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ВСТУП 

В часи стрімкого сучасного розвитку науки фізика вагомий внесок у 

вдосконалення життя людей. За останні 250 років розвиток техніки буквально 

перетворив наше життя. Спочатку парова машина, потім – двигун внутрішнього 

згоряння, електрика і ядерний реактор замінили мускули людини і тварин як 

основне джерело енергії.  

Фізика вносить вирішальний вклад у створення сучасної обчислювальної 

техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. За короткий 

проміжок часу обчислювальна техніка ступила далеко вперед. Сучасні 

персональні комп'ютери мають величезну швидкість обробки інформації, 

великі обсяги пам'яті, що дозволяють здійснювати практично будь-які 

розрахунки. Науково-технічна революція відбиває докорінну якісну 

трансформацію суспільного розвитку на засаді новітніх наукових відкриттів 

(винаходів), що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і 

предметів праці, технології, організації та управління виробництвом, характер 

трудової діяльності людей.  

За цих умов вивчення фізики має бути на високому рівні і потребує 

постійного поповнення фізичних кабінетів новітнім обладнанням та 

вдосконалення фізичного експерименту. В останні роки впроваджується в 

країнах колишнього Радянського Союзу обладнання німецького виробництва 

«PHYWE», яке дозволяє вирішувати сучасні навчальні задачі вивчення фізики. 

В даному посібнику розроблені методичні рекомендації виконання 11 

лабораторних робіт з електрики та магнетизму за допомогою обладнання 

«PHYWE». Певна частина лабораторних робіт потребує обробки результатів за 

допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (виведення 

результатів на екран персональних комп’ютерів, побудова графік різних 

залежностей тощо). Цю проблему успішно можна вирішити з допомогою 

системи «Кобра 3», яка використовується для отримання вимірювань та 

обчислень при проведені експериментів з фізики, хімії і біології. 
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Лабораторна робота № 1. Визначення питомого заряду електрона 

Мета роботи: Визначити питомий заряд електрона за допомогою котушок 

Гельмгольца. 

Обладнання: вузька електронно-променева трубка, одна пара котушок 

Гельмгольца, джерело постійного струму 0…600 В, універсальне джерело 

струму, цифровий мультиметр, з’єднувальні провідники (100 та 750 мм). 

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням даної лабораторної роботи повторіть означення понять: 

електричне поле, магнітне поле, рух зарядженої частинки в електричному та 

магнітному полях, їх властивості. 

Електричне поле – одна зі складових електромагнітного поля, що існує 

навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному 

вигляді при зміні магнітного поля, наприклад в електромагнітних хвилях. 

Електричне поле може спостерігатися завдяки силовому впливу на заряджені 

тіла. Кількісними характеристиками електричного поля є вектор напруженості 

електричного поля та вектор індукції електричного поля. У випадку, коли 

електричне поле не змінюється з часом, його називають електростатичним 

полем. Рух зарядженої частинки у електричному полі є рівноприскореним. 

Магнітне поле – складова електромагнітного поля, яка створюється змінним у 

часі електричним полем, рухомими електричними зарядами. Магнітне поле 

спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Нерухомі електричні 

заряди з постійним магнітним полем не взаємодіють, але елементарні частинки 

з ненульовим спіном, які мають власний магнітний момент, є джерелом 

магнітного поля і магнітне поле спричиняє на них силову дію, навіть якщо вони 

перебувають у стані спокою. Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з 

швидкістю паралельною до вектора індукції магнітного поля то вона 

продовжуватиме рухатись рівномірно. Якщо ж заряджена частинка влітає в 

магнітне поле з швидкістю перпендикулярно або під кутом до вектора 

напруженості магнітного поля то вона рухається по колу чи еліпсу. 

На електрон, який рухається зі швидкістю 


 в магнітному полі з індукцією 

В


, діє сила Лоренца:  BeF


, , де 19106,1 e  Кл – заряд електрона. Якщо 

швидкість електрона 

 перпендикулярна В


, то електрон буде рухатися по колу. 

При відсутності інших сил, застосовуючи другий закон Ньютона, отримаємо: 
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0 101,9 m  кг – маса електрона, 

r

2  – значення доцентрового 

прискорення. Звідси випливає, що 
0

||

m

Bre
                            (1) 

Спочатку частинка знаходиться у стані спокою із зарядом e  і масою 0m . В 

результаті дії на неї електричного поля з різницею потенціалів U  частинка 

починає рухатись з швидкістю   Її можливо визначити із закону збереження 

енергії, який у випадку нерелятивістських швидкостей має наступний вигляд: 

eU
m


2

2
0 . Порівнюючи швидкість з формули (1)  та дану швидкість, дістаємо 

вираз: 
22

0

2

Br

U

m

e
 . Знаючи радіус r  траєкторії руху електронів у відомому 

магнітному полі В


, а також прискорюючу різницю потенціалів U , можна 

обчислити відношення заряду електрону e  до його маси 0m , тобто питомий 

заряд електрона. 

Експериментальна установка 

Установка для визначення питомого заряду електрона являє собою 

котушки Гельмгольца, закріплені в спеціальні тримачі, в електромагнітне поле 

яких встановлено вузьку електронно-променеву трубку. Котушки Гельмгольца 

живляться від універсального джерела струму; показники струму при цьому 

вимірюються цифровим мультиметром. В свою чергу електронно-променева 

трубка споживає струм від джерела постійного струму 0…600 В. Тож маємо, 

нібито, два електричні кола. 

 

 

Рис. 1. Питомий заряд електрона:  

1 - котушки Гельмгольца, 2 – вузька електронно-променева трубка,  

3 - універсальне джерело струму, 4 - цифровий мультиметр, 

5 - джерело постійного струму 0…600 В. 

1 

2 

3 
5 

4 
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Хід роботи 

1. Зберіть установку для виконання лабораторної роботи (рис. 1). 

Підключіть електронно-променеву трубку до універсального джерела струму 0-

600 В згідно схеми на рис. 2. Для цього з’єднайте провідником: 

а) клему електронної трубки 0 В з клемою «-» універсального джерела 

струму; 

б) клему +300 В на трубці з клемою «+» універсального джерела струму з 

регульованою напругою 0…300 В; 

в) клему -50 В на трубці з клемою «-» універсального джерела струму з 

регульованою напругою 0…50 В; 

г) клему трубки «+» регульованої напруги 0…50 В з клемою «-» 

регульованої напруги 0…300 В; 

д) клему ~6,3 В трубки з клемою ~6,3В універсального джерела струму; 

е) клему 0 В трубки з клемою СОМ (чорна) мультиметра; 

є) клему +300 В трубки з клемою V/Ω/++ (червона) мультиметра; 

2. Перемикач 2 мультиметра встановіть в положення максимального 

значення вольтметра V; 

3 Увімкніть мультиметр натисненням кнопки 1. 

 

Рис. 2. Схема з’єднань вузької електронно-променевої трубки.  

 

4. Для під’єднання котушок Гельмгольца до універсального джерела 

струму 0-18 В, рис. 3, з’єднайте провідником: 
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а) клему 1 першої котушки Гельмгольца з клемою «+» універсального 

джерела струму з регульованою напругою 0…18 В; 

б) клему 2 першої котушки з клемою 1 другої котушки; 

в) клему 2 другої котушки Гельмгольца з клемою 10А (жовта) 

мультиметра; 

г) клему СОМ (чорна) мультиметра з клемою «-» джерела струму з 

регульованою напругою 0…18 В; 

5. Перемикач 2, рис. 2, установіть в положення максимального значення 

амперметра А; 

6. Ввімкніть мультиметр натисненням кнопки 1. 

7. Установіть наступні значення напруг для електронно-променевої трубки 

на універсальному джерелі струму 0…600В: 

- регулятором напруг 0…300 В встановіть 240 В; 

- регулятором напруг 0…-50 В встановіть –25 В. 

