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ББК 22.3-ф 

 В.В.Слюсаренко, М.І.Садовий 



ВСТУП 

Навчання фізики у середніх освітніх закладах ґрунтується на прикладній 

основі. В цьому зв’язку актуальним є розробка новітнього обладнання з ШФЕ. 

Промислова індустрія шкільного приладобудування в державі знаходиться на 

початковому етапі розвитку.  

Варто відзначити, що обладнання німецького виробника «PHYWE» 

«підкупляє» чималою кількістю факторів. Так, для підготовки до виконання 

фізичного експерименту з даним обладнанням не потрібно затрачати багато 

часу, наявна можливість представляти досліднику вже зарані зібрану установку, 

мобільність демонстрацій, легкість їх зібрання. Ось такі переваги надає дане 

обладнання, якщо говорити щодо умов користування ним.  

В даному посібнику представлено виконання дев’яти лабораторних робіт з 

оптики, термодинаміки та атомної фізики за допомогою новітнього 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» (рис. 1), яка використовується для отримання вимірювань та 

обчислень при проведені експериментів з фізики, хімії і біології.  

Розглянемо технічні дані системи «Кобра 3». На передній панелі приладу 

розміщені модуль порт ± 10 В; з'єднання виконується 25-контактним Sub-D; 

датчик порту на ± 30/10 V; тип з'єднання виконується 4 міліметровим гніздом; 

з’єднання за допомогою 9-контактного Sub-D; вхід заземлення; вхідний опір на 

500 кОм; датчик порт на ± 30/10/3/1/0,3/0,1 V; з'єднання проводиться 4-а 

розетками; вхідний опір на 1 МОм.  

Для всіх аналогових входів максимальна частота дискретизації 500 кГц; 

Інтернет частота дискретизації 5 кГц; пакетний режим 5 Гц ... 500 кГц; 

роздільна здатність 12 біт; граничний захист напруги 230 В змінного струму; 

тригер з регулятором. Таймери/лічильника мають значення 32 біт, дозвіл 800 

нс, тип з'єднання 4 розетки. Таймери/лічильника мають значення 40 біт, дозвіл 

200 нс, тип з'єднання 4 розетки; аналоговий вихід управління ± 10 В, роздільна 

здатність 12 біт, тип з'єднання 9-контактний Sub-D. 

 



 

Рис. 1. Cистема «Кобра 3». 

 

Загальні дані: напруга живлення 12 В, потужність 6 Вт, інтерфейс USB, 

швидкість передачі даних 115200 біт/с, пам'ять 12000 значень, розміри (мм) 190 

х 135 х 90. Надійний пластиковий корпус на ніжках, кілька варіантів фіксації і 

бічний варіант стикування для зручної роботи із обладнанням. Обладнання 

надійно працює, потребує належної теоретичної та практичної підготовки 

викладачів, лаборантів, студентів та учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторна робота № 1  

«Рівняння стану ідеального газу з використанням установки Кобра-3» 

Мета роботи: Перевірити Закон Гей-Люсака; розрахувати універсальну 

газову сталу і коефіцієнт температурного розширення; перевірити закон Шарля 

газу; перевірити закон Бойля-Маріота.  

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

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, з’єднувальний провід RS – 232, 

прямокутний затискач, вимірювальний модуль тиску для інтерфейсу, 

вимірювальний модуль температури NiCr–Ni діапазону вимірювання 0…330 оС, 

конвектор для інтерфейсу з 25-ти пінового роз’ємну та 9-ти піновий, термопара 

NiCr–Ni, скляний кожух, скляний шприц об’ємом 100 мл, напівпровідникова 

термопара для інтерфейсу, нагрівник, регулятор потужності для печі, Н-подібна 

опора, стрижень круглого перерізу діаметру 10 мм й довжиною 250 мм, два 

універсальні затискачі (один з них з шарніром), круглий магніт діаметром 200 

мм й довжиною 10 мм, магнітний брусок для магнітного змішувача довжиною 

30 мм, скляна мірна мензурка об’ємом 250 мл, скляна воронка з верхнім 

діаметром 50 мм, пластиковий перехідник з 3-5 на 6-10 мм, силіконові трубки 

діаметром 2 та 7 мм, гумова пробка, хомут. 

Вказівки до виконання роботи 

При виконанні даної лабораторної роботи відбувається засвоєння 

наступних фізичних понять: рівняння стану ідеального газу, універсальна 

газова стала, тиск, температура, об’єм, температурний коефіцієнт об’ємного 

розширення, закон Шарля, закон Гей-Люссака, закон Бойля-Маріотта. 

Стан заданої маси визначається значеннями трьох макропараметрів: тиску 

р, об’єму V і температури Т. Зазначений зв'язок може бути заданий аналітично 

у вигляді функції const)T;V;p(F  . Співвідношення, що визначає зв'язок між 

параметрами p, V і Т, називається рівнянням стану. Найпростішими 

властивостями володіє газ, розмірами молекул та взаємодією між ними 

нехтують. Такий газ називають ідеальним. Рівняння стану ідеального газу має 

вигляд: 

RTpV  . 

Це рівняння називають рівнянням Менделєєва–Клапейрона Маємо в даному 

рівнянні фізичну величину  – кількість речовини, яка вимірюється в молях. 

Моль – міра кількості речовини. В одному молі будь-якої речовини вміщується 



стільки ж частинок, скільки їх знаходиться у вуглеці масою 0,012 кг. Це число 

називають числом Авогадро: 
123

A моль10*02,6N  . R – універсальна газова 

стала: 
Кмоль

Дж
R


 31,8 . Маса одного моля речовини називається молярною 

масою: 
моль

кг
NmM A0 .  

Теплоємністю тіла називають фізичну величину, яка дорівнює кількості 

теплоти, яку необхідно надати тілу для нагрівання на 1 К: 

dT

Q
C


 ,     







К

Дж
C . 

Теплоємність одного моля речовини називається молярною теплоємністю: 




C
C ,    









Кмоль

Дж
C . 

Теплоємність одиниці маси речовини називають питомою теплоємністю: 

m

C
c  ,     









Ккг

Дж
C . 

Між молярною і питомою теплоємністю існує наступний зв'язок: 
M

C
c


 .  

Теплоємність є функцією процесу, оскільки вона залежить від процесу, 

при якому систему переводять з одного стану в інший [2, с. 102-112]. 

Ізопроцесом називають процес переходу газу з одного стану в інший при 

одному фіксованому макропараметрі. Процес, при якому об’єм газу 

залишається сталим, називається ізохоричним. З рівняння Менделєєва–

Клапейрона випливає, що при незмінній кількості речовини const
T

p
  – закон 

Шарля: При постійному об’ємі відношення тиску до абсолютної температури є 

величиною сталою. Робота газу при ізохоричному процесі дорівнює нулю, 

оскільки dV = 0. Тоді математичне вираження першого закону термодинаміки 

приймає вигляд: dUQV  . Для одного моля газу dTCQ VV  , де VC  – 

молярна теплоємність газу при постійному об’ємі. Після відповідної 

підстановки вираження для зміни внутрішньої енергії приймає вигляд: 

dTCdU V  і  12V12 TTCUU    , звідси одержуємо формулу внутрішньої 

енергії, як функцію температури: TCU V . Для довільної маси газу остання 

формула приймає вигляд: TCU V .  



