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ПЕРЕДМОВА
Дисципліна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна
техніка» поєднує три зазначені складові, які відповідають певним
галузям науки і техніки. Електротехніка вивчає практичне використання електромагнітних явищ. Електроніка вивчає використання електронних і йонних процесів, тобто процесів перетворення
концентрації та пересування зарядів у різних середовищах. Мікропроцесорна техніка є вершиною розвитку електроніки і базується
на вивченні та використанні створених в процесі розвитку мікроелектроніки і обчислювальної техніки спеціалізованих програмованих великих інтегральних мікросхем – мікропроцесорів, які спричинили якісний стрибок у створенні контролюючих, керуючих і
обробляючих систем мікро-ЕОМ, що безпосередньо вбудовуються в
прилади, машини і технологічне устаткування.
Частина з електротехніки присвячена викладанню теоретичного матеріалу щодо основних понять і законів електричних кіл,
співвідношень електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл, принципів їхніх розрахунків та ін. Теж саме
подається стосовно магнітних кіл. Значний обсяг матеріалу присвячений вивченню конструкції, принципу дії, характеристик і
принципів керування таких електротехнічних пристроїв, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати,
електричні машини постійного і змінного струму.
У частині, що стосується електроніки, подані напівпровідникові
прилади (резистори, діоди, транзистори, тиристори, інтегральні
мікросхеми, силові напівпровідникові модулі, фото- та оптоелектронні прилади), електронна схемотехніка (випрямлячі та інші
перетворювачі, підсилювачі, генератори, ключі, електронна логіка,
тригери, генератори імпульсів, комбінаційні та послідовнісні пристрої, цифро-аналогові й аналого-цифрові перетворювачі та ін.).
З мікропроцесорної техніки подані типові структури мікропроцесора та мікропроцесорної системи, основи програмування мікропроцесорів, організація і функціонування стекової пам’яті та переривань, пристрої пам’яті, організація і функціонування інтерфейсу,
мікроконтролери тощо.
У випадках, коли за програмою дисципліни передбачено проведення розрахунків, матеріал супроводжується прикладами.
Перелічені частини курсу мають для майбутнього інженера
самостійне значення, але кожна попередня з них є основою для
вивчення наступних частин, а також інших навчальних дисциплін
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ПЕРЕДМОВА
Дисципліна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна
техніка» поєднує три зазначені складові, які відповідають певним
галузям науки і техніки. Електротехніка вивчає практичне використання електромагнітних явищ. Електроніка вивчає використання електронних і йонних процесів, тобто процесів перетворення
концентрації та пересування зарядів у різних середовищах. Мікропроцесорна техніка є вершиною розвитку електроніки і базується
на вивченні та використанні створених в процесі розвитку мікроелектроніки і обчислювальної техніки спеціалізованих програмованих великих інтегральних мікросхем – мікропроцесорів, які спричинили якісний стрибок у створенні контролюючих, керуючих і
обробляючих систем мікро-ЕОМ, що безпосередньо вбудовуються в
прилади, машини і технологічне устаткування.
Частина з електротехніки присвячена викладанню теоретичного матеріалу щодо основних понять і законів електричних кіл,
співвідношень електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл, принципів їхніх розрахунків та ін. Теж саме
подається стосовно магнітних кіл. Значний обсяг матеріалу присвячений вивченню конструкції, принципу дії, характеристик і
принципів керування таких електротехнічних пристроїв, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати,
електричні машини постійного і змінного струму.
У частині, що стосується електроніки, подані напівпровідникові
прилади (резистори, діоди, транзистори, тиристори, інтегральні
мікросхеми, силові напівпровідникові модулі, фото- та оптоелектронні прилади), електронна схемотехніка (випрямлячі та інші
перетворювачі, підсилювачі, генератори, ключі, електронна логіка,
тригери, генератори імпульсів, комбінаційні та послідовнісні пристрої, цифро-аналогові й аналого-цифрові перетворювачі та ін.).
З мікропроцесорної техніки подані типові структури мікропроцесора та мікропроцесорної системи, основи програмування мікропроцесорів, організація і функціонування стекової пам’яті та переривань, пристрої пам’яті, організація і функціонування інтерфейсу,
мікроконтролери тощо.
У випадках, коли за програмою дисципліни передбачено проведення розрахунків, матеріал супроводжується прикладами.