8. Після формування вертикального променя включіть джерело живлення 

котушок Гельмгольца. Регулюючи значення напруг 0…12 В та струму в межах 

0…1,5 А, досягніть світіння шкали. 

9. Занесіть покази вольтметра U  та амперметра A  в таблицю 1.1. 

10. Збільшить значення струму та напруги на котушках Гельмгольца, 

досягніть світіння наступних шкал. Покази занесіть в таблицю. 

11. За формулою 
R

nI
B 0715,0   обчисліть значення вектора індукції 

магнітного поля В  в середині кільцевої системи. Результат занести в таблицю. 

Рис. 3. Схема під’єднання котушок Гельмгольца до 

універсального джерела струму 0-18 В. 



 8 

12. Обчислити за допомогою формули 
22

0

2

Br

U

m

e
  питомий заряд електрона 

0m

e . Результати занесіть в таблицю. 

13. Обчисліть значення питомого заряду електрона 
ср

m

e














0

. 

14. Оцініть похибку середнього значення. 

Таблиця 1.1. 

№  r , см I , А U , В B , Тл 
0m

e , Кл/кг 

      

      

      

 

Дослідне завдання: встановіть функцію залежності питомого струму від 

сили струму та перевірте її експериментально. 

Контрольні запитання 

1. Запишіть формулу для визначення сили Лоренца в загальному вигляді. 

Як визначити напрямок дії сили Лоренца? 

2. Які сили діють на електрон, який рухається в магнітному полі? 

3. Які переваги та недоліки даного методу вимірювання питомого заряду 

електрона? 

4. Які ще відомі методи вимірювання питомого заряду електрону? 

 

 

Лабораторна робота № 2. Вимірювальний місток Уїнстона» 

Мета роботи: Визначення невідомого опору при послідовному і 

паралельному з'єднаннях; встановлення виду залежності опору провідника від 

величини його поперечного перерізу. 

Обладнання: вимірювальний місток з реохордом, резистори (10 Ом, 1 Вт; 

100 Ом, 1 Вт; 150 Ом, 1 Вт; 330 Ом, 1 Вт; 680 Ом, 1 Вт; 1кОм, 1 Вт; 4,7 кОм, 1 

Вт; 10 кОм, 1 Вт; 15 кОм, 1 Вт; 82 кОм, 1 Вт; 100 кОм, 1 Вт), джерело струму 

(5В/ 1 А/±15В), цифровий мультиметр, комутаційна коробка та з’єднувальний 

провідник довжиною 500 мм. 

Вказівки до виконання роботи 
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При виконанні даної лабораторної роботи використовуються такі фізичні 

поняття: закони Кірхгофа, провідник, сила струму, падіння напруги, опір, 

паралельне і послідовне з'єднання провідників. 

Закони Кірхгофа (або правила Кірхгофа) – співвідношення, які 

виконуються між струмами і напругами на ділянках будь-якого електричного 

кола. Правила Кірхгофа дозволяють розраховувати будь-які електричні кола 

постійного та квазістаціонарного струму. Вони мають особливе значення в 

електротехніці через свою універсальність, так як придатні для розв’язання 

багатьох завдань теорії електричних ланцюгів. Застосування правил Кірхгофа 

до лінійного ланцюга дозволяє отримати систему лінійних рівнянь щодо 

струмів, і відповідно, знайти значення струмів на всіх гілках ланцюга. Правила 

сформульовані Густавом Кірхгофа у 1845 році. Провідник - матеріал, що 

проводить тепло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника 

характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є 

речовиною, яка має багато вільних електронів (метали). Сила струму – це 

кількісна характеристика електричного струму в провіднику, скалярна 

величина 
t

q
I




 , яка відповідає кількості заряду q , що проходить через 

поперечний перетин провідника за час t , розділеному на цей проміжок часу. 

Падіння напруги – різниця потенціалів між кінцями ділянки електричного кола, 

в якому протікає електричний струм. Позначається здебільшого літерою U, 

вимірюється у Вольтах. Падіння напруги визначається силою струму й 

властивостями елементів ділянки електричного кола. Електричний опір – 

властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного 

струму. Позначається латинською літерою R, одиниця опору в СІ – 1 Ом. 

Послідовне і паралельне з'єднання – два основних (є ще інші, які походять 

з них) способи з'єднання елементів електричного кола. При послідовному 

з'єднанні всі елементи пов'язані один з одним так, що ділянка кола не має 

жодного вузла. При паралельному з'єднанні всі елементи кола об'єднані двома 

вузлами і не мають зв'язків з іншими вузлами. При послідовному з'єднанні 

провідників сила струму у всіх провідниках однакова. 

Принцип роботи: Схема, відома як місток Уїнстона, використовується для 

знаходження невідомого опору. Можна вимірювати загальний опір резисторів, 

які включені паралельно і послідовно. В ході виконання роботи необхідно 

виміряти опір невідомих резисторів.  
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Рис. 4: Установка для знаходження значень невідомих  

опорів містковим методом: 1- джерело струму, 2 - комутаційна коробка,  

3 - вимірювальний місток з реохордом, 4 - цифровий мультиметр, 5 - резистори. 

 

Установку для проведення експериментів показано на рис. 4. На рис. 5 

подано електричну схему з’єднань, на якому невідомий опір позначено як xR .  

Так як вимірювальний провідник моста дає найкращу точність при 

положенні бігунка в його центральній частині, рекомендується значення опору 

R встановити приблизно рівним значенню опору xR . Вимірювальний 

гальванометр, позначений літерою G (межа вимірювань 100 мкА або 100 мВ), 

шляхом переміщення повзунка в ході вимірювань встановлюється на нуль. 

 

Рис. 5. Електрична схема з’єднання. 

Джерело живлення розроблене таким чином, що можна вимірювати опір в 

межах мОм до МОм, однак при вимірюванні малих опорів в розрахунок 

необхідно враховувати опір сполучних провідників. При короткому замиканні 

на блоці живлення загоряється світловий сигнал. 

Для розгалужених електричних ланцюгів при сталих процесах, 

виконуються закони Кірхгофа. Для вузла ланцюга перший закон Кірхгофа має 

1 

2 

3 

4 

5 
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вигляд 0


I , де - поточні значення вхідних у вузол або вихідних з нього 

струмів. Струм прийнято вважати негативним, якщо він виходить з вузла. Для 

кожного замкнутого контуру C у розгалуженому ланцюзі лінійних провідників, 

за сталих умов, застосовується другий закон Кірхгофа:    0eURI  , де R - 

опір  -го провідника, 
eU  – падіння напруги на ньому. 

Для мостової схеми Уїнстона (за умови балансу, покази гальванометра 

рівні нулю), можна записати так: 
2

1

2

1

l

l
R

R

R
RRx   З законів Кірхгофа випливає, 

що при паралельному з’єднанні – 
i itot RR

11
; при послідовному з’єднанні -


i

itot RR . Для однорідного провідника довжиною l і площею паралельного 

перерізу S електричний опір 
S

l
R   , де  - питомий опір матеріалу. 

Хід роботи 

1. Збираємо установку, яка показана на рис. 4 (електричну схему з’єднання 

подано на рис. 5). 

2. Для різних резисторів виконуємо вимірювання опорів: рядки 1, 2 та 3 в 

таблиці при паралельному з’єднанні, 4 та 5 – при послідовному і 6 при 

послідовно-паралельному. Результати вимірювань записуємо до таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

1 RX1' RX13' RX16  Ом 

2 RX1' RX13   Ом 

3 RX1' RX16   Ом 

4 RX1' RX13   Ом 

5 RX1' RX13' RX16  Ом 

6 RX1' RX13' RX16  Ом 

3. За отриманими результатами та формулою 
S

l
R    будуємо графік 

залежності опору від величини його поперечного перерізу. 

Контрольні питання 

1. Що собою являє вимірювальний місток Уїнстона? 

2. Які з’єднання називають послідовними та паралельними? 