Процес переходу газу з одного стану в інший при постійному тиску 

називається ізобаричним. З рівняння стану ідеального газу випливає: 

const
T

V
  – закон Гей–Люссака: при постійному тиску відношення об’єму до 

абсолютної температури є величиною постійною. Математичне вираження 

першого закону термодинаміки для ізобаричного процесу має вигляд: 

pdVdUQp  . Розділивши ліву і праву частини останньої рівності на dТ 

одержимо: 
dT

dV
p

dT

dU

dT

Q



 або 

dT

dV
pCC Vp  , де pC  – молярна теплоємність 

газу при постійному тиску. Рівняння стану одного моля ідеального газу має 

вигляд: RTpV  . Продиференціюємо останнє рівняння з урахуванням умови 

сталого тиску, отримуємо: RdTpdV  або  R
dT

dV
p  . З останнього виразу 

випливає, що робота одного моля ідеального газу при ізобаричному його 

нагріванні на 1К дорівнює значенню універсальної газової сталої. Після 

відповідної підстановки формула молярної теплоємності при постійному тиску 

набуває вигляд: 

RCC Vp  . 

Отримане рівняння називається рівнянням Майєра.  

Важливою характеристикою газів є відношення 
V

p

C

C
, що позначається 

буквою  і називається постійною адіабати. З урахуванням рівняння Майєра 

можна записати: 
VV

p

C

R
1

C

C
 , звідки одержуємо формулу для молярної 

теплоємності при постійному об’ємі: 
1

R
CV


 . Підставивши отриману 

формулу у вираз для внутрішньої енергії, одержуємо: 

1

pV

1

RT
U







 . 

Ізотермічним називають процес переходу газу з одного стану в інше при 

сталій температурі. З рівняння Менделєєва–Клапейрона випливає закон Бойля-

Маріотта: constpV   – при незмінній температурі для даної маси газу добуток 

його тиску на об’єм є величиною сталою [2, с. 118-127]. Оскільки Т=const, то 

внутрішня енергія системи не змінюється dU = 0, і математичний вираз 



першого закону термодинаміки приймає вигляд: AQT    або AQT  . 

Визначимо роботу газу при ізотермічному розширенні: 

  
2

1

2

1

V

V 1

2
V

V
V

V
nRTdV

V

1
RTpdVA  . 

Таким чином, для збільшення об’єму газу від V1 до V2 при сталій 

температурі для даної маси газу необхідно системі передати кількість теплоти: 

1

2

V

V
nRTQT  . 

Принцип роботи: Стан ідеального газу визначається температурою, 

тиском та кількістю речовини. Для ідеальних газів ці параметри стану 

об’єднуються в загальне рівняння стану. При постійному об’ємі зміну 

параметрів газу можна описати за допомогою закону Шарля. При постійній 

температурі зміну параметрів газу можна описати за допомогою закону Бойля-

Маріота. При постійному тиску рівняння ідеального газу приймає вигляд 

закону Гей-Люсака. Тоді постає проблема створити такий прилад, яким би 

можна було дослідити всі закономірності ідеального газу.  

 

 

Рис. 2. Загальний вигляд експериментальної установки: 1 - вимірювальний модуль 

температури NiCr– Ni діапазону вимірювання 0…330 оС, 2 - скляний кожух, 3 - нагрівник, 4 - 

магнітний брусок довжиною 30 мм для магнітного змішувача, 5 - вимірювальний модуль 

тиску для інтерфейсу, 6 - система «Кобра 3», 7 - силіконова трубка. 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

2 



Загальний вигляд такої експериментальної установки подано на рис. 2. 

Основною частиною установки є скляний кожух, котрий закріплений на 

нагрівнику. При виконанні досліджень з даною установкою потрібно виміряти 

температуру і тиск. Так, для вимірювання температури зліва від скляного 

кожуха в муфті закріплений вимірювальний модуль температури NiCr– Ni 

діапазону вимірювання 0…330 оС. Справа ж розташований вимірювальний 

модуль тиску для інтерфейсу, який вбудований в установку «Кобра 3».  

 

Контрольні запитання 

1. Що називають ідеальним газом і з якою метою його вивчається в 

термодинаміці? 

2. Сформулюйте закон Бойля-Маріота. 

3. На яких законах основане рівняння Клапейрона-Мендєлєєва. Напишіть 

це рівняння для довільної кількості газу (масової та мольної). 

4. Запишіть розмірність газової сталої та сформулюйте її фізичну суть.  

5. Вкажіть спосіб визначення універсальної газової сталої. 

 

 

 

Лабораторна робота № 2  

«Дослідження відношення теплоємностей газів vC / pC » 

Мета роботи: дослідити від чого залежить теплоємність повітря при 

постійному об’ємі vC ; визначити теплоємність повітря при постійному тиску 

pC ; встановити співвідношення теплоємностей при сталому тиску та сталому 

об’ємі. 

Обладнання: прецизійний манометр, барометр, 4-ох розрядний 

цифровий лічильник, цифровий мультиметр, бутель об’ємом 10 л, скляний 

шприц об’ємом 100 мл, ходовий кран, капілярний скляний Т-подібний кран, 

конусні гумові пробки діаметром 32/26 мм з трьома отворами та діаметром 

d=59,5/50,5 мм з одним отвором, гумова трубка діаметром 6 мм, нікелевий Г-

подібний електрод діаметром 0,1 мм та довжиною 100 м, однополюсний 

перемикач, з’єднувальний провідник довжиною 500 мм, з’єднувальний 

провідник довжиною 750 мм, тринога, лабораторний штатив розмірами 

210х130х750 мм, універсальний та прямокутний затискачі.  



Вказівки до виконання роботи 

При виконанні даної лабораторної роботи відбувається засвоєння 

наступних фізичних понять: універсальна газова стала, перший закон 

термодинаміки та молярний об’єм. 

Поняття універсальної газової сталої вперше у фізику та хімію ввів у 

вживання Д. І.Менделєєв у 1874 році. Вона чисельно дорівнює роботі 

розширення одного моля ідеального газу під час ізобарного процесу при 

збільшенні температури на 1 К. Вчений обчислив значення константи в 

рівнянні Менделєєва-Клапейрона (рівнянні стану ідеального газу) для одного 

моля газу, використовуючи закон Авогадро, згідно з яким 1 моль різних газів 

при однаковому тиску і температурі займає однаковий об'єм. У деяких 

наукових колах цю постійну прийнято називати постійною Менделєєва. 