Перелічені частини курсу мають для майбутнього інженера
самостійне значення, але кожна попередня з них є основою для
вивчення наступних частин, а також інших навчальних дисциплін
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як електротехнічного, так і неелектротехнічного спрямування. Адже,
з одного боку, електричні кола є невід’ємною складовою систем електроживлення виробничого, транспортного, дослідного і побутового
призначення. З іншого боку, ці кола, як і магнітні кола, є складовими
частинами більшості електротехнічних пристроїв, таких як трансформатори, електричні апарати і машини, електровимірювальні
прилади, а також спільно з напівпровідниковими приладами є складовими різноманітних електронних пристроїв, аж до пристроїв
мікропроцесорної техніки і комп’ютерів. У свою чергу, електронна
техніка є невід’ємною частиною сучасних систем живлення та керування згаданих електротехнічних пристроїв та багатьох виробничих
процесів. Тому освоєння всієї цієї техніки є необхідною умовою
успішної професійної діяльності як безпосередньо інженерів і
дослідників електротехнічного профілю, так й інженерів інших технічних спеціальностей, таких як інженери-механіки машинобудівної, металургійної, хімічної, транспортної та інших галузей.
Пропонований підручник перш за все орієнтований на студентів неелектротехнічних спеціальностей при вивченні ними дисциплін загального електротехнічного профілю та інших спеціалізованих дисциплін такого роду. Сподіваємось, підручник також буде
вельми корисним для студентів та викладачів електротехнічних
спеціальностей. Дійсно, кількість і обсяг спеціальної електротехнічної літератури, як і відповідних дисциплін, дуже великі. І в кожному спеціалізованому виданні автори намагаються зібрати всю
попередню і нову всеохоплюючу теорію, добре насиченою складною математикою. Це корисно для фахівця, який вже сформувався
й має досвід роботи. Але тому, хто проходить курс навчання уперше,
будуть зручними саме ті обсяги та стиль подання матеріалу, притаманні загальним електротехніці та електроніці. Перш за все це стосується таких дисциплін, як, наприклад, вступ до спеціальності,
орієнтованих на майбутніх електриків, електромеханіків, електронників, фахівців з електропобутової техніки тощо.
У підсумку можна зауважити, що за обсягом і змістом матеріалу
підручник орієнтований більшою мірою на широке коло фахівців,
які є або будуть користувачами електротехнічних та електронних
пристроїв, і меншою – на розробників подібної техніки.
Даний підручник певною мірою узагальнює досвід викладання
курсу «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»
та споріднених до нього дисциплін в НТУ «ХПІ» (м.Харків) та в
ДонНТУ (м.Донецьк). Тому автори вдячні колегам, причетним до
розвитку і вдосконалення методики викладання цього курсу.
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ВСТУП
В.1. Базові знання для засвоєння курсу
«Електротехніка, електроніка
та мікропроцесорна техніка»
Вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» базується на знанні наступних основ, що
вивчаються в курсах фізики і математики:
1) поняття про електричні, магнітні, енергетичні і механічні
величини та одиниці їхнього вимірювання: заряд [Кл], потенціал
[В], струм і сила струму [А], напруга [В], електрорушійна сила (ЕРС)
[В], опір [Ом] і провідність [См], магнітні потік [Вб] і індукція [Тл],
напруженість магнітного поля [А/м], час [с], швидкість [м/с], частота [Гц] і кутова частота [с-1], кутова швидкість [рад/с] і частота
обертання [об/с, об/хв], електричні, а також інші види енергії [Дж]
і потужності [Вт], сила [Н], обертальний момент [Н·м] та ін.;
2) закони електромагнетизму: закон Кулона, закон Ома, закон
Джоуля-Ленца, закони Кірхгофа, закон Біо-Савара-Лапласа,
закон повного струму, закон електромагнітної індукції, правило
Ленца, закон Ампера;
3) фізичні основи: електромагнітні процеси в провідникових,
напівпровідникових та інших середовищах;
4) математичні основи: диференціювання й інтегрування елементарних функцій, операції з тригонометричними функціями,
розв’язання алгебраїчних і диференційних рівнянь, дії з векторами і комплексними числами та ін.
Основою всіх електромагнітних явищ є електромагнітне поле
та електричний заряд.
Електромагнітне поле — особливий вид матерії, який у всіх
точках простору поєднує дві його складові, що називаються, відповідно, електричне та магнітне поля. Електромагнітне поле
проявляється силовою дією на електрично заряджені частинки,
але природа цього поля і власне заряду є феноменами, не пізнаними до кінця. У загальному випадку силова дія електромагніт
 
