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ВСТУП 

Постійний розвиток науки і, зокрема фізики, підвищує роль та важливість 

експериментального вивчення фізики в середніх закладах освіти. Традиційна 

система демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, 

експериментальних задач, фронтальних лабораторних робіт та фізичного 

практикуму сформувалась за лінійного накопичення навчальних знань та 

лінійного розвитку мислення. Безумовно вона сприяє глибокому й всебічному 

засвоєнню програмного матеріалу, допомагає учням ознайомитись з 

принципами вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою 

вимірювань, а також методами аналізу похибок. Проте наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ століття лавина новітніх знань перевантажує потенційні 

можливості молоді охопити всю суму знань, накопичену людством. На нашу 

думку, поряд з лінійністю необхідно використовувати форми і методи 

навчання, які ґрунтуються на не лінійності формування знань, умінь та навичок, 

і не лінійності розвитку мислення школярів та студентів. Такий підхід викликає 

використання принципів синергетики у навчанні молоді і відповідно 

удосконалення експериментального методу навчання. 

Традиційний експеримент у шкільному курсі фізики – це, як правило, 

відображення наукового методу дослідження, що властивий дослідженню того 

чи іншого явища, процесу у фізиці. Постановка дослідів і спостережень має 

визначальне значення для ознайомлення учнів із сутністю експериментального 

методу, з його роллю в наукових дослідженнях з фізики, а також для озброєння 

школярів деякими практичними навичками. Вивчення явищ на основі 

фізичного експерименту сприяє формуванню наукового світогляду учнів, більш 

глибокому засвоєнню фізичних законів, підвищує інтерес школярів до вивчення 

предмета. 

Навчальний експеримент безпосередньо пов’язаний з науковим фізичним 

експериментом, під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення явищ 

природи шляхом чітко спланованого відтворення фізичних явищ в 

лабораторних умовах з подальшим аналізом і узагальненням одержаних за 

допомогою приладів експериментальних даних. Традиційні безпосередні 

способи спостереження за фізичним явищем чи виконанням роботи за 

інструкцією забезпечують лінійне накопичення знань. Постановка фізичного 

експерименту за нелінійного підходу відрізняється тим, що суб’єкт 
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дослідження може активно втручатись у хід дослідження, виокремлювати ту чи 

іншу частину фізичного явища за допомогою експериментальних засобів. Він 

сам собі планує експериментальну роботу. Це відповідає меті однієї з 

актуальних проблем сучасної педагогічної науки – залучення учнів до 

пізнавальної діяльності для вирішення основного завдання: формування творчої 

конкурентоздатної особистості учнів та студентів. Виконання цього завдання 

ускладнюється стрімким зростанням потоку інформації, яка зумовлена темпами 

розвитку науки та техніки.  

Нині виникла суперечність між новітнім наповненням знаннями 

підручників і посібників та застарілою матеріальною експериментальною 

базою, яка не в змозі забезпечити успішне засвоєння цих знань. Це викликає 

необхідність оновлення та вдосконалення фізичного обладнання. Виявлену 

суперечність у значній мірі можна розв’язати з використанням обладнання 

німецького виробника «PHYWE», який вже чимало років є одним із головним 

постачальників новітнього фізичного обладнання. Вказане фізичне обладнання 

в останні роки впроваджується і в навчальні заклади України. Проте методичне 

забезпечення постановки фізичного експерименту не розроблене. Ми виконали 

таке забезпечення експериментів у лабораторії новітнього обладнання 

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.  

В даному посібнику представлено виконання тринадцяти лабораторних 

робіт з механіки 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 за допомогою системи «Кобра 3» 

(рис. 1). Комп'ютерний інтерфейс «Кобра 3» 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  
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Рис. 1. Cистема «Кобра 3». 

 

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. 

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. 
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Лабораторна робота № 1 «Вимірювання основних величин:  

довжини, маси та часу» 

Мета роботи: Визначити об’єм труби за допомогою штангенциркуля; 

визначити товщину дроту, куба та пластинки за допомогою мікрометра; 

визначити площу пластин і радіус годинникового скла за допомогою 

сферометра; визначити масу різних предметів з максимальною точністю за 

допомогою терезів; визначити частоту коливань маятника. 

Обладнання: штангенциркуль з ноніусом, мікрометр, сферометр, 

компактний світловий бар’єр, чотирьох-розрядний цифровий лічильник, терези, 

набір важків, залізна колодка, набір з чотирьох листів алюмінієвої фольги, 

скляна пластинка розмірами 100x85x1 мм, годинникове скло (діаметрами 80, 

100 та 125 мм), залізний дріт діаметром 1 мм, скляні трубки (діаметр 8 мм та 

довжиною 80 мм, діаметр 24\21 мм та довжиною 120 мм), шкільний набір кубів 

(8 шт.), нитка діаметром 0,5 мм та довжиною 100 м, стальна кулька з отвором 

діаметром 3,2 мм, стрижень з крючком, стрижень прямокутного перерізу 

довжиною 630 мм, тринога, прямокутний затискач, рулетка довжиною 2 м та 

з’єднувальні провідники різної довжини. 

 

Вказівки до виконання роботи 

Фізичні тіла і явища мають власні характеристики і властивості, якості і 

ознаки, які можуть проявлятися в більшій або меншій мірі, а, відповідно, 

можуть підлягати кількісній оцінці. Властивість, яка є спільною у якісному та 

кількісному описі матеріальних об’єктів і враховує індивідуальну особливість 

кожного з них, визначає метод кількісної характеристики кожного з них і 

називають фізичною величиною. Інакше кажучи, фізична величина – це 

характеристика властивостей об’єктів і явищ, яка може мати числове значення, 

отримане шляхом вимірювання. 

Визначити значення фізичної величини означає відображення 

вимірювальних величин явища, процесу чи об’єкту через кількісне значення 

шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних 

засобів. 

При вимірюванні фізичної величини х завжди отримують не істинне її 

значення, а наближене з певною точністю, яке називають наближеним 

значенням фізичної величини íx  Відхилення результату вимірювання, яке 
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виникає внаслідок різних причин, від істинного значення вимірюваної 

величини називають похибкою вимірювання. 

В залежності від причин виникнення, похибки вимірювань поділяють на: 

похибки методу вимірювання; інструментальні похибки та похибки вимірювань 

(суб’єктивні). Вони виникають внаслідок зовнішнього впливу на засоби і 

об’єкти вимірювання. Суб’єктивні похибки залежать від індивідуальних 

властивостей спостерігача. Похибки обрахунків складають функціональну 

залежність між теоретичним та практичним. 

Похибка вимірювань в основному визначається точністю вимірювального 

приладу (інструментальна похибка) õ³  і похибкою відліку õå . Тоді 

õõõ å³  . 

Інструментальні похибки вказуються в паспорті або на шкалі приладів.  

Принцип виконання роботи. Штангенциркуль, мікрометр і сферометр 

використовують для точного вимірювання довжини, товщини, діаметру та 

розмірів згинів.  

За допомогою важільних терезів визначають масу тіл. Цифровим 

секундоміром вимірюють часові інтервали. У роботі демонструються 

процедури вимірювань та точність вимірювання, здійснюється підрахунок 

поділок приладу, оцінюється метод похибок. 

Штангенциркуль — універсальний інструмент, призначений для 

вимірювань з високою точністю зовнішніх і внутрішніх розмірів предметів, 

отворів, а також згинів. Штангенциркуль чи не найпопулярніший інструмент 

вимірювання у всьому світі. Завдяки простоті конструкції та зручності в роботі, 

він є найулюбленішим в прецизійному вимірюванні. Прилад має ноніус або 

верньєр. Назва ноніус визначена на честь португальського математика 

П.Нуніша. Сучасна конструкція шкали була запропонована французьким 

математиком П.Верньє в 1631 році, на честь якого її інколи називають 

«верньєр». У наборі шкала-ноніус має 10 ділень, як і основна шкала, а по 

довжині рівна тільки 9 її поділкам. Це дозволяє виміряти довжину з точністю 

до 0,1 мм. Ноніус має 10 розподілів довжини масштабу 9 мм. Якщо нульові 

позначки обох масштабів співпадають (рис. 2), то перша позначка розподілу 

ноніуса масштабу має відхилення на 0,1 мм від головного масштабу, друга - на 

0,2 мм, третя - на 0,3 мм, і т.д. Якщо ноніус масштабу переміщений таким 

чином, що, наприклад, його четверта позначка над четвертою позначкою 
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вимірювального масштабу, то це означає, що дві нульові позначки 

відхиляються до 0,4 мм, тобто зважене значення має бути підвищене до 0,4 мм. 

 

 

Рис. 2. Схематичне зображення штангенциркуля: 1 – губки, 2 - рамка, 3 – гвинт з 

гайкою для точної установки рухомої ніжки, 4 – затискний гвинт, 5 – лінійка. 

 

Штангенциркуль ШЦ-I має таку будову: штанга рухома, рамка, шкала 

штанги, губки для внутрішніх вимірювань, губки для зовнішніх вимірювань, 

лінійка глибиноміра, ноніус та гвинт для фіксації рамки. 

Порядок відліку вимірів штангенциркуля зі шкал штанги і ноніуса: 

1) зчитують число цілих міліметрів. Для цього знаходять на шкалі штанги 

штрих, найближчий зліва до нульового штриха ноніуса, і запам'ятовують його 

числове значення; 

2) зчитують долі міліметра. Для цього на шкалі ноніуса знаходять штрих, 

найближчий до нульової поділки, який співпадає з штрихом шкали штанги, і 

множать його порядковий номер на ціну поділки(0,1 мм) ноніуса; 

3) вираховують повну величину показів штангенциркуля. Для цього до 

числа цілих міліметрів додають визначені долі міліметра [6, с. 36-38]. 

Мікрометром називають прилад для вимірювання розмірів (рис. 3). Цей 

прилад винайшов французький винахідник Жан Лоран Палмер, який у 1848 

році запатентував мікрометр як «гвинтовий калібр з круговим ноніусом». 

Історична назва цього приладу «палмер» або «гвинт Палмера», яка нині рідко 

зустрічається. Прилад має специфічну будову: розміщена шкала стебла та 

шкала барабана. Останнім часом застосовують мікрометри з цифровою 

індикацією. 

1 
2 3 

4 

5 
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Рис. 3. Мікрометр: 1 - п’ятка, 2 – мікрометричний гвинт,  

3 - скоба, 4 - стебло, 5 - барабан, 6 -  тріскачка. 

 

Покази за шкалами мікрометра відраховують в наступному порядку: 

а) за шкалою стебла зчитують позначку штриха, найближчого до торця 

скосу барабана; 

б) за шкалою барабана зчитують позначку штриха, найближчого до 

поздовжнього штриха стебла; 

в) додають обидва значення і отримують показання мікрометра. 

Сферометр - прилад для визначення радіуса кривини сферичної поверхні 

оптичних лінз і товщини тонких пластинок (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Сферометр. 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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Секундомір - прилад, здатний вимірювати інтервали часу з точністю до 

часток секунди. Зазвичай використовуються секундоміри з точністю 

вимірювання в соту частку секунди (рис. 5). Але з появою сучасних технологій 

з'явилася можливість вимірювати час набагато точніше. 

 

 
Рис. 5. Секундомір. 

