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Блок І. Опис 

Назва проекту: 

«Чорний ящик. Електричні явища. Електричний струм» 

Навчальний проект з дисциплін природничо-математичного циклу. 

Анотація 

 Навчальний проект орієнтований на вивчення теми «Електричні 

явища. Електричний струм» у 8 класі і дає горизонти її розвитку  у 

старших класах. Проект показує можливості використання цифрового 

лабораторного комплексу «Einstein ™» та застосування програмного 

забезпечення МіLAB при вивченні електричних приладів, їх 

вольт-амперних характеристик та процесів, які відбуваються в 

провідниках при проходженні електричного струму. Аналіз 

експериментальних даних, проведених з допомогою цифрового 

лабораторного комплексу, дає змогу визначити, яким електричним 

приладам відповідає дана вольт-амперна характеристика. 

Навчальні предмети. 

Базовий – фізика. 

Додаткові: інформатика, математика. 

Мета проекту: 



 На основі експериментальних досліджень з’ясувати, які електричні 

прилади знаходяться в чорних ящиках. Вчитися знімати та 

аналізувати вольт-амперну характеристику приладів, враховуючи 

процеси, які в них відбуваються при проходженні електричного 

струму. Удосконалити навички роботи з  комп'ютером та його 

програмним забезпеченням, цифровим лабораторним комплексом та 

їх можливостями. 

Час виконання:  

Навчальний тиждень (2 уроки). 

Програмне забезпечення: 

МіLAB. 

Використані матеріали та обладнання: 

1. Батарея гальванічних елементів 

2. З’єднувальні проводи 

3. Ключ 

4. Датчик напруги 

5. Датчик струму 

6. Потенціометр 

7. Резистор 

8. Лампочка 

9. Діод. 

10. АЦП. 

11. Ноутбук. 

12. Інтерактивна дошка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Вступ 

Основні терміни, що використовуються в роботі: 

Вольт-амперна характеристика, електричне коло, електрична схема, сила 

струму, напруга, опір, напівпровідники, резистор,   р-п-перехід. 

Мета проекту. 

На основі експериментальних досліджень з’ясувати, які електричні 

прилади знаходяться в чорних ящиках. 

Завдання проекту: 

1.Зняти вольт-амперну характеристику (ВАХ) приладів. 

2.Навчитись, аналізуючи ВАХ, визначати, якому електричному 

приладу вона належить.  

3.Вдосконалити вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. 

4.Розвивати комунікативні навички, набувати досвіду ділового 

спілкування. 



5.Подати презентацію проекту як відеофільм. 

Вхідні знання та навички: 

▪ учні володіють  елементарними знаннями з розділу «Електричні 

явища. Електричний струм»; 

▪ учні розуміються на офісних прикладних програмах, володіють 

комп'ютерною технікою; 

▪ опанували поняття функції та функціональних закономірностей, 

залежних та незалежних величин. 

 

Блок 3. Хід роботи 

Підготовка експерименту 

1. Зберіть електричне коло за схемою. 

2. З’єднайте датчик напруги із невідомим елементом. 

3. З’єднайте послідовно з ним датчик струму. 

4. З’єднайте  АЦП із USB  входом вашого ПК (дочекайтесь моменту, коли 

світлодіод на АЦП змінить колір з червоного на жовтий або зелений). 

5. З’єднайте датчики струму та напруги з АЦП. 

Програмні установки: 

1. Запустіть програму MiLAB, обравши іконку . 

2. Натисніть кнопку на АЦП так, щоб світлодіод почав блимати. 

3. Оберіть внизу вікна Повне налаштування. 

4. Оберіть у цьому вікні датчик струму. 



5. Оберіть дискретизацію Авто, Частота замірів - 10 замірів на секунду, 

Кількість замірів - 100. 

6. Оберіть Мінімальні налаштування. 

Проведення експерименту: 

1. Натисніть  кнопку «Старт». 

2. Плавно змінюйте опір потенціометра, змінюючи напругу, що 

прикладається, до невідомого елемента схеми. 

3. Дочекайтеся завершення запису даних. 

Аналіз даних експерименту 

Проаналізуйте, як змінюється величина сили струму від прикладеної 

напруги (тобто, яка ВАХ даного елемента). 

1. Якщо прямолінійна залежність, то цей невідомий елемент є постійним 

опором (резистором). (мал.1) 

мал. 1 



2. Якщо графік має тенденцію до зростання з збільшенням напруги струм 

зростає на початку графіка швидше, а під кінець графіка менше, то це 

лампа розжарювання. (мал.2) 

мал.2 

3. Якщо на графіку при невеликій зміні напруги різко зростає струм 

(мал.3), або навпаки при великій зміні напруги струм мало змінюється 

(мал. 4), то потрібно провести два заміри, змінюючи полярність 

підключення даного невідомого елемента. Тоді це напівпровідниковий 

діод. 

мал. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

мал. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Висновки 

 

Висновки, що були зроблені за результатами проведеного 

дослідження. 

