти відразу, не обчислюючи 

напругу Uab, якщо відомий струм нерозгалуженої ділянки І. Виведемо фор-

мулу: 

 
тобто струм нерозгалуженої ділянки кола треба розділити на суму опорів гі-

лок і помножити на опір протилежної гілки. Струм другої гілки: 

 I2 = IR1/(R1+ R2) 

 

1.3 Розрахунки лінійних ланцюгів з декількома джерелами живлен-

ня 

У електроустаткуванні автомобілів,  і інших машин використовують 

два джерела електричної енергії: генератор і акумуляторну батарею. Спожи-

вачі (лампи освітлення і сигнальні, котушки запалення і т.д.) включені пара-

лельно. Опір споживачів замінимо одним опором, еквівалентним, тоді схема 
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прийме вигляд, показаний на рис. 1  Для неї задані ерс Е1, Е2, опори R1, R2, 

R3. Визначити струми в гілках І1, І2,І3. 

Цю задачу можна вирішити декількома методами: 

 1) методом рівнянь Кірхгофа; 

 2) методом контурних струмів; 

 3) методом накладення; 

 4) методом вузлових потенціалів. 

 
1.3.1 Розрахунки ланцюгів методом рівнянь Кірхгофа 

 

Складаємо систему рівнянь по законах Кірхгофа. Число рівнянь по-

винне бути рівним числу невідомих. 

Порядок розрахунку: 

а) показуємо на схемі довільно напрями струмів гілок (по умові вони 

невідомі) і складаємо рівняння за першим законом Кірхгофа (для вузлів): за-

писуємо всі струми, що приходять до вузла із знаком «+», а що виходять з 

вузла - із знаком «-», і суму їх прирівнюємо нулю. 

 

 

 

 

 

        

 

Для схеми, зображеної на рис. 7:            11+12-13=0 

Щоб рівняння були незалежними, число їх повинне бути на одне 

менше, ніж кількість в схемі. У нашому прикладі два вузли, значить, по пер-

шому закону можна записати тільки одне рівняння. Бракуючі рівняння скла-

демо за другим законом  Кірхгофа; 

б) показуємо на схемі напрям обходу контурів (наприклад, за годинни-

ковою стрілкою). Контури вибираємо так, щоб в кожен новий контур входила 

хоча б одна гілка, не врахована в попередніх контурах. Лише при цій умові 

рівняння Кірхгофа для контурів будуть взаємно незалежні. 

Складаємо рівняння за другим законом Кірхгофа: записуємо всі ЕРС в 

лівій частині рівняння із знаком «+», якщо напрям ЕРС співпадає з вибра-

ним напрямом обходу контуру, із знаком «-», якщо ЕРС направлена проти-

лежно обходу контуру. Всі падіння напруг на опорах контура записуємо в 

правій частині рівняння: із знаком «+», якщо напрям падіння напруги співпа-

дає з напрямом обходу контуру, із знаком «-», якщо напрям падіння напруги 

Рис. 7. Схема з двома джерелами живлення 
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протилежний обходу контуру (за напрям падіння напруги приймаємо на-

прям струму в опорі). 

 Для контуру I:     E1=R1I1 + R3I3  

для контуру II:       

  Вирішуємо одержані рівняння і знаходимо   струми І1, І2,І3. 

 Якщо якийсь струм одержали з негативним знаком, значить його на-

прям протилежно вказаному на схемі. 

 

1.3.2 Розрахунки ланцюгів методом контурних струмів 

 

При розрахунку по цьому методу використовують так звані контурні 

струми. Це умовні, розрахункові струми. Вважаємо, що вони замикаються 

через елементи тільки даного контуру (рис. 8). На відміну від струмів гілок 

позначатимемо їх двома індексами: I11,  I22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послідовність розрахунку: 

а) у всіх незалежних контурах намічаємо напрям контурних струмів; 

б) для кожного з контурів складаємо рівняння по другому закону Кір-

хгофа; при цьому враховуємо і інші контурні струми, якщо вони замикають-

ся на опорах даного контуру. 

Для контуру I:            E1 = (R1 + R3) І11 - R3І22, 

для контуру II: -             Е2 = (R2 + R3) І22 - R3I11.  

