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Jak przewodzone są impulsy elektryczne
w komórkach nerwowych
Często porównuje się system nerwowy do rozległej sieci przewodów elektrycznych, umożliwiającej rozchodzenie się sygnałów elektrycznych między mózgiem i innymi narządami ciała. W rzeczywistości mechanizm przewodzenia impulsu elektrycznego w układzie nerwowym jest dużo bardziej skomplikowany.
Celem poniższego artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi tego mechanizmu.
Pozwala on między innymi zrozumieć, na czym polegają choroby ośrodkowego
układu nerwowego, takie jak stwardnienie rozsiane, lub jak działają niektóre
trucizny.
Podczas gdy sygnał elektryczny rozchodzi się w przewodach miedzianych
z prędkością zbliżoną do prędkości światła (300 000 kilometrów na sekundę),
impuls nerwowy jest przenoszony z prędkością co najwyżej około 100 metrów
na sekundę. Opór, jaki wnętrze komórki nerwowej stawia przepływowi prądu
elektrycznego, jest około 100 milionów razy większy niż opór elektryczny miedzianego kabla, a w dodatku neurony są słabo izolowane od otoczenia. Jak
wobec tego możliwe jest rozchodzenie się impulsu nerwowego skoro włókna
nerwowe są takimi słabymi przewodnikami prądu?
Prądem nazywa się uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. W metalach nośnikami prądu są elektrony, natomiast w elektrolitach, czyli roztworach zawierających zdysocjowane cząsteczki, nośnikami prądu są jony:
dodatnie kationy i ujemne aniony.
Natężenie prądu mierzy się w amperach (A).
Uporządkowany ruch elektronów, będących nośnikami prądu w metalach,
jest wprawdzie dość powolny (mniej niż 1 milimetr na sekundę), jednak ruch
ten rozpoczyna się niemal równocześnie w całym przewodniku. Dlatego prędkość, z jaką rozchodzi się sygnał elektryczny, jest bliska prędkości światła.
Opór elektryczny to wielkość fizyczna, mierzona w omach (Ω), określająca zdolność ciała do „przeciwstawiania się” przepływowi prądu.
Zacznijmy od opisu neuronu w stanie spoczynku, czyli kiedy nie przewodzi
on impulsu nerwowego. W jego skład wchodzi ciało komórki oraz odchodzące
od niego wypustki: dendryty i akson. Dendryty odbierają informacje pochodzące z innych neuronów i przekazują je do ciała komórki, natomiast akson
przewodzi wyjściowy impuls nerwowy w stronę następnych neuronów.

Rys. 1. Budowa neuronu. Źródło: wikipedia.org

Najprostsze aksony zbudowane są z płynnej aksoplazmy, otoczonej błoną
białkowo-lipidową. Aksoplazma i płyn otaczający akson zawierają bardzo dużo
jonów, między innymi ujemnie naładowane jony chloru (Cl−) oraz dodatnio naładowane jony potasu (K+) i sodu (Na+). Jednak stężenia poszczególnych jonów
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po przeciwnych stronach błony nie są jednakowe. We wnętrzu komórki znajdują się duże makromolekuły (takie jak białka), naładowane ujemnie (A−). Dodatkowo, stężenie jonów potasu w aksoplazmie jest dużo większe niż na zew-
nątrz, natomiast stężenie jonów sodu i chloru dużo mniejsze niż na zewnątrz.

Rys. 2. Rozmieszczenie jonów po obydwu stronach błony komórkowej aksonu w stanie spoczynkowym neuronu.
Źródło: wikipedia.org

Utrzymywanie stałej różnicy stężeń po przeciwnych stronach błony komórkowej jest możliwe dzięki temu, że stanowi ona selektywną barierę, ograniczającą swobodny przepływ cząsteczek naładowanych elektrycznie. Taką błonę
nazywa się półprzepuszczalną. Duże naładowane cząsteczki w ogóle nie mogą
przedostać się przez błonę, natomiast istniejące w błonie struktury białkowe
zwane kanałami, mogą wybiórczo przepuszczać małe jony (sodu, chloru lub
potasu). Funkcjonowanie tych kanałów może zależeć od wielu różnych czynników, takich jak potencjał elektryczny, obecność pewnych substancji chemicznych lub czynników fizycznych (światło, temperatura, ciśnienie).
W stanie spoczynku przepuszczalność błony aksonu jest największa dla jonów potasu, co oznacza, że jony te w miarę łatwo przedostają się przez błonę.
Przepuszczalność błony dla jonów chloru jest około dwa razy mniejsza, a dla
jonów sodu około 25 razy mniejsza. Ponieważ stężenie potasu jest dużo większe wewnątrz aksonu oraz może on łatwiej niż inne jony przechodzić przez błonę komórkową, to po pewnym czasie mogłoby dojść do wyrównania się stężeń
tego jonu po obydwu stronach błony. Nie dzieje się tak jednak za sprawą tak
zwanych pomp sodowo-potasowych znajdujących się w błonie. Są to wyspecjalizowane kanały białkowe, transportujące jony sodu na zewnątrz komórki,
a jony potasu do wewnątrz, przy czym na każde trzy jony sodu przypadają dwa
jony potasu. Zapobiega to nadmiernemu „wyciekaniu” jonów potasu z komórki, utrzymując jednocześnie duże stężenie jonów sodu na zewnątrz. Działanie
pompy sodowo-potasowej wymaga energii, którą komórka uzyskuje z cząsteczek adenozynotrójfosforanu (ATP).
Dzięki stałej różnicy stężeń poszczególnych jonów po obydwu stronach błony
komórkowej, w stanie spoczynku istnieje stała różnica potencjałów (potencjał
spoczynkowy) między aksoplazmą i jej otoczeniem. W zależności od rodzaju
komórki ta różnica potencjałów mieści się w zakresie od −40 mV do −100 mV
(1 mV = 0,001 V). U człowieka potencjał spoczynkowy wynosi −70 mV. Mówimy, że błona komórkowa jest spolaryzowana. Oznacza to, że wnętrze komórki
posiada stałą nadwyżkę ujemnego ładunku elektrycznego w stosunku do swo-
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jego otoczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że stan spoczynkowy neuronu
nie jest stanem równowagi lecz stanem stacjonarnym. Stan równowagi odpowiadałby sytuacji, w której stężenia jonów pozostawałyby przez cały czas takie
same. W rzeczywistości obserwuje się ciągły transport jonów przez kanały, lecz
suma wszystkich prądów jonowych wynosi zero.
Potencjał elektryczny to parametr charakteryzujący pole elektryczne, mierzony w voltach (V). Różnicę między potencjałami dwóch dowolnych
punktów nazywa się napięciem elektrycznym. W neurobiologii przyjmuje się
często, że potencjał na zewnątrz komórki jest zerowy. W związku z tym różnica potencjałów równa jest potencjałowi wnętrza komórki. Dlatego różnicę
potencjałow nazywa się w skrócie (choć niepoprawnie) potencjałem (potencjał spoczynkowy, progowy, czynnościowy).
Przejdźmy teraz do tego co dzieje się po pobudzeniu komórki nerwowej.
Wytwarzanie i rozchodzenie się impulsu nerwowego związane są z przemieszczaniem się jonów z jednej strony błony komórkowej na drugą. W reakcji na
określony czynnik zewnętrzny (światło, temperaturę, ciśnienie) lub wewnętrzny
(obecność określonej substancji chemicznej) wyspecjalizowane kanały sodowe
w błonie komórkowej ulegają otwarciu. Pamiętamy, że w stanie spoczynkowym
wnętrze komórki ma nadmiar ładunków ujemnych w porównaniu do otoczenia.
Jeśli więc do komórki napłynie pewna ilość dodatnich jonów sodu, to ujemny
ładunek wnętrza komórki zostanie częściowo skompensowany i potencjał błony
wzrośnie (czyli stanie się mniej ujemny). Mówimy wtedy, że błona uległa częściowej depolaryzacji. Im silniejszy będzie bodziec zarejestrowany przez komórkę, tym więcej kanałów ulegnie otwarciu i tym większa będzie depolaryzacja błony. Po przekroczeniu pewnej wartości różnicy potencjałów zwanej potencjałem
progowym (około −50 mV), dochodzi do wytworzenia tak zwanego potencjału
czynnościowego. Różnica potencjałów między wnętrzem komórki i otoczeniem
gwałtownie rośnie do wartości około +40 mV, po czym następuje repolaryzacja
i potencjał spoczynkowy wraca do wyjściowej wartości −70 mV. Potencjał czynnościowy jest obecny przez zaledwie około 1 ms (1 ms = 0,001 s), po czym
następuje tak zwany okres refrakcji, trwający około 10 ms, w czasie którego
właśnie pobudzony fragment błony nie reaguje na bodźce.

