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ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В 

НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ФІЗИКИ 

 

В лабораторіях використовується напруга змінного 

струму 220 В, яка може бути небезпечною для здоров’я та 

життя. З метою уникнення небезпеки необхідно виконувати 

вимоги, сформульовані нижче. 

 

1. Забороняється самостійне вмикання напруги на 

головному розподільному щиті. 

2. Забороняється торкатися неізольованих струмонесучих 

частин схеми під напругою (рубильників, затискачів, 

проводів). 

3.  Забороняється проводити перемикання у схемі, що 

перебуває під напругою. 

4. Забороняється встановлення і заміна запобіжників на 

щитках без дозволу керівника. 

5. Забороняється захаращувати проводами проходи між 

робочими місцями лабораторії. 

6. При збиранні схеми прилади слід розміщувати так, щоб 

було зручно ними користуватися, спостерігати за 

шкалами приладів, не перехиляючись через інші прилади 

і проводи. 

7. При виявленні несправності електрообладнання, 

вимірювальних приладів, проводів необхідно негайно 

доповісти  про це керівникові лабораторних занять. 

8. При ураженні електричним струмом необхідно надати 

першу допомогу потерпілому і викликати швидку 

допомогу за телефоном 103. 

9. Забороняється вмикати електричну схему без перевірки її 

викладачем чи лаборантом. У разі поломки обладнання 

внаслідок невиконання вказаних вимог, винний несе 

особисту матеріальну відповідальність. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

 

Вивчення електровимірювальних приладів.  

Вимірювання струму та напруги 

 

Мета роботи:  

 

1. Вивчити правила вмикання амперметра і вольтметра в 

електричне коло, навчитися вимірювати силу струму і 

напругу в колі. 

2. Навчитися виконувати розрахунки шунта і додаткового 

опору, а також визначати абсолютну та відносну похибки 

вимірювань. 

 

1. Теоретична частина 

 

Для вимірювання електричних величин (сили струму, 

напруги, потужності) використовують електровимірювальні 

прилади. Незалежно від типу і конструкції вони містять ряд 

загальних деталей і вузлів. До них відносяться: корпус приладу, 

нерухома і рухома частини вимірювального механізму, відліковий 

пристрій, пристрій для створення моменту протидії, заспокоювач 

(демпфер), коректор, шунти або додаткові опори, перемикачі для 

перемикання меж вимірювання і режиму роботи (в універсальних 

приладах) і клем, за допомогою яких прилад вмикається в коло. 

Деякі з цих деталей (шунти, додаткові опори), якщо в них немає 

потреби, можуть бути відсутні.  
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1.1. Вимірювання сили струму в електричних колах 

  

Силу струму вимірюють амперметрами. Вмикають їх 

послідовно з ділянкою кола, на якій вимірюється сила струму, рис. 

1.1. 

 
Рис. 1.1. Увімкнення амперметра в електричне коло 

 

Щоб увімкнення амперметра не змінювало суттєво силу 

струму в колі, іншими словами, щоб при проходженні струму через 

амперметр джерело не витрачало додатково багато енергії, 

внутрішній опір амперметра повинен бути значно меншим за опір 

ділянки кола, на якій вимірюється сила струму. 

Ціна поділки рівномірної шкали дорівнює максимальному 

значенню величини Amax , яка вимірюється на шкалі, поділеній на 

число поділок N:  

. 

 

(1.1) 

 

Якщо треба виміряти силу струму, значення якого 

перевищує максимальне, вказане на шкалі приладу, 

використовують шунти.  

Шунт являє собою спеціально підібраний і точно виміряний 

опір, який підмикається паралельно до амперметра (рис.1.2), 

внаслідок чого через амперметр проходить лише частина 



7 

 

вимірюваного струму. Якщо потрібно поміряти амперметром струм 

в n разів більший за той, що може виміряти прилад, то до 

амперметра треба підімкнути шунт, у якого 

 

            , (1.2) 

 

де        Ra  – внутрішній опір амперметра; 

Rш – опір шунта; 

n – коефіцієнт шунтування     

    ;  

I – сила струму на ділянці кола; 

Ia –  сила струму, яку може виміряти амперметр.  

 

 
Рис. 1.2. Підмикання шунта до амперметра  

 

За класом точності можна визначити абсолютну похибку 

вимірювання ΔIa при максимальному значенні величини, що 

вимірюється даним приладом, тобто на межі шкали. Цифра класу 

точності показує величину нормованої відносної похибки у 

відсотках [2]. 