3. Яка залежність опору провідника від величини його поперечного 

перерізу? 

4. Сформулюйте закони Кірхгофа. 
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Лабораторна робота № 3. Баланс струмів.  

Вивчення сил, які діють на провідник у магнітному полі 

Мета роботи: Визначити напрямок сили з урахуванням напрямку струму і 

магнітного поля; виміряти силу, яка діє на рамку при постійній магнітної 

індукції; порівняти сили, що діють на рамки різних розмірів. 

Обладнання: амперметр для вимірювання постійного струму (до 5 А), 

тринога, стрижень прямокутного перерізу довжиною 1 метр, прямокутний 

затискач, ваги, пара прямокутних полюсних наконечників, моделі провідників 

(довжина l=12,5 мм, число витків n=1; довжина l=25 мм, число витків n=1; 

довжина l=50 мм, число витків n=2; довжина l=50 мм, число витків n=1), U-

подібний залізний сердечник, опора для залізного сердечника, сплетений 

ізольований провідник, розподільний пристрій, випрямний місток (30 В / 1 А), 

перемикач, універсальне джерело струму, з’єднувальні провідники довжиною 

100, 250, 500 та 1000 мм.  

Вказівки до виконання роботи 

При виконанні роботи «Баланс струмів. Вивчення сил, які діють на 

провідник в магнітному полі» будемо оперувати такими фізичними поняття: 

однорідне магнітне поле, магнітна індукція, сила Лоренца, поле рухомих 

зарядів та сила струму. 

Магнітне поле - складова електромагнітного поля, яка створюється 

змінним у часі електричним полем, рухомими електричними зарядами або 

спінами заряджених частинок. Магнітне поле спричиняє силову дію на рухомі 

електричні заряди. Нерухомі електричні заряди з магнітним полем не 

взаємодіють, але елементарні частинки з ненульовим спіном, які мають власний 

магнітний момент, є джерелом магнітного поля і магнітне поле спричиняє на 

них силову дію, навіть якщо вони перебувають у стані спокою.  

Магнітна індукція — векторна фізична величина, характеризує величину і 

напрямок магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають 

латинською літерою B. У системі СГС магнітна індукція поля вимірюється в 

гаусах (Гс), в системі СІ — в теслах (Тл). Магнітне поле називається 

однорідним, коли магнітна індукція не змінюється. Сила Лоренца — це сила, 

що діє на електричний заряд, який перебуває у електромагнітному полі. Сила 

струму - це кількісна характеристика електричного струму в провіднику, 

скалярна величина 
t

q
I




 , яка відповідає кількості заряду q , що проходить 
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через перетин провідника за час t , розділеному на цей проміжок часу. За 

напрямок струму прийнято рух частинок від позитивного до негативного 

полюса. 

Принцип роботи: Однорідне магнітне поле генерується електромагнітом. 

Силу, що діє на рамку зі струмом в однорідному магнітному полі, вимірюють за 

допомогою ваг. Рамки різного розміру розташовані між двома полюсами 

електромагніту, а сила, що діє на рамку зі струмом, прямо пропорційна силі 

струму і магнітній індукції. Магнітна індукція регулюється силою струму 

котушки електромагніта. 

Хід роботи 

1. Зберіть експериментальну установку (рис. 6). Датчик струму приєднайте 

до аналогового входу 2/S2  універсальної установки Кобра 3. Для перших двох 

частин експерименту виберіть напругу в 12 В і виміряйте відповідну силу 

струму на котушках. Підвісьте рамки на датчик сили та з'єднайте їх за 

допомогою двох металевих стрічок до розподільного пристосуванню і через 

інший датчик струму на 6 А - до виходу напруги джерела живлення. Датчик 

струму на 6 А підключите до аналогового виходу 1/S2.  

2. Підключіть експериментальну установку Кобра 3 до порту комп'ютера 

COM 1, COM 2 або USB (для під'єднання до порту USB використовуйте 

перетворювач USB - RS232 14602.10). Запустіть програму для проведення 

вимірювань і у вікні «Gauge» («Прилад») виберіть «PowerGraph» 

(«Графобудівник»), а в таблиці «Setup» («Установки») виберіть 

«Вимірювальний модуль Ньютон». Виставте діапазон ± 0,4 Н, для одиниць 

виміру виберіть мН, включіть дисплей і вимкніть функцію усереднення. Перед 

початком вимірювання натисніть на кнопку «Tara». У таблиці «Settings» 

(«Установки графобудівника») у вікні «Time» («Час») виберіть x-data (дані х) і 

активізуйте функцію запису всіх каналів. Вибрати контроль за початком і 

кінцем вимірювання за допомогою «Key press» («Натисканням клавіші») і 

функцію запису даних «Automatically» («Автоматично») кожні 30 мс. У таблиці 

«Displays» («Дисплеї») подвійним клацанням на кнопці «new display» («Новий 

дисплей») виставте дисплеї для запису всіх каналів. Виберіть опцію запису 

сили струму. Рекомендується для обох каналів і х-зони встановити «auto range» 

(«Автоматичний діапазон»). 

3. Полюсні наконечники розташуйте на електромагнітах на висоті 

приблизно 4 см. Рамку, 25 см, підвісьте над датчиком сили перпендикулярно 
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лініям магнітного поля. Клацніть на кнопці «Tara». Вибрати силу струму 5 А. 

Почніть вимірювання, натиснувши кнопку «Continue» («Далі»). Напрямок та 

величина сили відображаються на дисплеї комп'ютера; кут між провідником і 

полем регулюється за допомогою зміни полярності і обертанням магніту. При 

відсутності магнітного поля на дисплеї відображається сила без і при наявності 

струму в контурі. 

 

Рис. 6. Експериментальна установка: 1 – прямокутний затискач, 2 - стрижень,  

3 – універсальне джерело струму, 4 – перемикач, 5 - випрямний місток,  

6 і 7 - моделі провідників, 8 - ваги, 9 – амперметри. 

4. На електромагніт на висоті 1 см розташуйте полюсні наконечники 

паралельно і підвісьте рамку. Натисніть на символ «вимірювального модуля 

Ньютон» і кнопку «Tara». Провідник повинен розташовуватися 

перпендикулярно силовим лініям і знаходиться посередині однорідного поля. 

Почніть вимірювання, натиснувши «Start measurement» і збільшіть струм у 

провіднику (Analog In 2/S2 для) з кроком в 0,5 - 1 А за допомогою регулятора 

на джерелі живлення до 5 А. При кожному кроці вмикайте і вимикайте струм 

(Analog In 1/S2 для) двох котушок за допомогою вимикача (кілька разів), щоб 

розрахувати зміну сили, спостерігаючи лише за магнітним полем. Зупиніть 

процес запису даних. Повторіть вищевказану процедуру для інших рамок.  

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 
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5. Для рамки розміром робочої області 50 мм, запишіть дані при силі 

струму в ній 5 А. Змінюючи силу струму в котушках, вибираючи різний 

напруга на джерелі живлення. Запишіть дані у таблицю. 

6. Побудуйте графік залежності сили, що діє на рамку, від струму, що 

проходить через неї при постійному магнітному полі. 

7. Використовуючи функцію «Regression» («Регресія») розрахуйте нахил 

кривих.  

8. Побудуйте графік залежності сили від струму, що проходить в котушках.  

Контрольні питання 

1. Що таке магнітне поле? 

2. Яке магнітне поле називається однорідним? 

3. Яка фізична величина є основною характеристикою величини і напрямку 

магнітного поля? В яких одиницях вона вимірюється? 

4. Дайте визначення силі Лоренца. 

 

 

Лабораторна робота № 4. Вивчення законів Фарадея 

Мета роботи: Знайдіть значення сталої Фарадея по співвідношенню 

об’ємів водню і кисню, отриманих в результаті електролізу розчину сірчаної 

кислоти. 

