
Мішане з’єднання провідників. 
 

Мета. 

Навчальна. Формувати уміння в знаходженні загального опору кола, 

розраховувати електричне коло при мішаному з’єднанні. 

Розвиваюча. Розвивати образне та логічне мислення, пам’ять, увагу; 

формувати навички розв’язування задач.  

Виховна. Виховувати спостережливість, самостійність, наполегливість; 

культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі.  

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок. 

Матеріали для роботи з учнями: 

 Теорія З’єднання провідників  

 

План 

1. Актуалізація опорних знань. 

2. Вивчення нового матеріалу. 

3. Вчимось розв’язувати задачі. 

4. Домашнє завдання. 

Хід уроку 

1. Актуалізація опорних знань  

Бесіда за запитаннями: 

1. Чому при послідовному з’єднанні провідників сила струму в усіх точках кола 

однакова? 

2. Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

3. Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників.  

4. Як зміниться опір електричного кола, якщо підключити до будь-якої ланки 

кола ще один резистор: а) послідовно; б) паралельно? 

5. Як виміряти напругу приладом, що вимірює силу струму? 

6. У якому випадку вольтметр покаже більшу напругу: при приєднанні до лампи 

чи до амперметра? Чому? 

7. Що потрібно зробити, щоб зменшити чутливість амперметра? 

8. У ході лабораторної роботи учень зібрав коло неправильно, помінявши 

місцями амперметр і вольтметр. Чи буде в зібраному колі горіти лампочка? Що 

покажуть прилади? Який прилад може вийти з ладу? 
 

2. Вивчення нового матеріалу. 

    

 З’єднання провідників може бути 

паралельним (1), послідовним (3), а 

також мішаним (2, 4) (тобто і 

послідовно і паралельно).  

 

https://1676314c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/f8t32zakonomadlaucastkacepi/home/6-smesannoe-soedinenie-provodnikov/1%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.swf?attachauth=ANoY7cqbqUcW0_cY5CNV3sq0GfPUvTasRc2en7QDT8ff6yeDbGy42FlWrMPFyQrr5csbmBNE4lk6MuaJtg01Lxv63zcodwENp4IIdqfUrynYRt7Z1lVGfqx8C6-EAp2Q_A652Fa092FMVxc9HDrPA1_T0_PDuYCKzdwrgIyrXQQO7fX_6Q2CzCs4CP3GqLZcIpVjj4YcLY0NRhSVEAocRp9SR8TtKQev_Unmw3WVHQxO8KfD4FK-bSOlskuQsifyaQ2fDWrCm4KupiYbsntBVi8P0xQ8e74w4gO0o3MHHFl0YkGL0ww0dkECkRmjD-4DZsX2t1k-v0DlwaAiZMqz0tUo0Do0lOR-mgXBFb-q6Bl-bvCGOxTLmplYBYX-LOM0esIpiCsgSqR4OatJrUQs3NpVi42W1xHQkrtNbPTXx9mbOxjGdTrcDBCZKtbJ7duZ8gzgpnZNDJcjD1Sd4qsu6rWR5Rdk6Ew5ORPxl-XpUUIepQP-NUHrQmybSMjafOKPyhvk6DwpdVv8&attredirects=0


   На рисунку показано найпростіший приклад 

мішаного з’єднання резисторів. 

   Резистори R2, R3 з’єднані паралельно, а R1, 

комбінація R2 R3  та R4 послідовно.  

Для розрахунку опору таких з’єднань, все коло 

розбивають на прості ділянки, з паралельно або 

послідовно з’єднаних провідників.  

Алгоритм розв’язування: 
1. Визначають еквівалентний опір ділянок з паралельним з’єднанням 

провідників. 

2. Якщо ці ділянки містять послідовно з’єднані провідники, то спочатку 

обчислюють їх опір. 

3. Після розрахунку еквівалентних опорів провідників перемальовують схему. 

Звичайно отримують коло з послідовно з’єднаних еквівалентних  опорів. 

4. Розраховують опір отриманої схеми.   

Приклад розрахунку ділянки кола:  

 



3. Вчимось розв’язувати задачі. 

Задача 1. Знайти загальний опір  ділянки кола. 

 

Розв’язання:  

Резистори 1, 2, 3 з’єднані послідовно, тому: 

                                                                   R123 = R1 + R2 + R3 

                                                                   R123 = 6 Ом 

Резистори 4, 5 з’єднані послідовно, тому: 

                                                                   R45 = R4 + R5  

                                                                   R45 = 4 Ом 

Резистори 123 та 45 з’єднані паралельно, тому: 

1

𝑅1−5
=

1
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1
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=

5
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R1-5 = 2,4 Ом 

Резистори 1 -5 та 6 з’єднані послідовно, тому: 

                                                                   R = R1-5 + R6  

                                                                   R = 2,4 Ом + 2 Ом = 4,4 Ом  

 

Задача 2. У коло, що зображено на мал. 1, подано напругу 55 В. Опори всіх 

резисторів однакові і дорівнюють 2 Ом. Знайти загальний опір кола, а також 

розподіл струмів і напруг. 



Дано: 

 

 

  

 

З малюнку видно, що на схемі лише три резистори певним чином з’єднані – це 

резистори , і з’єднані вони між собою послівно. Обрахуємо їх опір: 

. 

Тепер можна вибудувати еквівалентну схему, замінивши ці опори 

еквівалентним   (див. малюнок 2). 

Тепер добре видно, що резистори  і  з’єднані між собою паралельно, отже, 

опір цієї ланки: 



. 

А зараз можна накреслити еквівалентну схему (мал. 3), замінивши паралельно 

з’єднані резистори еквівалентним опором . 

Чітко видно, що тепер всі опори з’єднані послідовно, отже, загальний опір 

кола . 

Тоді загальний струм 

  

 

А тепер будемо просуватись по еквівалентним схемам навпаки від простіших до 

складніших, тобто в напрямку до початкової схеми. Спочатку поглянемо на 

мал. 3. Видно, що загальний струм проходить через опори  (

). Отже, можна обрахувати напруги : 

; 

Зрозуміло, що  також, дійсно: 

. 

. 

Перевіримо тепер рівність:  (закон напруг для послівного 

з’єднання): 

. 

Така перевірка показує, чи правильно ми розв’язуємо задачу. Якби зараз цей 

закон не підтвердився, ми б повернулись назад і шукали б помилку. 

Обчислимо тепер струми через  і  (мал. 2). Напруга на паралельній 

ланці  (закон напруг для паралельного з’єднання). 

Отже, ; 



           ; 

            . 

Контролюємо себе, перевіряючи чи : 

. 

Отже, ми робимо все правильно! 

Струм через  протікає насправді через опори  (пересуваємося від 

схеми на мал. 2 до схеми на мал. 1). Отже, . 

Зрозуміло тоді, що оскільки , то . 

Дійсно, в сумі . 

  4. Домашнє завдання.   

Повторити формули. 

Задача 1. Три резистори опором R1 = 2 Ом, R2 = R3 = 8 Ом, з’єднанні так, як 

показано на схемі. Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі 

R1 проходить струм силою 0,5 А. 

 Задача 2. Чотири опори R1= 1Oм , R2= 2 Oм , R3= 3 Oм , R4= 4 Oм з’єднані за 

схемою,  що зображена на рисунку. Визначте загальний опір кола. 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 