ного
  поля
 виражається силою Лоренца: FL = qE + q[V × B] або
FL = FE + FM , де використані позначення величин, суть яких подається нижче.
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Електричний заряд q — джерело електромагнітного поля,
яке пов’язане з матеріальним носієм; елементарний електричний
заряд — це внутрішній параметр елементарної частинки, що
визначає її електромагнітну сутність, здатність до взаємодій. Уся
сукупність електричних і магнітних явищ є проявом існування,
руху і взаємодії електричних зарядів. Розрізняють два види електричних зарядів, які умовно називають позитивними «+» та негативними «–». Останні названі на честь електрона — елементарної негативно зарядженої частинки, заряд електрона е = 1,601·10-19 Кл.
Електричне поле — одна із двох складових електромагнітного поля, яка виявляється
у дії на електрично заряджену час
тинку із силою FE, пропорційною зарядові частинки q і незалежною від швидкості її руху. Це поле характеризується
векторною

величиною — напруженістю електричного поля E . Чисельно ця
величина дорівнює відношенню сили, що діє на заряджену частинку, до її заряду і має напрямок
 сили, що діє на частинку з пози
FE
тивним зарядом, тобто E = lim
.
q →0 q
Магнітне поле — інша складова електромагнітного поля, яка
виявляється
у дії на рухому електрично заряджену частинку із

силою FM , пропорційною зарядові частинки q і швидкості її руху
V. Це поле характеризується
векторними величинами: напруже
H і пов’язаною з нею магнітною індукцією
ністю
магнітного
поля

B. Чисельно магнітна індукція дорівнює відношенню сили FM до
F
добутку заряду q і швидкості V частинки, тобто B = lim M max ,
q →0 q ⋅ V
якщо напрямок швидкості такий, що ця сила максимальна. Век
тор магнітної індукції перпендикулярний до векторів сили FM і

швидкості V , а його напрямок при цьому збігається з поступовим
переміщенням правого гвинта при його обертанні від напрямку
сили до напрямку швидкості частинки із позитивним
зарядом.
У

 
підсумку перелічені величини поєднує формула FM = q[V × B].
У природному стані різні матеріальні тіла є електрично нейтральними, тобто елементарні позитивні та негативні заряди рівномірно розподілені в їхньому об’ємі і врівноважують один одного.
Щоб вивільнити заряди різних знаків і примусити їх рухатися в
заданому напрямку, треба витратити енергію. Сили, які розділяють
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заряди різних знаків, долаючи електростатичні сили тяжіння між
ними, називаються сторонніми. Походження сторонніх сил може
бути різним: в електромеханічних генераторах це механічні сили,
що передаються через вихрове електричне поле, яке виникає при
зміні магнітного поля з часом, або це сили Лоренса, які діють з боку
магнітного поля на електрони в проводнику, який рухається; в гальванічних елементах — це хімічні сили; сторонні сили можуть бути
безпосереднім проявом теплових процесів, механічного тиску, контактних явищ між різними матеріалами тощо.
Для опису електромагнітних полів і процесів введено цілий ряд
формальних фізичних величин. Поряд зі вже згаданими величинами виняткову роль мають також наступні електричні величини.
Електричний струм — це впорядкований (направлений) рух
електрично заряджених частинок. За напрямок струму приймають
напрямок руху позитивно заряджених частинок. Якщо струм створюється негативно зарядженими частинками (наприклад, електронами), то напрямок струму вважають протилежним напрямку їхнього руху. Кількісно електричний струм характеризується скалярною величиною — силою струму I і векторною величиною — густиною