Обладнання: універсальне джерело струму, цифровий мультиметр, апарат 

Хофмана для електролізу, платиновий електрод діаметром 8 мм, перемикач, 

з’єднувальні провідники довжиною 250, 500 та 750 мм, лабораторний штатив 

(розміри 210x130х750 мм), прямокутний та універсальний затискачі, цифровий 

секундомір, барометр-манометр, цифровий термометр, стакан об’ємом 600 мл, 

піпетка Пастера. 

Вказівки до виконання роботи 

В лабораторній роботі використовуються наступні фізичні поняття: 

електроліз, заряд, кількість речовини, закони Фарадея для електролізу, стала 

Фарадея, число Авогадро.  

Електроліз – розкладання речовин (наприклад, води, розчинів кислот, 

лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним 

струмом. Електричний заряд — скалярна фізична величина, квантована та 

інваріантна, яка є кількісною мірою властивості фізичних тіл або частинок 

речовини вступати в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд звичайно 
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позначають латинськими літерами q або Q. Одиницею вимірювання 

електричного заряду в системі одиниць СІ є кулон. 

Закони Фарадея – це основні закони електролізу. Встановлюють 

взаємозв’язок між кількістю електрики, яка проходить через електропровідний 

розчин (електроліт), і кількістю речовини, яка виділяється на електродах. 

Перший закон: маса m речовини, яка виділилась на електроді під час 

проходження електричного струму, прямо-пропорційна значенню електричного 

заряду q, пропущеного через електроліт kqm  , де k – електрохімічний 

еквівалент речовини, m – маса речовини, q – заряд.  

Другий закон: електрохімічні еквіваленти елементів прямопропорційні їх 

хімічним еквівалентам 
F

A
k


 , де A – атомна маса речовини,   – заряд її йона,  

F – стала Фарадея. Частка 


A
 називається хімічним еквівалентом. 

Число Фарадея або стала Фарадея – фізична стала, заряд моля електронів. 

Визначає масу речовини, що виділяється на електроді при електролізі. 

Позначається літерою F. Число Фарадея є добутком двох інших фізичних 

сталих eNF A . Числове значення сталої, рекомендоване CODATA і дорівнює F 

= 96 485.3399(24) Кл/моль. Число Авогадро – це кількість структурних одиниць 

(атомів, молекул або інших) в одному молі. Назване так на честь Амедео 

Авогадро, автора закона Авогадро. Число Авогадро позначають 
AN , є однією з 

найважливіших сталих у фізиці і хімії. Стала Авогадро дорівнює 

AN = 2323 1000000027.01002214129.6 
1ìîëü . 

Принцип роботи: Співвідношення між кількостями речовин, що 

виділилося в ході реакції на електроді і попереднім зарядом (кількістю 

електрики) описується відповідно до закону Фарадея. 

Хід роботи 

1. Зберіть експериментальну установку для вивчення законів Фарадея як 

показано на рис. 7. 

2. Включаємо установку. Проведіть вимірювання, фіксуючи покази 

амперметра. Визначаємо об’єми водню і кисню, які виділилися в результаті 

електролізу розчину сірчаної кислоти.  

4. Будуємо графік залежності між об’ємами водню і кисню, які виділилися 

в результаті електролізу розчину сірчаної кислоти, та зарядом, який пройшов 

через електроліз. 



 17 

 

Рис. 7. Експериментальна установка для вивчення законів Фарадея:  

1 - універсальне джерело струму, 2 - цифровий мультиметр, 3 - апарат Хофмана для 

електролізу, 4 - цифровий термометр, 5 - барометр-манометр, 6 – перемикач. 

Контрольні питання 

1. Що таке електроліз? 

2. Яка фізична величина називається електричним зарядом? 

3. Сформулюйте закони Фарадея. 

4. Як визначається число Фарадея? 

 

 

Лабораторна робота № 5. Побудова кривої заряджання конденсатора 

Мета роботи: Визначити ємність і опір в електричному колі, 

використовуючи побудовані графіки; визначити індуктивність і опір в 

електричному колі, використовуючи побудовані графіки. 

Обладнання: комутаційна коробка, перемикач, конденсатори ємністю 

2332 мкФ, 1 мкФ та 4,7 мкФ, резистори (100 Ом, 1 Вт; 1МОм, 1 Вт), 

з’єднувальна перемичка, джерело струму (0…12 В постійний струм /6 В, 12 В 

змінний струм), цифровий секундомір, цифровий мультиметр та з’єднувальний 

провідник довжиною 250 мм. 

1 

2 

5 

4 

3 

6 
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Вказівки до виконання роботи 

Конденсатор – це система з двох чи більше електродів (обкладок), які 

розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром 

обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати 

електричний заряд.  

Збирається електричне коло, яке складається з джерела живлення, ключа, 

послідовно з'єднаних резистора і конденсатора. Записується напруга на 

резисторі і сила струму в колі. Збирається електричне коло, яке складається з 

джерела живлення, ключа, послідовно з'єднаних опору і котушки. Записується 

напруга на котушці і сила струму в колі. 

Зміна струму з часом, коли конденсатор заряджають через резистор при 

постійній напрузі, визначається законами Кірхгофа RC

t

e
R

U
tI



)( . Щоб отримати 

залежність струму від значення ємності конденсатора, опору резистора та 

прикладеної напруги, варто систематично змінювати дані параметри.  

Хід роботи 

1. Зберіть установку для проведення експериментів як показано на 

рисунках 8 та 9. 

2. Внутрішній опір цифрового мультиметра і час рахунку не враховується. 

Резистор R1 є захисним, який обмежує струм при розряджанні конденсатора 

(перемикач знаходиться в положенні b).  

3. Проведіть вимірювання для конденсаторів різної ємності С, 

прикладаючи до них постійна напруга U; зарядку проводити через один і той 

же опір R. 

4. Проведіть вимірювання для різних опорів, зберігаючи незмінними 

ємність конденсатора і прикладену напругу.  

5. Проведіть вимірювання для різних напруг, зберігаючи незмінними 

ємність конденсатора і зарядний опір. 

6. Запишіть рівняння, що описує процес зарядки конденсатора в залежності 

від вимірюваних величин. 

7. Побудуйте графік залежності сили струму від часу для конденсаторів 

різної ємності при сталих значеннях опору і напруги. 

8. Побудуйте графік залежності струму від часу для резисторів з різним 

опором при сталих значеннях ємності та напруги. 
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Рис. 8. Експериментальна установка: 1 - джерело струму, 2 - комутаційна коробка,  

3 - перемикач, 4 - цифровий секундомір, 5 – конденсатори, 6 - цифровий мультиметр,  

7 – резистори. 

 

Рис. 9. Електрична схема установки. 

Контрольні питання 

1. Що таке конденсатор? Яке його призначення? 

2. Дайте визначення ємності конденсатора. Яка одиниця виміру ємності? 

3. Чому дорівнює енергія зарядженого конденсатора? 

 

 

Лабораторна робота № 6. Вивчення закону Кулона  

за допомогою установки Кобра-3 

Мета роботи: Визначити залежність сили між двома зарядженими сферами 

від напруги, що подається; знайти залежність сили взаємодії між двома 

зарядженими сферами від відстані між ними; знайти залежність заряду на 

1 

5 

6 

7 
4 

2 

3 
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заряджених сферах та від напруги, що подається і відстані між ними і 

визначити ємність установки. 

Обладнання: Інтерфейс «Кобра 3», базовий блок, USB з програмним 

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, вимірювальний модуль 

Ньютона, пара універсальних штекерів, датчик Ньютона, сфера (діаметр 40 мм), 

джерело постійного струму U=12 В, високовольтне джерело струму 0…10 кВ, 

високовольтний з’єднувальний провідник довжиною 500 мм, оптична лава 

довжиною 600 мм, ніжки до оптичної лави, з’єднувальні провідники довжиною 

100, 250 мм, бігунки для оптичної лави висотою штока 30 і 80 мм, електрометр, 

комутаційна коробка, черв’ячний бігунок, конденсатор (10 нФ/ 250 В).  