Наприклад, амперметр має клас точності 0,5. Це означає, що 
𝛥𝐼𝑎

𝐼𝑎макс
 ∙ 100% = 0,5 %, де  ΔIa – абсолютна похибка при вимірюванні 

сили струму, а Ia макс  - максимальне (нормуюче) значення струму, 
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який може протікати через даний амперметр. Якщо відомі величина 

нормованої відносної похибки і максимальне значення сили струму, 

що може протікати через амперметр, то легко можна визначити 

значення абсолютної похибки за формулою: 

 

∆𝐼𝑎 =
𝑘 ∙ 𝐼𝑎 макс 

100%
 , 

(1.3) 

де k  –  клас точності приладу. Наприклад, при  максaI = 1A; величина 

абсолютної похибки 




 A
A

Ia 005,0
100

5,01
 

Відносна похибка визначається, як 
∆𝐼𝑎

𝐼𝑎
, де  Ia – виміряне 

значення сили струму. Наприклад, якщо   Ia = 0,25 A, то відносна 

похибка 

%2
25,0

%100005,0
%100 






a

a

I

I
, 

а якщо   Ia = 0,5 A, то  

 

%1
5,0

%100005,0
%100 






a

a

I

I
, 

тобто відносна похибка на різних ділянках шкали приладу різна 

(вона найбільша на початку шкали і найменша в кінці). 
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1.2. Вимірювання напруги в електричних колах 

  

Згідно із законом Ома для однорідної ділянки кола сила 

струму пропорційна напрузі на цій ділянці. Тому обидві ці величини 

можуть бути виміряні за допомогою одного і того ж приладу, 

виготовленого на базі гальванометра. Тільки шкала приладу в 

одному випадку градуюється в одиницях сили струму, в іншому – в 

одиницях напруги. Прилад, шкала якого проградуйована в вольтах, 

називається вольтметром.  

Вольтметр вмикається паралельно до тієї ділянки кола R, 

напруга на якій вимірюється (рис. 1.3). Вмикання вольтметра між 

точками А і В кола частково змінює струм у колі, а отже і напругу 

на ділянці, так як сам вольтметр при цьому утворює нову ділянку 

кола, яка паралельна ділянці    А – В, що досліджується. Щоб зміни 

струму і напруги в колі були незначними після вмикання 

вольтметра, необхідно, щоб внутрішній опір вольтметра Rв  був 

набагато більшим, ніж опір R ділянки кола, на кінцях якої 

вимірюється напруга.  

 
Рис. 1.3. Увімкнення вольтметра в електричне коло 

 

Перед увімкненням вольтметра узнають орієнтовно напругу 

в колі і використовують такий вольтметр, який допускав би 

вимірювання напруги на 25 – 30 % вище тієї, яку треба виміряти.  
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Щоб виміряти  напругу більшу, ніж та, на яку розрахований 

даний прилад, необхідно розширити межі вимірювання. Для цього 

до вольтметра підмикають (рис. 1.4) додатковий опір Rд. 

Додатковим опором називається опір Rд, який підмикають до 

вольтметра послідовно, в результаті чого струм через вольтметр  

(і напруга на вольтметрі) значно зменшується. 

 
 

Рис. 1.4. Підмикання додаткового опору до вольтметра 

 

Якщо, наприклад, необхідно виміряти напругу в n разів 

більшу, ніж може виміряти вольтметр, то необхідно до вольтметра 

підімкнути послідовно додатковий опір, величина якого: 

Rд = Rв (n – 1), (1.4) 

де:    Rв  –  внутрішній опір , 

Rд  –  додатковий опір,   

    

Абсолютна та відносна похибки при вимірюванні напруги 

вольтметром визначаються аналогічно, як і для амперметра, – за 

класом точності приладу.  
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2. Експериментальна частина 

 

Завдання 2.1 

 

Вимірювання сили струму амперметром.  

Розширення меж шкали амперметра 

 

Прилади і приладдя  

 

1. Амперметр для шунтування. 

2. Контрольний амперметр.  

3. Реостат для регулювання сили струму в колі.  

4. Магазин опорів, який використовується як шунт.  

5. Джерело живлення.  

6. Вимикач.  

 

2.1.1. Вимірювання сили струму амперметром 

 

Порядок виконання завдання 2.1.1 

 

1. Зібрати схему згідно з рис. 1.1.  

2. Після перевірки схеми лаборантом, увімкнути 

джерело живлення і за допомогою реостата R 

встановити в схемі довільне значення сили струму.  

3. Визначити ціну поділки шкали приладу і виміряти 

силу струму за формулою (1.1).   

4. Дослід повторити три рази для різних значень сили 

струму (на початку, посередині і в кінці шкали 

приладу).  
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5. За класом точності приладу визначити відносну і 

абсолютну похибки  виміряних  сил струмів за 

формулою (1.3).  