Позначається латинською літерою R. Вона дорівнює  0,00026 8,31441  
Êìîëü
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.  

Перший закон термодинаміки за своїм змістом є законом збереження 

енергії в застосуванні до термодинамічних процесів і говорить: при 

повідомленні термодинамічній системі (наприклад, парі в тепловій машині) 

визначеної кількості теплоти в загальному випадку відбувається збільшення 

внутрішньої енергії системи і вона здійснює роботу проти зовнішніх сил. Вище 

відзначалося, що першим, хто поставив теплоту у зв'язок із роботою, був 

Карно, але його наукова друкована робота в силу запізнення публікації не 

зробила вирішального впливу на формування першого початку термодинаміки. 

Ідея про те, що теплота не є субстанція, а є силою (енергією), однієї з форм 

котрої і є теплота існувала у роздумає вчених. Причому ця сила, у залежності 

від умов, виступає у виді електрики, світла, магнетизму, теплота, що можуть 

перетворюватися одна у другу. Для перетворення цієї ідеї в ясне і точне 

поняття, необхідно було визначити загальну міру цієї сили, встановити 

еквівалент між роботою і кількістю теплоти. Це зробили, незалежно один від 

другого, Р.Майер, Д.Джоуль і Г.Гельмгольц.  

Математично перший закон термодинаміки має вигляд: QAU  , де 

U  – зміна внутрішньої енергії системи у випадку переходу її з одного стану в 

інший, Δ A  робота зовнішніх сил, ΔQ  – кількість теплоти, переданої системі. 

У хімічних розрахунках масу газоподібних речовин часто замінюють їх 

об’ємами (через густину). Тоді зручно користуватись газовим законом 

Авогадро: у рівних об’ємах різних газів за однакових умов (температура Т=0С, 



тиск р=1,01325 105 Па) міститься рівне число молекул. Згідно з першим 

наслідком із закону Авогадро, за однакових умов рівні кількості (у молях) 

різних газів займають рівні об’єми. За нормальних умов будь-який газ, 

близький за властивостями до ідеального газу. У такому газі розмірами молекул 

можна знехтувати, оскільки вони незначні порівняно з міжмолекулярними 

відстанями і знехтувати взаємодією між ними. Тоді один кіломоль, займає 

об’єм 22,4136 м3  (для моля інколи використовують 22,4136 л). Ця фізична стала 

називається молярним об’ємом газу за нормальних умов [2, с. 112-115]. 

Молярний об’єм газу Vm дорівнює відношенню об’єму V порції газу до 

кількості речовини ν в цій порції: 


V
Vm  . 

Установка для дослідження молярних закономірностей зображена на 

рис. 3. Досліджуваний газ знаходиться у бутлі, який сполучений з рідинним 

манометром гумовою трубкою з краном. У нижній частині бутля через гумову 

пробку приєднані в колі із перемикачами цифрові мультиметри і 

чотирьохрозрядний цифровий лічильник.  

 

 

Рис. 3. Установка для визначення теплоємності газів:  

1 - бутель об’ємом 10 л, 2 - 4-ох розрядний цифровий лічильник,  

3 - однополюсний перемикач, 4 - прецизійний манометр, 5 - цифровий мультиметр. 

 

Розглянемо більш детальніше прецизійний манометр. На рис. 3 зображено 

даний манометр і червоне масло, яким заповнюється даний прилад, а також 

гумовий шланг до нього.  
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Технічні дані прецизійного манометра: блок на шток з оргскла;  2 суміжні 

сопла; діапазонами вимірювання є 0 ... 2 мбар ділення: 0,1 мбар та 0 ... 4 мбар 

ділення: 0,2 мбар; діаметр сопла: 5 ... 8 мм; стебло діаметром: 10 мм; стебло 

завдовжки 60 мм; розміри (мм): 350 х 30 х 190. 

 

 

Рис. 4. Прецизійний манометр:  

1- манометр, 2 - масло, 3 – тринога, 4 - гумовий шланг. 

 

Принцип роботи: vC  повітря визначається невеликий проміжок часу. В 

цьому випадку експериментально визначається зміна об’єму при постійному 

тиску (рис. 3). За законом Джоуля - Ленца визначають кількість теплоти, яка 

виділяється в колі струму. 

Для визначення pC  нагрівають повітря в посудині також за невеликий 

проміжок часу, але при цьому експериментально визначається зміна тиску при 

постійному об'ємі. За законом Джоуля – Ленца також визначають кількість 

теплоти, яка виділяється. 

Контрольні запитання 

1. Що називається теплоємністю? 

2. Які види теплоємності ви знаєте і які їх одиниці вимірювання? 

3. Чи залежить теплоємність від термодинамічному процесі?  

4. Теплоємність є параметром стану чи характеристикою процесу?  

5. Чому теплоємності в ізобарному і ізохорному процесах різні, і який 

фізичний зміст постійної газової сталої? 
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Лабораторна робота № 3  

«Визначення теплоємності металів» 

Мета роботи: Знайти значення теплоємності для алюмінію, заліза та міді; 

за результатами проведених експериментів; перевірити справедливість закону 

Дюлонга-Пті. 

Обладнання: калориметр об’ємом 500 мл, набір трьох металевих тіл, 

цифровий секундомір з дискретністю 1/100 с, термометр з діапазоном -10 … 

+50 оС, нитка довжиною 100 м, трикутник з керамікою, стальна тринога, скляна 

мензурка об’ємом 600 мл та електрокип'ятильник.  

Вказівки до виконання роботи 

Під час проведення дослідів визначається кількість теплоти, що 

поглинається, або виділяється під час охолодження. Кількість теплоти залежить 

від маси речовини, роду речовини і зміни температури )( 12 ttcmQ  , де m  - 

маса тіла, 
1t  та 

2t  - початкова та кінцева температури, c  – коефіцієнт 

пропорційності, який має назву питома теплоємність речовини. 

Питома теплоємність речовини – це фізична величина, яка характеризує 

речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати 

речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1ºС. Одиниці вимірювання:   











Скг

Дж
c . 

Закон Дюлонга-Пті дає змогу визначити питому теплоємність твердого тіла 

за формулою 
M

R
c

3
 , де c — питома теплоємність, R — універсальна газова 

стала, M — молярна маса. Закон Дюлонга—Пті справедливий за температур 

вищих за температуру Дебая. Так як в даній лабораторній роботі 

використовуються тіла з алюмінію, заліза та міді, зазначимо їх температури 

Дебая: алюміній – 429 К, мідь – 344,5 К та залізо – 464 К [1, с. 54-58].  

Експериментальна установка для визначення теплоємностей металів (рис. 

4) складається із калориметра об’ємом 500 мл, набору металевих тіл, скляної 

посудини. Також при виконанні даної роботи використовуємо 

електрокип'ятильник для нагрівання води та термометр для фіксації 

температури.  