Rys. 3. Powstawanie potencjału czynnościowego. Źródło: wikipedia.org
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Powstawanie potencjału czynnościowego jest związane z tym, że błona komórkowa staje się nagle bardzo przepuszczalna dla jonów sodu. Odpowiedzialne za to zjawisko są napięciowo-zależne kanały sodowe. Kanały te pozostają
zamknięte, dopóki potencjał nie przekroczy wartości progowej. Jednak po jej
osiągnięciu następuje otwarcie kanałów i przepuszczalność dla sodu zwiększa
się kilkaset razy. Skutkuje to gwałtownym napływem jonów sodu do wnętrza
komórki i wzrostem różnicy potencjałów. To z kolei powoduje otwieranie się
napięciowo-zależnych kanałów potasowych i zwiększenie przepuszczalności
błony dla potasu. Prąd jonów sodu wpływający do komórki zostaje w krótkim
czasie skompensowany przez wypływający z niej prąd jonów potasu i potencjał czynnościowy zaczyna szybko spadać. W czasie repolaryzacji błony kanały
sodowe stają się nieaktywne, co oznacza, że zamykają się i dodatkowo stają się niewrażliwe na jakiekolwiek nowe bodźce. W tej fazie błona jest silnie
przepuszczalna dla jonów potasu, co powoduje, że potencjał spada do około
−80 mV. Dochodzi do tak zwanej hiperpolaryzacji błony. Zbyt niski potencjał
sprzyja jednak zamykaniu się kanałów potasowych, przepuszczalność dla jonów potasu spada i potencjał wraca do swojej wartości spoczynkowej −70 mV.
Inaktywacja kanałów sodowych w fazie repolaryzacji powoduje, że fragment
błony komórkowej, który właśnie wrócił do swojego stanu początkowego nie
może być od razu pobudzony. Napięciowo-zależne kanały sodowe potrzebują
około 10 ms by wrocić do stanu, w którym przekroczenie potencjału progowego może je ponownie otworzyć.
Okres refrakcji pozwala wytłumaczyć, dlaczego potencjał czynnościowy rozprzestrzenia się tylko w jednym kierunku: od ciała komórki do zakończenia aksonu. Sygnały elektryczne docierają do ciała komórki nerwowej za pośrednictwem dendrytów. Te sygnały związane są z większą lub mniejszą depolaryzacją
błony dendrytów. Jeśli wypadkowy potencjał w obszarze wzgórka aksonu (miejsce, gdzie gęstość napięciowo-zależnych kanałów sodowych jest bardzo duża)
osiągnie wartość progową, dochodzi do wytworzenia potencjału czynnościowego. Ze względu na okres refrakcji potencjał czynnościowy nie może się jednak
propagować „do tyłu”, czyli w kierunku dendrytów, ani wracać wzdłuż aksonu
w kierunku ciała komórki. A co dzieje się, jeśli wypadkowy potencjał w obszarze
wzgórka aksonu nie osiągnie wartości progowej? Otóż wtedy nie dochodzi do
wytworzenia potencjalu czynnościowego i potencjał błony wraca po krótkim czasie do stanu spoczynkowego. To dlatego mówi się czasem, że komórka nerwowa
odpowiada na bodźce na zasadzie „wszystko albo nic”: jeśli suma pobudzeń
z wszystkich dendrytów pozwala na osiągnięcie potencjału progowego, to dochodzi do wygenerowania potencjału czynnościowego i sygnał nerwowy zostaje
przesłany aksonem do następnych neuronów. W przeciwnym wypadku komórka
nie wysyła żadnego sygnału.
Działanie kanałów sodowych, kluczowych w procesie powstawania potencjału czynnościowego, może być zablokowane przez obecność niektórych substancji chemicznych. Takie substancje nazywa się neurotoksynami. Należą do
nich między innymi tetrodotoksyna i saksitoksyna. Uniemożliwiają one propagowanie się potencjału czynnościowego i tym samym przekazywanie impulsów
nerwowych z neuronów do mięśni. Substancje te, podane w toksycznej dawce,
prowadzą do śmierci na skutek niewydolności oddechowej spowodowanej paraliżu przepony.
Zastanówmy się teraz, w jaki sposób potencjał czynnościowy propaguje się
wzdłuż błony komórkowej. Lawinowy napływ jonów sodu do wnętrza komórki
wywołuje dwa efekty. Po pierwsze, po zewnętrznej stronie błony pozostaje po
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nich niedobór ładunków dodatnich. Po drugie, jony sodu przedostające się do
wnętrza, oddziałują odpychająco na znajdujące się tam inne dodatnie jony
(głównie jony potasu). Ponieważ jony potasu stosunkowo łatwo przedostają się
przez błonę komórkową, te dwa efekty powodują ich szybkie „wyciekanie” na
zewnątrz w sąsiadującym obszarze błony, który jeszcze nie uległ depolaryzacji.
Jony te nie gromadzą się przy powierzchni błony, lecz zostają przyciągnięte
w kierunku obszaru, który właśnie uległ depolaryzacji. Wszystkie te efekty
powodują ostatecznie wzrost potencjału błony w obszarze sąsiadującym i po
osiągnięciu potencjału progowego następuje wygenerowanie kolejnego potencjału czynnościowego. Proces ten powtarza się wzdłuż całego aksonu i w ten
sposób sygnał elektryczny przesyłany jest do następnego neuronu. Taki rodzaj
przewodzenia nazywa się przewodzeniem ciągłym.
Prędkość z jaką sygnał elektryczny rozprzestrzenia się w aksoplazmie rośnie
proporcjonalnie do pierwiastka ze średnicy aksonu. W przypadku przeciętnej
grubości aksonu o średnicy 5 µm sygnał nerwowy przemieszcza się z prędkością około 4 metrów na sekundę. Dla średnicy 0,5 mm (czyli 100 razy większej)
prędkość jest 10 razy większa. Aksony o takiej grubości istnieją u bezkręgowców (na przykład olbrzymi akson kałamarnicy), ale w procesie ewolucji
pojawiło się lepsze rozwiązanie, znacznie zwiększające prędkość przesyłania
impulsów nerwowych. Niektóre aksony zaopatrzone są w tak zwaną osłonkę
mielinową, polepszającą izolację elektryczną aksonu. Otoczka mielinowa utworzona jest z wielu warstw błony komórkowej wyspecjalizowanych komórek (oligodendrocytów lub komórek Schwanna), które owijają się kilkakrotnie wokół
aksonu. W odstępach około 1 mm, w obrębie tak zwanych przewężeń Ranviera
akson jest pozbawiony osłonki mielinowej. Tylko w tych obszarach, których
długość wynosi około 1 µm, znajdują się napięciowo-zależne kanały sodowe
i potasowe. Dlatego w zmielinizowanym aksonie potencjał czynnościowy generowany jest wyłącznie w przewężeniach Ranviera.