електричного струму J . Сила струму дорівнює відношенню абсолютного значення електричного заряду dq, який проходить за малий
проміжок часу dt крізь визначену поверхню (наприклад, крізь поперечний переріз провідника), до значення dt, тобто I = dq/dt.
Для опису потенціальної енергетичної здатності електричного
поля слугує скалярна величина — електричний потенціал ϕ.
Потенціал даної точки поля є відношенням роботи A, яку може
виконати поле, переміщуючи заряд q із даної точки в нескінченно
віддалену точку, до самого заряду, тобто ϕ = A/q. Нескінченно віддалену точку беруть там, де електричне поле відсутнє і де, отже,
потенціал дорівнює нулю.
Електрична напруга — це скалярна величина, яка є порідненою до потенціалу. Вона введена для енергетичної характеристики
електричного поля або електричного кола і вона характеризує
здатність поля виконувати роботу при переміщенні заряджених
частинок між точками простору. Електрична напруга між двома
точками електричного кола або електричного поля чисельно
дорівнює роботі електричного поля по переміщенню одиничного
позитивного заряду із точки a в точку b. У загальному випадку
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напруга дорівнює відношенню роботи A, яку виконує поле, переміщуючи заряд q із даної точки в іншу точку, до самого заряду,
тобто U ab = A q. У потенціальному електричному полі (електростатичне поле) ця робота не залежить від шляху переміщення
заряду. У такому разі електрична напруга між двома точками
дорівнює різниці потенціалів між ними, тобто U ab = ϕa − ϕb .
Електрорушійна сила (ЕРС) — це скалярна величина, яка
характеризує дію сторонніх сил у джерелах постійного або змінного струму. Сторонні сили приводять до руху електричні заряди
всередині генераторів, гальванічних елементів та інших джерел
струму. ЕРС E (тут E не треба плутати з позначенням напруженості електричного поля) чисельно дорівнює роботі, яка виконується силами стороннього електричного поля (неелектростатичного) при перенесенні уздовж замкненого контура електричного
кола одиниці позитивного електричного заряду, або, в загальному
випадку, ЕРС дорівнює відношенню роботи A, яку виконують сторонні сили, переміщуючи заряд q уздовж замкненого провідникового контура, до самого заряду, тобто E = A/q. З іншого боку ЕРС
джерела напруги дорівнює різниці потенціалів або напрузі на його
електродах (полюсах) при розімкненому зовнішньому колі, тобто
при відсутності електричного струму в джерелі.
Визначення та позначення магнітних та електричних величин
регламентуються стандартами різного рівня. Так, у межах України
такі державні стандарти, як: «ДСТУ 2843-94 Електротехніка.
Основні поняття. Терміни та визначення»; «ДСТУ 2815-94
Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення»; «ДСТУ 3120-95. Електротехніка. Літерні позначення
основних величин», можна вважати загальними для галузі електротехніки. Але, на жаль, ці стандарти не є досконалими, тому в
навчально-методичній літературі зараз ще застосовуються визначення і позначення, які відрізняються від стандартизованих.Усього
в галузі електротехніки та за окремими її напрямами існують
десятки різних стандартів, яких треба дотримуватися.
Взаємодія та взаємовідношення величин, що описують електромагнітні процеси в електротехнічних пристроях, регулюється
законами електромагнетизму. Зважаючи на те, що в даному підручнику регулярно доводиться посилатися на ці закони, наведемо їх у
формі, в якій ними прийнято оперувати в курсі «Електротехніка,
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електроніка та мікропроцесорна техніка». При цьому зауважимо,
що закони формулюються, головним чином, стосовно понять
постійного струму, як це прийнято в курсі фізики. У подальшому
ці закони отримують і більш поширене тлумачення.