6. Дані вимірювань і розрахунків записати в таблицю 1 

робочого журналу.  

 

2.1.2. Вимірювання сили струму  

амперметром з шунтом  

 

Схема установки 

 
Рис. 1.5. Увімкнення в електричне коло амперметра з шунтом 

 

Порядок виконання завдання 2.1.2 

 

1. Для визначенням сили струму, розрахувати опір 

шунта за формулою (1.2). 

2. Зібрати схему згідно з рис. 1.5 і встановити за 

допомогою магазину опорів розраховане значення 

опору шунта. 

3. Визначити нову ціну поділки зашунтованого 

амперметра. 
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4. Після перевірки зібраної схеми лаборантом 

увімкнути джерело живлення і виміряти вказану 

силу струму зашунтованим амперметром.  

5. Порівняти покази зашунтованого і контрольного 

приладів і переконатися в правильності 

розрахунку опору шунта.  

6. Розрахувати абсолютну і відносну похибки сили 

струму, виміряного зашунтованим приладом.  

7. Дані вимірювань і розрахунків записати в 

таблицю 2 робочого журналу звітів з 

лабораторних робіт. 

8. У висновках дати оцінку отриманих результатів.  

 

 

Завдання 2.2 

 

Вимірювання напруги вольтметром.  

Розширення меж шкали вольтметра 

 

Прилади і приладдя 

 

1. Вольтметр, який призначений для дослідження з додатковим 

опором.  

2. Контрольний вольтметр.  

3. Реостат.  

4. Магазин опорів, який використовується як додатковий опір.  

5. Джерело живлення.  

6. Ключ.  

7. З’єднувальні провідники.  
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2.2.1. Вимірювання напруги вольтметром 

 

Порядок виконання завдання 2.2.1 

 

1. Зібрати схему згідно з рис. 1.3.  

2. Після перевірки схеми лаборантом увімкнути джерело 

живлення і за допомогою реостата R встановити в схемі 

довільне значення напруги.  

3. Визначити ціну поділки шкали приладу за формулою (1.1). 

Виконати відлік напруги за шкалою приладу.  

4. Дослід повторити три рази для різних значень напруги (на 

початку, посередині і в кінці шкали приладу).  

5. За класом точності приладу визначити відносну та 

абсолютну похибки вимірювання напруги за формулою (1.3).  

6. Дані вимірювань і розрахунків записати в таблицю 3 

робочого журналу.  
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2.2.2. Розширення меж шкали вольтметра 

Порядок виконання завдання 2.2.2 

 

1. Для визначення напруги, яку вказує викладач, 

розрахувати додатковий опір за формулою (1.2).  

2. Зібрати схему згідно з рис. 1.6. На магазині опорів 

встановити розраховане значення додаткового опору  

Rд за формулою (1.4).  

3. Визначити нову ціну поділки вольтметра з 

додатковим опором.  

4. Після перевірки зібраної схеми лаборантом 

увімкнути джерело живлення і виконати 

вимірювання вказаної напруги вольтметром з 

додатковим опором.  

5. Порівняти показання вольтметра з додатковим 

опором і контрольного приладу. Переконатися, чи 

правильно розрахований додатковий опір. 

6. Дані вимірювань і розрахунків записати в таблицю 4 

робочого журналу звітів лабораторних робіт.  

7. Зробити і записати  висновки по роботі. 

Схема установки 

 
Рис. 1.6. Увімкнення в коло вольтметра з додатковим опором  
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Контрольні питання  

 

1. Що таке шунт?  Що таке додатковий опір? 

2. Як виконується розрахунок шунта при розширенні меж 

шкали амперметра? (Виведення формули).  

3. Поясніть схему увімкнення амперметра та амперметра з 

шунтом в електричне коло. 

4. Для чого використовується додатковий опір? 

5. Як виконується розрахунок додаткового опору при 

розширенні меж шкали вольтметра? (Виведення формули). 

6. Поясніть схему увімкнення вольтметра та вольтметра з 

додатковим опором в електричне коло. 

7. Як проводиться розрахунок абсолютної та відносної похибок 

при вимірюванні струму і напруги в даній роботі? 

8. Якими повинні бути опори шунта і додаткового опору у 

порівнянні з внутрішніми опорами приладів? 

9.  Що означає клас точності приладу і які класи точності 

електровимірювальних приладів ви знаєте? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

 

Дослідження електричного поля  

 

Мета роботи:  

 

1. Провести експериментальне дослідження електричного поля 

простої геометричної форми; отримати графічну схему 

розподілу силових ліній та ліній однакового потенціалу за 

допомогою електричного зонда. 