Rys. 4. Propagacja sygnału w aksonie z osłonką mielinową. Źródło: wikipedia.org

Tak samo jak w aksonach pozbawionych otoczki mielinowej, również w tym
przypadku jony potasu odpychane są elektrostatycznie przez strumień gwałtownie napływających do komórki jonów sodu. Gruba warstwa białkowo-lipidowa uniemożliwia jednak „wyciekanie” jonów na zewnątrz błony. Jony potasu
mogą się wydostać z aksonu tylko w kolejnym przewężeniu Ranviera. Pomiędzy dwoma przewężeniami sygnał elektryczny propaguje się podobnie jak prąd
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w przewodniku metalowym. Ruch jonów potasu odpychanych przez jony sodu
rozpoczyna się niemal jednocześnie na całej długości otoczki mielinowej i impuls dociera bardzo szybko do kolejnego przewężenia Ranviera, powodując
depolaryzację błony i pojawienie się nowego potencjału czynnościowego. Taki
rodzaj przewodzenia nazywa się przewodzeniem skokowym, ponieważ impuls
nerwowy „przeskakuje” od jednego zdepolaryzowanego węzła Ranviera do następnego, będącego w stanie spoczynkowym.
Przewodzenie skokowe jest znacznie szybsze niż przewodzenie ciągłe w aksonie pozbawionym osłonki mielinowej. Można to zilustrować na prostym przykładzie. Kiedy dotykamy bardzo nagrzanego przedmiotu, najpierw odczuwamy
ból, a dopiero potem gorąco. Jest tak dlatego, że znadujące się w skórze receptory bólu doprowadzają sygnał do rdzenia kręgowego aksonami zmielinizowanymi, poczas gdy termoreceptory, reagujące na wysoką temperaturę łączą się
z rdzeniem za pomocą aksonów pozbawionych osłonki mielinowej. Szybkość,
z jaką przemieszcza się impuls sygnalizujący ból, jest około 50 razy większa od
tej, z jaką propaguje się informacja o tym, że dotykany przedmiot jest gorący.
W związku z tym, że osłonka mielinowa w znacznym stopniu poprawia szybkość propagowania się impulsów nerwowych, w przypadku jej uszkodzenia dochodzi do utrudnień w przewodzeniu sygnałów, co prowadzi do pogorszenia
w zakresie różnych funkcji ciała: czucia, ruchu, postrzegania. Istnieje cała grupa chorób, zwanych chorobami demielinizacyjnymi, z których najbardziej znane
jest stwardnienie rozsiane. Jest to przewlekła, zapalna choroba ośrodkowego
układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). Uszkodzone komórki, tworzące osłonkę mielinową, mogą się częściowo regenerować, ale nowa osłonka
jest zwykle cieńsza i gorzej pełni swoje funkcje izolacyjne. W miejscach pozbawionych osłonki przewodzenie impulsu zostaje całkowicie przerwane. Dzieje
się tak dlatego, że napięciowo-zależne kanały sodowe konieczne do wygenerowania potencjału czynnościowego znajdują się dopiero w następnym przewężeniu Ranviera. Jony potasu „wyciekające” przez nieizolowany akson powodują wzrost potencjału, ale gdy zaburzenie dociera do następnego przewężenia
Ranviera, jego wartość jest mniejsza niż wartość progowa. Dzięki płynności
błony komórkowej kanały sodowe mogą sie przemieszczać i po pewnym czasie
zostają równomiernie rozmieszczone wzdłuż uszkodzonego fragmentu błony,
ale proces ten trwa kilka tygodni. Pozbawione osłonki aksony tracą jednak bezpowrotnie możliwość szybkiego skokowego przewodzenia impulsów, co wielokrotnie spowalnia przesyłanie impulsów nerwowych i prowadzi do upośledzenia
funkcjonowania organizmu chorego.
Katarzyna Cieślar
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Kącik zadań olimpijskich. Sieć oporników – cz. 3

Zadanie 1

Na płytce montażowej znajduje się 2019 punktów połączeniowych. Punkty – każdy z każdym – łączymy przewodem o oporze
R. Oblicz opór zastępczy układu pomiędzy dwoma punktami.