в) вирішуємо рівняння і знаходимо контурні струми  I11,  I22, 

г) визначаємо дійсні струми гілок таким чином: 

струм гілки, по якій протікає тільки один контурний струм, рівний відповід-

ному контурному струму: І1=І11, І2=І22. Струм гілки, через яку замикається 

декілька контурних струмів, рівний їх сумі алгебри: І3 = І11 -І22. 

Метод контурних струмів дозволяє обійтися меншим числом рівнянь в 

порівнянні з методом рівнянь Кірхгофа. 

Рис. 8.  Схема до розрахунку кола методом контурних стру-

мів 
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Рис. 9.  Схеми до розрахунку кола методом накладення 

 
1.3.3 Розрахунки ланцюгів методом накладення 

 

 Розрахунок заснований на принципі накладення: струм в будь-якій гіл-

ці рівний сумі алгебри струмів, що викликаються кожної з ЕРС схеми окре-

мо. 

     Принцип розрахунку: 

а) у ланцюзі по черзі залишаємо тільки по одному джерелу живлення. 

Враховуємо внутрішні опори джерел, що виключаються. Замість однієї схе-

ми, представленої на рис. 8, розраховуємо дві схеми (рис. 9). У загальному 

випадку стільки схем, скільки ЕРС міститься в колі; 

б) визначаємо еквівалентний опір кожної розрахункової схеми і за за-

коном Ома обчислюємо часткові (від одного джерела) струми всіх гілок: 

для схеми рис.9,а І1', І2', І3'   і для схеми рис.9,б  - І1 '', І2'', І3''; визначаємо 

струми гілок, складаючи відповідні часткові струми розрахункових схем з 

урахуванням їх напрямів. Напрями струмів в першій схемі вважаємо позити-

вними: 

                                        I1 =  I1' - I1'' 

                                        I2 =  I2' – I2'' 

                                        I3 =  I3' – I3'' 

Цей метод зручний для аналізу схем з двома джерелами, особливо як-

що одна з ЕРС може приймати декілька значень. 

1.3.4 Метод вузлових потенціалів 

У схемі з двома вузлами (рис. 8) усі гілки зєднані паралельно. Напри-

клад, відома напруга між вузлами а і b – вузлова напруга Uab. Використову-

ючи Uab запишемо рівняння Кірхгофа для першого контуру: 
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Eх =  RхІх+ Uab 

 

Звідси струм гілки: 

 

1

1

1
R

UE
I ab
  

Також визначаємо струм 

2

2
2

R

UE
I ab
  

 За законом Ома 

 

3

3
R

U
I ab  

 Приклад: 

 

Для схеми відомі  Eх=Е2=100В; Rх=4, R2=5, R3=20 Ом. 

Розрахувати струми у гілках. 

 

               Рішення: 

  

Обрахуємо вузловий струм 

A
R

E

R

E
Iaa 45

5

100

4

100

2

2

1

1   

 

Вузлова провідність 

Cм
RRR

gaa 5.0
20

1

5

1

4

1111

321

  

 

Вузлова напруга 

B
g

I
U

aa

aa
ab 90

5.0

45
  

 

Струми гілок 

AI 5,2
4

)90100(
1 


  

 

AI 2
5

)90100(
2 


  

За законом Ома 

AI 5,4
20

90
3 
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   1.4   Елементи електричного кола синусоїдального струму 

 

Електрична енергія виробляється, розподіляється і споживається голо-

вним чином у вигляді енергії змінного струму. Це пояснюється тим, що 

змінний струм високої напруги легко трансформувати (перетворити) в змін-

ний струм низької напруги і назад. Змінний струм - струм певної форми, що 

періодично змінюється в часі. Зі всіх можливих форм періодичних струмів 

найбільше поширення набули синусоїдальні струми. 

 

 

 

 

   

 

Рис. 1.  Графік зміни синусоїдального струму в часі 

Якщо крива зміни струму описується синусоїдою або косинусоїдою 

(рис.1), то такий струм називають синусоїдальним струмом. Синусоїдальні 

струми дозволяють найекономічніше виробляти, передавати і розподіляти 

електричну енергію. При цьому форма кривих напруги і струмів всіх ділянок 

кола залишається синусоїдальною. 