2. Визначити напруженість електричного поля в різних його 

точках. Встановити залежність напруженості електричного 

поля від відстані вздовж силової лінії.  

 

1. Теоретична частина  

 

У природі існує два роди електрики − додатні i від’ємні 

заряди. Hociями eлeмeнтapниx від’ємних зapядiв є eлeктpoни  

( Клe 19106,1  ), a додатних − пpoтoни. Заряди взаємодіють через 

cтвopeнi ними eлeктpичнi пoля. Якщо пoмicтити в дeякy точку цьoгo 

пoля пpoбний тoчкoвий зapяд q', то на нього з бoкy зapядy q бyдe 

дiяти cилa F (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Тoчкoвий зapяд q ствоpює нaвкoлo ceбe eлeктpичнe пoлe 
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Вiднoшeння cили F дo вeличини пpoбнoгo зapядy q'  

зaлишaєтьcя нeзмiнним i є xapaктepиcтикою пoля, щo дicтaлa нaзвy 

нaпpyжeнocтi (E): 

.
'

F
E

q
=

 
(2.1) 

 

Лiнiї, вздoвж якиx нaпpямлeний вeктop F, нaзивaютьcя 

лiнiями нaпpyжeнocтi aбo cилoвими лiнiями. Лiнiї нaпpyжeнocтi 

пpoвoдятьcя тaким чинoм, щo в кoжнiй тoчцi дoтичнa дo ниx 

cпiвпaдaла з вeктopoм E. 

Електричне поле також характеризується енергетичною 

характеристикою – потенціалом φ. Оскільки які-небудь точки поля 

можуть мати неоднакові потенціали φ1 і φ2 , то між ними існує 

різниця потенціалів: Δ φ = φ1 – φ2. Між потенціалом і 

напруженістю поля існує зв’язок: 

 

lE
l


 





 

(2.2) 

 

де    l – відстань між точками. 

Помірявши різницю потенціалів між двома точками і 

відстань між ними, можна знайти напруженість поля. 

У просторі є такі точки поля, потенціал яких однаковий. 

Якщо ці точки утворюють лінію або поверхню, то така лінія чи 

поверхня називаються еквіпотенціальною. Наприклад, потенціал 

поверхні радіуса r, в центрі якої знаходиться заряд, однаковий:  

0

1

4

q

r
  

  

(2.3) 

Така поверхня є еквіпотенціальною (рис. 2.2). Силові лінії 

перпендикулярні до еквіпотенціальних ліній чи поверхонь. 
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Рис. 2.2. Силові лінії і еквіпотенціальні поверхні електричного поля 

точкового заряду 

 

В даній роботі електричне поле створюється між 

електродами А і В необхідної форми на планшеті, де розміщується 

спеціальний провідний папір.  

 

Дослідження електричного поля 

 

 

 
Рис. 2.3. Схема для дослідження електричного поля за  

допомогою електричного зонда 

 

На електроди подається постійна напруга U. Ця ж напруга 

подається і на потенціометр R. При проходженні струму заряди 
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рухаються вздовж силових ліній (рис. 2.3).Для визначення точок 

однакового потенціалу на електропровідному папері 

використовується зонд Z, який поміщають в точку С, що 

досліджується. Зонд з’єднується через чутливий гальванометр G з 

повзунком D потенціометра R. Потенціал повзунка D можна 

змінювати, переміщуючи його по потенціометру, і вимірювати за 

допомогою вольтметра V . (Якщо прийняти потенціал клеми (–) 

джерела напруги і точки В за нуль, то покази вольтметра будуть 

дорівнювати величині потенціалу   в точці C: U = . 

Якщо потенціал повзунка D потенціометра не дорівнює 

потенціалу точки С, то через гальванометр G буде протікати струм 

і стрілка буде відхилятись. Якщо ж потенціали точок C і D однакові 

( Δφ = 0), то струм через гальванометр протікати не буде і стрілка 

буде знаходитись на нульовій відмітці. Таким чином, переміщуючи 

зонд по планшету, можна знайти цілий ряд точок (С', С", С'" і ін.), 

які мають потенціал, що дорівнює потенціалу точки D. Всі ці точки 

будуть знаходитись на одній еквіпотенціальній лінії, що 

визначається  положенням повзунка D і показанням вольтметра V. 

Аналогічно можна визначити й інші еквіпотенціальні лінії. Для 

цього повзунок потенціометра R необхідно поставити в інше 

положення і задати іншу напругу U.  