Rozwiązanie
Punktów jest tak dużo, że nawet trudno sobie wyobrazić taki układ oporników, a co dopiero narysować. Dlatego naszkicujmy układ z jakąś bardziej
rozsądną liczbą punktów, np. sześcioma:

Rysunek został uproszczony, gdyż zgodnie z treścią zadania, wszystkie
przewody łączące punkty powinny mieć taką samą długość. Rysunek dobrze
obrazuje ogólny wygląd siatki połączeń oraz liczbę odcinków.
Zadajmy sobie jedno (matematyczne) pytanie: ile odcinków przewodu zawiera rozważany układ z 2019 punktami? Gdybyśmy dysponowali rysunkiem
układu, to wystarczyłoby policzyć odcinki, choć nie byłoby to łatwe zadanie
z uwagi na możliwość pomyłki i ominięcie któregoś przewodu. Jednak rysunek nie jest niezbędny i zadanie można rozwiązać algebraicznie. Z każdego
z 2019 punktów „odchodzi” po 2018 odcinków, więc wydaje się, że powinno
być 2019×2018 przewodów. Takim sposobem każdy odcinek liczymy jednak
dwukrotnie - raz jako idący od punktu A do punktu B i drugi raz jako idący od
punktu B do punktu A. W rzeczywistości odcinków jest więc dwa razy mniej,
czyli 2019×2018:2 = 2 037 171.
Przy tak dużej liczbie punktów trudno jest rozwiązać postawiony problem
i obliczyć opór zastępczy układu. Musimy rozważyć prostsze przypadki, z mniejszą liczbą punktów. Zacznijmy od najprostszego, czyli dla n = 2 punktów:
Zamiast odcinka przewodu na rysunku przedstawiono opornik. Oczywistym
jest, że opór zastępczy obwodu pomiędzy dwoma punktami (A i B) jest równy
oporowi pojedynczego odcinka przewodu, czyli R.
Teraz przypadek z n = 3 punktami:

Do każdego punktu podłączonych jest tyle samo przewodów (oporników)
i wszystkie one mają taki sam opór, więc opór zastępczy pomiędzy każdą parą
punktów jest taki sam. Możemy dowolnie wybrać dwa punkty, pomiędzy który-
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mi obliczamy opór zastępczy. Wybieramy więc punkty oznaczone A i B, i układ
przerysowujemy następująco:

Mamy do czynienia z połączeniem mieszanym: jeden opornik znajduje się
bezpośrednio pomiędzy rozważanymi punktami, a równolegle do niego podłączone są dwa oporniki połączone ze sobą szeregowo. Opór zastępczy połączenia szeregowego jest równy 2R, a opór zastępczy układu Rz obliczymy, korzystając z odpowiedniego równania dla połączenia równoległego:

1 1 1
= +
,
Rz R 2R

Skąd otrzymujemy
z

=

2
.
3

Zwiększmy liczbę punktów do n = 4:

Przewody leżące na przekątnych kwadratu krzyżują się, ale nie stykają
ze sobą. Łatwo zauważyć, że – podobnie jak w poprzednim przypadku – jeden opornik jest połączony bezpośrednio pomiędzy punktami A i B. Pozostałe
oporniki są połączone w dość skomplikowany sposób, nie będący ani czystym
połączeniem szeregowym, ani równoległym. Wydawać by się mogło, że prąd
płynie przez wszystkie oporniki. Aby się przekonać, że tak nie jest, układ ten
narysujmy trochę inaczej:

Zróbmy prosty eksperyment myślowy: wyobraźmy sobie układ elektryczny
taki jak rozważany, ale bez opornika podłączonego pomiędzy punktami C i D:
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Każda z dwóch par połączonych szeregowo oporników stanowi tak zwany
dzielnik napięcia. Jeśli do punktów A i B podłączymy źródło napięcia, to napięcie pomiędzy tymi punktami podzieli się na połączonych szeregowo opornikach
w stosunku równym stosunkowi oporów. Skoro wszystkie oporniki mają taki
sam opór, to napięcie na każdym z połączonych szeregowo oporników będzie
równe połowie napięcia pomiędzy punktami A i B. Z tego z kolei wynika, że
napięcie pomiędzy punktami C i D jest równe zeru (fizycy mówią, że punkty te
mają taki sam potencjał elektryczny). Zastanówmy się teraz, co by się stało,
gdybyśmy usunięty opornik z powrotem podłączyli pomiędzy punkty C i D.
Otóż nic by się nie stało – skoro napięcie pomiędzy A i C jest równe zero, to
przez opornik nie popłynie prąd. Czyli jego wpięcie nie zmieni natężeń prądów
płynących przez oporniki, a zatem opór zastępczy układu z tym opornikiem jest
taki sam jak opór zastępczy układu bez niego. Opór zastępczy pomiędzy punktami A i B obliczamy ze znanego już równania dla połączenia równoległego:

skąd otrzymujemy wynik

1
1 1 1
+
,
= +
Rz R 2R 2R
1
Rz = R.
2

A jak wygląda sytuacja dla n = 5?

Przewody – przekątne figury, nie stykają się ze sobą. Tak, jak poprzednio,
jeden opornik jest podłączony bezpośrednio pomiędzy punktami A i B. Pozostałe 9 oporników tworzy skomplikowany układ. Podobnie, jak w poprzednim
przypadku, okazuje się, że nie przez wszystkie oporniki płynie prąd elektryczny. Poprzednio prąd nie płynął przez ten opornik, który nie był bezpośrednio
połączony ani z punktem A, ani z punktem B. W układzie czterech punktów był
tylko jeden taki opornik, tutaj są trzy – zaznaczono je linią przerywaną.
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Pozostałe oporniki (oprócz jeszcze tego bezpośrednio włączonego pomiędzy
punkty A i B), tworzą trzy gałęzie połączone równolegle, każda z dwoma opornikami połączonymi szeregowo. Układ można narysować tak:

Opór zastępczy pomiędzy punktami A i B obliczamy analogicznie jak poprzednio.