В.2. Закони електромагнетизму
В.2.1. Закон Ома (рис. В.1) має такі варіанти:
а) сила струму I прямо пропорційна напрузі U і
обернено пропорційна електричному опору R
ділянки кола:
I =U ;
(В.1)
R
б) сила струму в електричному колі прямо пропорційна ЕРС джерела електроенергії й обернено
пропорційна сумі електричних опорів зовнішньої
і внутрішньої ділянок:
I= E ;
(В.2)
R + R0
в) узагальнений закон Ома для ділянки кола (знак
Рис. В.1. Ілюст«–» у разі зміни напрямку напруги):
рація до закону
Ома
(В.3)
I = E ±U .
R
В.2.2. Закони Кірхгофа:
1 закон — алгебраїчна сума струмів віток, що сходяться у вузлі
електричного кола, дорівнює нулю, тобто:
m

∑ Ik

k =1

= 0,

(В.4)

де m — кількість віток у даному вузлі.
Або, наприклад, обираючи напрямок до вузла позитивним,
маємо для випадку на рис. В.2:
I1 − I2 + I3 − I 4 = 0.
2 закон — алгебраїчна сума спадів напруг у
вітках замкненого контура електричного кола
дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що знаходяться в
цьому контурі, тобто:
Рис. В.2. Вузол
n

∑ Rk I k

k =1

=

q

∑ Ek ,

k =1

(В.5)

електричного
кола

де n, q — кількості пасивних елементів і джерел ЕРС у цьому контурі.

16

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

напруга дорівнює відношенню роботи A, яку виконує поле, переміщуючи заряд q із даної точки в іншу точку, до самого заряду,
тобто U ab = A q. У потенціальному електричному полі (електростатичне поле) ця робота не залежить від шляху переміщення
заряду. У такому разі електрична напруга між двома точками
дорівнює різниці потенціалів між ними, тобто U ab = ϕa − ϕb .
Електрорушійна сила (ЕРС) — це скалярна величина, яка
характеризує дію сторонніх сил у джерелах постійного або змінного струму. Сторонні сили приводять до руху електричні заряди
всередині генераторів, гальванічних елементів та інших джерел
струму. ЕРС E (тут E не треба плутати з позначенням напруженості електричного поля) чисельно дорівнює роботі, яка виконується силами стороннього електричного поля (неелектростатичного) при перенесенні уздовж замкненого контура електричного
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формі, в якій ними прийнято оперувати в курсі «Електротехніка,
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електроніка та мікропроцесорна техніка». При цьому зауважимо,
що закони формулюються, головним чином, стосовно понять
постійного струму, як це прийнято в курсі фізики. У подальшому
ці закони отримують і більш поширене тлумачення.

В.2. Закони електромагнетизму
В.2.1. Закон Ома (рис. В.1) має такі варіанти:
а) сила струму I прямо пропорційна напрузі U і
обернено пропорційна електричному опору R
ділянки кола:
I =U ;
(В.1)
R
б) сила струму в електричному колі прямо пропорційна ЕРС джерела електроенергії й обернено
пропорційна сумі електричних опорів зовнішньої
і внутрішньої ділянок:
I= E ;
(В.2)
R + R0
в) узагальнений закон Ома для ділянки кола (знак
Рис. В.1. Ілюст«–» у разі зміни напрямку напруги):
рація до закону
Ома
(В.3)
I = E ±U .
R
В.2.2. Закони Кірхгофа:
1 закон — алгебраїчна сума струмів віток, що сходяться у вузлі
електричного кола, дорівнює нулю, тобто:
m

∑ Ik

k =1

= 0,

(В.4)