Період Т - інтервал часу, протягом якого функція проходить повний 

цикл своєї зміни (вимірюється в секундах). 

Частота f = 1/Т - величина, зворотна періоду. Чисельно вона рівна 

числу періодів в одну секунду. Одиниця вимірювання -герц (Гц), розмі-

рність 1/с. 

Миттєві значення - значення змінюються струму, напруги, ерс, по-

тужності у будь-який момент часу. Очевидно, що  впродовж одного періоду 

можна узяти незліченну безліч миттєвих значень. Миттєві значення позна-

чатимемо рядковими буквами: u, і, е, р. 

Основна особливість миттєвого значення у тому, що впродовж нескін-

ченно малого проміжку часу t його можна вважати величиною постійною. 

Тоді до миттєвих значень можна застосовувати основні співвідношення між 

електричними величинами, встановленими для кіл постійного струму, 

включаючи і закони Кірхгофа. 

Амплітудне значення (амплітуда) - найбільше (максимальне) миттєве 

значення синусоїдального струму, напруги, ерс, потужності. Позначається 

воно прописною буквою з індексом т: Іт,Um, Em, Pm. 

 

      1.5  Зображення синусоїдальної величини вектором 

 

               Синусоїдальну функцію часу можна представити:  

- графіком (рис. 1);  

- рівнянням i = Im sin wt;  
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- радіус-вектором, що обертається. 

Остання форма виразу синусоїдальної функції найбільш наочна і прос-

та. 

Допустимо, що вектор ОА відповідає в прийнятому масштабі 

максимальному значенню Еm синусоїдальної функції е = Ет sin wt (рис.2). Він 

закріплений в одній точці і обертається проти годинникової стрілки з ку-

товою швидкістю w; кут wt безперервно змінюється.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Отримання синусоїди шляхом обертання вектора 

Проекція вектора А, що обертається,  на вертикальну вісь у будь-який 

момент часу рівна твору довжини вектора на sin wt, тобто  вона зміню-

ється за законом синуса:  Ет sin wt. На горизонтальній осі відкладемо від-

різки часу t або відповідні цьому часу кути wt, які проходять вектор при обер-

танні. Відкладаючи вертикальні відрізки - проекції вектора, що обертається, і 

з’єднуючи їх кінці плавної кривої, одержимо синусоїду e(t)= Em sin wt. 

Отже, будь-яку синусоїдальну функцію час - напруга u(t), струм i(t), 

е.р.с. e(t) - можна представити вектором. Довжина його рівна амплітуді сину-

соїди. Треба пам'ятати, що це радіус-вектор, що обертається. Він не має фік-

сованого напряму і цим відрізняється від векторів механічних величин - шви-

дкості, сили і ін. Для позначення вектора, що зображає синусоїдальну функ-

цію часу, над основним позначенням величини ставимо крапку: İ, É, Ú. 

 

1.6  Основні величини змінного струму 

 

Кут, що визначає миттєве  значення синусоїдальної функції, одержав 

назву фазового кута, або фази. Фазовий кут за час одного періоду Т може 

приймати будь-які значення від 0 до  п радіан. 

Струм - величина, змінна у часі : i=f(t). Але оскільки синусоїдальна функція - 

це функція кута,  ми  повинні час виразити через кут w і говорити не про 

зміну часу, а про зміну кута . Отже, зміна струму в часі визначається куто-

вою швидкістю вектора, що обертається, або кутовою швидкістю рам-

ки в магнітному полі.  

Рівняння І = Im sin wt справедливе в окремому випадку, коли початок 

відліку t0 співпадає з нульовим значенням функції. Але в загальному випадку 

на осі часу можна вибрати будь-який момент відліку, наприклад t0 (рис.3). З 

графіка видно, що у цей момент часу миттєве значення струму І = Im sin wt, 
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де wt - кут, відповідний положенню вектора у момент часу, прийнятий за 

початок відліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.Побудова синусоїди за наявності початкової  фази 

  

У загальному вигляді, для будь-якого моменту часу, рівняння стру-

му І = Im sin [wt +φ). Кут φ, що визначає значення чи ерс струму в початко-

вий момент часу t=0, одержав назву початкового фазового кута, або прос-

то початкової фази.  