Вказівки до виконання роботи: 

При виконанні роботи «Вивчення закону Кулона за допомогою установки 

Кобра-3» використовуються наступні фізичні поняття: електричне поле, 

напруженість електричного поля, електростатична індукція, електрична стала, 

густина поверхневого заряду та електростатичний потенціал. 

Електричне поле – одна зі складових електромагнітного поля, що існує 

навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному 

вигляді при зміні магнітного поля. Електричне поле може спостерігатися 

завдяки силовому впливу на заряджені тіла. 

Напруженість електричного поля – це векторна фізична величина, яка 

дорівнює силі, яка діє у даній точці простору у даний момент часу на пробний 

одиничний електричний заряд у електричному полі 
q

F
E  , де F  – сила, q  – 

електричний заряд, E  – напруженість електричного поля. В системі СІ 

напруженість вимірюється у В/м, а на практиці здебільшого у В/см. 

Електростатична індукція – явище перерозподілу електричного заряду в 

тілах під впливом інших зарядів. Електрична стала - коефіцієнт пропорційності 

0  в законі Кулона, що визначає силу взаємодії двох точкових електричних 

зарядів, що перебувають в стані спокою. У Міжнародній системі одиниць (СІ) 

електрична стала вимірюється в Ф/м і рівна 8.85418782 ± 0,00000007 Ф/м. 

Густина поверхневого заряду – це кількість заряду, що припадає на одиницю 

площі. В системі СІ вимірюється в Кулонах на квадратний метр [
2ì

Êë
]. 

Електростатичний потенціал – це скалярна енергетична характеристика 

електростатичного поля, що характеризує потенційну енергію поля, якою 
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володіє одиничний заряд, поміщений у дану точку поля. Одиницею виміру 

потенціалу є 
Êë

Äæ
1 . Електростатичний потенціал дорівнює відношенню 

потенційної енергії взаємодії заряду з полем до величини цього заряду: 
q

Wp
 . 

 

Рис. 10. Експериментальна установка для дослідження закону Кулона:  

1 - система «Кобра 3», 2 - високовольтне джерело струму, 3 - датчик Ньютона, 4 - 

комутаційна коробка, 5 - оптична лава. 

Принцип роботи: Дві сфери знаходяться на відстані, яка вимірюється 

пересувним пристроєм. Вимірюється сила, що діє на сфери. Сфера із зарядом 

підключається до заданого ємкісному опору для вимірювання кількості заряду, 

за допомогою електрометричного підсилювача зчитується напруга на 

конденсаторі. 

Хід роботи 

1. Зберіть установку як показано на рис. 10. З'єднувальні шнури з високою 

напругою повинні знаходитися на максимальній відстані один від одного, 

оскільки слід виміряти силу між сферами.  

2. Підключіть з’єднувач 8 електрометричного підсилювача до входу 

установки Кобра 3 «Analog In 2/S2». Розмістіть з’єднувальний штепсель між 1 

та 2, а конденсатор між 1 і 9. Слідкуйте, щоб напруга не перевищувала 10 В.  

2 

1 
3 

4 

5 



 22 

        

     Рис. 11: Меню графобудівника.              Рис. 12: Вікно вибору опцій для каналів. 

3. Підключіть установку Кобра 3 до порту комп’ютера COM1, COM2 або 

USB (для приєднання до порту USB використовуйте перетворювач USB - 

RS232 14602.10). Запустіть програму вимірювання і в меню «Gauge» 

(«Устройство») виберіть «PowerGraph» («Графопостроитель»). Додайте «Virtual 

device» («Виртуальное устройство»), натиснувши на білу кнопку зліва зверху. 

Натисніть на кнопку бірюзового кольору в меню «Virtual device» й виставте 

опцію ручного входу для двох каналів, щоб при записі напруга і відстань між 

сферами при вимірюванні вводити вручну. В меню «Precision» («Точность») 

введіть кількість знаків після коми (рис.11 та 12).  

4. Натисніть на «Analog In 2/S2» й перевірте наступні параметри (рис. 13): 

 

Рис. 13.  

5. Натисніть на датчику «Ньютон» й виберіть наступні параметри (рис. 14): 
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Рис. 14. 

6. Перед початком вимірювань натисніть на кнопку «Tara». На рис. 15 

подано меню «Settings» («Установки») для графобудівника: 

7. Розмістіть сфери на певній відстані. Натисніть кнопку «Tara» в меню 

«Module port» («Порт модуля»). Натиснівши «Continue» («Далее») розпочніть 

вимірювання. Встановіть певну напругу на високовольтному джерелі струму. В 

меню графобудівника введіть значення напруги і відстані. 

8. Після того, як коливання значень сили взаємодії стабілізуються, 

збережіть значення («Save value»). 

 

Рис. 15. 

9. Вимірювання можна розпочинати з 0 кВ, поступово покроково 

збільшуючи напругу. Відстань можна збільшувати з кроком в кілька міліметрів. 

Натисніть кнопку «Tara».  

10. Побудуйте графік залежності сили від квадрату напруги 2U  для заданої 

відстані. Побудуйте графіки для різних відстаней. Побудуйте графік залежності 
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сили від величини, яка обернена квадрату відстані 
2

1

x
 для заданої напруги. 

Побудуйте графіки для різних значень напруг. 

11. Натиснувши «Continue», розпочніть вимірювання. Подайте високу 

напругу на сфери і уведіть значення відстані та напруги. Дисплей напруги 

підсилювача 2U  має показувати нуль. Під’єднайте синій кабель заземлення до 

гнізда 2 електрометричного підсилювача. Перенесіть заряд однієї з сфер на 

конденсатор, від’єднавши високовольтний провідник від високовольтного 

джерела струму й підключіть його до синього гнізда підсилювача замість 

кабелю заземлення й знову від’єднайте. На дисплеї напруги підсилювача 2U  

відображається значення напруги в пропорції до заряду на сфері. Натиснувши 

на «Save value», збережіть дані й знову заземліть конденсатор. 

12. Побудуйте графік залежності заряду від високої напруги для заданої 

відстані між сферами. Побудуйте графіки для різних відстаней.  

Контрольні питання 

1. Як формулюється закон Кулона? 

2. Що називається напруженістю електричного поля? 

3. Яке призначення силових ліній? 

4. Що називається потенціалом електростатичного поля?  

5. Що визначає електрична стала?  

 

 

Лабораторна робота № 7. Дослідження магнітного поля Землі 

Мета роботи: Визначити магнітний потік пари котушок Гельмгольца і 

побудувати графік залежності потоку від струму в котушці; розрахувати 

калібрувальний коефіцієнт системи Гельмгольца з тангенса кута нахилу кривої; 

визначити горизонтальну складову магнітного поля Землі накладенням поля 

системи Гельмгольца; визначити кут нахилу, який необхідний для розрахунку 

вертикальної складової магнітного поля Землі. 

Обладнання: Пара котушок Гельмгольца, універсальне джерело струму, 

реостат (100 Ом, 1,8 A), цифровий тесламетр, датчик Холла, цифровий 

мультиметр, компас, циліндрична опора, прямокутний затискач, стрижень 

прямокутного перерізу довжиною 250 мм, трубка-стійка із затискачем, 

з’єднувальний провідник довжиною 1000 мм. 

Вказівки до виконання роботи 
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Досліджувані поняття: однорідне магнітне поле, густина магнітного потоку 

та котушки Гельмгольца. 

Магнітне поле – це складова електромагнітного поля, яка створюється 

змінним у часі електричним полем, рухомими електричними зарядами або 

спінами заряджених частинок. Основною характеристикою величини і 

напрямку поля є магнітна індукція. Магнітне поле називається однорідним, 

коли магнітна індукція не змінюється ні за величиною, ні за напрямком. 