Хід роботи 

1. Зберіть робочу установку згідно рис. 5. Налийте у калориметр m в = 150 г 

холодної води кімнатної температури. Виміряйте її температуру - t1. 



 

Рис. 5. Установка для визначення теплоємностей металів:  

1 - термометр з діапазоном -10 … +50 оС, 2 - калориметр об’ємом 500 мл,  

3 - набір трьох металевих тіл, 4 – скляна посудина, 5 - стальна тринога,  

6 - електрокип'ятильник. 

 

2. Виміряйте масу тіла mт, питому теплоємність якого знаходимо. 

3. Опустіть тіло у посудину з гарячою водою. Через певний час (щоб тіло 

прогрілось) виміряйте температуру води. Температура тіла буде t2. 

4. Опустіть тіло у калориметр. Коли настане теплова рівновага, 

температура води і тіла стануть однакові, виміряйте температуру суміші t. 

5. Обчисліть кількість теплоти, що отримала холодна вода, за формулою: 

Qв=cвmв(t2-t1), де cв  питома теплоємність води. 

6. Кількість теплоти, що віддало тіло, знаходиться за формулою: 

Qт=cтmт(t2-t).  

7. Враховуючи, що Qв= Qт, обчисліть питому теплоємність досліджуваного 

тіла. Результати вимірювань і обчислень занесіть у таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Маса води у 

калориметрі 

mв, кг 

Початкова 

температур

а води  

t1, 
оС 

Маса 

тіла 

mт, кг 

Початкова 

температура 

тіла 

t2, 
оС 

Температура 

суміші 

t2, 
оС 

Кількість 

теплоти, що 

прийняла 

вода 

 Qв,Дж 

Питома 

теплоємність 

тіла  

с,
о

Дж

кг C
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8. Для досліджуваних тіл перевірте правило Дюлонга і Пті, порівнюючи 

отримані питомі теплоємності в лабораторній роботі та за допомогою даного 

правила. 
 

Контрольні запитання  
 

1. Дати означення кількості теплоти та питомої теплоємності. 

2. Як формулюється правило Дюлонга - Пті? 

3. Які параметри може змінювати дослідник в даній роботі, а які 

залишаються сталими? 

4. Поясніть температурну залежність теплоємності твердих тіл згідно 

теорії Дебая. 

5. В чому переваги і недоліки даного методу вимірювань питомої 

теплоємності у порівнянні з іншими. 

  

 

 

Лабораторна робота № 4  

«Дослідити зміну тиску пари води при нагріванні» 

Мета роботи: Дослідити температурну залежність теплоти 

пароутворення води за допомогою вимірювання залежності тиску пари від 

температури. 

Обладнання: Пристрій для отримання пари високого тиску, 

теплопровідна паста масою 50 г, нагрівник, піпетка з гумовим ковпачком, 

тринога, затискач-насадка для круглих та прямокутних стержнів, стержень 

круглого перерізу діаметром 8 мм та довжиною 250 мм та лабораторний 

термометр діапазоном -10..+250°C.  

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням даної лабораторної роботи варто повторити 

теоретичний матеріал та певні поняття, зокрема точка кипіння, теплота 

пароутворення, фазова діаграма, співвідношення Клаузіуса-Клапейрона, 

рівняння стану ідеального газу, цикл Карно, тиск насиченої пари. 

Точка кипіння – це температура, за якою відбувається випаровування 

рідини з всього об’єму, що знаходиться під постійним тиском. Температура 

кипіння відповідає температурі насиченої пари над плоскою поверхнею 

киплячій рідини.  



Теплота пароутворення рідини — це кількість теплоти, яка необхідна для 

переведення 1 кілограму речовини в стан пари при температурі кипіння. 

Теплоту пароутворення поділяють на питому та молярну теплоту 

пароутворення. 

Фазова діаграма — це графічне зображення співіснування фаз у 

залежності від термодинамічних параметрів. Фазові діаграми найчастіше 

будуються в залежності від температури й тиску і від температури й 

компонентного складу. 

Співвідношення Клаузіуса-Клапейрона — це рівняння, яке задає закон 

залежності тиску від температури на кривій співіснування фаз. 

, 

де P — тиск, T — температура, Q — прихована теплота, ∆V — зміна об'єму 

речовини при фазовому переході. 

Згідно рівнянню Клапейрона - Клаузіуса із зростанням тиску температура 

кипіння збільшується, а зі зменшенням тиску температура кипіння відповідно 

зменшується. Граничною температурою кипіння є критична температура 

речовини. 

Рівняння стану ідеального газу – функція, що встановлює залежність між 

тиском, молярним об'ємом і абсолютною температурою класичного ідеального 

газу. Рівняння має вигляд: pVµ = RT , де p — тиск, Vµ — молярний об'єм, T — 

абсолютна температура, R — універсальна газова стала. 

Цикл Карно - ідеальний термодинамічний цикл. Теплова машина Карно, 

яка працює по цьому циклу, має максимальний ККД з усіх машин, у яких 

максимальна і мінімальна температури здійснюваного циклу збігаються 

відповідно з максимальною і мінімальною температурами циклу Карно, який 

складається з 2 адіабатичних та 2 ізотермічних процесів [2, с. 126-128]. 

Тиск насиченої пари — тиск пари, яка перебуває в рівновазі з рідиною 

або твердим тілом при даній температурі. Тиск насиченої пари будь-якої 

хімічної сполуки залежить тільки від температури (рис. 6). При даній 

температурі тиск насиченої пари і її температурний є необхідними для багатьох 

практичних розрахунків. Раніше тиск насиченої пари називали пружністю 

насиченої пари. При рівності зовнішнього тиску з тиском насиченої пари 

спостерігається кипіння рідини. Різні речовини при даній температурі мають 

різний тиск насиченої пари. 



Принцип работи: Товстостінна залізна посудина, наповнена рідиною, 

нагрівається до температури вище температури кипіння рідини. За показами 

манометра і термометра будується графік залежності тиску від температури. 

Експериментальну установку для вимірювання температурної залежності 

тиску водяної пари подано на рис. 6. На тринозі за допомогою затискача 

закріплений манометр, який приєднаний до пристрою отримання пари високого 

тиску, в який встановлено лабораторний термометр діапазоном -10..+250°C. 

Пристрій для отримання пари високого тиску нагрівається за допомогою 

нагрівника.  

Хід роботи 

1. Зберіть установку, як показано на рис. 5. Заповніть повністю посудину 

високого тиску дистильованою водою за допомогою піпетки. Переконайтеся, 

що у трубці, яка з'єднує посудину з барометром, не залишилося повітря. За 

допомогою спеціального ключа щільно затягніть отвір у посудині, 

використовуючи резинові кільця. Закріпіть посудину на підставці так, щоб вона  

розташовувалася на нагрівнику. Встановіть термометр в отвір в посудині і 

заповніть отвір спеціальною теплопровідною пастою. 