За виглядом ВАХ даних приладів ми з’ясували,  які елементи електричного 

кола знаходяться в чорних ящиках. 

Ці висновки ми змогли отримати на основі таких міркувань. 

Вольт-амперною характеристикою називають залежність струму, який 

проходить через опір, від напруги на цьому опорі: I = f (U ). Цю залежність 

визначають експериментально за допомогою амперметра та вольтметра або 

обчислюють аналітично. Вольт-амперні характеристики зображують у вигляді 

графіків. Опори, вольт-амперні характеристики яких є прямими лініями, 



називають лінійними, а електричні кола, які містять лінійні опори, називають 

лінійними електричними колами. Опори називають нелінійними, коли їх 

вольт-амперні характеристики не є прямими. Коло, до складу якого входить 

хоча б один нелінійний опір, називають нелінійним. 

Для лінійних елементів ВАХ є прямою лінією, яка проходить через початок 

координат і описується законом Ома: I = U / R. Кут нахилу вольт-амперної 

характеристики обумовлений електричним опором провідника R. 

У першому досліді ми отримали лінійну залежність. Отже, маємо елемент з 

лінійної вольт-амперною  характеристикою. Такий результат ми отримуємо для 

приладів зі сталим опором. Отже, у ящику резистор. Резистор - це елемент 

електричного кола, призначений для перерозподілу й регулювання електричної 

енергії між елементами схеми. Основною особливістю резистора є те, що 

електрична енергія перетворюється на ньому в теплову й розсіюється. 

Вольт-амперна характеристика у ламп розжарювання нелінійна і має висхідний 

характер. Нелінійність обумовлена залежністю опору нитки розжарення від 

температури, а отже – і від струму. Характер кривої пояснюється тим, що опір 

холодної спіралі лампи в багато разів менший від опору в розігрітому стані. 

Коли лампа в розігрітому стані, то її опір вже мало змінюється і автоматично 

створюється стійкий режим. Сила струму в лампі розжарювання не буде прямо 

пропорційна напрузі. Загалом вийде більш складне співвідношення між силою 

струму і напругою. 

Деякі хімічні елементи називаються напівпровідниками. Типовими 

представниками напівпровідників є елементи германій і кремній. Якісна 

відмінність між металами і напівпровідниками проявляється в характері 

залежності опору від температури. З підвищенням температури опір металів 

зростає, а у напівпровідників він зменшується. При високих температурах 

провідність напівпровідників наближається до провідності металів. 



Така залежність опору від температури пояснюється тим, що концентрація 

носіїв струму (електронів провідності) в металах практично не залежить від 

температури, а в напівпровідниках носії струму самі виникають у результаті 

теплового руху. 

Електропровідність напівпровідників залежить від наявності домішок інших 

елементів. Невелика кількість домішок дуже сильно збільшує 

електропровідність напівпровідників. 

Домішки, які постачають електрони в зону провідності, називаються 

донорними. Напівпровідники з донорними домішками називають 

напівпровідниками п-типу. 

Домішки іншого типу, так звані акцепторні, викликають появу дірок, тобто 

вакантних місць, що виникають у результаті розривів валентних зв'язків. Таким 

чином утворюється діркова провідність, а напівпровідники з такою провідністю 

називаються напівпровідниками р-типу. 

Кордон дотику двох напівпровідників, один з яких має електронну, а інший 

діркову провідність, називається електронно-дірковим переходом 

(р-п-переходом). 

Опір р-п-переходу залежить від напрямку проходження через нього струму. 

Якщо струм йде в напрямку від р-до п-напівпровідника, то опір переходу 

порівняно малий, цей напрям називають прямим. При пропущенні струму в 

напрямку від п- до р-напівпровідника опір переходу зростає в кілька тисяч разів 

у порівнянні з його опором в прямому напрямку.  

Напівпровідниковий пристрій, що містить один р-п-перехід, називається 

напівпровідниковим діодом.  

У нашому випадку заслуговує на увагу пояснення ВАХ напівпровідникового 

діода при пропущенні струму в зворотному напрямку. При протіканні малих 

струмів, ми отримали велику похибку, і це видно на графіку. 



Отже, у першому ящику резистор, у другому – лампа розжарювання, у третьому 

- напівпровідниковий діод. 

 

Аналіз можливих напрямків подальшого розвитку проекту 

1.Порівняльний аналіз ВАХ двох резисторів. 

2.Дослідження залежності провідності напівпровідників від 

температури. 

3.Дослідження залежності опору металів від температури. 

4.Дослідження графіків ВАХ за допомогою програмного 

забезпечення МіLAB. 

 

Можливі практичні застосування отриманих результатів 

Знання вольт-амперних характеристик приладів дає можливість їх правильно 

експлуатувати та перевірити їх якість. Крім того, ми розширили навички 

використання цифрового лабораторного комплексу «Einstein ™», вміння 

готувати та презентувати проекти. 
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