Густина магнітного потоку - це магнітний потік, що припадає на одиницю 

площі. В системі СІ вимірюється в веберах на квадратний метр [
2ì

Âá
]. 

Котушки Гельмгольца – це два однакових витка котушки зі струмом 

одного напрямку, розташовані один від одного на відстані, рівному їх радіусу. 

У просторі між витками (котушками) поздовжня складова магнітного поля має 

високий ступінь однорідності. Коли струм відсутній магнітна голка 

магнітометра напрямлена на E
h B  («північ/південь») магнітного поля Землі. 

Якщо ж буде струм, кут нахилу голки буде   і голка покаже в напрямку R
hB . У 

випадку   = 90º маємо розміщення, яке подано на рис. 16.  

 
Рис. 16. 

Застосувавши теорему синусів, отримаємо: 
 

E
h

H
h

B

B













sin

sin

sin

sin
      (1) 

Коли вісь котушки проходить перпендикулярно напрямку «північ/південь» 

(  = 90º), матимемо: ctgBB H
h

E
h         (2). 

Тоді KIB HH
h  . З виразу (1) KIB HE

h 




sin

sin
        (3) 

Якщо KI H   показати як залежність від 




sin

sin
, то горизонтальну складову 

магнітного поля Землі можемо знайти з тангенса кута нахилу. 
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З рис. 16 знаходимо вертикальну складову E
V B і кут нахилу  21

2

1
   та 

tgBB E

H

E

V  . Загальна величина EB  визначається так:    22

E

h

E

V

E BBB  . 

Принцип роботи: Постійне магнітне поле відомих величин і напрямку 

накладається на магнітне поле Землі з невідомими характеристиками. 

Визначити магнітне поле Землі, знаючи величину і напрямок кінцевої щільності 

потоку. 

Хід роботи 

1. Зберіть установку, яка зображена на рисунку 17. Котушки Гельмгольца 

з’єднанні послідовно й під’єднані до генератора постійного струму через 

реостат. В якості амперметра використовуємо цифровий мультиметр. Датчик 

Холла закріплюємо в штатив. 

2. За допомогою циліндричної основи розмістіть магнітометр між 

котушками так, щоб центр круга співпадав з центром пари котушок.  

 

Рис. 17. Експериментальна установка для вивчення магнітного поля Землі:  

1 - пара котушок Гельмгольца, 2 - реостат, 3 - універсальне джерело струму, 4 - 

цифровий мультиметр, 5 - цифровий тесламетр, 6 - датчик Холла. 

3. Позначте напрямок «північ/південь» на градуйованому крузі для 

котушок без струму. Щоб визначити горизонтальну складову H
hB  магнітного 

поля Землі, виміряйте залежність кута відхилення   магнітної голки від свого 

початого положення від малих струмів котушки. Змініть полярність струму 

котушки й повторіть вимірювання.  

4. Кут φ між напрямком «північ/південь» і віссю пари котушок знаходимо 

з максимального відхилення голки при короткому замикані резистора, при не 

підключеному в коло амперметрі й струмі в 4 А. 

1 

2 

3 
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5. Коли струм не включено поверніть градуйований круг магнітометра в 

вертикальну площину так, щоб магнітна голка показувала кут відхилення 1 .  

Контрольні питання 

1. Що собою являє магнітне поле? 

2. Який вигляд має магнітне поле Землі?  

3. Які величини є елементами земного магнетизму, як вони визначаються 

4. Що собою являють котушки Гельмгольца? 

 

 

Лабораторна робота № 8. Вивчення магнітного  

моменту магнітного поля струму 

Мета роботи: Встановити функцію залежності величини обертального 

моменту, який діє на рамку зі струмом, від: а) значення індукції зовнішнього 

магнітного поля; б) кута між напрямком вектора магнітної індукції зовнішнього 

поля і напрямком вектора магнітного моменту рамки; в) значення магнітного 

моменту рамки. 

Обладнання: одна пара котушок Гельмгольца, набір кільцеподібних 

провідників, торсіонний динамометр чутливістю 0,01 Н, тримач котушки для 

торсіонного динамометра, розподільне пристосування, універсальне джерело 

струму, трансформатор з випрямлячем 15 В зм./12 В пост./ 5 A, цифровий 

мультиметр, основа для штатива, стрижень прямокутного перерізу довжиною 

630 мм, прямокутний затискач та з’єднувальний провідник 750 мм.  

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням роботи варто проаналізувати фізичні поняття: 

обертальний момент, магнітний потік, однорідне магнітне поле, котушки 

Гельмгольца. Обертальний момент – це величина, що характеризує 

обертальний ефект сили при дії на тверде тіло, наприклад, на обертовий вал. У 

механіці обертальний момент - це добуток однієї з сил, що складає пару сил, на 

плече (вiдстань мiж лiнiями дїї сил пари). Магнітним потоком (потоком вектора 

магнітної індукції) через площадку dS називається скалярна фізична величина, 

яка дорівнює:  BdSCosdÔ  . 

Магнітне поле називається однорідним, якщо у всіх його точках вектори 

магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком. В іншому 

випадку магнітне поле називається неоднорідним. Котушки Гельмгольца – це 
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два однакових витка (котушки) зі струмом одного напрямку, розташовані один 

від одного на відстані, рівному їх радіусу. У просторі між витками (котушками) 

поздовжня складова магнітного поля володіє високим ступенем однорідності. 

Принцип роботи: На рамку із струмом, поміщену в однорідне магнітне 

поле з боку поля діє обертаючий момент. Його величина залежить від числа 

витків рамки, її радіуса, струму, що протікає в ній, а також від величини 

зовнішнього поля. 

Експериментальна установка 

На спеціальних тримачах закріплено котушки Гельмгольца, до яких 

підведений електричний струм від універсального джерела струму. В 

електромагнітне поле поміщено рамку, яка закріплена на торсіонному 

динамометрі.  

 

Рис. 18. Загальний вигляд установки для визначення магнітного  

моменту в магнітному полі»: 1 - торсіонний динамометр, 2 - котушки Гельмгольца,  

3 - універсальне джерело струму, 4 – трансформатор, 5 - цифровий мультиметр. 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Встановіть вид залежності обертального магнітного моменту, 

діючого на контур зі струмом, поміщеного в однорідне магнітне поле, від 

величини струму в котушках Гельмгольца. 

1. Зберіть установку згідно рис.18. Підключіть джерела живлення. 

2 

3 

5 

4 

1 
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2. Виберіть контур для експерименту. Зафіксуйте струм, що проходить 

через нього. 

3. Зміняючи струм у котушках Гельмгольца, дані запишіть у таблицю 8.1. 

4. Змінюємо струм в контурі у 3-5 разів, кожен раз повторюючи 

вимірювання. Фіксуємо результати вимірювань. Оцініть похибку вимірювань. 

5. Порівняйте одержані експериментально дані та зробіть висновок. 

Таблиця 8.1. 

№  r , см I , А U , В B , Тл 

     

     

     

Завдання 2. Встановіть функцію залежності обертального магнітного 

моменту, діючого на контур із струмом, поміщеного в однорідне магнітне поле, 

від числа витків контуру. 

1. Зберіть установку згідно рис.18. Підключіть джерела живлення. 

2. Виберіть контур для експерименту. Зафіксуйте струм, що проходить 

через нього. Зафіксуйте струм у котушках Гельмгольца. 

3. Замініть контур. Виконайте дослід 3–4 рази. Зафіксуйте результати 

вимірювань (таблиця 8.1). Оцініть похибку вимірювань. 

Завдання 3. Встановіть вид залежності обертального магнітного моменту, 

діючого на контур із струмом, поміщеного в однорідне магнітне поле від кута 

між магнітним моментом контуру і напрямком магнітного поля. 

Завдання 4. Встановіть вид залежності обертального магнітного моменту, 

діючого на контур із струмом, поміщеного в однорідне магнітне поле від 

струму в контурі. 