 

 

Рис. 6. Експериментальна установка для вимірювання  

температурної залежності тиску водяної пари:  

1 - тринога, 2 - лабораторний термометр діапазоном -10..+250°C,  

3 - пристрій для отримання пари високого тиску, 4 - нагрівник. 
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2. Ввімкніть нагрівач. Починаючи приблизно з 120 через кожні 5 0С 

визначайте тиск пари за показами барометра. Періодично стежте, щоб вода не 

витікала з посудини під час експерименту. Коли є необхідність, підтягуйте 

гайку-штуцер за допомогою спеціального ключа. Заповніть таблицю 

результатів 4.1. 

Таблиця 4.1. 

 , 0С p , Па T , К T/1 , К-1 pln  

     

     

 

3. За отриманими даними побудуйте графік залежності pln =f( T/1 ). В 

межах ( 20 0С) для двох різних температур проведіть лінійну апроксимацію 

результатів й за нахилом прямих визначте молярну теплоту пароутворення води 

за вибраних температурах за допомогою формули const
TR

p 



1

ln . 

Екстраполюйте експериментальні дані в область низьких температур і визначте 

температуру кипіння води при нормальному тиску. 

Контрольні запитання 

1. Що називається процесом пароутворення? 

2. Запишіть співвідношення Клаузіуса-Клапейрона. 

3. Що собою являє цикл Карно? 

4. Який метод дослідження використовується у виконанні даної 

лабораторної роботи. 

 

 

Лабораторна робота № 5  

«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 довжиною 100 та 750 

мм. 

Вказівки до виконання роботи 



Перед виконанням даної лабораторної роботи повторіть означення 

поняттями: електричне поле та магнітне поля, 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 частики в електричному полі рівноприскорений [2, с. 142].  

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 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 перпендикулярною до вектора напруженості 

магнітного поля то вона рухається по колу [2, с. 200-205]. 

Принцип работи: Помістіть електронно-променеву трубку однорідне 

магнітне поле. Пучок електронів рухається в магнітному полі. В залежності від 

установлених параметрів і траєкторії руху частинок, визначить питомий заряд 

електрона. 

Теорія. На електрон, який рухається зі швидкістю 


 в магнітному полі з 

індукцією В


, діє сила Лоренца   BeF


,    (1), 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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де 31
0 101,9 m  кг – маса електрона, 

r

2  – значення доцентрового прискорення. 

Звідси випливає, що 
0

||

m

Bre
                              (3) 

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           (4) 

Порівнюючи швидкість з формули (3) , та швидкість, яку визначимо з 

формули (4), дістаємо вираз: 
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Знаючи радіус r  траєкторії руху електронів у відомому магнітному полі В


, 

а також прискорюючи 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. 7. 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. 
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Хід роботи 

1. Зберіть установку для виконання лабораторної роботи (рис. 7). 

Підключіть електронно-променеву трубку до універсального джерела струму 0-

600 В згідно схеми на рис. 8. 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 Ввімкніть мультиметр натисненням кнопки 1. 

 

 

Рис. 8. Схема з’єднань вузької електронно-променевої трубки. 



 

 

2. Для під’єднання котушок Гельмгольца до універсального джерела 

струму 0-18 В, рис. 9 з’єднайте провідником: 

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; 

3. Перемикач 2, рис. 8, установіть в положення максимального значення 

амперметра А; 

4. Ввімкніть мультиметр натисненням кнопки 1. 

5. Установіть наступні значення напруг для електронно-променевої трубки 

на універсальному джерелу струму 0…600В: 

- регулятором напруг 0…300 В встановіть 240 В; 

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

6. 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. 

7. Занесіть покази вольтметра U  та амперметра A  в таблицю. 

8. Збільшіть значення струму та напруги на котушках Гельмгольца 

досягніть світіння наступних шкал. Покази занесіть в таблицю. 

Рис. 9. Схема під’єднання котушок Гельмгольца 

до універсального джерела струму 0-18 В. 



9. За допомогою 
R

nI
B 0715,0   обчисліть значення вектора індукції 

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

10. Обчислити за допомогою формули 
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e . Результати занесіть в таблицю. 

11. Обчисліть значення питомого заряду електрона 
ср

m
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12. Оцініть похибку середнього значення. 

Таблиця 5.1. 

№  r , см I , А U , В B , Тл 
0m

e , Кл/кг 

      

      

      

 

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 № 6  

«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:  

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 

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 

[2, с. 210-218]. 

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. 10. 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. Збиріть установку згідно рис.10. Підключити джерела живлення. 

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

через нього. 

3. Зміняючи струм у котушках Гельмгольца, дані запишіть у таблицю 6.1. 

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

вимірювання. Зафіксувати результати вимірювань. Оцінити похибку 

вимірювань. 

5. Порівняйте одержані експериментально дані та зробіть висновок. 

Таблиця 6.1. 

№  r , см I , А U , В B , Тл 
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Завдання 2. Встановіть функцію залежності обертального магнітного 

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

від числа витків контуру. 

1. Зібрати установку згідно рис.10. Підключити джерела живлення. 

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

через нього. 

4. Зафіксуйте струм у котушках Гельмгольца. 

5. Замініть контур. Проробіть дослід 3–4 рази. Зафіксуйте результати 

вимірювань (таблиця 6.1). 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? 

 

 

 

Лабораторна робота № 7  

«Явище інтерференції та дифракції світлових хвиль» 

Мета роботи: Виміряти ширину заданої щілини; виміряти розподіл 

інтенсивності дифракційної картини щілини і краю перешкоди; дослідити 

інтерференційну картину, отриману на біпризмі Френеля. 

Обладнання: біпризма Френеля, столик з кріпленням для призми, лінзи в 

оправі з фокусними відстанями +20, +100 та +300 мм, тримач для лінзи, 

поворотний тричав для оптичної лави, бігунки для оптичної лави висотою 



штока 30 та 80 мм, оптична лава довжиною 1500 мм, ніжки для оптичної лави, 

лазер (He-Ne, 1,0 мВт, 230 В зм.), рулетка довжиною 2 м, універсальний 

підсилювач, фотоелемент для оптичної лави, цифровий мультиметр, 

горизонтальний черв’ячний бігунок, з’єднувальний провідник довжиною 750 

мм, тримач об’єктів 50х50 мм, об’єкти з одиночними та подвійними щілинами. 

Вказівки до виконання роботи 

Інтерференція світла - перерозподіл інтенсивності світла в результаті 

накладення (суперпозиції) декількох когерентних світлових хвиль. Це явище 

супроводжується чергуванням в просторі максимумів і мінімумів 

інтенсивності. Її розподіл називається інтерференційною картиною [5, с. 78]. 