 

Терези – прилад, який використовують для визначення маси і має 

нормативні метрологічні допуски, тобто систематичну похибку (рис. 6). 

Допустиму похибку вказують в паспорті приладу. Метрологічна служба 

регулярно (не менше одного разу в рік) проводить перевірку і на основі цього 

 

 
Рис. 6. Терези з важками. 
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видає свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки, або 

довідку про його непридатність, якщо систематична похибка приладу більша за 

допустиму. Здійснюють перевірку і різноважків терезів, які використовуються 

при зважуванні.  

Правила зважування 

1. Терези ставлять перед собою, праворуч від них розташовують футляр із 

важками. Учні, у яких провідна рука ліва, футляр розташовують навпаки, 

ліворуч. Відповідно це слід враховувати й далі. 

2. До початку зважування необхідно перевірити, чи зрівноважено терези. 

Для зрівноважування терезів на легшу шальку потрібно покласти смужки 

паперу або картону. 

3. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів. 

4. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву 

шальку терезів. 

5. Починають зважування з важка, маса якого близька до маси зважуваного 

тіла. Якщо виявляється, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, його 

ставлять назад у футляр, а на його місце кладуть важок меншої маси. Якщо 

маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої 

маси доти, доки буде досягнуто рівноваги. 

6. Зрівноваживши терези, підраховують загальну масу важків, що лежать 

на шальці, і за допомогою пінцета переносять їх назад у футляр. 

7. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладено у футляр і 

чи кожний із них є на призначеному для нього місці. На шальки терезів не 

можна класти мокрі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини й без використання 

підкладки насипати порошки [4, с.53 –54]. 

Завдання 

1. Визначити об’єм труби за допомогою штангенциркуля. 

2. Визначити товщину дроту, розміри куба та пластинки за допомогою 

мікрометра. 

3. Визначити площу пластин і радіус часового скла за допомогою 

сферометра. 

4. Визначити масу різних предметів з максимальною точністю за 

допомогою терезів. 

5. Визначити частоту коливань важка математичного маятника. 
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Контрольні запитання 

1. Яке призначення штангенциркуля? Як визначається точність ноніуса? 

2. Яку точність вимірювань забезпечують штангенциркулі?  

3. Основні правила роботи з мікрометром. 

4. Як визначити частоту коливань важка математичного маятника? 

5. Які основні правила зважування тіл? 

 

 

 

Лабораторна робота № 2 «Вивчення падіння тіл в полі тяжіння землі  

та визначення прискорення вільного падіння» 

Мета роботи: Визначити залежність відстані від часу при вільному 

падінні тіла; побудувати графік залежності швидкості руху тіла від часу при 

вільному падінні тіл; дослідним шляхом вивчити прискорення вільного падіння 

тіл. 

Обладнання: 4-х розрядний цифровий лічильник, основа для штатива, 

пусковий механізм з ключем, пастка з ключем, стрижень прямокутного 

перерізу довжиною 1 м, прямокутний затискач, тримач для пластин товщиною 

0-10 мм, демонстраційна шкала, курсори для демонстраційної шкали, 

з’єднувальні провідники.  

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням даної роботи необхідно повторити теоретичний 

матеріал по темі «Рівноприскорений рух, прискорення» [1, с. 47-53].  

Вільне падіння тіл є одним із випадків рівноприскореного руху. Причиною 

падіння тіл є сила тяжіння Землі. В звичайних умовах на тіло, що падає, діє, 

окрім сили тяжіння Землі, ще й опір повітря. Вказані дії визначають характер 

руху тіла, що падає. У безповітряному просторі вплив опору повітря зникає. В 

цьому випадку падіння тіла називають вільним. 

На початку розвитку фізики вчені мали різноманітні погляди на характер 

руху тіл при падінні. Наприклад, давньогрецький філософ Аристотель вважав, 

що важке тіло падає швидше, ніж легке. Ці уявлення спростував італійський 

вчений Галілео Галілей. Він провів досліди, згідно з якими, падаючи з високої 

башти, ядро та маленька куля досягали поверхні Землі одночасно. Більш 

повільне падіння легких тіл порівняно з важкими Г.Галілей пояснив впливом 

опору повітря. Було проведено також інші досліди, які дозволили зробити 
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висновок: при вільному падінні з невеликої висоти h (h<<R3) всі тіла рухаються 

з постійним прискоренням g, напрямленим вертикально вниз. 

Величина g не залежить від форми, розмірів, матеріалу тіла, та змінюється 

з географічною широтою місця знаходження тіла відносно Землі. На полюсі 

величина g=9,83 м/с
2
, на екваторі – 9,78 м/с

2
, для Києва – 9,81 м/с

2
. В 

розрахунках як правило користуються значенням g=9,8 м/с
2
. 

В даній лабораторній роботі застосовується непрямий метод визначення 

прискорення вільного падіння, що ґрунтується на кінематичному законі 

поступального руху: 

2

2

a t
S


       (2.1) 

де S – відстань, яку проходить тіло за час t, з прискоренням a. 

 

 

Рис. 7. Установка для вивчення Закону Гука: 1 - 4-х розрядний цифровий лічильник,  

2 - пастка з ключем, 3 - основа для штатива, 4 - стрижень прямокутного  

перерізу довжиною 1 м, 5 - пусковий механізм з ключем, 6 - демонстраційна шкала,  

7 - курсори для демонстраційної шкали. 

 

Експериментальне дослідження виконується на установці для визначення 

прискорення вільного падіння тіл (рис. 7). Дана установка складається з 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 
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вертикальної стійки, пускового пристрою (тримачем дослідник фіксує кульку в 

даному пристрої і в потрібний момент часу, відкривши ключ тримача, відпускає 

кульку), пастки для піймання кульки, електронного лічильника, який 

підключений до джерела живлення. По праву сторону від стрижня 

розташовуємо демонстраційну сантиметрову шкалу. На ній закріплені два 

курсори, котрі фіксують точки початку та кінця руху кульки. При звільнені 

кульки, відкриванням ключа на пусковому пристрої, одночасно вмикається 

електронний лічильник. Пройшовши шлях S, кулька попадає на горизонтальну 

нерухому пастку і вимикає електронний лічильник. 

З рівності (2.1) випливає лінійна залежність між S та t
2
, тому можна 

побудувати графік залежності S = S (t
2
), рис. 8.  

 
Рис. 8. Залежність пройденого шляху від квадрату часу. 

 

Хід роботи 

1. Зберіть лабораторну установку згідно рис. 7.  

2. Підготуйте прилад до виконання роботи. Для цього пусковий пристрій 

розмістіть у вертикальне положення. Навпроти нього розташуйте на 

демонстраційній шкалі курсор. Пастка повинна бути розміщена так, щоб верхня 

кромка притискуючої планки знаходилась навпроти другого курсору на шкалі. 

Шкала повинна бути розміщена точно у вертикальному положенні.  

3. Увімкніть джерело живлення. В пусковий пристрій закріпіть кульку.  

4. Для встановленої висоти проведіть відлік часу вільного падіння 

кульки. Відкрийте ключ на пусковому пристрої. Кулька почне свій рух 
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(лічильник розпочне рахувати час польоту кульки). В момент падіння кульки в 

пастку на панелі лічильника дослідник отримає час польоту кульки за заданий 

проміжок часу. 

5. Дослід провести чотири рази, визначити середнє значення отриманих 

результатів. 

6. Аналогічні вимірювання проведіть для інших висот. Результати 

вимірювань занесіть до таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

№ 

пор. 

Пройдений 

шлях S, м 

Проміжки часу 
Середній 

час <t>, с 

Квадрат 

середнього часу 

< 2t >, мc
2 

t1, c t2, c t3, c t4, c t5, c 

         

7. За отриманими даними побудуйте графік залежності пройденого 

шляху від квадрату часу S = S(t
2
). За даними графіка визначить прискорення 

вільного падіння за формулою: 

2 1
2 2
2 1

2( )

( )

S S
g

t t





.   

Зробіть висновок про характер руху тіла при вільному падінні. 

8. Порівняйте отримане значення g з табличним. 

Вимірювання та обчислення 

Вимірювання здійснювалися за нижчою позначкою 160 мм. Верхня межа 

змінювалася. Так, в першому випадку вона складала  500 мм, в другому – 600, в 

третьому – 660. За кожного випадку дослід виконується п’ять раз. Результати 

вимірювань та обчислень записуються в таблиці 2.2. 

Таблиця2. 2 

№  
Пройдений 

шлях S, м 

Проміжки часу, мс 
Середній 

час <t>, 

мс 

Квадрат 

середнього 

часу < 2t >, 

c
2
  

t1 t2 t3 t4 t5 

1. 0,34 270,93 270,0 270,4 270,3 270,6 270,446 0,07314 

2. 0,44 304,02 304,45 304,6 304,23 304,14 304,488 0,09271 

3. 0,5 325,0 325,3 324,8 325,2 325,0 325,06 0,10566 
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Середнє значення часу визначається за формулою 
3

321 ttt
t


 . 

Прискорення вільного падіння знаходимо за допомогою графіку 

залежності пройденого шляху від квадрату часу S = S(t
2
). За результатами, які 

подані в таблиці 2.2, будуємо графік (рис. 9). По вісі ОY відкладаємо шлях S, по 

вісі ОХ - 2t . 

 

 
Рис. 9. Графік залежності пройденого шляху від квадрату часу, який  

побудований по результатам експерименту. 

 

З першого трикутника (рис. 9, лінії зеленого кольору) взято наступні дві 

точки – (0.0752; 0.351) та (0.08; 0.3754) (Ці позначки виконано на малюнку у 

форматі міток). Зазначимо, що по вісі Х задано квадрат середнього часу, а по 

вісі Y – шлях. За допомогою 2 1
2 2
2 1

2( )

( )

S S
g

t t





 визначаємо прискорення вільного 

падіння. Так, маємо значення 10,17 м/c
2 
. 

Аналогічним способом з другого та третього трикутників (рис. 9, 

відповідно лінії червоного і синього кольорів) відповідно отримуємо значення 

10,1 м/c
2
 та 9,65 м/c

2 
.  

Знайдемо середнє значення прискорення вільного прискорення 

973,9
3

65,91,1017,10



g  м/c

2
.  
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Контрольні запитання 

1. Що називають вільним падінням тіла? 

2. Що розуміється під прискоренням вільного падіння? Які фактори 

впливають на рух тіла при вільному падінні? 

3. Аналітично й графічно записати залежності шляху (h), швидкості (v) та 

прискорення (g) від часу (t) при вільному падінні. 

4. Як визначити величину прискорення вільного падіння? 

 

 

 

Лабораторна робота №3 «Закон Гука» 

Мета роботи: Знайти вид залежності сили пружності від видовження для 

різних пружин та гумового джгута; знайти значення коефіцієнта жорсткості; 

визначити модуль пружності гумового джгута і перевірити справедливість 

закону Гука. 

Обладнання: тринога, циліндрична опора, стрижень прямокутного 

перерізу l=1 мм, прямокутний затискач, тримач для пружини, демонстраційна 

шкала (довжина 1 м), одна пара курсорів для демонстраційної шкали, вантажі з 

прорізом (10 та 50 г), пружини (3 та 20 Н/м), нитка (діаметр 0,4 мм, довжина 50 

м), джгут гумовий квадратним перерізом (довжина 10 м). 