де m — кількість віток у даному вузлі.
Або, наприклад, обираючи напрямок до вузла позитивним,
маємо для випадку на рис. В.2:
I1 − I2 + I3 − I 4 = 0.
2 закон — алгебраїчна сума спадів напруг у
вітках замкненого контура електричного кола
дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що знаходяться в
цьому контурі, тобто:
Рис. В.2. Вузол
n

∑ Rk I k

k =1

=

q

∑ Ek ,

k =1

(В.5)

електричного
кола

де n, q — кількості пасивних елементів і джерел ЕРС у цьому контурі.

18

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Або, для прикладу, обираючи
вказаний на рис. В.3 напрямок
обходу:
I1 R1 + I 4 R4 − I2 R2 − I3 R3 = E1 − E2 .
В.2.3. Закон Джоуля-Ленца:
теплова енергія, що виділяється в
провіднику (наприклад, у резисторі,
як на рис. В.1,а), дорівнює добутку
квадрата сили струму I, опору проРис. В.3. Контур електричного кола відника R і часу t, а саме:
(В.6)
WT = I 2 R t.
В.2.4. Закон Біо-Савара-Лапласа: індукція dB магнітного
поля, що створюється елементом
струму I dl на відстані r від нього в
однорідному середовищі з відносною
магнітною проникністю µr (рис. В.4),
обернено пропорційна квадрату відстані і прямо пропорційна елементу
струму і синусу кута β поміж векторами dl і r, тобто у векторній, а потім
Рис. В.4. Магнітна індукція
від провідника зі струмом
і в скалярній формах:
 
µ µ Idl
 µ0µ r ⎡⎣ I dl × r ⎤⎦
dB = 0 r 2 sin β,
dB =
;
(В.7)
3
4πr
4π r
де µ0 = 4 ⋅ π ⋅ 10−7 Гн/м — магнітна стала.
Напрямок вектора магнітної індукції визначається відомим
правилом буравчика, як показано на рис. В.4.
В.2.5. Закон повного струму: циркуляція вектора напруженості H магнітного
поля по контуру l (рис. В.5) дорівнює алгебраїчній сумі струмів, що охоплюються цим
контуром:
 
(В.8)
Hdl = ∑ I ,

∫
l

Рис. В.5. Контур,
зчеплений з котушкою

де повний струм ∑ I = wI , w — кількість
витків котушки, по котрій проходить струм
I.
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В.2.6. Закон електромагнітної індукції: ЕРС e,
яка індукується в провідниковому контурі або
котушці (рис. В.6), дорівнює швидкості зміни його
магнітного потокозчеплення Ψ:
де Ψ =

w

e = − dΨ ,
dt

(В.9)

∑ Фk; w — кількість витків котушки; Φk —

k=1

магнітний потік, який пронизує її k-ий виток.

Рис. В.6. КотушУ частковому випадку, коли всі витки пронизують- ка у магнітному
полі

ся однаковим магнітним потоком, Ψ = w Ф, і тоді ЕРС:
dФ
e = −w
.
(В.10)
dt
При іншому формулюванні закону для елемента dl провідника, який переміщується зі швидкістю V в магнітному полі з індукцією В (рис. В.7) ЕРС має вигляд:
  
(В.11)
dE = B [dl × V ].
Якщо при цьому магнітне
поле однорідне, тобто індукція В
скрізь однакова за величиною і
напрямком, ЕРС на всю довжину l
провідника:
(В.12)
E = VBl sin α.
Напрямок ЕРС визначається
Рис. В.7. Провідник, що рухається
в магнітному полі
правилом правої руки (рис. В.7).
В.2.7. Закон Ампера (рис. В.8) виражає силу Ампера:
 