Для відтворення картини еквіпотенціальних ліній 

використовують копіювальний папір, який разом з чистим аркушем 

розміщують під електропровідним папером на планшеті, на який в 

процесі експерименту за допомогою зонда Z наносяться 

еквіпотенціальні точки (рис. 2.4). Ряд експериментальних точок 

утворюють еквіпотенціальну лінію при заданому положенні 

повзунка D. При різних положеннях повзунка ( ,,...,, 21 nDDD ) 

можна знайти потенціали φ1, φ2, …., φn і побудувати відповідні 

еквіпотенціальні лінії в різних місцях планшета.  
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Слід мати на увазі, що еквіпотенціальні точки, внаслідок 

похибок при вимірюваннях, будуть дещо розкидані. За картиною 

еквіпотенціальних ліній можна побудувати лінії напруженості 

електричного поля на планшеті P. А за сукупністю 

еквіпотенціальних ліній можна вирахувати напруженість 

електричного поля та її зміну вздовж силової лінії в будь-якому 

напрямку (наприклад, вздовж А – В).  

 
 

Рис. 2.4. Діаграма еквіпотенціальних ліній 

 

Напруженість електричного поля визначають за формулою 

 

                                  ,                  (2.4) 

 

де Δφ – різниця потенціалів між двома сусідніми 

еквіпотенціальними лініями, 

Δl – відстань між ними.   
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Згідно з рис. 2.4  

Δφ = φn – φn-1,      

 

 Δl = ln – ln-1, 

 

де  
1nn

,


  –– відстань від точки, потенціал якої приймається за ,,0”, 

до відповідної еквіпотенціальної лінії вздовж силової лінії. 

Розрахувавши значення Е для різних відстаней  , можна 

графічно побудувати залежність напруженості електричного поля 

від відстані. 

Оскільки еквіпотенціальні і силові лінії взаємно 

перпендикулярні, то легко доповнити одержану картину також 

силовими лініями. Це дасть краще уявлення про досліджуване 

електричне поле. 

 

2. Експериментальна частина 

 

Прилади і приладдя  

 

1. Планшет з провідним папером і електродами певної 

конфігурації.  

2. Потенціометр.  

3. Вольтметр.  

4. Нуль-індикатор (гальванометр).  

5. Електричний зонд.  

6. Джерело живлення.  

 

 

 

 

  



23 

 

Порядок виконання роботи  

 

1. Зібрати електричну схему згідно з рис. 2.3.  

2. Після перевірки схеми лаборантом або викладачем замкнути 

коло ключем К і встановити напругу U (приблизно 5 – 12 В).  

3. За допомогою потенціометра R і вольтметра V повзунком D 

встановити напругу Un = φn (1 – 12) В між електродом В і 

точкою D.  

4. При вибраній напрузі Un з допомогою електричного зонда 

знайти на планшеті 10 – 15 точок з однаковим потенціалом 

Un = φn. Це означає, що для цих 10 – 15 точок С (С', С", С'" і 

ін.) потенціал 

φC = φD = φn = Un  і при цьому струм через гальванометр не 

протікає, тобто стрілка гальванометра повинна знаходитись 

в нульовому положенні. Тоді, легко натискаючи вістрям 

зонда на планшет,  відмітити еквіпотенціальну точку на 

електропровідному аркуші. Відображення цієї точки 

отримається на аркуші паперу, що знаходиться під 

копіювальним папером  між електродами А і В. Отримати 

таким же способом інші точки відповідного потенціалу.  

5. Пункти 3 і 4 повторити для інших напруг (U1, U2, …, Un) (при 

різниці потенціалів між ними  0,5 або 1 В).  

6. Витягти папір з-під копіювального паперу і за точками з 

однаковим потенціалом провести усереднені еквіпотен-

ціальні лінії. Перпендикулярно до еквіпотенціальних ліній 

побудувати 3 – 4 силові лінії.  

7. Вздовж вибраної силової лінії  виміряти відстані Δl між 

сусідніми еквіпотенціальними лініями l1, l2, …, ln.  

8. За формулою (2.1), маючи на увазі, що Δφ = φn – φn-1 = Un  – 

Un-1, визначити значення напруженостей електричного поля 

E1, E2, …, En  вздовж якоїсь однієї силової лінії.  
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9. Дані вимірювань і розрахунків записати в таблицю робочого 

журналу звітів до лабораторних робіт.  

10.  За табличними даними побудувати графік залежності  

E = f (l) вздовж силової лінії. При цьому   дорівнює 

середньому значенню відстані до сусідніх ліній:   

2

1nn 






 

(2.5) 

11.  Написати висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

 

1. Дати визначення напруженості і потенціалу 

електричного поля.   

2. Що таке різниця потенціалів?  