Дифракцією називають сукупність явищ, які спостерігаються в середовищі 

з різними неоднорідностями і пов’язані з відхиленням світлових променів від 

законів геометричної оптики. Це означає, що світлові промені мають 

властивість огинати перешкоди. Явища інтерференції і дифракції світла не 

містять суттєвих відмінностей. В кожному із цих явищ відбувається 

перерозподіл інтенсивності. Розрізняють два види дифракцій: дифракція 

Френеля, яка відбувається на різних неоднорідностях від точкових джерел 

світла і дифракція Фраунгофера, яка відбувається в паралельних променях від 

далеких джерел [2, с. 152-154]. 

За допомогою принципу Гюйгенса-Френеля легко пояснити з точки зору 

хвильових властивостей світла закон прямолінійного поширення світла в 

однорідному середовищі. Розглянувши взаємну інтерференцію вторинних 

хвиль, Френель застосував прийом, який дістав назву методу зон Френеля. 

Розглянемо спочатку основні положення принципу Гюйгенса-Френеля: 

а) кожен елемент хвильової поверхні площею S виступає в ролі точкового 

джерела вторинних сферичних хвиль, амплітуда яких пропорційна площі цього 

елемента; 

б) вторинні джерела, які еквівалентні точковому джерелу, є когерентними, 

а тому накладання їх дає явище інтерференції; 

в) з однакових площ хвильових поверхонь випромінюється однакова 

енергія; 

г) найбільше енергії від вторинних джерел випромінюється в напрямі 

нормалі до цієї поверхні. 

Дифракція Фраунгофера - дифракційна картина, яка спостерігається на 

великій віддалі від перешкоди, яку огинає світло, в області, де світлові хвилі 



можна вважати плоскими. При дифракції на круглому отворі, дифракційна 

картина у випадку Фраунгофера залежить від кута між оптичною віссю й 

напрямком від апертури до точки спостереження. Дифракція Фраунгофера 

спостерігається тоді, коли число Френеля  

, 

де a — радіус отвору, λ — довжина світлової хвилі, d — віддаль між екранами. 

Принцип роботи: Монохроматичне світло падає на щілину або край 

перешкоди. Визначається розподіл інтенсивності дифракційної і 

інтерференційної картини. 

В загальному робоча установка містить лазер (He-Ne, 1,0 мВт, 230 В зм.), 

тримач об’єктів та фотоелемент, які розміщуються на оптичній лаві. 

Фотоелемент підключено до універсального підсилювача, показники якого 

фіксуються за допомогою цифрового мультиметра.  

 

Хід роботи 

Завдання 1: Інтерференція світлових хвиль. 

1. Зібрати установку, рис.11. Встановіть на оптичній лаві обладнання, 

окрім збиральної лінзи. 

 

 

Рис. 11. Загальний вигляд експериментальної установки:  

1 - лазер (He-Ne, 1,0 мВт, 230 В зм.), 2 - тримач об’єктів,  

3 - оптична лава, 4 - цифровий мультиметр, 5 - металевий екран,  

6 - універсальний підсилювач, 7 - фотоелемент для оптичної лави. 

 

2. Увімкнути джерело світла і переконатися в тому, що в окулярі 

спостерігається чітка інтерференційна картина. 
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3. За допомогою відлікового пристрою навести візирну риску на одну з 

темних вертикальних ліній лівої частини інтерференційної картини і записати 

показ відлікового пристрою х1. 

4. Обертаючи мікрометричний гвинт, пересунути риску на одну з темних 

ліній у правій частині інтерференційної картини, відрахувати при цьому k=3 

проміжків між темними лініями. Одержимо таким чином показ відлікового 

пристрою х2. 

5. Дії, зазначені у пп. 3,4, повторити ще 2 рази, розрахувати різниці відліків 

Dx = х1 – х2  і знайти їхнє середнє значення xD  . 

6. Виконати пп. 3-5 ще два рази для інших значень k (k=4, 5). 

7. Обчислити відстань між сусідніми темними лініями (мінімумами 

інтенсивності)  x = xD /k. Знайти середнє значення x . 

8. Встановити збиральну лінзу на оптичній лаві між біпризмою і 

відліковим пристроєм і пересувати її доти, поки не з’являться у полі зору 

окуляра дві паралельні яскраві лінії, що відповідають зображенню джерел 

світла. 

9. За допомогою відлікового пристрою три рази виміряти відстань між 

цими двома яскравими лініями (зображеннями уявних джерел) Dy = y1 – y2 , де 

y1 і y2 – відліки, що відповідають наведенню риски на ліву лінію – y1 і на праву 

яскраву лінію – y2 .  

10. Визначити середнє значення yD  . 

11. За допомогою лінійки виміряти відстань g від щілини до біпризми, а – 

від щілини до збиральної лінзи,   – від щілини до окуляра з відліковим 

пристроєм. 

12. Обчислити за формулою 
)( 
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  довжину хвилі світла, що 

визначається використаним світлофільтром. 

13. Обчислити за формулою 
1xg2

b
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 показник заломлення скла 

біпризми для світла з даною довжиною хвилі.  

 

Завдання 2: Дифракція світлових хвиль. 



1. Зберіть експериментальну установку (рис. 11). Розширений лазерний 

промінь, який паралельно йде, формується за допомогою лінз f = 20 мм і f = 100 

мм. Промінь повинен входити в центральну точку фотоелемента зі щілиною, 

який розташований приблизно в центрі зони зсуву.  

2. Додайте об'єкти в тримачі. Переконайтеся, що вони знаходяться у 

вертикальному положенні і рівномірно освітлені. 

 

 

Рис. 12. Спостереження дифракції світлових хвиль. 

 

3. Перед проведенням експерименту, щоб уникнути небажаних коливань 

інтенсивності, лазер і вимірювальний підсилювач розігрівайте протягом 15 

хвилин. Підключіть фотоелемент до входу 104 Ом вимірювального 

підсилювача (коефіцієнт посилення 103-105). При зміні коефіцієнта підсилення 

перевірте нульову позначку підсилювача і відкоригуйте її, якщо необхідно. 

4. Інтенсивність дифракції для безлічі щілин визначається при зміні 

положення фотоелемента з кроком 0,1-0,2 мм. Для просвітних дифракційних 

решіток визначте положення максимумів дифракції, щоб розрахувати довжину 

хвилі променя лазера.  

5. Для решітки 50 ліній на 1 мм вторинні максимуми лежать поза зоною 

зсуву фотоелемента, тому в даному випадку місце дифракційних відображень 

слід зазначити на аркуші паперу, а їх відстань виміряти лінійкою. На рис. 11 

зображено дифракцію світлових хвиль. 



Контрольні запитання 

1. Дати визначення явища інтерференції.  

2. Які умови виникнення інтерференції світла? 

2. Умови виникнення мінімумів і максимумів при інтерференції. Дайте 

визначення оптичного шляху і оптичної різниці ходу. 