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням даної лабораторної роботи доцільно повторити 

теоретичний матеріал по темі «Сила пружності. Закон Гука».  [1, с. 118-123]. 

У випадку малих деформацій тіл, зв'язок між пружністю і деформацією 

виражається законом Гука: сила пружності пропорційна до величини 

деформації і напрямлена в протилежну сторону. 

xkF


 , 

де k — коефіцієнт жорсткості пружного тіла, що залежить виключно від 

параметрів тіла: довжини, товщини, форми, матеріалу, х —  величина 

деформації (зміщення чи розтяг). . У системі СІ коефіцієнт жорсткості 

вимірюється у Н/м (ньютон на метр). Знак мінус означає, що сила пружності 

завжди напрямлена у протилежну сторону до деформації [1, с. 118-123]. 

Установка для дослідження закону Гука складається з триноги, в якій 

закріплено однометровий стрижень прямокутного перерізу. На стрижені 
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закріплено тримач для пружини. Поряд встановлено в циліндричній опорі 

демонстраційну шкалу (довжина 1 м), на якій розташовано два курсори. 

 

 
Рис. 10. Експериментальна установка для перевірки справедливості закону Гука:  

1 - прямокутний затискач, 2 - стрижень прямокутного перерізу l=1 мм,  

3 - вантажі з прорізом (10 та 50 г), 4 - тринога, 5 - демонстраційна шкала (довжина 1 м), 

6 - одна пара курсорів для демонстраційної шкали, 7 - циліндрична опора, 8 - пружина,  

9 - джгут гумовий квадратним перерізом (довжина 10 м). 

 

За допомогою вищезазначеної установки визначаємо модуль пружності 

(модуль Юнга) гуми. Модуль Юнга розраховують за формулою: 

)(

4

0

0

llS

Fl
Eпр


 , 

де l  - початкова відстань недеформованого зразка, 0l  - відстань деформованого 

зразка, S  - площа перерізу зразка в навантаженому стані, F  - сила тяжіння.  

Хід роботи 

1. Зберіть установку для виконання дослідження закону Гука. Закріпіть у 

циліндричній опорі корпус динамометра у вертикальному положенні. 

2. Закріпіть в тримачі пружину (20Н/м). Верхній курсор на динамометрі 

розташуйте навпроти гачка пружини.  

1 
5 

6 

7 

2 

4 

3 

9 

8 
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3. Підвісьте до гачка на пружині вантаж масою 50 г. Пружина 

розтягнеться. Навпроти нового місця розташування гачка пружини встановіть 

нижній курсор. Виміряйте відстані між курсорами. Дана відстань рівна 

видовженню пружини. 

4. Повторіть пункт 3 для вантажів сумарною масою 110 та 160 г.  

5. Повторіть пункти 3 та 4 для іншої пружини (3 Н/м) при різних сумарних 

масах важків. 

6. Результати вимірювань запишіть в таблицю 3.1: 

Таблиця 3.1 

№ m, кг mg, Н х, м 

1    

2    

3    

8. За результатами вимірювань побудуйте графік залежності сили 

пружності від видовження і, користуючись ним, визначить середнє значення 

жорсткості пружини kс. 

9. В даній роботі поперечний переріз гумового зразка має форму квадрата. 

Для того, щоб знайти площу його поперечного перерізу, потрібно виміряти 

ширину зразка. 

10. Підвісьте зразок за один із кінців на штативі і прикріпимо до його 

нижнього кінця важок. Навпроти середньої частини зразка встановіть верхній 

курсор на демонстраційній шкалі. Це і буде початкова відстань l0. 

11. До важка прикріпіть ще один або два важки, запишіть їх масу m і 

виміряйте відстань l між позначками. Результати вимірювань занесіть в 

таблицю 3.2. 

Таблиця 3.2  

Початкова 

відстань 

недефор-

мованого 

зразка l0, м 

Ширина 

перерізу

d , м 

Маса 

важків 

m, кг 

Відстань 

деформо-

ваного 

зразка l, м 

Абсолютне 

видовження 

l, м (l<l0) 

Площа перерізу 

зразка в 

ненавантаженому 

стані S0, м 
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12. Обчисліть площу перерізу S зразка в деформованому стані, виходячи з 

того, що об’єм гуми збільшується на незначну величину і при малих 

деформаціях:  

S0l0=Sl          S=S0
l

l0  

13. Обчисліть модуль пружності гуми: 

E=/; E=(mg/S)(l0/l). 

 

 

Рис. 11. Визначення коефіцієнта жорсткості пружини. 

 

Вимірювання та обчислення 

Закріпіть в тримачі пружину (20Н/м). Верхній курсор на динамометрі 

розташуйте навпроти гачка пружини. До гачка на пружині підвісьте вантаж 

масою 50 г. Пружина розтягнулася. Навпроти нового місця розташування гачка 

пружини встановіть нижній курсор. Виміряйте відстань між курсорами, тобто 

видовження пружини. В даному випадку вона становить 0,188 м. Потім 

довантажуємо ще 60 г і досягаємо значення нижнього курсору. В третьому 
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випадку встановлюємо суму маси вантажів рівна 160 г. Результати вимірювань 

та обчислень подаємо в таблиці 3.3. 

Таблиці 3.3 

№ m, кг mg, Н х, м 

1 0,05 0,5 0,18 

2 0,11 1,1 0,38 

3 0,16 1,6 0,54 

 

За даними в таблиці будуємо графік залежності сили пружності від 

видовження пружини (20 Н\м) (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Графік залежності сили пружності від видовження пружини (20 Н\м). 

 

За допомогою графіка визначаємо середнє значення жорсткості пружини:  

989.2
21.02468.0

59.07.0
1 




k  (Н\м) 

988.2
313.03632.0

9.005.1
2 




k  (Н\м) 

97.2
4204.04608.0

23.135.1
3 




k  (Н\м) 

9823.2
3

97.2988.2989.2



серk  (Н\м) 

 



 

 22 

Аналогічні розрахунки виконуємо та будуємо графік і для другої пружини. 

Результати записуємо до таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

№ m, кг mg, Н х, м 

1 0,05 0,5 0,032 

2 0,1 1 0,064 

3 0,15 1,5 0,095 

 

 

Рис. 13. Графік залежності сили пружності від видовження пружини (3 Н\м). 

 

686.15
0345.00447.0

54.07.0
1 




k  (Н\м) 

534.15
0587.0069.0

92.008.1
2 




k  (Н\м) 

79.15
0805.00938.0

27.148.1
3 




k  (Н\м) 

67.15
3

79.15534.15686.15



серk  (Н\м) 

 

Визначаємо модуль пружності (модуль Юнга) гуми. Поперечний 

переріз гумового зразка має форму квадрата. Знаходимо площу його 

поперечного перерізу, вимірявши попередньо ширину зразка: 

00000036.02  dS 2м .  
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Підвішуємо зразок за один із кінців на штативі і кріпимо до його нижнього 

кінця важок. Навпроти середньої частини зразка встановлюємо верхній курсор 

на демонстраційній шкалі - це буде початкова відстань l0. До важка кріпимо ще 

один або два важки. Записуємо їх масу m і вимірюємо відстань l між 

позначками. Результати вимірювань заносимо в таблицю 3.5. 

Таблиця 3.5 

Початкова 

відстань 

недефор-

мованого 

зразка l0, м 

Ширина 

перерізу

d , м 

Маса 

важків 

m, кг 

Відстань 

деформо-

ваного 

зразка l, м 

Абсолютне 

видовження 

l, м (l<l0) 

Площа перерізу 

зразка в 

ненавантаженому 

стані S0, м 

0,45 0,0006 0,11 0,642 0,192 0,00000036 

 

 

Рис. 14. Визначення модуля пружності гуми. 

 

Обчислюємо площу перерізу S зразка у деформованому стані, виходячи з 

того, що об’єм гуми збільшується на незначну величину і при малих 

деформаціях:  S0l0=Sl          S=S0
80 1023.25

642.0

45.0
00000036.0 

l

l
 м. 

Далі визначаємо модуль пружності гуми (модуль Юнга): E=/; 

E=(mg/S)(l0/l) 6

8
1022.10

192.0

45.0

1023.25

8.911.0








 (Па) = 10.22 (МПа).  
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Контрольні запитання 

1. Коли виникає сила пружності? 

2. Як довести, що при деформації тіла виникає сила пружності? 

3. Від чого залежить значення сили пружності? 

4. Як формулюється закон Гука? 

5. За яких умов справджується закон Гука? 

6. На скільки потрібно видовжити пружину, щоб сила пружності 

дорівнювала 1 Н? 

 

 

 

Лабораторна робота № 4 «Вивчення другого закону Ньютона з 

використанням системи «Кобра 3»  

і демонстраційної доріжки» 

Мета роботи: Встановити залежність переміщення від часу при 

прямолінійному рівноприскореному русі; встановити залежність між масою, 

прискоренням і силою; вивчити закон збереження енергії.  

Обладнання: ПК, демонстраційна доріжка довжиною 1,5 м, візок для 

доріжки, крюк зі штекером, магніт зі штекером для пускового механізму, вилка 

зі штекером, торцевий утримувач для демонстраційної доріжки, світловий 

бар’єр, вантажі (1 г, 10 г, 50 г), утримувач для вантажу (1 г), нитка довжиною 

2000 мм, з’єднувальний провідник довжиною 1000 мм, інтерфейс «Кобра 3», 

базовий блок, USB з програмним забезпеченням та джерело струму для 

інтерфейсу.  

Вказівки до виконання роботи 

Перед виконанням даної лабораторної роботи доцільно повторити 

теоретичний матеріал по темі «Другий закон Ньютона» [1, с. 76-93]. 

Основним законом динаміки руху матеріальної точки є другий закон 

Ньютона. Він формулюється наступним чином: прискорення, якого зазнає тіло 

в інерціальній системі відліку під дією сили, є пропорційним діючій на тіло 

силі, залежить від маси тіла і за напрямком збігається з напрямом сили. 

Рівняння другого закону Ньютона може бути записаним у наступному 

вигляді: 

dp
F

dt
 ,      (4.1) 
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яке у випадку m const  набуває вигляду: 

F ma      (4.2) 

Будь-яке тіло зазнає впливу зі сторони багатьох інших тіл. Тому у виразі 

(4.1) силу F  слід розглядати як результат дії всіх сил, що прикладені до тіла, а 

прискорення a  є результуючим прискоренням, якого набуде тіло масою m під 

дією цих сил. В загальному випадку рівняння руху тіла має такий вигляд: 

1 2 ... nF F F ma        (4.3) 

Дана лабораторна робота виконується на обладнанні, яке складається з 

демонстраційної доріжки, на якій розташований візок з ниткою, до якої 

підвішений вантаж. Під дією сили тяжіння вантажу візок рухається по доріжці 

від початкової (в цей момент розпочинається відлік часу руху візка) до кінцевої 

позначки. На візку можна розташувати вантаж різної маси, що дозволяє 

отримати залежність швидкості руху тіла від його маси та інші залежності. 

Результати роботи фіксує система «Кобра 3», технічні дані якої описані у вступі 

даного посібника. 