3. Дати визначення еквіпотенціальної лінії (поверхні).  

4. Пояснити зв’язок між напруженістю та потенціалом 

електричного поля.   

5. Пояснити, чому дослідження електростатичного поля 

в даній роботі можна здійснювати через розподіл 

потенціалів у провідному середовищі, через яке 

протікає постійний струм.  

6. Пояснити експериментальну схему для дослідження 

електричного поля за допомогою електричного зонда.  

7. Пояснити суть методу електричного зонда для 

знаходження в електричному полі точок з однаковим 

потенціалом. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 

Дослідження діелектриків 

 

Мета роботи: 

 

 

1. Вивчити методику визначення діелектричної проникності 

речовин за допомогою плоского конденсатора і вимірювача 

ємності. 

2. Набути практичних навичок розрахунку похибки при 

багатьох вимірюваннях. 

3. Дослідити залежність діелектричної проникності 

сегнетоелектрика від температури. 

 

1. Теоретична частина 

 

Речовини, тверді тіла за величиною питомого опору  

 [Ом·м] поділяються на провідники, напівпровідники і ізолятори: 

 
8 510 10     

5 810 10    
8 1710 10  

провідники напівпровідники ізолятори 

До ізоляторів відносяться речовини, які мають дуже малу 

електропровідність.  Однак ізолятори мають ще одну властивість − 

здатність поляризуватися в електричному полі, що знайшло широке 

застосування в техніці зв’язку.  Поляризація – це розділення 

зарядів. Поляризація діелектриків вивчається в даній роботі.  
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Важливе значення при поляризації має наявність чи утворення 

електричних диполів. Електричний диполь – це два точкових 

заряди різних знаків, які знаходяться на близькій відстані l (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Електричний диполь 

 

Характеристикою диполя є електричний дипольний момент 

  . 
(3.1) 

 

Електричний дипольний момент – векторна величина. Він 

орієнтований від негативного (−q) до позитивного (+q) зарядів 

вздовж l. 

Якщо помістити диполь в однорідне поле E , то на заряди +q  

і  −q будуть діяти рівні за величиною, але протилежні за знаком сили 


F  і 


F  (рис. 3.2.). Ці сили будуть повертати диполь навколо точки 

О, що призводить до поляризації діелектрика.  

 

 
 

Рис. 3.2. Диполь в електричному полі 
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Є різні причини появи диполів. Вони можуть виникати в 

електричному полі в результаті розділення позитивних і негативних 

зарядів. Але існують також молекули, в яких заряди розділені  так 

звані дипольні молекули. Відповідно й існують різні типи  

поляризації діелектриків. 

Кожен діелектрик складається з атомів − позитивних ядер і 

негативних електронів, і в цілому він електронейтральний. За 

відсутності електричного поля ,,центри” позитивних і негативних 

зарядів атома чи молекули можуть співпадати, або бути зсунутими 

один відносно іншого. В залежності від цього діелектрики можна 

розділити на дві великі групи: полярні і неполярні.  

До неполярних належать діелектрики, що складаються з 

молекул, у яких ,,центри” позитивних і негативних зарядів співпа-

дають (ебоніт, каучук, сірка, фторопласт, поліетилен та інші). Під 

дією зовнішнього поля заряди неполярної молекули зміщуються 

один відносно іншого на деяку відстань l  і виникає електричний 

дипольний момент (рис. 3.3):  p ql . 

 

 
 

Рис. 3.3. Диформаційна поляризація неполярного діелектрика 

 

Чим більша напруженість поля, тим більше зміщення. Це 

зміщення має пружний характер: електронні оболонки атомів 

деформуються і така поляризація називається деформаційною.   
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До деформаційної поляризації відносяться електронна та іонна 

поляризації.  

Електронна поляризація є у всіх діелектриках без винятку. 

Вона відбувається дуже легко, бо електрони − легкі частинки і 

встигають зміщуватись за зміною поля практично миттю 

 15 1610 10 с  . Тому діелектрики з електронною поляризацією 

можна застосовувати, наприклад, в конденсаторах, на високих 

частотах без значних втрат енергії. 

Іонна поляризація властива для іонних кристалів, які склада-

ються з позитивних і негативних іонів. В електричному полі 

відбувається зміщення позитивних і негативних іонів у різні 

сторони і таким чином заряди розділяються − позитивні на одній 

грані, негативні − на протилежній (рис. 3.4). 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Діелектрик з іонною поляризацією 

 

До полярних діелектриків  відносяться речовини, молекули 

яких мають асиметричну будову (вода, аміак, ефір, ацетон, 

вініпласт, папір, гетинакс). У таких молекулах ,,центри” позитивних 

і негативних зарядів не співпадають і вони за своєю природою є 

електричними диполями, тому діелектрики часто називають 

дипольними.   