dFA = I [dl × B ],
(В.13)
котра діє на елемент довжини dl
провідника зі струмом I, який
розташовується в магнітному
полі з індукцією B.
У простішому випадку, при
однорідному магнітному полі на
всю довжину l провідника діє
сила Ампера:
Рис. В.8. Провідник зі струмом
у магнітному полі
(В.14)
FA = I Bl sin α .
Напрямок сили Ампера визначає правило лівої руки (рис. В.8).
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В.2.8. Правило Ленца: індукційний струм i, який виникає у
замкненому контурі, має такий напрямок, що створений ним магнітний потік крізь площу, обмежену контуром, прагне компенсувати ту зміну потоку, яким викликається даний струм.
На рис. В.9 як окрема ілюстрація правила Ленца вказано
напрямок потоку Φi магнітного
поля, що збуджується струмом i,
який, у свою чергу, індукований
магнітним потоком Φ постійного
магніту, який вноситься в контур.
Відомо, що правило Ленца безпосередньо торкається закону
електромагнітної індукції, визначаючи напрямок індукованої ЕРС,
як і напрямок струму, що нею
викликається.
Рис. В.9. Внесення магніта
В.2.9. Закон Кулона визначає
у провідниковий контур
силову взаємодію вільних електричних зарядів: двоє точкових зарядів, що знаходяться в однорідному
діелектрику з відносною діелектричною проникністю εr, взаємодіють
один з одним із силою Fк, яка пропорційна добутку зарядів q1 і q2 та
обернено пропорційна квадрату відстані r між ними (рис. В.10):
q1q2
,
(В.15)
Fк =
4πε0 ε r r 2
де ε0 = 8,854 ⋅ 10−12 Ф/м — електрична
стала.
Сила спрямована по лінії, яка з’єднує заряди, і відповідає притягненню
для різнойменних зарядів (рис. В.10, а)
і відштовхуванню для однойменних
Рис. В.10. Взаємодія
електричних зарядів
(рис. В.10, б).
На завершення запропонуємо емблему-символ електротехніки
(рис. В.11). У цій алегорії виявляються основи електротехніки. У
центрі знаходиться птах Electrical Engineering — Електротехніка,
що летить зі швидкістю V в магнітному полі, яке характеризується
індукцією B. Відповідно до закону електромагнітної індукції в крилах птаха виникає ЕРС E. Коли крила торкнулись провідникового
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кільця Electrical Engineering, то під дією
ЕРС в контурі, що утворився, з’явиться
струм I. І у відповідності із законом Ампера
взаємодія струму з магнітним полем приводить до виникнення сили F. Напрямки всіх
величин на емблемі відповідають загальновідомим встановленим правилам.
На явищах, згаданих вище, побудовано
принцип дії більшості електротехнічних
Рис. В.11. Емблемапристроїв, тільки в різних випадках зміню- символ електротехніки
ється послідовність логічного ланцюжка їхніх взаємозв’язків:
одні величини стають первинними, а інші — вторинними.
Із відкриттям законів електромагнетизму в XIX столітті почалася ера Електротехніки — практичного використання відповідних
явищ. І з того часу птах — Electrical Engineering став приносити і
буде завжди приносити людям щастя, що символізують проміння,
які виходять із Electrical Engineering, адже Електротехніка, окрім
всього іншого, дає і світло, і тепло. І щоб повністю це усвідомити, належить пізнати науку під загальною назвою ЕЛЕКТРОТЕХНІКА.