Хід роботи 

1. Збираємо установку (рис. 15). На доріжці розміщуємо візок, на якому 

закріплюємо вантаж масою 40 грам. До візка одним кінцем кріпимо нитку, а 

другий перекидаємо через колесо і кріпимо вантаж масою 4 грама.  

2. До демонстраційної доріжки за допомогою провідника приєднуємо 

систему «Кобра 3», яка під’єднана до ПК. 

 

 
Рис. 15. Експериментальна установка для вивчення другого закону Ньютона: 1 - магніт 

з штекером для пускового механізму, 2 - візок для доріжки, 3 - демонстраційна доріжка 

довжиною 1,5 м, 4 - система «Кобра 3», 5 - крюк зі штекером. 

 

5 4 3 2 1 
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3. Переміщуємо візок в інший кінець доріжки. На колесі фіксуємо нитку. 

До ПК приєднуємо програмне забезпечення «Phywe measyre 4». Вибираємо в 

програмі режим фіксації часу в розділі «Измерение». Встановлюємо позначку 

на пункті «Световой баръер».  

4. У вікні, яке з’явиться після вибору відповідного режиму роботи, 

користувач має можливість вибрати один із чотирьох пунктів: «Начать 

измерение», «Закончить измерение», «Отмена» и «Закрыть». Дослідник 

наводить курсор на пункт «Начать измерение» і натискає ліву клавішу миші. 

Після цього візок розпочне свій рух під дією вантажу, котрий закріплений на 

нитці. 

5. Коли візок доїде до іншого краю доріжки, на ПК зафіксуються 

результати його руху. Після натиснення пункту «Закончить измерение» на 

екрані ПК з’являється графіки залежності шляху, прискорення та швидкості від 

часу.  

6. Пункти 4-5 повторюємо для вантажів масою 1 та 2 грам, закріплених на 

нитці.  

7. Пункти 4-5 виконуємо при масі вантажу на нитці в 1 грам та на візку 

закріплено вантаж масою 20 грам.  

 

Результати вимірювань 

Результати вимірювань руху візка під дією вантажу фіксується на ПК й 

подається на моніторі у вигляді графіків: залежність шляху, швидкості та 

прискорення візка, на якому закріплено вантаж масою 40 грам, від часу при 

розміщеному на нитці вантажу масою 4 грами, рис. 16, 2 грами, рис. 17 та 1 

грам, рис. 18.  

Дослід повторюємо для вантажу масою в 20 грам на візку та 1 грам маси, 

закріпленої на нитці, рис. 19. На одержаних рисунках подано по три графіки 

різних кольорів:  

- червоний – залежність шляху від часу; 

-  синій – залежність швидкості від часу; 

 зелений – залежність прискорення візка від часу. 
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Рис. 16. Графік залежності шляху, швидкості та прискорення візка, на якому закріплено 

вантаж масою 40 грам, від часу при розміщеному на нитці вантажу масою 4 грами. 

 

 
Рис. 17. Графік залежності шляху, швидкості та прискорення візка, на якому закріплено 

вантаж масою 40 грам, від часу при розміщеному на нитці вантажу масою 2 грами. 

 

 
Рис. 18. Графік залежності шляху, швидкості та прискорення візка, на якому закріплено 

вантаж масою 40 грам, від часу при розміщеному на нитці вантажу масою 1 грам. 
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Рис. 19. Графік залежності шляху, швидкості та прискорення візка, на якому закріплено 

вантаж масою 20 грам, від часу при розміщеному на нитці вантажу масою 1 грам. 

 

Контрольні запитання 

1. Який рух називається поступальним? 

2. Запишіть рівняння залежності координат від швидкостей для 

одномірного та двомірного, рівномірного і рівноприскореного рухів. 

3. Дайте визначення інерціальної системи відліку.  

4. Сформулюйте перший закон Ньютона. Наведіть приклади його прояву. 

5. Дайте визначення інертної маси тіла. Яка різниця між гравітаційною та 

інертною масами? Від чого і як залежить маса тіла? 

6. Сформулюйте другий закон Ньютона. Наведіть варіанти його 

математичної форми. 

7. Сформулюйте закон збереження енергії. 

 

 

 

Лабораторна робота № 5 «Балістичний маятник» 

Мета роботи: Виміряти амплітуду коливань маятника після потрапляння 

кульки в пастку, у залежності від швидкості; визначити поправочний 

коефіцієнт маятника для перетворення швидкостей. 

Обладнання: установка балістичного маятника, стальна кулька діаметром 

19 міліметрів, приставка для вимірювання швидкості польоту тіла, джерело 

струму 5 В/2,4 А.  

Вказівки до виконання роботи 
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У класичному методі визначення швидкості кульки, яку вистрілюють в 

тіло, що перебуває в стані спокою й підвішене в якості маятника (маса 

маятника набагато більша маси кульки), кулька залишається в пастці маятника і 

коливається разом з ним. Відбуваються не пружний удар, коли імпульс 

залишається не змінним. За відомими характеристиками маятника можна 

розрахувати швидкість маятника (враховуючи масу кульки) в найнижчій точці 

коливання маятника, знаючи амплітуду коливань. В цій фазі коливань імпульс 

двох тіл має бути рівним імпульсу кульки до удару з маятником. Можливо 

розрахувати швидкість кульки, знаючи її масу та масу маятника.  

На рис. 20 зображена установка балістичного маятника. Вона складається з 

маятника, на кінці якого закріплено тягарці різної маси (різна маса дозволяє 

отримати залежність відхилення маятника з положення рівноваги від маси). На 

ніжці установки встановлено скляну посудину, в якій розміщуються кульки. В 

правій частині установки встановлено пристрій для запуску кульки. Поряд з 

даним пристроєм закріплено приставку для вимірювання швидкості польоту 

тіла (має підключення до джерело живлення). Пристрій запуску кульки має 

відтягуючий механізм, який дозволяє зажати пружину пристрою до певної межі 

(їх три в даному пристрої; чим більше затиснути пружину, тим більшої 

швидкості пристрій надасть кульці). У верхній частині пристрою є кільце, за 

допомогою якого спричиняється політ кульки.  

 

 

Рис. 20. Установка для дослідження коливань балістичного маятника:  

1 – пристрій для запуску кульки, 2 - приставка для вимірювання швидкості польоту 

тіла, 3 - балістичний маятник, 4 - стальна кулька діаметром 19 міліметрів. 

 

1 4 3 2 
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Зауважимо, що через дію сил тертя значення амплітуди можуть бути дещо 

менші. Тому за другого та третього повторення досліду потрібно відпускати 

курок за незмінного натягу пружини і незмінному положенні стрілки. Якщо 

стрілка не рухається далі, то можна припустити, що дані амплітуди не 

спотворені внаслідок дії сили тертя.  

Для розрахунків приймемо, що маса маятника M  і маса тіла m  з кулькою 

рухаються як одна матеріальна точка в площині їх спільного центра тяжіння. 

Якщо зменшити потенціальну енергію маятника в стані спокою до нуля, то 

потенціальна енергія у найвищій точці коливання буде рівна:  

hgMmEп  )( ,    (5.1) 

де g  - прискорення вільного падіння, h  - висота, на  яку переміщається центр 

тяжіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Принцип роботи балістичного маятника (схема). 

 

На рис. 21 видно, що при відстані між осями обертання r  і центром 

тяжіння дану формулу можна записати наступним чином:  

)cos1()(  gMmEп   (5.2) 

Ця потенціальна енергія має бути рівна кінетичній kE  відразу після 

співударяння:  

2)(
2

1
мк vMmE  ,   (5.3) 

M 

υ 

φ 
r 

Δh 

M+m 

m 
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де м  - швидкість тіла маятника (разом із кулькою) після зіткнення. Якщо в 

даному виразі замінити імпульс мvMmp  )( , то одержимо: 

)(2

2

Mm

p
Eк


  або кEMmp  )(2 .   (5.4) 

Перед співударянням маятник знаходиться в стані спокою. Завдяки закону 

збереження імпульсу імпульс vmp   має по величині рівним імпульсу 

кульки перед зіткненням. Швидкість кульки перед початком руху становить: 

)cos1(2 


 rg
m

Mm
v    (5.5) 

На рис. 22 подано графік функції )(fv  . В діапазоні 0 …90º крива 

відхиляється від прямої лінії, тобто відхилення маятника прямо пропорційне 

швидкості кульки. Для розрахунків потрібно визначити масу кульки m . 

Відмітити точку центра тяжіння (із врахуванням кульки в тілі) на маятнику. 

Масу маятника M  можна визначити тільки із врахуванням всіх складових. 

Точне значення, вказане у інструкції до експлуатації, буде дещо менше. 

При теоретичному розгляді процесів, які відбуваються в балістичному 

маятнику, що викладені вище, враховувалися ідеальні дані. Однак для більш 

точних результатів слід брати реальні значення. Вираз 
2)(

2

1
мк vMmE   для 

кінетичної енергії замінимо виразом для енергії обертання фізичного маятника:  

2

2

1
 IEк ,   (5.6) 

де I  - момент інерції маятника із кулькою,   - кутова швидкість.  

При заміні кутового моменту  IL  отримаємо: 

I

L
Eк

2

2

  або кEIL  2 .  (5.7) 

Позначимо через kL  кутовий момент кульки до зіткнення з врахуванням 

розміщення осі обертання маятника. Якщо rk - відстань, на якій знаходиться 

кулька від осі обертання в момент зіткнення тіла з маятником, то  

vrmrmL шшшш  2    (5,8) 

У випадку, коли два кутові моменті рівні між собою, то  

)cos1()(2
1




 rgMmI
rm

v
ш

.  (5.9) 

Значення моменту інерції I  фізичного маятника визначається за 

допомогою експериментально визначеного періоду коливань T  У даному випа- 
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Рис. 22. Калібрувальна крива теоретичного значення швидкості маятника. 

 

дку момент інерції рівний 
2

2

4
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 , тоді маємо: 

)cos1(2
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 Tg

r

r

m

Mm

ш

.  (5.10)  

Позначимо швидкість, обчислену у виразі (5.5), як пр , а швидкість з 

формули (5.10), як т . Тоді їх співвідношення можна записати так прпопрт f   . 

Поправочний коефіцієнт визначається за формулою  gr
r

T
f

ш
попр 




2
   (5.11) 

Врахуємо, що 
g

r
T м 2 ,  перетворимо даний вираз: 

к

м

попр
r

rr
f


    (5.12)  

де мr  - довжина математичного маятника. 

В експерименті, де відбувається непружний співудар, кульки з маятником 

приймаємо за матеріальні точки. Математичний маятник, котрий перебуває в 

стані спокою, характеризується трьома параметрами, які використовуються у 

формулі (5.12). Вимірявши r  та kr  для фізичного маятника і обчисливши мr   

для періоду коливань можна визначити поправочний коефіцієнт ïîïðf  для 

швидкостей, які отримані з формули (5.5) [5, с. 154-158].  

Перед тим як розтягнути пружину маятника, прикріпіть кульку до магніту 

гвинтом. Потім відтягніть гвинт назад до упору. Переконайтеся, що маятник 

знаходиться в стані спокою, а стрілка показує позначку «нуль».  
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Застереження: при цьому не чіпайте спусковий гвинт.  

Потім приведіть у дію курок, потягнувши важіль запуску. Відрахуйте 

амплітуду коливань за допомогою стрілочного покажчика.  