 

   

E=0 E 
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Як приклад на рис. 3.5, а  і  3.5, б  представлені дипольні 

молекули води і аміаку. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 3.5. Молекули води і аміаку 

 

Такі диполі за відсутності поля розкидані хаотично, тоді як в 

електричному полі повертаються, так що їхні електричні моменти 

  орієнтуються за полем (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Диполі за відсутності поля та в електричному полі  

 

Поляризація в дипольних діелектриках називається орієнта-

ційною, а оскільки встановлення цієї поляризації пов’язане з 

переорієнтацією, то вона має релаксаційний характер, тобто 

відбувається протягом деякого часу. 

 Орієнтаційна поляризація пов’язана зі значними втра-

тами енергії поля, бо при цьому відбувається переорієнтація 
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молекул, що еквівалентно розігріву діелектрика і на високих 

частотах може дати значні втрати − діелектричні втрати.  

Наявність чи утворення електричних диполів  спричиняє 

поляризацію діелектриків – розділення зарядів в електричному 

полі. 

Якщо діелектрик помістити в електричне поле 
0E , то 

відбувається розділення зарядів через їх зміщення чи 

переорієнтацію і діелектрик поляризується.  На гранях утворюються 

негативні і позитивні зв’язані заряди з деякою поверхневою гус-

тиною  + σ' і − σ', тоді як всередині діелектрика позитивні і негативні 

заряди компенсуються (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Електричне поле всередині діелектрика 

 

Поверхневі заряди + σ' і − σ' створюють всередині діелектрика 

поле E, яке напрямлене проти зовнішнього поля (рис. 3.7.).  
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Так як  і    напрямлені назустріч (рис. 3.7), то результуюче 

(внутрішнє) поле всередині діелектрика зменшується: 

 

0 'E E E 
  

(3.2) 

 

Таким чином, електричне поле  всередині діелектрика 

послаблюється. Величина послаблення характеризується 

діелектричною проникністю ε, яка показує, у скільки разів поле Е 

всередині діелектрика менше, ніж зовнішнє поле
0E . 

 

                        .  (3.3) 

Різні типи поляризації мають різні значення діелектричної 

проникності ε. 

Електронна поляризація характеризується найнижчим 

значенням    (ɛ ≈ 1 ÷ 2). Цей тип поляризації переважає в полістиролі, 

поліетилені, фторопласті. Електронна поляризація відбувається 

дуже швидко і такі діелектрики застосовуються на високих 

частотах. 

Для іонної поляризації  ɛ ≈ 10 і з нею пов’язані помітні   

діелектричні втрати, оскільки переміщуються іони − важкі 

частинки. Час встановлення поляризації 12 1310 10 с  ,  через що 

іонні діелектрики не можна застосовувати на дуже високих часто-

тах. 

Сегнетоелектрики. Діелектрики з електронною, іонною і 

дипольно-релаксаційною поляризаціями мають відносно невисокі 

значення діелектричної проникності (ɛ ≤ 10). Однак, існують 

речовини, які вирізняються дуже великим значенням ε  (103). Це 

сегнетоелектрики, названі так за представником цього класу 
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речовин −  сегнетової солі (подвійна калієво-натрієва сіль винної 

кислоти (
4 6 24KNaCuH O H O ).  

У сегнетоелектриків особливий вид поляризації − спонтанний 

(самовільний). В кристалах сегнетоелектриків при певних темпе-

ратурах виникають мікрообласті сильної поляризації − так звані 

домени (рис. 3.8). 

 

 
                                               а)                            б) 

 

Рис. 3.8. Створення доменів в сегнетоелектриках 

 

Електричні моменти доменів за відсутності поля орієнтовані 

безладно і в цілому кристал не поляризований (рис. 3.8, а). Якщо ж 

помістити сегнетоелектрик в електричне поле, відбувається його 

поляризація у зв’язку з орієнтацією доменів за полем (рис. 3.8, б).  