Завдання 5. Встановіть вид залежності обертального магнітного моменту, 

діючого на контур із струмом, поміщеного в однорідне магнітне поле від 

діаметра контуру. 

Контрольні запитання 

1. Яку фізичну величину називають магнітним потоком? 

2. Що називається магнітним моментом? Як визначити його напрямок? 

3. Яка будова котушок Гельмгольца? 

4. Що називається індукцією магнітного поля і в яких одиницях вона 

вимірюється? 
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Лабораторна робота № 9. Визначення магнітної індукції  

за допомогою системи «Кобра-3» 

Мета роботи: Визначити залежність напруги датчика від напруженості 

магнітного поля; визначити залежність напруги датчика від частоти магнітного 

поля; визначити залежність напруги датчика від кількості витків котушки; 

визначити залежність напруги датчика від поперечного перерізу котушки. 

Обладнання: Інтерфейс «Кобра 3», базовий блок, USB з програмним 

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, вимірювальний модуль 

«Функціональний генератор», котушка збудження висотою 750 мм з 485 

витків/метр, індукційні котушки (300 витків, d=40 мм; 300 витків, d=32 мм; 300 

витків, d=25 мм; 200 витків, d=40 мм; 100 витків, d=40 мм; 150 витків, d=25 мм; 

75 витків, d=25 мм), з’єднувальні провідники довжиною 750 та 2000 мм. 

Вказівки до виконання роботи 

При виконанні лабораторної роботи варто розкрити зміст рівняння 

Максвелла, вихрове електричне поле, магнітне поле, магнітний потік. 

Рівняння Максвелла – система диференціальних рівнянь, що описують 

електромагнітне поле і його зв'язок з електричними зарядами і струмами у 

вакуумі у суцільних середовищах. Разом з виразом для сили Лоренца 

утворюють повну систему рівнянь класичної електродинаміки. Рівняння, 

сформульовані Джеймсом Клерком Максвеллом на основі накопичених до 

середини XIX століття експериментальних результатів, зіграли ключову роль у 

розвитку уявлень теоретичної фізики. Вони мали вирішальний, вплив на всі 

галузі фізики, безпосередньо пов'язані з електромагнетизмом, але й на розвиток 

фундаментальних теорій, предмет яких не зводився до електромагнетизму 

(одним з найяскравіших прикладів тут може служити спеціальна теорія 

відносності). 

Вихрове електричне поле – електричне поле, що виникає в результаті зміни 

магнітного поля за законом електромагнітної індукції. Вихрове електричне 

поле безпосередньо не пов'язане з електричними зарядами і його лінії 

напруженості не можуть починатися чи закінчуватися на цих зарядах, а є 

замкнутими, як і лінії індукції магнітного поля. 

Магнітне поле – це складова електромагнітного поля, яка створюється 

змінним у часі електричним полем, рухомими електричними зарядами або 

спінами заряджених частинок. Магнітний потік – потік вектора магнітної 

індукції. Магнітний потік позначається зазвичай грецькою літерою Φ, 
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вимірюється у системі СІ у Веберах. Магнітний потік через нескінченно 

маленьку площадку dS визначається як BdSCosdÔ  , де B – значення індукції 

магнітного поля, θ – кут між напрямком поля й нормаллю до поверхні.  

Магнітна індукція – векторна фізична величина, основна характеристика 

величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай 

позначають латинською літерою B. У системі СІ вимірюється в теслах (Тл). 

Принцип роботи: У котушці виникає магнітне поле зі змінною частотою 

та напруженістю. Визначається залежність напруги, індукованого поперек 

тонких котушок, що знаходяться в довгій котушці, від частоти, кількості витків, 

діаметра і напруженості поля. 

Хід роботи 

1. Зберіть експериментальну установку (рис. 19). Під’єднайте котушку 

збудження до модулю функціонального генератора, а індукційні котушки 

розмістіть всередині котушки збудження й з’єднайте їх «Аналоговим входом 

2/S2» (“Analog In 2/S2”) – роз’єднувачі жовтого кольору (+ и -).  

2. Під’єднайте експериментальну установку Кобра 3 до порту комп’ютера 

COM 1, COM 2 або USB. Запустіть програму для проведення вимірювань та 

виберіть в меню «Gauge» («Устройство») «Графопостроитель» (“PowerGraph”). 

У вікно, що з’явилося, натисніть на символ функціонального генератора.  

3. За допомогою функціонального генератора виміряйте силу струму при 

заданій частоті. 

4. Натисніть на символ «Аналоговый вход 2/S2» (“Analog In 2/S2”) та 

виберіть режим для модуля «Импульсное измерение» (“Burst measurement”), як 

показано на рис.20. 

 

Рис. 19. Експериментальна установка: 1 – система «Кобра 3», 2 - вимірювальний 

модуль «Функціональний генератор», 3 - котушка збудження, 4 - індукційні котушки. 

1 

2 3 

4 
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Рис. 20. Вікно модуля «Імпульсне вимірювання». 

 

5. Виконайте вимірювання для кожної котушки. Починається виконання 

натисненням кнопки «Далее» (“Continue”). Визначте тангенс кута нахилу 

графіка кривої в лінійному виді за допомогою опції «Наклон» (“Regression”). 

6. У вікні «Установка» (“Setup”) виберіть частоту функціонального 

генератора від 100 до 1000 Гц при постійній силі струму (рис. 22). Визначте 

тангенс кута нахилу графіка кривої для подальших розрахунків. 

 

Рис. 21. Вікно «Установки» для зміни частоти. 

Контрольні питання 

1. Дати визначення магнітної індукції, одиниці вимірювання. 

2. Як визначити напрямок вектора магнітної індукції? 

3. Яке електричне поле називають вихровим? 

4. Що таке магнітний потік? В чому він вимірюється? 
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Лабораторна робота № 10. Вивчення повного контуру  

за допомогою установки Кобра-3 

Мета роботи: Визначити резонансну частоту послідовного коливального 

контуру для з- та без демпфуючого резистора; визначити резонансну частоту 

паралельного коливального контуру для з- та без демпфуючого резистора. 

Обладнання: Інтерфейс «Кобра 3», базовий блок, USB з програмним 

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, котушка із 300 витками, 

комунікаційна коробка, вимірювальний модуль «Функціональний генератор», 

резистори (10 Ом, 1 Вт; 1кОм, 1 Вт; 47 Ом, 1 Вт; 470 Ом, 1 Вт), з’єднувальна 

перемичка, конденсатори (1 мкФ/250 В; 100 нФ/250 В), з’єднувальні 

провідники довжиною 250 та 500 мм. 

Вказівки до виконання роботи 

При вивченні повного контуру використовуються наступні фізичні 

поняття: коливальний контур, послідовний коливальний контур, паралельний 

коливальний контур, кут зсуву фаз, коефіцієнт добротності, ширина смуги та 

загасання. 

Коливальний контур – це електричне коло, складене з резистора, ємності та 

індуктивності, в якому можливі коливання напруги й струму. Коливальні 

контури широко застосовуються в радіотехніці та електроніці, зокрема в 

генераторах електричних коливань, в частотних фільтрах. Вони 

використовуються практично в кожному електротехнічному пристрої. 

Послідовний контур – це такий коливальний контур, в якому джерело 

живлення підключено послідовно. Паралельний контур – це такий коливальний 

контур, в якому джерело живлення підключено паралельно. Кут зсуву фаз   

називається електричним кутом. Він, так само як і геометричний кут, 

вимірюється в градусах чи радіанах. Добротність – це кількісна характеристика 

резонансних властивостей коливальної системи, яка вказує в скільки разів 

амплітуда сталих вимушених коливань при резонансі перевищує амплітуду 

вимушених коливань далеко від резонансу, тобто в області настільки низьких 

частот, де амплітуду вимушених коливань можна вважати не залежною від 

частоти. Добротність коливального контуру визначається головним чином 

добротністю котушки індуктивності: 
r

wL
Q  . 