Хід роботи 

1. Ознайомтесь з будовою та принципом дії балістичного маятника.  

2. Ввімкніть джерело живлення приставки для вимірювання швидкості 

польоту тіла. 

3. За допомогою ручки стисніть пружину пристрою запуску кульки. 

Помістіть кульку в балістичний маятник. 

4. Потягніть на себе кільце, яке розміщене у верхній частині пристрою 

запуску кульки. Кулька вилетить з пристрою.  

5. На екрані приставки для вимірювання швидкості фіксується час польоту 

кульки.  

6.Відзначаємо на скільки відхилилася стрілка.  

7. Дослід повторюємо три рази. 

 

Контрольні запитання 

1. Які маятники називають балістичними? Що є головною ознакою 

балістичних маятників?  

2. На яких законах ґрунтується дія балістичного маятника. В чому 

полягає принцип будови балістичного маятника? 

3. У чому полягає закон збереження моменту імпульсу та закон 

збереження енергії в даній лабораторній роботі?  

4. Як застосовується закон збереження механічної енергії до процесу 

взаємодії кулі та балістичного маятника?  

 

 

 

Лабораторна робота № 6 «Закон збереження механічної енергії.  

Колесо Максвелла» 

Мета роботи: Встановити характер руху маятника Максвелла; виходячи з 

результатів експерименту, розрахувати прискорення центра мас маятника; 

визначити момент інерції маятника Максвелла відносно осі, що проходить 

через його центр мас; перевірити прояв закону збереження механічної енергії 

до опису руху маятника Максвелла. 
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Обладнання: підставка для штатива, стрижень прямокутного перерізу 

довжиною 1 м, прямокутний затискач, демонстраційна шкала довжиною 1 м, 

курсори для демонстраційної шкали, колесо Максвелла, з’єднувальний 

провідник довжиною 1 м, світловий бар’єр з лічильником, пусковий механізм, 

тримач для пластин, перехідник, конденсатор та джерело струму 5 В/2,4 A для 

живлення світлового бар’єру.  

Вказівки до виконання роботи 

Принцип роботи: Маятник Максвелла приводиться в рух завдяки дії сили 

тяжіння. За допомогою датчика (світлового бар'єру) вимірюється час 

проходження центром мас колеса маятника відстані s, вимірюваного за 

допомогою лінійки. 

Установка і хід роботи 

Зберіть експериментальну установку, як показано на рис. 23 і 24. За допо- 

 

 
Рис. 23. Установка для перевірки закону збереження механічної енергії:  

1 - колесо Максвелла, 2 - стрижені прямокутного перерізу довжиною 1 м,  

3 - демонстраційна шкала довжиною 1 м, 4 - підставка для штатива, 5 - пусковий 

механізм, 6 - курсори для демонстраційної шкали, 7 - світловий бар’єр з лічильником. 
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могою регулювального гвинта на штативі закріпіть стрижні колеса Максвелла у 

горизонтальному положенні у вільному стані. При обертанні колеса Максвелла 

намотування нитки повинно бути спрямованим всередину. 

Щільність намотування повинна бути однакова з обох боків. Необхідно 

проконтролювати перший оберт колеса, оскільки невірний хід намотування при 

русі у зворотний бік призведе до його коливань відносно вертикалі та 

вивільнення «гіроскопа». 

Пристрій, який відпускає диск і запускає лічильник, одночасно відраховує 

відстань і час руху. Необхідно відрегулювати розмикальний механізм так, щоб 

диск не здійснював коливання після старту, а шнур завжди повинен бути 

намотаний в одному напрямку. 

Вимірювання часу t здійснюється до моменту, коли колесо досягає 

світлового бар'єру. Для цього: 

 - приєднайте розмикальний механізм до світлового бар'єра, як показано 

на рис. 24; 

 - приєднайте і зафіксуйте розмикальний кабель; 

 - встановіть ключ світлового бар'єру в положення ; 

 - натисніть кнопку «Установка» («Set») на світловому бар'єрі; 

 - на початку руху колеса вмикається лічильник світлового бар'єру; 

 - після проходження колеса через утримувач знову натисніть і зафіксуйте 

розмикальний кабель до того, як колесо перерве промінь світлового бар'єру. 

 - після того як вісь обертання перериває промінь бар'єру, лічильник 

зупиняється. 

Вимірювання Δt для знаходження швидкості поступального руху v 

здійснюється у такий спосіб: 

 - дезактивуються сигнал «Вкл. тригер» («Trigger In») на світловому 

бар'єрі; 

 - фіксується колесо у вихідному положенні за допомогою утримувача; 

. - установлюється ключ світлового бар'єру в положення   

. - при ослабленні обмежувача колесо починає рухатися, а лічильник 

світлового бар'єру не вмикається. 
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.  

Рис. 24. Схема під’єднання світлового бар’єру. 

 

Як тільки вісь обертання колеса потрапить в область світлового бар’єру, 

лічильник розпочинає відлік і вимикається, коли вісь перетинає світловий 

промінь. 

Швидкість визначається через відстань S та значення часу, який 

зафіксований секундоміром в момент часу 
2

t
t


 , за допомогою формули  

t

st
tv












 


2
 

Оскільки відстань і час можна виміряти окремо, то цей вираз є найбільш 

точним для розрахунку моменту інерції. Значення часу t  менш точне. Ці дані 

можна використати при визначенні енергії. Вони отримані на основі 

вимірювань залежності відстані від часу. 

Теорія і розрахунок. Повна енергія E  колеса Максвелла масою m  і 

моментом інерції zI  складається з потенційної, енергії поступального руху та 

енергії обертання:  

22

22
zI

v
m

sgmE   

де   - кутова швидкість, v  - швидкість поступального руху, g  - прискорення 

вільного падіння та S  - висота. 
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Рис. 25. Залежність між збільшенням кута 


d   

та зменшенням висоти sd  в колесі Максвелла. 

 

 

Рис. 26. Залежність відстані, яка пройдена точкою  

центра тяжіння колеса Максвелла, від часу. 

 

З рис. 25 маємо 

rdsd    та rr
dt

d

dt

sd
v  

 
, 

де r  - радіус вала. 

В даному випадку g  паралельне s , а   перпендикулярний r , тому  

      22/
2

1
tvrImtsgmE z . 

Оскільки загальна енергія E  постійна з часом, диференціювання приводить 

до  

       tvtvrImtvgm
dt

dE
z

.
2/0  . 

Для s ( 0t ) = 0 та v( 0t ) = 0  отримаємо 
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         (6.1) 

та 

  2

2/
t

rIm

gm

dt

ds
tv

z





     (6.2) 

У досліді маса m  рівна 0,436 кг. Радіус r  вала дорівнює r 2,5 мм.  

Із графіка на рис. 26 і функції  

BAXY   

маємо B = 1,99±0,01; A = 0,0196±0,0015 м/с
2     

 

 
Рис. 27. Залежність швидкості центра тяжіння колеса Максвелла від часу. 

 

З виразу (6.1) отримуємо момент інерції zI 9, 84 · 10
—4 

кгм
2
. Із графіка на 

рис. 27 і функції BXAY   маємо B 1,03 ± 0,015 (див. (6.2)) 

 

Рис. 28. Графік залежності від’ємної потенційної енергії колеса Максвелла від часу. 
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Рис. 29. Графік залежності енергії поступального руху колеса Максвелла від часу. 

 

 
Рис. 30. Графік залежності енергії обертового руху колеса Максвелла від часу. 

 

Отже, з рис. 28-30 випливає, що потенційна енергія майже повністю 

переходить в енергію обертального руху [2, с. 29-30]. 

 

Контрольні запитання 

1. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. 

2. Які принципи роботи з колесом Максвелла? 

3. Що є графіком залежності відстані, яка пройдена точкою центра тяжіння 

колеса Максвелла, від часу? 
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Лабораторна робота № 7 «Дослідження закономірностей 

математичного маятника» 

Мета роботи: Для малих відхилень маятника встановити вид залежності 

періоду коливань від довжини підвісу; знайти значення прискорення вільного 

падіння; встановити вид залежності періоду коливань від величини відхилення 

із положення рівноваги.  

Обладнання: світловий бар’єр, джерело струму 5 В/2,4 А для світлового 

бар’єру з лічильником, демонстраційна шкала довжиною 1 м, курсори для 

демонстраційної шкали, стальні кульки діаметром 24,4 та 32 мм, стрижень 

прямокутного перерізу довжиною 1250 мм, тринога, нитка довжиною 10 м, 

прямокутний затискач, універсальний тримач. 

Вказівки до виконання роботи 

Складаємо установку (рис. 31). Стальна кулька фіксується в затискачі на 

стійці. Довжина підвісу маятника має бути виміряна до і після проведення 

експерименту. Необхідно врахувати, що при визначенні залежності періоду 

коливань від величини відхилення маятника, маятник відхиляється в обидві 

сторони світлового бар’єру. Тому вимірюваний час півперіоду подвоюється. В 

цьому випадку перемикач світлового бар’єру встановлюється в положення 

.  

Хід роботи 

Завдання 1. Встановити вид функції залежності періоду коливань 

математичного маятника від довжини підвісу. 

1. Зберіть установку як показано на рис.31. Підключіть джерело струму до 

світлового бар’єру. 

2. Прив’яжіть кульку, закріпивши її на кронштейні. За допомогою лінійки 

виміряйте довжину підвісу. Отриманий результат запишіть в таблицю №7.1. 

3. Відхиліть кульку від положення рівноваги на кут, не більше 2
0
. Для 

оцінки кута відхилення використайте пару курсорів на демонстраційній шкалі 

( ;sin
l

x
  ),2sin(sin 0 llx   де x - відхилення від положення рівноваги, l - 

довжина нитки). 

4. Проведіть 5 – 7 вимірювань періоду коливань. Результати запишіть в 

таблицю №7.1. 



 

 41 

5. Виміряйте довжину нитки після проведення дослідів. Занести в 

таблицю №7.1. 

 

Рис. 31. Зовнішній вигляд установки дослідження закономірностей математичного маятника: 

1 - прямокутний затискач, 2 - стрижень прямокутного перерізу довжиною 1250 мм,  

3 - світловий бар’єр, 4 - стальні кульки діаметром 24,4 та 32 мм, 5 - тринога,  

6 - демонстраційна шкала довжиною 1 м, 7 - нитка довжиною 10 м. 

 

6. Знайдіть середнє значення результатів вимірювань періоду і довжини 

нитки. Значення запишіть у таблицю № 7.1. 

 

Таблиця № 7.1 

№  Т, с 
íèòêèl  до досл. íèòêèl  після досл. 

1    

2    

3    

10    

 

Середні результати íèòêèl  = 

                                    ñåðÒ  = 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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7. Пункти 2 – 4 виконайте для 5 – 7 підвісів різної довжини. За результатам 

дослідів заповніть таблицю № 7.2.  

 

Таблиця № 7.2 

№  
ñåðÒ , с íèòêèl , сер. 

1   

2   

3   

10   

 

8. За отриманими даними (таблиця № 7.2) побудувати графіки залежності 

)(lfÒ   в декартових та логарифмічних координатах. 

9. Зробіть висновки. 

 

Завдання 2. Використовуючи співвідношення, які подані в теоретичній 

частині роботи, знайти значення прискорення вільного падіння. 