3. Яке явище називається дифракцією світла?  

4. Які умови виникнення дифракційного мінімуму та максимуму 

інтенсивності. 

5. Яка відмінність між дифракцією Фраунгофера та Френеля? 

 

 

 

Лабораторна робота № 8  

«Закон випромінювання Стефана-Больцмана з підсилювачем» 

Мета роботи: Визначення опору нитки розжарення лампи при 

температурі 0 0С; визначення степеневої залежності між енергією 

випромінювання нитки розжарення лампи та її температурою (перевірка закону 

Стефана-Больцмана). 

Обладнання: оптична лава довжиною 60 см, ніжки для оптичної лави, 

бігунок для оптичної лави висотою штока 30 мм, універсальний підсилювач, 

термостовпчик, захисна трубка для термостовпчика, універсальна установка 

«Кобра 3» та програмне забезпечення, джерело струму 12 В, інформаційний 

стандартний кабель RS 232, трансформатор з випрямлячем 15 В зм./ 12 В пост./ 

5 A, цифровий мультиметр, з’єднувальний провідник 500 мм, патрон для лампи 

марки Е14 на стержні, лампа розжарювання 6 В/ 5 A, марки E14, комутаційна 

коробка та резистор (100 Ом, 1 Вт). 

Вказівки до виконання роботи 

Абсолютно чорне тіло - фізична ідеалізація, застосовувана в 

термодинаміці, тіло, що поглинає все падаюче на нього електромагнітне 

випромінювання у всіх діапазонах і нічого не відображає. Незважаючи на 

назву, абсолютно чорне тіло саме може випускати електромагнітне 

випромінювання будь-якої частоти і візуально мати колір. Спектр 

випромінювання абсолютно чорного тіла визначається тільки його 

температурою. 



Важливість абсолютно чорного тіла в питанні про спектр теплового 

випромінювання будь-яких (сірих і кольорових) тіл взагалі, крім того, що воно 

являє собою найбільш простий нетривіальний випадок, полягає ще й у тому, що 

питання про спектрі рівноважного теплового випромінювання тіл будь-якого 

кольору і коефіцієнта відбиття зводиться методами класичної термодинаміки до 

питання про випромінюванні абсолютно чорного (і історично це було вже 

зроблено до кінця XIX століття, коли проблема випромінювання абсолютно 

чорного тіла вийшла на перший план). 

Закон Стефана-Больцмана дає залежність енергії випромінювання з 

одиниці площі поверхні в одиницю часу від ефективної температури тіла, що 

випромінює. 

Загальна енергія теплового випромінювання визначається як: , 

де — потужність на одиницю площі поверхні випромінювання, а 

 Вт/(м2·К4) — стала Стефана—Больцмана. 

Сіре тіло – це таке тіло, коефіцієнт поглинання якого не залежить від 

частоти, а залежить тільки від температури 1,  TTw aa  [42, с. 481]. 

Температурний коефіцієнт електричного опору (α) — відносна зміна 

електричного опору ділянки електричного кола або питомого електричного 

опору матеріалу при зміні температури на 1 К, виражена у К-1. В електроніці 

використовуються, зокрема, резистори із спеціальних металевих сплавів з 

низьким значенням α, як манганинових чи константанових сплавів та 

напівпровідникових компонентів з великими додатними чи від'ємними 

значеннями α (термістори). Фізичний зміст температурного коефіцієнта опору 

виражений рівнянням: 

 

де dR — зміна електричного опору R при зміні температури на dT. 

 

Хід роботи 

Підготовка обладнання: Зберіть установку (рис. 13). В циліндричні опорі 

зафіксуйте термостовпчик із закріпленою до нього захисною трубкою. 

Термостовпчик приєднують до системи «Кобра 3». В даній установці 

трансформатор з’єднуємо із системою «Кобра 3» та цифровим мультиметром.  



 

Рис. 13. Установка для перевірки закону Стефана-Больцмана:  

1 - трансформатор з випрямлячем, 2 - цифровий мультиметр,  

3 - лампа розжарювання, 4 - система «Кобра 3», 5 - термостовпчик,  

6 - захисна трубка для термостовпчика, 7 - демонстраційна шкала,  

8 - циліндрична опора.  

 

Зберіть електричну схему для вимірювання опору нитки розжарення лампи 

(рис. 13). Напруга 
1U  на лампі знімається з виходу «Analog In 1/S1» 

універсальної установки, а струм І, який протікає через лампу, за допомогою 

цифрового мультиметра. Джерело струму використовується як джерело змінної 

напруги. За допомогою кнопки «Mode» мультиметра встановіть вимірювання 

змінної напруги. Значення термоЕРС термоелемента 
2U  знімається на виході 

«Analog In 2/S2» універсальної установки.  

 

 

Рис. 13. Електрична схема для вимірювання опору нитки розжарення лампи. 
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З’єднайте універсальну установку «Кобра 3» з комп’ютером через порт 

COM або USB. Запустіть програму «Measure», відкрийте вікно «Gauge», потім  

«Universal Writer». Виберіть «Fast measurement» і встановіть параметри 

(рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Вікно параметрів «Universal Writer». 

 

Завдання 1: Визначити опір нитки розжарення лампи при температурі 0 0С. 

1. Подайте напругу на лампу. Струм має бути рівний 50 мА. При даній 

умові нагрівання нитки можна знехтувати й виміряти опір при кімнатній 

температурі )( roomtR .  

2. Розпочніть вимірювання. Натисніть кнопку «Continue» у вікні «Fast 

Measurement».  

3. Використовуючи функцію «Survey» у вікні вимірювання величини 1U  

визначте інтервал напруги 1U  між максимальним і мінімальним його 

значенням.  

4. Обчислити ефективне значення напруги на лампі, розділивши значення 

1U  на 2 2 . Використовуючи закон Ома 
I

U
R  , визначити опір лампи )( roomtR  

при кімнатній температурі.  



5. Використовуючи формулу 
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, обчислити опір нитки 

розжарення лампи 0R  при температурі 0 0С. 

 

Завдання 2. Визначити степеневу залежність між енергією 

випромінювання нитки розжарення лампи та її температурою.  

1. Встановіть нуль для термоЕРС: при виключеній лампі у вікні 

вимірювання величини 
2U  визначте середнє значення термоЕРС 20U , 

використовуючи функцію «Show average value» програми «Analysis». 

Вимірюючи термоЕРС, варто робити поправку на величину 20U  . 

2. Встановіть струм на лампі 1 А. Для термостабілізації почекайте 

хвилину й, повторюючи пункти 2-3 першого завдання даної лабораторної 

роботи, визначте ефективне значення напруги åôU1 .  

3. За допомогою закону Ома обчисліть значення опору. За допомогою 

формули 
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T  визначте температуру нитки. Всі 

обчислення можна виконати, використовуючи функцію «Channel modification» 

програми «Analysis» (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Вікно визначення нових параметрів. 