Діючим значенням змінного струму називається такий постійний 

струм, який на однаковому опорі за час, що дорівнює одному періоду, виді-

ляє таку ж кількість теплоти, що і даний змінний струм за той же час. Позна-

чається: I, U, E. 

 

2

mI
I   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогічно: 

2

mU
U  ;       

2

mE
E   

 

Приклад. Показанні амперметру І=10 А. Чому дорівнює амплітуда 

струму? 

Відповідь: 

 AIIm 1.142   

φ 

w 

t=0 
t0 

Im 

I 

π 
0,01 

φ 

 

0 

2π 
0,02 

 
t,c 

t0 

Im 

I 

π 
0,01 

φ 

 

0 

2π 
0,02 

 
t,c 

І 

Іср 
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Середнє значення синусоїдального струму – середнє значення за пов-

ний період.  

mIIсс 637.0  

 

 

        1.7  Прості електричні кола змінного струму 

 

Коло з активним опором.  

Виберемо позитивний напрям напруги і струму, як показано на рис.7 . 

Величина опору змінному струму більше, ніж опір постійному струму за ра-

хунок нерівномірного розподілу струму в дроті (поверхневий ефект). Тому 

на відміну від опору постійному струму (його називають омічним) опір у ко-

лі змінного струму називають активним. При частоті 50 Гц омічний і актив-

ний опори відрізняються трохи: вважатимемо активний опір R = const. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 4 Схема (а), графіки зміни струму і напруги (б), векторна 

діаграма (в) кола з активним опором 

 

У колі , що володіє тільки опором R, струм і напруга співпадають по 

фазі. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 0. 

 

i = Im sin wt 

 

                                        u = Um sin wt 

    Коло  з індуктивністю 

Виберемо напрям напруги і струму, як показано на рис.8 . 

u 

i 

R 

u, i 

wt 

u 

i 

Um Im 

         а)                    б)                                  в) 
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Рисунок 5 Схема (а), графіки зміни струму і напруги (в), векторна діаг-

рама (б) кола з індуктивністю 
 

                  У колі , що володіє тільки індуктивністю L, струм відстає від  на-

пруги на кут π/2. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 900. 

 

i = Im sin (wt-900) 

 

u = Um sin wt 

    

 

 

 Коло  з ємністю 

 

Якщо напруга на конденсаторі змінюється у часі за синусоїдальним за-

коном:  

 

u = Um sin wt, 

 

тоді за синусоїдальним законом буде змінюватися і заряд q конденсатора: 

q= СUm sin wt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а)                                б)                                      в)                                                

 

Рисунок 6 Схема (а), графіки зміни струму і напруги (б), векторна ді-

аграма (в) кола з активним опором 

а) в) 

u, i 
u 

 i 

wt 
 

I

m 

 
U

m 
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           У колі , що володіє тільки ємністю С, струм випереджає напругу на кут 

π/2. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 900. 

 

i = Im sin wt 

 

u = Um sin (wt-900) 

 

Реальна індуктивна котушка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 Реальна індуктивна котушка 

 

Реальна індуктивна котушка крім індуктивності L володіє й активним 

опором  R. Тому падіння напруги у реальній котушці дорівнює додатку на L і 

на R (рис. 15,а). Як видно з цього рисунку, кут між напругою на котушці і 

струмом дорівнює 90-δ, причому  

 

LQwL

R
tg

1
 , 

де LQ - добротність реальної індуктивної котушки.  

Чим більше LQ , тим менший кут δ. 
 

  

Реальний конденсатор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 Реальний конденсатор 

і 

u 
L 

R 

U 

IR 

δ 

90-δ 
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  а)                                       б) 
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          а)                                        б) 
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Струм I  через конденсатор дорівнює геометричній сумі двох струмів: 

 

21 III  , 

 

де I1 – струм через ємність , на 900 випреджає напругу на конденсаторі; 

       I2 – струм через опір R, співпадає за фозою з напругою. 