1 1 1
1
1
+
+
= +
,
Rz R 2R 2R 2R

skąd otrzymujemy wynik

2
Rz = R.
5

Chyba już widać, jak zabrać się za zadanie z n = 2019 punktami. Jeden
spośród ponad 2 000 000 przewodów (oporników) jest połączony bezpośrednio
do obu punktów A i B. Drugą grupę stanowią te oporniki, które są bezpośrednio
połączone do punktu A albo punktu B i tworzą szeregowe połączenie dwóch
oporników pomiędzy tymi punktami. Ile jest takich oporników? Rozważamy
przypadek z 2019 punktami, więc oprócz punktów A i B jest jeszcze 2017
punktów – i tyle też jest par oporników. Trzecią grupę oporników stanowią te,
które bezpośrednio nie są połączone ani z punktem A, ani z punktem B. I te
oporniki można usunąć z układu, co nie zmieni ani natężeń prądów płynących
przez oporniki, ani oporu zastępczego układu. A zatem opór zastępczy układu
pomiędzy punktami A i B spełnia równanie

1 1
1
= +2017 
.
Rz R
2R

Po prostych przekształceniach otrzymujemy wynik:
z

=

.

Zadanie nr 1 dla Czytelnika

Rozwiąż powyższe zadanie dla płytki, na której znajduje się 2020
punktów połączeniowych.

Zadanie nr 2 dla Czytelnika

Wyprowadź ogólny wzór na opór zastępczy rozważanego wyżej
układu posiadającego n punktów połączeniowych.

Odpowiedzi w tym numerze.

Witold Zawadzki
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Robimy polaryzator
Kąt Brewstera
Kiedy fala elektromagnetyczna pada na płaską powierzchnię z przezroczystego
dielektryka, zwykle jednocześnie i się odbija, i wnika do jego wnętrza. Tak jest
na przykład dla szyby szklanej czy folii plastikowej. Zjawisko to zależy jednak
od polaryzacji (rys.1). Płaszczyzną padania nazywamy płaszczyznę wyznaczoną przez kierunek promienia padającego i normalną do powierzchni. Istnieją
przy tym dwie możliwości:

Rys. 1.

¾¾ Pole elektryczne fali jest prostopadłe do płaszczyzny padania i równoległe
do powierzchni odbijającej (rys. 1a). Taka fala jednocześnie się i odbija,
i wnika do wnętrza w zasadzie dla każdego kąta padania a.
¾¾ Pole elektryczne fali jest równoległe do płaszczyzny padania i tworzy z powierzchnią odbijającą kąt a (rys. 1b). Dla takiej fali istnieje kąt aB, zwany
kątem Brewstera, dla którego fala wcale się nie odbija i całkowicie wnika do
wnętrza. Kąt Brewstera spełnia prosta relację:
(1)
tg aB= n;
gdzie n jest współczynnikiem załamania ośrodka.
Dla współczynnika załamania równego 1,5 kąt Brewstera wynosi aB = 56,3°.
Przechodzenie światła przez płytę płaskorównoległą
Ogólny opis odbicia i załamania fali elektromagnetycznej od dielektryka jest
dość skomplikowany. Określają go tak zwane wzory Fresnela1. Dla nas wystarczająca będzie informacja, że przy padaniu pod kątem Brewstera na płytkę
płaskorównoległą:
¾¾ składowa fali typu b wcale się nie odbija, całkowicie wnika do wnętrza na
pierwszej powierzchni i całkowicie wydostaje się na zewnątrz na drugiej
powierzchni;
¾¾ składowa fali typu a częściowo odbija się na pierwszej powierzchni i częściowo wnika, a potem częściowo odbija się od drugiej powierzchni i częściowo
1

Patrz na przykład A. Januszajtis Fizyka dla politechnik, tom III Fale, PWN 1991.
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wydostaje się na zewnątrz. Stosunek natężenia fali wychodzącej z drugiej
powierzchni I2 do natężenia fali padającej I1 jest równy

w=

(2)

2

= sin4 ( 2 αB) .

Dla n = 1,5 wielkość ta jest równa 0,726.
Zasada działania polaryzatora
Wykorzystując te efekty, można zbudować prosty polaryzator2 (rys. 2). Światło
przechodzi w nim przez układ wielu równoległych płytek.

Rys. 2.

Światło spolaryzowane typu b przechodzi przez cały układ bez osłabienia.
Natężenie światła typu a na każdej z płytek zmniejszane jest o czynnik w (wzór
2). Po przejściu N płytek będzie więc osłabione o czynnik wN. Dla 10 płytek
i n = 1,5 będzie to 0,72610 » 0,04, co oznacza 25-krotne osłabienie natężenia.
Budowa polaryzatora
Do zbudowania najprostszego polaryzatora tego rodzaju potrzebne są: kartka
z kolorowego bloku technicznego (raczej w ciemnym kolorze) i arkusik dość
sztywnej przezroczystej folii (na przykład z punktu ksero).
Z kartonu robimy pudełeczko. W tym celu odbijamy na kartce rysunek 3,
ściągnięty ze strony Fotonu. Wycinamy wzdłuż linii ciągłych, zaginamy wzdłuż
linii przerywanych i sklejamy, pozostawiając ruchomą pokrywkę. Z folii wycinamy 10 jednakowych prostokątów, składamy je razem i umieszczamy w pudełeczku, tak jak to pokazuje rysunek 4.

Rys. 3.

2

Rysunek pochodzi z Wikipedii, hasło Polaryzacja fali.
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Rys. 4.

