
Питання для підготовки до контрольної роботи по модулю 1 «Електричні кола постійного і 

змінного струму» 

1. Які переваги та недоліки електричної енергії в порівнянні з іншими видами енергії з точки 

зору використання їх в національній економіці і повсякденному житті людини? 

2. Чому через провідники може протікати електричний струм, а через діелектрики - ні? 

Наведіть приклади провідників і діелектриків. 

3. Які основні силова і енергетична характеристики електричного поля? Визначення, фізичний 

зміст, одиниці виміру. 

4. Що таке електрична ємність? В яких одиницях вимірюється ємність? Що таке конденсатор? 

За якою формулою обчислюється ємність плоского конденсатора? 

5. Дайте визначення електричного струму і силі струму. Які умови виникнення електричного 

струму? В яких одиницях вимірюється сила струму? 

6. Який фізичний зміст електрорушійної сили джерела електричної енергії і чим вона 

відрізняється від напруги на його затискачах? У чому вимірюється ЕРС? 

7. Що розуміють під електричним опором провідника струму, яка одиниця виміру? Як опір 

провідника залежить від матеріалу, довжини, поперечного перерізу провідника? 

8. Сформулюйте закони Ома для ділянки ланцюга і для замкненого кола. 

9. Що розуміють під електричним колом і які його основні елементи? 

10. Що таке елементи електричного кола? Які їх основні параметри і умовні графічні 

позначення? 

11. Що таке електрична схема і чим вона відрізняється від ланцюга? Охарактеризуйте основні 

види схем. 

12. Що розуміють під електричною схемою ланцюга? Що називають ділянкою ланцюга, 

гілкою, вузлом, контуром? 

13. Перший закон Кірхгофа і його застосування при розрахунку електричних ланцюгів.  

14. Другий закон Кірхгофа і його застосування при розрахунку електричних ланцюгів.  

15. Як визначається загальний опір кількох резисторів, включених: а) паралельно; б) 

послідовно? Виведіть формулу загального опору двох резисторів, включених паралельно. 

16. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. 

17. Що таке потужність електричного струму? Виведіть формулу, яка б пов'язала потужність, 

напругу і силу струму. Одиниці виміру потужності. 

18. Що є силовою характеристикою магнітного поля, в чому вона вимірюється і від чого 

залежить магнітне поле навколо прямого провідника зі струмом? Запишіть формулу. 

19. Яка сила діє на провідник зі струмом в магнітному полі? Від чого вона залежить?  

20. Який закон (сила) лежить в основі роботи електричних машин по перетворенню 

електричної енергії в механічну? 

21. Опишіть правило, за яким визначають напрям сили, що діє на провідник зі струмом в 

магнітному полі. Як називаються ця сила і це правило? 

22. Що називають магнітною проникністю речовини? Які речовини називають діамагнетиками, 

парамагнетиками, феромагнетиками? 

23. Що називають напруженістю магнітного поля? В яких одиницях вона вимірюється? Який її 

зв'язок з магнітною індукцією, в чому їх принципова відмінність? 

24.  Яке явище називають електромагнітною індукцією.  

25. Опишіть правило, за яким визначають напрямок струму в провіднику, що виникає 

внаслідок електромагнітної індукції. Як називається це правило? 

26.  Що називають і що розуміють під магнітним потоком? В яких одиницях він вимірюється? 



27.  Як пов'язана ЕРС індукції зі зміною магнітного потоку, що проходить через контур 

провідника?  

28.  Які фізичні явища і закони лежать в основі роботи електричних машин по перетворенню 

механічної енергії в електричну?  

29.  Поясніть, що означає правило Ленца, в чому його фізичний зміст. 

30.  Самоіндукція, ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Визначення, основні формули і пояснення 

вхідних величин. 

31.  Чим змінний струм відрізняється від постійного? Які переваги змінного струму над 

постійним, що зумовили його широке застосування в національній економіці і побуті? 

32.  Поясніть принцип отримання синусоїдальних ЕРС і струму. На яких фізичних законах 

заснована робота найпростішого генератора змінного струму? 

33.  Який струм називається змінним? Синусоїдальним? Зобразіть тимчасову діаграму 

синусоїдальної ЕРС. 

34.  Дайте визначення миттєвого, амплітудного, діючого значенням синусоїдальної ЕРС. Як 

вони позначаються, як пов'язані між собою? Покажіть ці значення на тимчасовій діаграмі. 

35.  Намалюйте тимчасову діаграму синусоїдальної напруги і вкажіть на ній період коливань Т, 

запишіть зв'язок між періодом Т і частотою змінного струму , вкажіть одиниці вимірювання 

цих величин. 

36.  Ланцюг синусоїдального струму з активним опором: формули для миттєвих значень 

напруги, струму, потужності; тимчасова і векторна діаграми. 

37.  Ланцюг синусоїдального струму з індуктивністю: формули для миттєвих значень струму, 

напруги, потужності. Тимчасова і векторна діаграми. 

38.  Індуктивний опір. Закон Ома для кола змінного струму з індуктивністю. Опір ланцюга 

змінного струму з активним опором і індуктивністю.  

39.  Ланцюг синусоїдального струму з індуктивністю і активним опором.  

40.  Ланцюг синусоїдального струму з ємністю: формули для миттєвих значень напруги, 

струму, потужності.  

41.  Ємнісний опір. Закон Ома для кола змінного струму з ємністю. Опір ланцюга змінного 

струму з активним опором і ємністю.  

42.  Ланцюг синусоїдального струму з ємністю і активним опором.  

43. Послідовний ланцюг синусоїдального струму з індуктивністю, ємністю і активним опором. 

Формула повного опору.  

44.  Що називається резонансом напруг в послідовному ланцюзі змінного струму з 

індуктивністю, ємністю і активним опором? Умова його виникнення. 

45.  У чому принципова відмінність між активною і реактивною потужностями в ланцюгах 

змінного струму? Одиниці виміру. 

46.  Що називають трифазною системою? Які переваги трифазної системи в порівнянні з 

однофазними? 

47.  Способи з'єднання обмоток генератора і навантажень в трифазних системах змінного 

струму. Які напруги називають фазними, а які лінійними? 

48.  З'єднання обмоток генератора в трифазній системі «зіркою». Співвідношення між 

лінійними і фазними струмами, лінійними і фазними напругами. 

49.  З'єднання обмоток генератора в трифазній системі «трикутником». Співвідношення між 

лінійними і фазними струмами, лінійними і фазними напругами. 

50.  Чьотирьохпровідна схема з'єднання трифазної системи змінного струму. Призначення 

«нульового» дроту. Переваги схеми. 