 

Кут δ, який утворює струм I1 і I , прийнято називати кутом втрат. Він 

залежить від сорту діелектрика і частоти і дорівнює у кращому випадку декі-

льком секунд,а в гіршому – декільком градусам. Величина tg δ дається у таб-

лицях, що характеризують властивості різноманітних твердих і рідинних діе-

лектриків. Величину  

 
1)(  tgQC  

 

називають добротністю конденсатора. 

 

Контрольні запитання 

1. Що називається джерелом електричної енергії? 

2. Що називається приймачем електричної енергії? 

3. З яких елементів складається найпростіше електричне коло? 

4. Що називається схемою електричного кола? 

5. Розшифруйте поняття електрорушійної сили (ЕРС) джерела. 

6. Що приймається за позитивний напрям ЕРС? 

7. Що називається напругою? 

8. Що приймається за позитивний напрям напруги? 

9. Що називається електричним струмом? 

10.  Що приймається за позитивний напрям електричного струму? 

11.  Наведіть закон Ома для ділянки кола. 

12.  Що таке опір? 

13.  Наведіть закон Ома для нерозгалуженого кола? 

14.  Запишіть співвідношення між ЕРС і напругою. 

15.  Запишіть закон Джоуля-Ленца. 

16.  Що називається енергією? 

17.  Що називається потужністю? 

18.  Якими елементами характеризується розгалужене коло? 

19.  Сформулюйте перший закон Кірхгофа. 

20.  Сформулюйте другий закон Кірхгофа. 

21.   Які способи з’єднання приймачів електричної енергії застосовуються у 

колах з одним джерелом  живлення? 

22.  Наведіть схему послідовного з’єднання приймачів електричної енергії і 

алгоритм її розрахунку. 
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23.  Наведіть схему паралельного з’єднання приймачів електричної енергії і 

алгоритм її розрахунку. 

24.  Наведіть схему змішаного  з’єднання приймачів електричної енергії і 

алгоритм її розрахунку. 

25. Якими елементами характеризується розгалужене коло? 

26.  Сформулюйте перший закон Кірхгофа. 

27.  Сформулюйте другий закон Кірхгофа. 

28.   Якими методами розраховуються лінійні ланцюги з декількома джере-

лами живлення? 

29.  Приведіть порядок розрахунку електричного кола методом рівнянь Кі-

рхгофа. 

30.  Приведіть порядок розрахунку електричного кола методом контурних 

струмів. 

31.  Приведіть порядок розрахунку електричного кола методом накладення. 

32.  Приведіть порядок розрахунку електричного кола методом вузлових 

потенціалів. 

33. Чому електрична енергія виробляється, розподіляється і споживається 

головним чином у вигляді енергії змінного струму? 

34. Що називається змінним струмом? 

35. Що називається синусоїдальним струмом? 

36. Що називається періодом? 

37. Що називається частотою зміни струму? 

38. Що називається миттєвими значеннями змінного струму? 

39. Як позначаються миттєві значення змінного струму? 

40. Що називається амплітудними значеннями змінного струму? 

41. Як позначаються амплітудні значення змінного струму? 

42. Як можна представити синусоїдальну функцію? 

43. Як позначається вектор, що зображає синусоїдальну функцію часу? 

44. Що називається фазовим кутом синусоїдальної величини?  

45. Яке значення може приймати фазовий кут за час одного періоду? 

46. Чим визначається зміна струму в часі? 

47. Що визначає початковий фазовий кут? 

48. Що називається діючим значенням змінного струму? Як воно познача-

ється? 

49. Що називається середнім значенням змінного струму? Як воно познача-

ється? 

50. Які прості електричні кола існують? 

51. Наведіть схему, графіки зміни та векторну діаграму простого електрич-

ного кола з активним опором. 

52. Наведіть співвідношення для електричного кола, що володіє активним 

опором. 

53. Наведіть схему, графіки зміни та векторну діаграму простого електрич-

ного кола з індуктивністю. 

54. Наведіть співвідношення для електричного кола, що володіє тільки ін-
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дуктивністю. 

55. Наведіть схему, графіки зміни та векторну діаграму простого електрич-

ного кола з ємністю. 

56. Наведіть співвідношення для електричного кола, що володіє тільки єм-

ністю. 

57.  