Patrzeć będziemy przez okienka w kwadratowych ściankach.
Wypróbuj działanie polaryzatora, korzystają z tego, że ekran monitora
wysyła światło spolaryzowane. Obracanie powinno powodować rozjaśnianie
i ściemnianie obrazu.
Jerzy Ginter

Ogólnopolski konkurs fizyczno-fotograficzny
Zjawiska fizyczne wokół nas
W ubiegłym roku szkolnym odbyła się już 17. edycja Ogólnopolskiego konkursu
fizyczno-fotograficznego pt. Zjawiska fizyczne wokół nas. Konkurs adresowany
do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych cieszy się niesłabnącym
powodzeniem. Co roku na adres Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
i Sportu w Wieluniu dociera 700-900 zdjęć. Celami konkursu są:
¾¾ kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych
w otaczającej przyrodzie,
¾¾ rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych eksperymentów fizycznych z udziałem światła,
¾¾ rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania,
¾¾ prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie własnoręcznie wykonanych
zdjęć, przedstawiających w sposób interesujący dowolnie wybrane zjawisko
fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane
w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie. Konkurs jest zatem rozgrywany w dwóch kategoriach: Obserwacje i Eksperyment. W pierwszej kategorii
do fotografii należy dołączyć krótki opis warunków, w których zaobserwowane
zostało zjawisko przedstawione na fotografii, datę oraz miejsce obserwacji.
W kategorii Eksperyment należy przesłać serię zdjęć obrazujących przeprowadzany eksperyment lub doświadczenie wraz z krótkim opisem.
O przyznaniu tytułu laureata bądź wyróżnienia decydują: ciekawe wyeksponowanie prezentowanego zjawiska, jakość techniczna zdjęć oraz słowny opis
wyjaśniający uchwycone na zdjęciu zjawisko czy przebieg eksperymentu dołączony do fotografii.
Z roku na rok jakość techniczna nadsyłanych zdjęć jest coraz lepsza. Co
prawda, wiele tematów podejmowanych przez uczniów powtarza się, bo i zja-
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wiska fizyczne ciągle są te same. Jednak dostrzeżenie ich przez ucznia w swoim otoczeniu wywołuje zainteresowanie przyrodą, a ciekawe wyeksponowanie
zjawiska fizycznego wymaga już twórczego myślenia i mobilizuje do pogłębienia wiedzy. Najwięcej nowych pomysłów pojawia się w kategorii Eksperyment,
co natychmiast jest zauważone i docenione przez jury, jeśli zdjęcia są poprawne technicznie.
Najciekawsze zdjęcia konkursu były wielokrotnie prezentowane podczas
corocznych zjazdów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, a także podczas Europejskich Festiwali Science on Stage; systematycznie publikowane w Biuletynach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych Nauczanie przedmiotów przyrodniczych oraz prezentowane w galerii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu.
Wyniki oraz prezentacje nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć z poszczególnych edycji są dostępne na stronie: www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas
W bieżącym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego
konkursu fizyczno-fotograficznego pt. Zjawiska fizyczne wokół nas. Regulamin
dostępny jest na stronie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu
w Wieluniu.

Pierwsze miejsce w Konkursie 2019 w kategorii Eksperyment – Dominika Suwińska. Do eksperymentu użyto lampy UV „Blacklight 40 W” oraz różnych przedmiotów fluorescencyjnych (dwóch toników zawierających chininę, lakieru do paznokci, farb oraz gwiazd dla dzieci). Celem eksperymentu
było ukazanie zjawiska fluorescencji, czyli emitowania światła przez różne substancje, które zostały
poddane działaniu ultrafioletu
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Doświadczenia
DOŚWIADCZENIE 1. Próba Fukudy (2018, kl. 5, D2)
Przygotuj:
¾¾ kredę
¾¾ długi przyrząd pomiarowy do mierzenia odległości (taśmę mierniczą lub
miarę składaną)
Zadanie:
1. Przygotuj wolną przestrzeń o wymiarach około 1,5 m × 3 m, np. korytarz.
2. Zaznacz kredą linię startu, odmierz 3 m i zaznacz linię mety, tak jak na
poniższym rysunku.

3. Narysuj kredą linię prostą pomiędzy startem a metą. To będzie twoja trasa.
Pamiętaj, żeby zetrzeć linię po zakończeniu eksperymentu!
Eksperyment:
1. Stań tak, aby czubki butów dotykały linii startu, a linia znalazła się między
twoimi stopami.
2. Trzymaj głowę skierowaną przed siebie. Wyciągnij ręce do przodu i zamknij
oczy.
3. Rusz przed siebie. Poproś osobę towarzyszącą, aby zatrzymała cię, gdy
dotrzesz do końca trasy. Otwórz oczy. Czy tor twojego ruchu pokrył się
z wyznaczoną trasą, czy też skręcił w lewo albo w prawo?
4. Powtórz doświadczenie jeszcze dwa razy, za każdym razem zapamiętując
jego wynik. W ten sposób otrzymasz serię trzech pomiarów.
5. Powtórz punkty 1-4 eksperymentu, tym razem głowę lekko przekręcając
w prawo.
6. Powtórz punkty 1-4 eksperymentu, tym razem głowę lekko przekręcając
w lewo.
Obserwacje:
1. Czy w czasie którejkolwiek serii eksperymentu udało ci się iść po linii prostej?
2. Czy wynik po każdej próbie w tej samej serii (np. z głową skręconą lekko
w lewo) był jednakowy?
3. Czy kręciło ci się w głowie podczas wykonywania eksperymentu?
Pytania:
1. Czy prawidłowo działający błędnik wystarczy do utrzymania równowagi?
2. Czy ustawienie głowy ma wpływ na kierunek odchylenia toru twojego ruchu?
3. Czy ludzkie ciało jest symetryczne?
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Komentarz:
Każdy z nas posiada po obu stronach głowy małżowiny uszne (potocznie
zwane uszami), które są jednym z elementów narządu słuchu. Ucho składa się
z ucha zewnętrznego, środkowego oraz wewnętrznego. Pierwsza część
ucha zbiera z otoczenia dźwięki, druga je wzmacnia, ostatnia wysyła sygnały
do mózgu. Ucho wewnętrzne pełni również funkcję narządu równowagi dzięki trzem kanałom półkolistym. Wewnętrzna błona tych kanałów jest pokryta receptorami (komórkami odbierającymi sygnały z otoczenia), czułymi na
ruch płynu wypełniającego kanały. Gdy porusza się twoja głowa, w kanałach
półkolistych porusza się płyn. Ruch ten wykrywają receptory i wysyłają do
mózgu sygnały informujące o nim. Taka informacja, w połączeniu z bodźcami
wzrokowymi, daje pełen obraz położenia twojego ciała w danej chwili – czy ciało utrzymuje równowagę, czy się chwieje, czy jesteś w pozycji pionowej (stoisz), czy poziomej (leżysz). W momencie, gdy tracisz równowagę, mózg wysyła
sygnały m.in. do mięśni, które mają za zadanie utrzymać ciało w odpowiedniej
pozycji przywracającej stabilność.