Декремент загасання - кількісна характеристика швидкості згасання 

коливань. Декремент згасання d дорівнює натуральному логарифму відношення 
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двох подальших максимальних відхилень х величини, що коливається, в одну і 

ту ж сторону. Ця величина зворотня числу коливань, після закінчення яких 

амплітуда спадає в е раз. 

Принцип роботи: Сила струму і напруга паралельного і послідовного 

коливального контуру залежать від частоти. Розраховується ширина 

резонансної смуги і коефіцієнт добротності. 

Хід роботи 

1. Зберіть експериментальну установку як показано на рис 22.  

2. Під’єднайте експериментальну установку Кобра 3 до порту комп’ютера 

COM 1, COM 2 або USB. Запустіть програму для проведення вимірювань та 

виберіть Універсальний самописець системи Кобра 3. Розпочніть вимірювання, 

використовуючи параметри, які зображено на рис. 23. 

 

Рис. 22. Експериментальна установка: 1 – система «Кобра 3», 2 - вимірювальний 

модуль «Функціональний генератор», 3 - конденсатори, 4 - котушка із 300 витками. 

 

Рис. 23. Вікно налаштування універсального самописця системи «Кобра 3». 

 

1 

2 
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3. Побудуйте наступні графіки: залежність загального струму контуру від 

частоти в послідовному резонансному контурі; залежність загальної напруги 

від частоти в послідовному резонансному контурі; залежність загального опору 

від частоти в послідовному резонансному контурі; залежність загальної 

напруги від частоти в паралельному резонансному контурі; залежність 

загальної сили струму від функції частоти в паралельному резонансному 

контурі; залежність загального опору від функції частоти в паралельному 

резонансному контурі. 

Контрольні питання 

1. Що таке коливальний контур? 

2. Охарактеризуйте послідовний та паралельний контури. 

3. Яку форму мають вільні електромагнітні коливання, що виникають у 

коливальному контурі? 

4. Чи відбуватимуться електромагнітні коливання в контурі, якщо надати 

енергії котушці індуктивності, а не конденсатору? 

 

 

Лабораторна робота № 11. Зв’язані коливальні контури 

Мета роботи: Визначити добротність коливальної системи; побудувати 

амплітудно-частотну характеристику при критичному зв'язку; побудувати 

амплітудно-частотну характеристику при оптимальному зв'язку. 

Обладнання: Функціональний генератор 4 Гц … 6 МГц, двохканальний 

осцилограф частотою 30 МГц, котушки зв’язку (75 мкГн, 150 мкГн, 350 мкГн), 

змінний конденсатор ємністю 500 пФ, котушка з 150 витками, резистори (22 

кОм, 1 Вт; 47 кОм, 1 Вт; 100 кОм, 1 Вт; 1 МОм, 1 Вт; 82 кОм, 1 Вт), 

конденсатор ємністю 470 пФ, з’єднувальна перемичка, струбцина, 

демонстраційна шкала довжиною 1 м, комутаційна коробка, з’єднувальні кабелі 

з BNC - роз’єднувачами довжинами 750 та 1500 мм, з’єднувальний провідник 

довжиною 250 мм. 

Вказівки до виконання роботи 

При виконанні лабораторної роботи «Зв’язані коливальні контури» маємо 

такі фізичні поняття: резонанс, добротність та характеристичний опір. 

Резонанс – це явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання 

у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань. 

Добротність коливальної системи – це фізична величина, яка показує у скільки 
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разів амплітуда вимушених коливань системи при резонансі перевищує 

амплітуду коливань при його відсутності. Добротність коливального контуру 

визначається головним чином добротністю котушки індуктивності: 
r

wL
Q  . 

Добротність також визначається з формули 
r

Q


 , де 
C

L
  - 

характеристичний опір контуру.  

Принцип роботи: За допомогою осцилографа визначається добротність. 

Експериментально визначають критичний та оптимальний зв'язок. За 

результатами вимірювань будується амплітудно-частотна характеристика. 

Хід роботи 

1. Зберіть установку як показано на рис. 24.  

 

Рис. 24. Експериментальна установка для дослідження зв’язаних коливальних контурів: 

1 - Функціональний генератор, 2 – конденсатор, 3 – резистори, 4 - демонстраційна шкала,  

5 - двохканальний осцилограф, 6 – котушки, 7 - комутаційні коробки. 

3. Увімкніть обладнання та налаштуйте на резонанс. Отримайте чіткі 

зображення на екрані осцилографа. Зафіксуйте їх та визначте добротність.  

4. Побудуйте амплітудно-частотну характеристику при критичному зв'язку. 

5. Побудуйте амплітудно-частотну характеристику при оптимальному 

зв'язку. 

Контрольні питання 

1. Що таке резонанс? Які види резонансів бувають?  

2. Що таке резонанс напруг та струмів? 

3. Що таке добротність коливальної системи? 

4. Чому дорівнює опір при резонансі для паралельного та послідовного 

контурів? 

1 

2 

5 

3 

7 

6 

4 



 37 

ПІСЛЯМОВА 

Застосування сучасного нового обладнання у навчанні - одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки новому 

обладнанні на якісно вищому рівні реалізується принцип наочності навчання, 

який спирається на діалектико-матеріалістичну теорію пізнання, суть якої 

полягає у сходженні до абстрактного мислення, а від нього до практики.  

Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування 

учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою 

досягається шляхом впровадження нового обладнання, організації процесу 

навчання. Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів 

досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти 

реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових 

педагогічних підходів, впровадження нових технологій, що модернізують 

навчальний процес. 

Новітнє обладнання німецького виробника «PHYWE», яке в останній час 

активно впроваджується в навчально-виховний процес, дає можливість 

досягнути таких педагогічних цілей: підтримки групових і індивідуальних 

форм навчання при вивченні фізики в умовах класно-урочної системи; 

створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і 

новаторських технологій навчання фізики; підвищення пізнавального інтересу 

учнів до вивчення фізики шляхом створення умов самодослідження природних 

явищ; забезпечення диференційованого підходу до вивчення фізики тощо. 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

ЗМІСТ 

ВСТУП                                                                                                                  3 

Лабораторна робота № 1. Визначення питомого заряду електрона               4 

Лабораторна робота № 2. Вимірювальний місток Уїнстона                           8 

Лабораторна робота № 3. Баланс струмів. Вивчення сил, які діють на 

провідник у магнітному полі»                                                                                  12 

Лабораторна робота № 4. Вивчення законів Фарадея                                    15 

Лабораторна робота № 5. Побудова кривої заряджання конденсатора       17 

Лабораторна робота № 6. Вивчення закону Кулона за допомогою 

установки Кобра-3                                                                                                     19 

Лабораторна робота № 7. Дослідження магнітного поля Землі                    24 

Лабораторна робота № 8. Вивчення магнітного моменту магнітного  

поля струму                                                                                                                27 

Лабораторна робота № 9. Визначення магнітної індукції за допомогою 

установки Кобра-3                                                                                                     30 

Лабораторна робота № 10. Вивчення повного контуру за допомогою 

установки Кобра-3                                                                                                     33 

Лабораторна робота № 11. Зв’язані коливальні контури                              35 

ПІСЛЯМОВА                                                                                                     37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

Слюсаренко Віктор Володимирович, 

Садовий Микола Ілліч 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт з електрики та магнетизму із новітнім 

обладнанням «PHYWE» 

 

 

 

 

 

 

Здано до набору 15 травня 2013 р. Підписано до друку 15.05.2013 р. 

Формат А 5. Папір офсетний. Друк цифровий дублікатор. 

Умовних друкованих аркушів 2,02. Тираж 100 екземплярів. 

 
 

 
Зауваження та пропозиції надсилайте за адресою: м. Кіровоград, 

вул. Шевченка, 1. Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка, кафедра фізики та методика її викладання. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 