 

Завдання 3. Встановити вид функції залежності періоду коливань 

математичного маятника від кута відхилення підвісу від положення рівноваги. 

1. Зберіть установку, рис.31. Підключіть джерело струму до світлового 

бар’єру. 

2. Прив’яжіть кульку, закріпивши її на кронштейні. За допомогою лінійки 

виміряйте довжину підвісу. Отриманий результат запишіть в таблицю № 7.3. 

3. Відхиліть кульку від положення рівноваги на деякий кут. Для оцінки 

кута використайте пару курсорів на демонстраційній шкалі ( ,sin
l

x
 де x - 

відхилення від положення рівноваги, l - довжина нитки). 

4. Проведіть 5 – 7 вимірювань періоду коливань. Результати вимірювань 

запишіть в таблицю № 7.3. 

4. Виміряйте довжину нитки до і після проведення дослідів. Дані занесіть в 

таблицю. 

5. Знайдіть середні значення результатів вимірювань періоду коливань і 

довжини нитки. Дані занесіть у таблицю №7.3. 
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Таблиця № 7.3 

№  Т, с смх,  
íèòêèl , 

сер., м 
2

sin


 
2

sin 2   

1      

2      

3      

4      

10      

 

Обрахуйте середні результати дослідів íèòêèl  = 

                                    ñåðÒ  = 

6. Пункти 2 – 4 виконайте для 5 – 7 підвісів різної довжини. За 

результатами дослідів заповніть таблицю № 7.4.  

Таблиця № 7.4 

№  
ñåðÒ , с íèòêèl сер., м 

1   

2   

3   

10   

7. За даними таблиці № 7.4 побудуйте графіки залежності )
2

(sin


fÒ   та 

)
2

(sin 2 fÒ  . 

Контрольні запитання 

1. Що називають математичним маятником? 

2. Від яких величин залежить період коливань математичного маятника? 

3. Що називають періодом коливань маятника? 

4. Що називають частотою коливань маятника? 

5. В яких одиницях вимірюють період і частоту коливань в міжнародній 

системі одиниць.  

6. Що буде з періодом коливань, коли маятник помістити на полюсі 

Землі? На екваторі? На висоті над Землею? 
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Лабораторна робота № 8 «Оборотний маятник» 

Мета роботи:  Виміряти період для різних осей обертання оборотного 

маятника; визначити прискорення вільного падіння g.  

Обладнання: кріплення для оборотного маятника, стальний стрижень 

діаметром 8 мм та довжиною 750 мм, гвинт з різцем, світловий бар’єр, джерело 

струму 5 В/ 2,4 А для світлового бар’єру з лічильником, стрижень 

прямокутного перерізу довжиною 250 мм, тринога, настільний та прямокутний 

затискачі, рулетка. 

Вказівки до виконання роботи 

Оборотний маятник – частковий випадок фізичного маятника. Фізичним 

маятником називається будь-яке тверде тіло, котре може коливатися у полі 

тяжіння навколо горизонтальної осі, що не проходить через його центр мас. 

Точка перетину О осі з вертикальною площиною, що проходить через центр 

мас С маятника називається точкою підвісу. При рівноважному положенні 

маятника точки О і С знаходяться на одній вертикалі, причому центр мас 

розміщений нижче точки підвісу, рис. 32. Якщо відхилити маятник від 

положення рівноваги на невеликий кут і відпустити його, то він буде 

здійснювати гармонічні коливання з періодом 
g

L
T 2 ,   (8.1) 

де g – прискорення вільного падіння, L – зведена довжина фізичного маятника  

ml

I
L  ,    (8.2) 

де I – момент інерції маятника відносно осі обертання, що проходить через 

точку О, m – маса маятника, l – віддаль від осі обертання до центра мас. 

Точка К, що лежить на лінії ОС і віддалена від точки О на зведену 

довжину маятника L, називається центром коливань. Якщо такий маятник буде 

здійснювати коливання відносно осі, що проходить через точку К, то період 

коливань буде рівний періоду коливань відносно осі, що проходить через точку 

O. Тому точки К і О називають спряженими. Маятник, котрий може коливатися 

відносно двох спряжених точок, називається оборотним. 

Покажемо, що періоди коливань відносно осей, що проходять через точки 

К і О, однакові. Позначимо зведену довжину фізичного маятника при 

коливаннях відносно осі, що проходить через точку К, через L . Якщо 

доведемо, що LL  , то згідно з формулою (8.1) буде доведено, що періоди 

коливань маятника відносно осей, котрі проходять через точки К і О, однакові. 
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Зведені довжини маятника відносно осей, що проходять через точки К і О, 

2

2

1

1 ,
ml

I
L

ml

I
L  ,   (8.3) 

де 
1I  і 

2I  – моменти інерції маятника відносно відповідних осей. За теоремою 

Штейнера 2
202

2
101 , mlIImlII  ,  (8.4) 

де 0I  – момент інерції маятника відносно осі, що проходить через центр мас). 

З формул (8.2) і (8.3) одержимо 
2

2
20

ml

mlI
L


 .   (8.5) 

З рис. 32 видно, що 12 lLl  . Підставляючи це співвідношення у вираз 

(8.5), одержимо 
 

L
lLm

mLlmlI
L 






1

1
2
10 .  (8.6) 

Враховуючи перше з рівнянь (8.4), з (8.6) одержимо LL ' , що і потрібно 

було довести. Практично підібрати такі точки О і К , відносно яких періоди 

коливань маятника були б однакові, важко.  

Оскільки періоди коливань дещо відрізняються, то згідно з формулами 

(8.1), (8.3) та (8.4) маємо 

   
2

2
20

2
2
2

1

2
10

2
2

1
4

,
4

mgl

mlI
T

mgl

mlI
T








. (8.7) 

Виключаючи з рівнянь (8.7) 0I , знайдемо 
  

2
22

2
11

2121
24

TlTl

llll
g







.       (8.8) 

Якщо маятник оборотний, тобто TTT  21 , то з виразу (8. 3) одержимо 

2

24

T

L
g


 .                       (8.9) 

Остання формула використовується для визначення прискорення вільного 

падіння [5, с. 212-213]. 

Основою експериментальної установки є оборотний маятник (рис. 32). На 

стрижні маятника розміщені два гвинти. Верхню частину маятника закріплено 

за допомогою спеціального кріплення на столі. Внизу розміщений світловий 

бар’єр.  

Він використовується для автоматичного підрахунку числа повних 

коливань і автоматичного запуску й зупинки мілісекундоміра, та вимірювання 

часу коливань. Результат проходження оборотного маятника через світловий 

бар’єр фіксується лічильником. 
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Рис. 32. Установка для визначення прискорення вільного падіння  

за допомогою оборотного маятника: 1 - настільні затискачі, 2 - стальний стрижень 

діаметром 8 мм та довжиною 750 мм, 3 - світловий бар’єр, 4 – тринога. 

 

Хід роботи 

1. Ввімкніть світловий бар’єр в мережу електричного струму. На 

лічильнику висвітяться нулі. 

2. Підвісьте маятник на опору. Відхиліть маятник на невеликий кут (4-5°) 

від положення рівноваги і відпустіть його. Маятник почне коливатись. 

3. Лічильник фіксує час повного коливання оборотного маятника. 

4. Визначаємо віддаль L між віссю і кінця верхньої частини маятника. 

 

Вимірювання та обчислення 

Відстань між віссю і кінцем верхньої частини маятника становить 9,5 см. 

Маємо  '
1 aT   = 1,340 с (  '

1 sT  ). Контрольне вимірювання для асиметричного 

випадку:  '
1 aT   = 1,324 с, при '

a  = 42,3 см. При одночасному вимірюванню 

періодів коливань 1T  і 2T  відносно обох осей, для різних відстаней '  осей 

4 

3 

2 

1 
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обертання. З формули визначення періоду фізичного маятника 
g

T r2  

виражаємо прискорення вільного падіння r
T

g 


2
2









 . 

Знаючи, що  21 TTT (1,325±0,001) с та r (43,6±0,1) см, отримаємо 

результат: g = (9,80±0,04)м/с
2
. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які коливання маятника називають гармонічними?  

2. Що таке амплітуда, фаза, частота коливання маятника? 

3. Який маятник називають фізичним?  

4. Що називається зведеною довжиною фізичного маятника? Як ця 

довжина залежить від величин, що характеризує маятник? 

5. Які точки називають центром обертання і центром коливань? Який 

маятник називають оборотним? 

 

 

 

Лабораторна робота № 9 «Вивчення коливань зв’язаних маятників з 

використанням установки «Кобра 3» 

Мета роботи: Визначити жорсткість зв’язаних маятників та коефіцієнти 

зв’язків за різних довжин маятника за сталих параметрів установки кутових 

частот коливання «в фазі» та «в протифазі»; обчислити кутові частоти при 

коливаннях.  

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

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, рулетка довжиною 2 м, 

з’єднувальний провідник довжиною 1 м, маятник із записуючим пристроєм, 

пружина жорсткістю 3 Н/м, тримач для вантажу масою 10 грам, вантаж масою 

10 грам, електролітичний конденсатор ємністю 10 мкФ, джерело струму 12 В, 

настільний затискач, стрижень для штативу із квадратним перерізом 630 мм та 

правий кутовий затискач.  

Вказівки до виконання роботи 

Принцип роботи. Два маятника з однаковою довжиною з’єднані гнучкою 

пружиною. Визначити залежність амплітуди обох маятників від часу при різних 

режимах коливань та коефіцієнти зв'язку за допомогою системи «Кобра» і 
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персонального комп’ютера. Технічні дані системи «Кобра 3» описані у вступі 

даного посібника. 

 

Хід роботи 

1. Збираємо установку, як показано на рис. 33. Під’єднуємо джерело 

струму. Вмикаємо обладнання.  

 

 

Рис. 33. Установка для вивчення коливань зв’язаних маятників:  

1 - пружина жорсткістю 3 Н/м, 2 - стрижені, 3 - настільні затискачі,  

4 - маятники, 5 - система «Кобра 3», 6 - джерело струму. 

 

2. Налаштовуємо систему «Кобра 3». 

3. Після натиснення кнопки «Далее» у вікні системи, що зображено на рис. 

34, з’являється вікно показу графіка залежності напруги від часу (рис. 35). Щоб 

розпочати вимірювання, потрібно натиснути на кнопку «Начать измерение», 

яка знаходиться в правій нижній частині даного вікна. Під час вимірювання  

5 

6 

4 

3 

2 

1 
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Рис. 34. Вікон налаштування параметрів системи «Кобра 3». 

 

вище зазначена кнопка буде не активною, а на екрані користувачі системи 

отримають потрібний графік. Після закінчення вимірювань натискуємо на 

кнопку «Закончить измерение». Для збереження результатів натискаємо кнопку 

«Сохранить значение».  

 

 

Рис. 35. Вікно показу графіка залежності напруги від часу. 
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4. За результатами досліду будуємо графіки. У вікні користувач має змогу 

опрацювати графік, виконати різні вимірювання.  

 

Результати роботи 

Дослідження коливань зв’язаних маятників виконується за різних умов. У 

дослідах є можливість змінювати деякі параметри, а саме: відстань від пружини 

до маятника, відстань від вантажу до маятника.  