 



3. Визначте середнє значення 
2U  термоЕРС при даному значенні струму. 

4. Збільшити струм до 5,5 А з кроком 0,5 А.  

5. За отриманими результатами побудуйте графік залежності 
2lgU  від Tlg . 

Перевірте лінійну апроксимацію, визначте значення показника степеня в законі 

Стьефана-Больцмана. Зазначимо, що отримані результати та графіки можна 

зобразити за допомогою програми «Measurement», використовуючи функцію: 

«Enter data manually». 

Контрольні запитання 

1. Яке тіло називаються абсолютно чорним? 

2. Сформулюйте закон Стефана-Больцмана. 

3. Яка фізична сутність температурного коефіцієнта електричного опору? 

 

 

 

Лабораторна робота № 9  

«Дифракція електронів» 

Мета роботи: Визначити період кристалічної решітки за допомогою 

дифракції електронів. 

Обладнання: електронно-дифракційна трубка з кріпленням, джерело 

постійного струму 0…600 В, високовольтове джерело струму 0…10 кВ, 

резистор на 10 МОм, високовольтовий провідник довжиною 500 мм, 

пластмасовий штангенциркуль з ноніусом, з’єднувальні провідники довжиною 

250 та 750 мм. 

Вказівки до виконання роботи 

Хвилі де Бройля - хвилі, пов'язані з будь рухомої матеріальної часткою. 

Будь рухома частинка (наприклад, електрон) веде себе не тільки як 

локалізований у просторі переміщається об'єкт - корпускула, але і як хвиля, 

причому довжина цієї хвилі дається формулою λ = h / р, де 34106,6 h  ñÄæ  - 

постійна Планка, а р - імпульс частинки. Ця хвиля і отримала назву хвилі де 

Бройля (на честь французького фізика-теоретика Луї де Бройля, вперше 

висловив гіпотезу про таких хвилях в 1923 році). 

Дифракцією називають сукупність явищ, які спостерігаються в середовищі 

з різними неоднорідностями і пов’язані з відхиленням світлових променів від 



законів геометричної оптики. Це означає, що світлові промені мають 

властивість огинати перешкоди. 

Дослід Девіссона – Джемера – фізичний експеримент по дифракції 

електронів, який був проведений в 1927 році американськими вченими 

Клінтоном Девіссоном та Лестером Джермером. Вони проводили дослідження 

відбивання електронів від монокристалу нікелю. Установка являла собою 

монокристал нікелю, відшліфований під кутом і встановлений на тримачі. На 

площину шліфу направляється перпендикулярно пучок монохроматичних 

електронів. Швидкість електронів визначається за допомогою формули  

 

Під кутом  до падаючого пучка електронів встановлювався циліндр 

Фарадея, який був з’єднаний з чутливим гальванометром. За показами 

гальванометра визначалася інтенсивність відбивання від кристалу електронного 

пучка. Вся ж установка знаходилася у вакуумі.  

В дослідах вимірювалась інтенсивність розсіяного кристалом електронного 

пучка в залежності від кута розсіювання 03600  , від швидкості   електронів 

в пучку. Досліди продемонстрували, що мається яскраво виражена 

селективність (вибірковість) розсіяння електронів. При різних значеннях кута і 

швидкостей у відбитих променях спостерігається максимуми та мінімуми 

інтенсивності.  

Умова максимуму:  

 

де — міжплощина відстань. 

Таким чином спостерігалася дифракція електронів на кристалічній решітці 

монокристалу. Дослід був чудовим підтвердженням існування в 

мікрочастинках хвильових властивостей [3, с. 415-418].  

Принцип работи: Після проходження електронного променя через зразок 

графіту на протилежній стінці лампи формується дифракційна картина. За 

допомогою штангенциркуля визначають відстань між максимумами. В 

експериментальній установці на електронно-дифракційну трубку з кріпленням 

подаємо струм від джерела постійного струму 0…600 В та високовольтове 

джерело струму 0…10 кВ. 

 



 

Рис. 17. Установка для спостереження дифракції електронів: 1 - електронно-

дифракційна трубка з кріпленням, 2 - джерело постійного струму 0…600 В,  

3 - високовольтове джерело струму 0…10 кВ. 

 

Хід роботи 

1. Зберіть установку для експерименту (рис. 17), з’єднавши клему «Н» 

електронно-променевої трубки з клемою ~6,3 V універсального джерела струму 

0-600 В, клему «К» з клемою заземлення джерела струму, клеми «G1», «G2» і 

«G4» з’єднайте з клемами джерела струму, а клему «G3» з клемою 

високовольтного джерела струму 0-10 кВ; 

2. Встановіть такі значення напруги: 

клема «G1» - -25 В; 

клема «G3» - +10 кВ; 

клема «G4» - +250 В; 

3. Після появи на екрані електронно-променевої трубки концентричних кіл 

занесіть покази вольтметра; 

4. За допомогою штангенциркуля виміряйте діаметри 12r  і 22r  максимумів; 

5. За допомогою формули  визначте кути дифракції i ; 

6. Обчисліть за допомогою формул  періоди кристалічних решіток; 

7. Повільно змінюючи напругу на клемах «G1», «G2» і «G3», виконати 5-7 

вимірювань; 

1 

3 

2 



8. Обчислити середнє значення періодів кристалічної решітки; 

 

Таблиця 9.1.  

№ пп 
aU , 

кВ 

12r , 

мм 

22r , 

мм 

1d , 

м 

2d , 

м 

      

      

 

Контрольні запитання 

1. Яке явище називається дифракцією? 

2. Який кут називають кутом дифракції? 

3. Які хвилі називаються хвилями де Бройля і який їх фізичний зміст? 

4. Запишіть формулу для визначення довжини хвилі де-Бройля. 

5. Як відбувається дифракція хвиль де-Бройля на кристалах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

Використання нового лабораторного обладнання німецького виробника 

«PHYWE» дозволяє сформувати в учнів інтерес до вивчення фізики, розвивати 

їх конструкторські та дослідницькі здібності, сформувати експериментальні 

вміння, ініціативу, готовність і здатність навчатися самостійно, а також 

працювати в групі і вносити свій внесок в цю роботу, здатність слухати інших і 

приймати колегіальне рішення. 

Впровадження новітнього обладнання «PHYWE» в навчально-виховний 

процес навчання фізики дає можливість досягнути наступних 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 (середовище – дослідницька 

лабораторія). 

 Забезпечення диференційованого підходу до вивчення фізики. 

 Формування навичок розв’язування задач практичного та 

дослідницького характеру. 

 Структуризації змісту навчання фізики та актуалізації чуттєвого 

досвіду, виявлення опорних знань та мотивації навчання. 

 Формування політехнічних знань (на прикладі вивчення будови і 

принципу дії машин практичної дії). 
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