Запитання для самоконтролю
1. Які види електричного заряду Вам відомі?
2. Які сили можуть приводити до розділення зарядів різних знаків?
3. Що таке електромагнітне поле і як проявляються його складові –
електричне та магнітне поля?
4. Поясніть поняття ЕРС і електричного струму, потенціалу і напруги.
5. Що є спільного у поняттях електричного потенціалу і напруги та
чим вони відрізняються?
6. У якому випадку значення ЕРС та напруги співпадають?
7. Назвіть закони, які описують електричні та магнітні процеси.
8. Сформулюйте відомі Вам закони електромагнетизму.
9. Які закони пов’язують електричні та магнітні величини?
10. Що треба змінити у електричному контурі або на ділянці електричного кола, щоб збільшити або зменшити електричний струм?
11. Що треба зробити, щоб створити у оточуючому просторі магнітне
поле? Як можна змінювати напруженість та індукцію цього поля?
12. Що треба зробити, щоб у провіднику або котушці виникла ЕРС?
13. Які умови треба забезпечити, щоб на провідник діяла сила?
14. Які документи регламентують поняття та терміни електротехніки?
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електромагнітної індукції, визначаючи напрямок індукованої ЕРС,
як і напрямок струму, що нею
викликається.
Рис. В.9. Внесення магніта
В.2.9. Закон Кулона визначає
у провідниковий контур
силову взаємодію вільних електричних зарядів: двоє точкових зарядів, що знаходяться в однорідному
діелектрику з відносною діелектричною проникністю εr, взаємодіють
один з одним із силою Fк, яка пропорційна добутку зарядів q1 і q2 та
обернено пропорційна квадрату відстані r між ними (рис. В.10):
q1q2
,
(В.15)
Fк =
4πε0 ε r r 2
де ε0 = 8,854 ⋅ 10−12 Ф/м — електрична
стала.
Сила спрямована по лінії, яка з’єднує заряди, і відповідає притягненню
для різнойменних зарядів (рис. В.10, а)
і відштовхуванню для однойменних
Рис. В.10. Взаємодія
електричних зарядів
(рис. В.10, б).
На завершення запропонуємо емблему-символ електротехніки
(рис. В.11). У цій алегорії виявляються основи електротехніки. У
центрі знаходиться птах Electrical Engineering — Електротехніка,
що летить зі швидкістю V в магнітному полі, яке характеризується
індукцією B. Відповідно до закону електромагнітної індукції в крилах птаха виникає ЕРС E. Коли крила торкнулись провідникового
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кільця Electrical Engineering, то під дією
ЕРС в контурі, що утворився, з’явиться
струм I. І у відповідності із законом Ампера
взаємодія струму з магнітним полем приводить до виникнення сили F. Напрямки всіх
величин на емблемі відповідають загальновідомим встановленим правилам.
На явищах, згаданих вище, побудовано
принцип дії більшості електротехнічних
Рис. В.11. Емблемапристроїв, тільки в різних випадках зміню- символ електротехніки
ється послідовність логічного ланцюжка їхніх взаємозв’язків:
одні величини стають первинними, а інші — вторинними.
Із відкриттям законів електромагнетизму в XIX столітті почалася ера Електротехніки — практичного використання відповідних
явищ. І з того часу птах — Electrical Engineering став приносити і
буде завжди приносити людям щастя, що символізують проміння,
які виходять із Electrical Engineering, адже Електротехніка, окрім
всього іншого, дає і світло, і тепло. І щоб повністю це усвідомити, належить пізнати науку під загальною назвою ЕЛЕКТРОТЕХНІКА.

Запитання для самоконтролю
1. Які види електричного заряду Вам відомі?
2. Які сили можуть приводити до розділення зарядів різних знаків?
3. Що таке електромагнітне поле і як проявляються його складові –
електричне та магнітне поля?
4. Поясніть поняття ЕРС і електричного струму, потенціалу і напруги.
5. Що є спільного у поняттях електричного потенціалу і напруги та
чим вони відрізняються?
6. У якому випадку значення ЕРС та напруги співпадають?
7. Назвіть закони, які описують електричні та магнітні процеси.
8. Сформулюйте відомі Вам закони електромагнетизму.
9. Які закони пов’язують електричні та магнітні величини?
10. Що треба змінити у електричному контурі або на ділянці електричного кола, щоб збільшити або зменшити електричний струм?
11. Що треба зробити, щоб створити у оточуючому просторі магнітне
поле? Як можна змінювати напруженість та індукцію цього поля?
12. Що треба зробити, щоб у провіднику або котушці виникла ЕРС?
13. Які умови треба забезпечити, щоб на провідник діяла сила?
14. Які документи регламентують поняття та терміни електротехніки?