Schemat ucha wewnętrznego

Gdy idziesz i masz otwarte oczy, twój mózg bardzo łatwo steruje twoim
ciałem i zachowuje ono równowagę. Dzieje się tak dzięki uchu wewnętrznemu
odpowiedzialnemu za zmysł równowagi oraz dzięki oczom odpowiedzialnym za
widzenie. Gdy brakuje jednego z sygnałów, w tym wypadku sygnału wzrokowego, mózg nie potrafi prawidłowo ocenić sytuacji. Podczas wykonywania eksperymentu z zamkniętymi oczami poczucie równowagi jest zachwiane – mogą
pojawić się lekkie zawroty głowy.
W każdej sekundzie do mózgu dociera wiele sygnałów, które mózg błyskawicznie analizuje i odpowiednio na nie reaguje. W przypadku wykonywania
doświadczenia z głową skręconą w prawo, ciało automatycznie skręca w prawo. Gdy głowa była skierowana w lewo, ciało automatycznie skręcało w lewą
stronę. Kierunek twojego ruchu był wynikiem odpowiedzi mózgu na sygnały
docierające do niego z receptorów na błonie wewnątrz kanałów półkolistych
czułych na przemieszczanie się płynu w ich wnętrzu. Dlaczego człowiek idący
z głową ustawioną prosto i z zamkniętymi oczami, także najczęściej skręca?
Ciało ludzkie nie jest doskonale symetryczne. Brak idealnej symetrii mięśni
posturalnych może się pogłębiać przez nieprawidłową postawę oraz niesymetryczne obciążenie ciała, np. noszenie torby na jednym ramieniu.
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DOŚWIADCZENIE 2. Przyciąganie wody (2018, kl. 6, D1)
Przygotuj:
¾¾ balon
¾¾ sweter lub włosy na głowie
Eksperyment:
1. Nadmuchaj balon i zawiąż jego koniec, by powietrze z niego nie uciekało.
2. Odkręć kran z zimną wodą, tak by wypływała ona z kranu bardzo cienką
strużką.
3. Potrzyj włosy lub sweter balonem, żeby go naelektryzować.
4. Przybliż naelektryzowaną stronę balonu do strumienia wody. Uważaj, żeby
balon się nie zamoczył. Jeśli balon się zamoczy, wytrzyj go dokładnie i powtórz eksperyment od punktu nr 3.
5. Włóż balon pod strumień wody, następnie wyjmij go spod strumienia i bez
wycierania ponownie zbliż go do strużki wody.
Obserwacje:
1. Co się dzieje ze strumieniem wody, gdy naelektryzowany balon znajduje się blisko niego?
2. Co się dzieje, gdy balon zostanie oblany wodą
i ponownie zbliżony do strumienia wody?
Komentarz:
Woda ma bardzo ciekawe właściwości. Niektóre substancje rozpuszcza,
a innych nie. W temperaturze około 0°C i przy odpowiednio niskim ciśnieniu
występuje w postaci ciała stałego i cieczy oraz gazu (czyli pary wodnej). Największą gęstość ma w temperaturze 4°C. Może tworzyć płatki śniegu, które
zawsze mają sześć ramion, pomimo że każdy płatek śniegu ma inny kształt.
Kształt płatków śniegu związany jest z budową cząsteczki wody, która składa
się z jednego atomu tlenu i z dwóch atomów wodoru. Są one zawsze ułożone
względem siebie pod tym samym kątem.
Balon potarty o włosy lub o sweter, elektryzuje się ujemnie. Oznacza to, że gromadzi się
na nim dodatkowy ujemny ładunek elektryczny.
Przedostaje się on na balon na skutek sił tarcia,
które oddzielają niektóre elektrony z włosów.
Naelektryzowany balon przyciąga długie włosy,
a gdy zbliżymy do niego palec, słyszymy przeskakujący pomiędzy nimi ładunek elektryczny.
Gdy naelektryzowany balon znajdował się blisko cienkiej strużki wody, przyciągał ją i w rezultacie - odginał. Efekt ten jest związany z polarną budową
wody. Oznacza to, że w jej cząsteczkach ładunki dodatnie i ujemne są względem siebie nieco przesunięte. Gdy do wody zbliża się ujemnie naelektryzowany
balon, wszystkie cząsteczki wody ustawiają się dodatnimi końcami w jego stronę, w wyniku czego są do niego przyciągane. Oblewając balon, woda zmywa
z niego nadmiarowe ładunki elektryczne i balon z powrotem staje się neutralny
elektrycznie. Dlatego po ponownym zbliżeniu go do strużki, nie widać już efektu przyciągania.
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Woda jest przyciągana przez naelektryzowany balon, ale nie każda woda
przewodzi prąd elektryczny. Bardzo czysta woda (bez soli mineralnych) nie
przewodzi prądu elektrycznego – taką wodę nazywamy zdemineralizowaną lub
dejonizowaną. Można ją kupić w sklepie i użyć np. w żelazku. W kranach nie
płynie czysta woda, ale taka z rozpuszczonymi związkami mineralnymi. Stosunkowo dobrze przewodzi ona prąd, dlatego w pobliżu wody nie powinno się
używać urządzeń elektrycznych, żeby nie doszło do porażenia prądem.
DOŚWIADCZENIE 3. Połączone żarówki (2019, kl. 8, D3)
Przygotuj:
¾¾ 2 jednakowe małe żaróweczki do latarek (z napisem 1,5 V lub 2,5 V)
¾¾ kawałek cienkiego drucika o długości ok. 0,4 m, najlepiej miedzianego,
w izolacji (osłonce)
¾¾ 1 baterię AA (1,5 V)
¾¾ taśmę klejącą lub wąską taśmę izolacyjną (do kupienia np. w marketach
budowlanych)
¾¾ nożyczki
Uwaga! W tym doświadczeniu wykorzystywana jest bateria o napięciu
1,5 V. Jest to napięcie całkowicie bezpieczne dla człowieka, dlatego możesz
bez obaw dotykać obu biegunów baterii.
Zadanie:
Połączenie żarówek z drucikami
1. Potnij drucik nożyczkami na cztery równe części.
2. Zadania w punktach 3-5 wykonaj dla każdej z dwóch żarówek.
3. Nożykiem zdrap izolację drucika na długości ok. 2 cm
przy jednym jego końcu oraz na długości ok. 4 cm przy
drugim.
4. Owiń dłuższą część drucika bez izolacji wokół
gwintu żarówki, tworząc pętlę dobrze przylegającą do gwintu. Zamknij pętlę, owijając końcówkę drucika wokół miejsca, w którym kończy
się jego czterocentymetrowy fragment bez izolacji. Przyklej pętlę do gwintu żaróweczki paskiem taśmy klejącej o szerokości ok. 0,5 cm.
Pętla musi ściśle przylegać do gwintu.
5. Nożykiem zdrap izolację drucika na długości ok. 2 cm przy obu końcach drucika. Przyklej jeden koniec drucika do spodu gwintu przy pomocy paska taśmy klejącej o szerokości ok. 0,5 cm. Końcówka drucika musi ściśle przylegać do spodu gwintu żarówki.
6. Sprawdź połączenia – utwórz obwód zamknięty. W tym celu dla każdej żarówki przytknij koniec jednego połączonego z nią kabelka do dodatniego bieguna baterii, a koniec drugiego połączonego z nią kabelka – do
ujemnego bieguna baterii. Jeśli żarówki zaświecą się, oznacza to, że połączenia kabli i połączenie układu baterii są prawidłowe – obwód jest prawidłowo zamknięty.
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Eksperyment 1:
1. Skręć ze sobą nieizolowaną część jednego kabelka
pierwszej żarówki z nieizolowaną częścią jednego kabelka drugiej żarówki. Powinno utworzyć się jedno długie połączenie, na przykład
w kolejności: kabelek z pętlą – żarówka 1
– kabelek bez pętli – kabelek z pętlą – żarówka 2 – kabelek bez pętli.
2. Zetknij jedną swobodną końcówkę drucika tego
szeregu z dodatnim biegunem baterii, a drugą
swobodna końcówkę – z ujemnym biegunem
baterii. Jeśli układ nie świeci, przyklej końcówki
drucików do biegunów baterii kawałkami taśmy
klejącej. Jest to tak zwane połączenie szeregowe żarówek.
3. Zwróć uwagę, czy obie żarówki świecą jednakowo jasno oraz jak bardzo
jasno świecą w ogóle.
4. Rozłącz żarówki. Powinieneś otrzymać z powrotem osobno dwie żarówki,
każdą połączoną z dwoma kabelkami.
Eksperyment 2:
1. Skręć ze sobą nieizolowaną część jednego kabelka pierwszej żarówki z nieizolowaną częścią jednego kabelka
drugiej żarówki. Następnie skręć ze sobą nieizolowaną część drugiego kabelka pierwszej żarówki z nieizolowaną częścią drugiego kabelka drugiej żarówki
Powinna utworzyć się pętla, na przykład w kolejności: kabelek z pętlą – żarówka 1 – kabelek bez
pętli – kabelek z pętlą – żarówka 2 – kabelek
bez pętli.
2. Jedno z połączeń między kabelkami dwóch różnych
żarówek zetknij z dodatnim biegunem baterii, a drugie – z ujemnym. Jeśli układ nie świeci, przyklej końcówki połączeń drucików do biegunów baterii kawałkami taśmy klejącej. W ten sposób utworzone zostało
tak zwane połączenie równoległe żarówek.
3. Zwróć uwagę, czy obie żarówki świecą jednakowo jasno oraz jak bardzo
jasno świecą w ogóle.
Obserwacje:
1. Czy dwie żarówki obserwowane w połączeniu szeregowym świecą tak samo
jasno?
2. Czy dwie żarówki obserwowane w połączeniu równoległym świecą tak samo
jasno?
3. W którym z połączeń – szeregowym czy równoległym żarówki świecą jaśniej?
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Komentarz:
Żarówka jest elementem przewodzącym prąd. Jak każdy taki element, charakteryzuje ją pewien opór elektryczny. Po podłączeniu żarówki do źródła napięcia elektrycznego (np. do baterii albo do gniazdka elektrycznego), zaczyna
przez nią płynąć prąd elektryczny. Powiązanie pomiędzy napięciem przyłożonym do żarówki (U), natężeniem prądu płynącego przez żarówkę (I) oraz oporem tej żarówki (R) opisuje prawo Ohma (czytaj: Oma), takie samo, jak dla
innych przewodników:

I=
Oznacza ono, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest tym większe, im większe napięcie przyłożone do przewodnika oraz im mniejszy opór
przewodnika.
Przewodniki zwykle łączymy w układy – szeregowe, równoległe albo mieszane. Typ połączenia można ustalić dopiero po podłączeniu układu oporników
do źródła napięcia. Połączenie szeregowe to takie, w którym źródło i wszystkie
przewodniki tworzą jedną pętlę (tzw. „oczko”). Połączenie równoległe to takie,
w którym każdy przewodnik jest bezpośrednio połączony jednym kablem z dodatnim biegunem baterii, a drugim kablem z ujemnym biegunem baterii.
Jasność świecenia żarówki zależy od jej typu oraz od natężenia płynącego
przez nią prądu. Prąd powoduje bowiem rozgrzanie włókna żarówki i jej świecenie. To, ile wynosi natężenie prądu płynącego przez układ przewodników podłączonych do określonego źródła napięcia, określone jest ściśle tak zwanymi prawami Kirchhoffa. W połączeniu szeregowym zasada jest taka, że przez wszystkie
przewodniki płynie prąd o takim samym natężeniu. Dla dwóch jednakowych
przewodników w takim układzie wynosi ono: , a dla trzech:
itd. Z kolei
w układzie równoległym przewodników zasada jest taka, że napięcie na każdym
przewodniku jest jednakowe, równe napięciu na źródle. Dla każdego z jednakowych przewodników w takim układzie natężenie prądu jest równe: . Widać
stąd wyraźnie, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik włączony do
układu szeregowego jest zawsze mniejsze od natężenia prądu płynącego przez
przewodnik włączony do układu równoległego. Zatem w połączeniu równoległym
żarówki świecą jaśniej niż w połączeniu szeregowym. W każdym z tych połączeń
osobno jednakowe żarówki świecą jednakowo jasno.
Pomyśl:
1. Czy jeśli połączysz ze sobą szeregowo trzy żarówki, to będą one świeciły tak
samo jasno, jak dwie żarówki w połączeniu szeregowym?
2. Czy jeśli połączysz ze sobą równolegle trzy żarówki, to będą one świeciły
tak samo jasno, jak dwie żarówki w połączeniu równoległym?