Новітнє фізичне обладнання компанії «PHYWE» дозволяє дослідити 

коливання одного та двох маятників.  

Нижче подаємо отримані графіки за визначених лабораторних умов. На 

рисунках 37-39 подано графіки при різних відстанях від місця фіксації пружини 

до маятника. В цих випадках відстань від маятника до вантажу становить 9 см.  

На рисунках 40-41 подано графіки для незмінної відстані від пружини до 

маятника (50 см), але для різних відстаней між маятником та вантажем, рис 38. 

(6 см), рис. 10. (4 см).  

На рисунках 42-43 подано коливання маятників без пружини з’єднання. 

 

 

Рис. 36. Графіки коливань зв’язних маятників. 
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Рис. 37. Графік коливань маятника, коли відстань від пружини до маятника 90 см. 

 

 

 

Рис. 38. Графік коливань маятника, коли відстань від пружини до маятника 75 см. 

 

 

 

Рис. 37. Графік коливань маятника, коли відстань від пружини до маятника 50 см. 
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Рис. 40. Графік коливань маятника, коли відстань між маятником та вантажем 6 см. 

Відстань від пружини до маятника 50 см. 

 

 

 
Рис. 41. Графік коливань маятника, коли відстань між маятником та вантажем 4 см. 

Відстань від пружини до маятника 50 см. 

 

 

 
Рис. 42. Графік коливання одного маятника без пружини. 



 

 53 

 
Рис. 43. Графік коливання двох маятників без пружини. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які коливання називають вільними, вимушеними, гармонічними? 

2. Від чого залежить власна частота вільних коливанні маятника? 

3. Від чого залежить амплітуда і фазовий зсув коливань маятника при 

вимушених коливаннях? 

4. Поясніть явище подвійного резонансу при вимушених коливаннях 

зв'язаних маятників. 

5. Що називається биттям? 

 

 

 

Лабораторна робота № 10 «Вимушені коливання – маятник Поля» 

Мета роботи: Визначити коефіцієнт затухання та власну частоту 

коливань маятника Поля; отримати і проаналізувати залежність амплітуди 

вимушених коливань маятника Поля, які встановилися, від частоти дії 

вимушеної сили; отримати й проаналізувати резонансну криву амплітуди 

кутової швидкості маятника Поля; дослідити фазові співвідношення 

вимушених коливань маятника Поля. 

Обладнання: маятник Поля, універсальне джерело струму, випрямляч (30 

В, 1 А), цифровий секундомір (дискретність 1/100 с), цифровий мультиметр та 

два з’єднувальні провідники (250 мм та 750 мм). 

Вказівки до виконання роботи 

Після збудження поштовхом або при самозбудженні будь-яке тіло, яке має 

можливість коливатися, здійснює такі  коливання з однією чи декількома з його 

власних частот. Однак таке тіло можна змусити коливатися і з будь-якою 
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іншою частотою, яка не співпадає ні з однією з його власних. В цьому випадку 

воно здійснює «вимушені коливання». Ці коливання відіграють важливу роль у 

всіх областях фізики. Внаслідок неминучої втрати енергії, а можливо, і 

навмисної її віддачі, амплітуда будь-якого маятника після збудження 

поштовхом зменшується.  

На рис. 44 зображено маятник Поля, який складається з мідного колеса. 

Спіральна пружина діє на вісь колеса. Верхній кінець пружини може за 

допомогою шатуна, ексцентрика та повільно обертаючого двигуна рухатися 

вперед й назад з будь-якою частотою і амплітудою, при цьому практично за 

законом синуса. Таким чином, до вісі маятника прикладено обертальний 

момент, який діє по закону синуса з постійним найбільшим значенням, але й 

довільно встановленою частотою. Відхилення обертального маятника від 

положення рівноваги можна вирахувати за допомогою кутової шкали. Зліва 

внизу знаходиться пристрій для довільної зміни затухання маятника.  

Принцип роботи: За допомогою датчика (світлового бар'єру) вимірюється 

залежність амплітуди кутового зміщення маятника Поля від частоти обертів 

двигуна. З цим же датчиком можна також встановити залежність амплітуди 

коливань від частоти обертів двигуна. Коефіцієнт затухання в системі 

змінюється шляхом пропускання постійного електричного струму через 

котушки індуктивності, в зазорі між якими переміщається маятник (металевий 

диск). При русі диска в магнітному полі в ньому індукуються струми Фуко, що 

в підсумку призводить до появи додаткового гальмівного моменту сил. 

 

 

Рис. 44. Установка для вивчення вимушених коливань: 1 - маятник Поля, 2 - 

універсальне джерело струму, 3 - цифровий мультиметр, 4 - випрямляч (30 В, 1 А). 

 

2 
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Дослідження коливань з часом зображені кривими на рис. 45-47. В 

більшості випадків ці криві за синусоїдальних коливаннь маятника мають 

просту закономірність. Відношення двох найбільших відхилень або амплітуд в 

одну й ту ж сторону залишається постійним вздовж всієї кривої. Дане 

відношення називається «коефіцієнтом затухання» К, а його натуральний 

логарифм – «логарифмічним декрементом»  . Числові значення коефіцієнта 

затухання та логарифмічного декремента представлені на рис. 45-47.  

 
Рис. 45. Графіки коливання обертального маятника з різними затуханнями. 

 

Рис. 46. Залежність амплітуд вимушених коливань обертального маятника при 

постійній амплітуді збудження від частоти збудження і затухання резонатора. Нульова 

частота збуджувача означає постійний по часу обертальний момент при одному з двох 

крайніх положень кінця пружини. 
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Рис. 47. Вплив частоти збуджувача і затухання резонатора при різниці фаз між 

збуджувачем й резонатором. Збуджувач завжди випереджає. Точки вимірювання взяті з 

фотографій. Відзначимо оптичний обман в точці перетину кривих [3, с. 257-260].  

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення терміну «Вимушені коливання». 

2. Які особливості будови маятника Поля? 

3. В чому полягають переваги маятника Поля у порівнянні з математичним 

чи пружинним маятниками? 

4. Як визначається коефіцієнт затухання та власна частота коливань 

маятника Поля? 

5. Який метод дослідження використовується з маятникам Поля? 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 11 «Вимірювання поверхневого натягу 

методом відриву з використанням системи «Кобра 3» 

Мета роботи:  Визначити поверхневий натяг води та різних рідин, їх 

розчинів; встановити залежність коефіцієнта поверхневого натягу від 

концентрації розчинів та їх температури.  

Обладнання: кільце для визначення поверхневого натягу, інтерфейс 

«Кобра 3», базовий блок, USB з програмним забезпеченням, джерело струму 

для інтерфейсу, вимірювальний блок Ньютона, датчик Ньютона, прямокутний 
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затискач, стрижень прямокутного перерізу довжиною 250 мм, тринога, 

лабораторна платформа розмірами 160х130 мм, скляна чашка Петрі діаметром 

200 мм. 

 

Вказівки до виконання роботи 

Установку для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води методом 

відриву кільця подано на рис. 44. Тонкостінне кільце підвішується на гачку. 

 

 

Рис. 44. Загальний вигляд установки для визначення поверхневого натягу:  

1 - система «Кобра 3», 2 - стрижень прямокутного перерізу довжиною 250 мм,  

3 - датчик Ньютона, 4 - прямокутний затискач, 5 - кільце для визначення поверхневого 

натягу, 6 - скляна чашка Петрі діаметром 200 мм, 7 - тринога,  

8 - лабораторна платформа розмірами 160х130 мм,  

 

Кільце підвішуємо таким чином, щоб його вісь була вертикальною. 

Підведемо знизу посудину з водою до кільця, яке нерухомо висить на пружині, 

так, щоби кільце злегка дотикалось поверхні води. В цьому випадку вода почне 

підніматись по стінках кільця, а кільце втягнеться всередину рідини на деяку 

невелику глибину. Цей ефект помітний, так як дещо розтягується пружина зі 

стрілкою у момент, коли кільце торкнеться поверхні води. Якщо після цього 

почнемо повільно опускати посудину з водою вниз, пружина буде поступово 

розтягуватись далі, аж поки кільце не відірветься від поверхні води. Має місце 

розрив поверхневої плівки з обох сторін контуру кільця.  
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Хід роботи 

1. Зберіть установку для визначення явища поверхневого натягу (рис. 44). 

2. Налийте води в чашку Петрі до половини і підвісьте вимірювальне 

кільце до гачка датчика. Не занурюйте кільце в воду. 

3. Відкрийте програму інтерфейсу системи «Кобра 3» і виберіть параметри 

вимірювання, як показано на рис. 45. 

 

 

Рис. 45. Вікно встановлення параметрів вимірювання. 

 

4. У меню «Опції» («Options») виберіть налаштування як показано на рис. 

46. Використовуйте близько 20 значень. Натисніть «Далі» («Continue»). 

5. Для вимірювання поверхневого натягу відрегулюйте установку так, щоб 

вимірювальне кільце повністю занурилося у воду. Система дуже чутлива, 

будьте уважними та обережними. Почніть вимір, вибравши відповідну команду 

в меню. Опускайте лабораторну підйомну платформу, повертаючи гвинт, до 

тих пір, поки не розірветься водяна плівка на кільці. 
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Рис. 46. Вікно для зміни параметрів сили. 

 

6. Повторіть підняття і опускання кільця кілька разів, після чого зупиніть 

вимір. 

7. Результати виконання роботи фіксуються на екрані ПК у вигляді графіку 

залежності сили поверхневого натягу від часу (рис. 47).  

 

 

Рис. 47. Графік залежності сили поверхневого натягу від часу. 

 

8. За допомогою програмного забезпечення здійснюємо виміри різниці 

прикладених сил, використовуючи рухливу лінію курсору. Для цього, 

розмістіть лінію курсору на середині значення сили кільця, яке не занурено в 
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рідину, а іншу курсорну лінію - на точці відриву. Після проведення ряду 

вимірів отримуємо кілька різних точок відриву. Це пояснюється коливаннями, 

які рвуть плівку.  

Отже, для розрахунку потрібно брати значення найменшого краю відриву. 

Можна легко визначити максимум сили, що досягається перед відривом, що є 

результатом ваги піднятою рідинної плівки, яка змінює свою масу і форму при 

відриві кільця. Поверхневий натяг розраховується за формулою 
l

F
  

визначається коефіцієнт поверхневого натягу. 

 

Контрольні запитання 

1. Опираючись на молекулярно-кінетичну теорію, пояснити причини 

виникнення сил поверхневого натягу,. 

2. Пояснити фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу. 

3. В яких одиницях системи СІ вимірюється коефіцієнта поверхневого 

натягу α ? 

4. Виведіть робочу формулу для визначення α1 методом відриву кільця. 

5. Поясніть від чого залежить коефіцієнт поверхневого натягу? 

 

 

 

Лабораторна робота № 12 «Вимірювання швидкості звуку  

в повітрі за допомогою установки «Кобра-3» 

Мета роботи: Знайти швидкість звуку в повітрі при кімнатній 

температурі; дослідіть властивості звукових хвиль.  

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

забезпеченням, джерело струму для інтерфейсу, вимірювальний мікрофон з 

підсилювачем, стальний стрижень довжиною 100 мм з отвором, батарея 

«Крона» напругою 9 В, стрижень із затискним гвинтом, циліндрична опора, 

рулетка довжиною 2 м, з’єднувальні провідники довжиною 250 та 750 мм. 

 

Вказівки до виконання роботи 

Звуковими хвилями називаються механічні хвилі, частота яких лежить в 

межах від 20 Гц до 20 кГц. Як фізичне явище звук характеризується частотою, 

швидкістю поширення та інтенсивністю. Звукові хвилі можуть поширюватися в 
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будь-якому пружному середовищі. У рідинах і газах вони поширюються як 

поздовжні хвилі, й спричиняють згущення і розрідження середовища. У 

твердих тілах звук поширюється поздовжніми і поперечними хвилями. Звук 

передається лише через пружне середовище. 

Звукова хвиля, як і будь-яка інша хвиля, розповсюджується в пружному 

середовищі і дійшовши до межі розділу з іншим середовищем, частково 

відбивається в перше середовище (відбита хвиля) і частково переходить в друге 

середовище, частково поглинається середовищами. Якщо друге середовище 

акустично більш густе (швидкість поширення звуку менша), то при відбиванні 

фаза хвилі зміщення частинок зміниться на протилежну, якщо ж друге 

середовище акустично менш густе (швидкість поширення звуку більша), то 

хвиля зміщення частинок своєї фази не змінить.  

Довжина хвилі, тобто віддаль між двома найближчими точками, які 

коливаються в однаковій фазі, при відбиванні не змінюються. Амплітуда 

коливань, тобто найбільше зміщення частинок від положення рівноваги, у 

відбитій хвилі зменшується. 

 

 

Рис. 48. Загальний вигляд установки для вимірювання швидкості звуку в повітрі:  

1 - система «Кобра 3», 2 - стрижень із затискним гвинтом, 3 - циліндричні опори,  

4 - вимірювальний мікрофон з підсилювачем,  

5 - стальний стрижень довжиною 100 мм з отвором.  

 

На рис 48. показано загальний вигляд установки для вимірювання 

швидкості звуку в повітрі.  
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Для вимірювання частоти запустіть програму «Timer /Counter» і встановіть 

параметри, які вказані на рис. 49.  

Звуковий імпульс генерується шляхом удару двох металевих стрижнів 

один об один. Під час цього замикається електричний контакт, що запускає 

роботу першого таймера.  

Після того, як звук пройшов відстань s, звуковий імпульс реєструється 

мікрофоном. У цей момент перший таймер вимикається. Якщо відстань, 

пройдену звуком, задано заздалегідь, то у кожному досліді безпосередньо 

визначається час поширення звуку і його швидкість.  

При проведенні дослідів необхідно забезпечити приблизно рівну висоту 

точки удару і точки розташування мікрофону, щоб бути впевненим в тому, що 

звук пройшов дійсно ту відстань, яка була виміряна.  

Відстань s вимірюється від передньої сторони капсули мікрофона до 

стрижня, затиснутого в круглій стійці. 

 

 

Рис. 49. Вікно програми для вимірювання швидкості звуку. 

 



 

 63 

Хід роботи 

1. Зберіть установку, яка зображено на рис.48. 

2. З'єднайте вихід підсилювача мікрофона за допомогою провідників із 

входом «Таймер 1» блоку «Кобра 3». 

3. Для вимірювання частоти запустіть програму «Timer/Counter» і 

встановіть параметри, які вказані на рис. 49. 

4. Між джерелом і приймачем звуку встановіть деяку фіксовану відстань, 

рівну приблизно 30-40 см. 

5. У відповідності з наведеними описами не менше 5 разів проведіть 

вимірювання швидкості звуку. 

6. Змініть відстань на 10-15 см. У відповідності з наведеними описами не 

менше 5 разів проведіть вимірювання швидкості звуку. 

7. Між джерелом і приймачем звуку встановіть відстань, рівну приблизно 

60-70 см. У відповідності з наведеними описами не менше 5 разів проведіть 

вимірювання швидкості звуку. 

8. Результати виконання пунктів 5-7 внесіть до таблиці.  

 

Таблиця 12.1. 

№  1 2 3  

 

υ
с  

1    

2    

3    

4    

5    

υ
с      

 

Контрольні запитання 

1. Що називається хвилею? 

2. Якими параметрами описується хвиля? 

3. Які хвилі називаються звуковими? 

4. Що називають груповою та фазовою швидкістю звуку? 

5. Які є методи визначення довжини хвилі? 
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Лабораторна робота № 13 «Дослідження інтерференції  

та дифракції ультразвуку за допомогою гоніометра» 

Мета роботи:  Записати інтенсивність ультразвукової хвилі, заломленої 

на різних щілинах, як функцію кута дифракції; записати інтенсивність 

інтерференції ультразвукової хвилі при режимах, коли хвилі синфазні і 

протифазні, як функцію координати мікрофону; визначити координати кута для 

значення максимуму та мінімуму і порівняти їх з теоретичними результатами.  

Обладнання:  ультразвукова установка, джерело струму 5 В/2,4 А для неї, 

ультразвуковий випромінювач, ультразвуковий приймач, гоніометр із 

дзеркалом, блок керування гоніометра з програмним забезпеченням, 

з’єднувальні провідники RS 232 та з BNC із роз'ємами, циліндрична опора, 

рулетка довжиною 2 м, перехідник BNC/4 мм гніздо, тримач об’єктів для 

ультразвукової дифракції. 

 

Вказівки до виконання роботи 

Під час виконання даної лабораторної роботи дослідник ознайомиться з 

важливими поняттями оптики: поздовжні хвилі, принцип Гюйгенса, 

інтерференція, дифракція Фраунгофера і Френеля.  

Поздовжніми хвилями називаються хвилі, в яких коливання відбуваються 

вздовж напрямку їх розповсюдження. Прикладом таких хвиль можуть бути 

акустичні (пружні) хвилі. У рідкісних випадках існують приклади поздовжніх 

електромагнітних хвиль (у сильно диспергуючих середовищах). Поздовжні 

хвилі розповсюджуються з кінцевою швидкістю в просторі. Вони 

характеризуються двома функціями.  

Векторною, спрямованої вздовж потоку енергії хвилі, і скалярною 

функцією, яка виражає числові значення. В пружних хвилях (звукових хвилях) 

векторна функція описує коливання швидкості руху елементів середовища 

поширення хвилі. В залежності від виду поздовжніх хвиль і середовища їх 

поширення, скалярна функція описує різного роду зміни в середовищі або в 

поле, наприклад, щільність речовини. Поняття щільності потоку енергії 

поздовжніх хвиль вперше введено російським фізиком Н.А.Умовим.  

Принцип Гюйгенса - фізичний принцип, згідно з яким будь-яка точка 

простору, якої досягла хвиля є джерелом хвиль, що розповсюджуються у всіх 

напрямках. Даний принцип пояснює багато оптичних явищ, серед яких 

прямолінійне розповсюдження світла, заломлення, дифракція. Випромінені 
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кожною точкою простору хвилі додаються, підсилюючи одна одну в певних 

напрямках, взаємно гасяться у інших, в залежності від різниці фаз коливань. 

Принцип Гюйгенса є певним наближенням, яке використовується для розгляду 

оптичних явищ замість розв'язування часткових диференціальних рівнянь.  

Згідно з хвильовою теорією Гюйгенса світло - це хвиля, що поширюється у 

світовому ефірі - гіпотетичному пружному середовищі, яке заповнює весь 

світовий простір, а також проміжки між дрібними частинками тіл [7, с. 108]. 

Явище інтерференції виникає при накладенні декількох хвиль з однаковою 

або кратною цілим числам частотою їх коливань. У такому випадку амплітуда 

коливання частинок середовища визначається сумою амплітуд кожної хвилі і 

залежить від фази їх коливань. При імпульсному випромінюванні 

ультразвукових хвиль з досить великими інтервалами явища інтерференції 

може не бути. Застосовуючи різні способи фокусування, ультразвукове поле 

можна звузити для одного певного діапазону. Бічна роздільна здатність в цьому 

діапазоні поліпшується. 

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 

[7, с. 128-129]. 

Дифракція Френеля дає дифракційну картину, яка спостерігається на 

невеликій віддалі від перешкоди, за умов, коли основний внесок у 

інтерференційну картину дають границі екрану.  

Дифракційна картина у випадку дифракції Френеля залежить від віддалі 

між екранами й від розташування джерела світла. Її можна розрахувати, 

вважаючи, що кожна точка у перетині апертури випромінює сферичну хвилю 

згідно з принципом Гюйгенса. У точці спостереження (на другому екрані) хвилі 

або підсилюють одна одну або гасяться в залежності від різниці ходу 

[7, с. 114-118]. 
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Під час виконання роботи дослідник буде працювати з установкою, яку 

подано на рис. 50.  

 

 

Рис. 50. Загальний вигляд установки для демонстрації інтерференції  

та дифракції ультразвуку: 1 - ультразвукові випромінювачі, 2 - ультразвуковий 

приймач, 3 - гоніометр, 4 - ультразвукова установка, 5 - блок керування гоніометра. 

 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення поняття ультразвуку. 

2. Що називається інтерференцією ультразвуку? 

3. Сформулюйте принцип Гюйгенса. 

4. В чому різниця між дифракціями Фраунгофера і Френеля? 
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ПІСЛЯМОВА 

Шкільний фізичний експеримент тісно пов’язаний з теоретичним 

навчанням. Комп’ютеризація експерименту розширює обізнаність учнів з 

досліджуваним фізичним явищем, формує навички і надає їм впевненості під 

час використання сучасних експериментальних методів, ознайомлює з 

передовими засобами пізнання, видами контролю за технологічними процесами 

на виробництві в побуті, наближає до сучасних наукових методів дослідження 

фізичних явищ. 

Всі форми шкільного фізичного експерименту сприяють більш глибшому 

вивченню законів фізики, а також набуттю учнями практичних навичок. 

Виконання лабораторних робіт з механіки за допомогою новітнього обладнання 

ставить на більш вищий рівень отримання учням знань, вмінь та навичок з 

фізики. Використання ж інформаційно-комунікаційних технологій підвищує 

науковість навчання, економить час на опрацювання результатів експериментів 

та більш наочно їх подає дослідникам.  

Нове обладнання німецького виробництва «PHYWE» дає можливість 

безпосередньо вивчати натуральні об'єкти, розвивати практичні уміння і 

навики, здібності до самостійної роботи. Така практична спрямованість 

освітнього процесу підвищує мотивацію тих, хто вивчає предмети природничо-

наукового циклу, формує навички навчально-дослідницької діяльності,  

розкриває творчі здібності. Дане обладнання може бути використане в 

навчально-виховному процесі в наступних напрямах:  

- під час поурочної діяльності при виконанні практичної частини освітніх 

програм;  

- при проведенні позаурочної діяльності по предмету в рамках наочних 

декад;  

- при організації проектної і науково-дослідної діяльності учнів;  

- поширення педагогічного досвіду за допомогою майстра-класів, круглих 

столів і семінарів.   

Обладнання «PHYWE» на уроках фізики доцільно також використано при 

проведенні демонстраційного експерименту, що дозволяє підсилити наочні 

методи навчання. 

Застосування сучасного нового обладнання у навчанні - одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки новому 
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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. 
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