Але для кожного сегнетоелектрика є температури, за межами 

яких він втрачає особливі властивості і стає звичайним 

діелектриком. Ці температури називаються точками Кюрі. Сегне-

това сіль має дві точки Кюрі − при −15 °С і +22,5 °С (рис. 3.9). При 

температурах нижче −15 °С і вище +22,5 °С електричні властивості 

сегнетової солі стають  звичайними. 
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Рис. 3.9. Залежність діелектричної проникності  

сегнетоелектрика від температури 

 

В радіотехніці застосовуються сегнетоелектрики на основі 

титанату барію, стронцію, кальцію. З них виготовляють кераміку 

для конденсаторів ( 900ε  ), що дає можливість створювати мало-

габаритні кондесатори великої ємності. Однак конденсатори із 

сегнетокераміки можуть застосовуватись   тільки   на   низьких  час-

тотах, оскільки на високих частотах вони мають великі діелектричні 

втрати. На основі сегнетоелектриків виготовляються також нелі-

нійні конденсатори  варіконди, у яких ємність залежить від напру-

женості поля. Вони застосовуються в параметричних підсилювачах, 

фазоповоротних пристроях. Електрооптичні властивості сегнето-

електриків використовуються для модуляції лазерного променя. 
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2. Експериментальна частина 

 

Завдання 2.1 

  

Вимірювання діелектричної проникності діелектриків 

 

Опис установки і методика вимірювань 

 

Діелектрична проникність визначається за відношенням 

ємностей конденсатора з діелектриком і без діелектрика формулою:  

2

1

C

C
 

  

(3.3) 

Для цього використовується плоский конденсатор великих 

розмірів, між пластинами якого можна вносити досліджуваний 

діелектрик Д (рис. 3.10). 

 

 
 

Рис. 3.10. Плоский конденсатор великих розмірів, між пластинами якого 

знаходиться досліджуваний діелектрик  

Д 
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Пластини конденсатора закріплюються на відстані, що 

дорівнює товщині досліджуваного діелектрика. Відстань між 

пластинами можна фіксувати за допомогою гвинтів. Вимірюється 

ємність С1 такого конденсатора. Потім між пластини вноситься 

досліджуваний діелектрик і вимірюється ємність С2   конденсатора з 

діелектриком. 

Вимірювання ємності проводиться за допомогою приладу 

типу Е7–5А (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11. Прилад для вимірювання ємності 

 

Робота приладу для вимірювання ємності грунтується на 

явищі биття, яке виникає при складанні двох коливань з близькими 

частотами (ω1 ≈ ω2 ≈ ω). 
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Якщо частоти двох коливань мало відрізняються, то 

результуюче коливання відбувається приблизно з такою ж частотою 

ω1 ≈ ω2 ≈ ω, але амплітуда коливань пульсує з набагато меншою 

частотою Δω = ω2 – ω1, так що ці коливання можна побачити за 

допомогою індикаторної лампи як мигання (биття). Прилад для 

вимірювання ємності містить генератор стандартної частоти 

(гетеродин) і коливальний контур, частоту коливань якого можна 

міняти. Таким чином можна отримати два коливання з близькими 

частотами і спостерігати биття. Якщо в коливальний контур 

увімкнути конденсатор з невідомою ємністю, то биття припиняться. 

Але за допомогою конденсатора коливального контура ємність 

можна на стільки ж зменшити і тоді биття відновляться. Ємність 

коливального контура проградуйована і позначена на шкалі 

приладу.    

Дослідження температурної залежності діелектричної 

проникності титанату барія зводиться до вимірювання 

температурної залежності ємності зразка у вигляді невеликої 

пластинки із титанату барію з посрібленими гранями, які являють 

собою електроди конденсатора. Цей зразок розміщують в печі 5 

(рис. 3.12) і нагрівають. Ємність зразка вимірюється в інтервалі 

температур від +20 до +150°С. Вимірювання температури 

здійснюється за допомогою термопари 6 (рис. 3.12) і мілівольтметра 

1 (рис. 3.12), шкала якого проградуйована в градусах Цельсія. 

Діелектрична проникність сегнетоелектрика вираховується за 

формулою: 

                  , (3.4) 

де:  С – ємність зразка, яка вимірюється;  

d  – товщина зразка;  

S  – площа його посріблених сторін;  

ɛ0 = 8,85 · 10--12 Ф/м – електрична стала вакууму. 
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Рис. 3.12. Фотографія робочого місця 

 

Прилади і приладдя 

1. Мілівольтметр (шкала в градусах Цельсія). 

2. Вимірювич ємності. 

3. Блок живлення. 

4. Плоский конденсатор. 

5. Нагрівач із зразком сегнетоелектрика. 

6. Термопара. 

 

Порядок виконання завдання 2.1 

 

1. Підготувати вимірювач ємності (рис. 3.11) до роботи. Для 

цього:  
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а) виставити показники всіх шкал вимірювальних 

конденсаторів (СI, СII, СIII) в нульове положення, ,,множник 

К” в положення С, клеми xL – закоротити; 

б) увімкнути прилад і виконати настройку індикатора 

ручкою ,,Начальна установка” до виникнення періодичного 

мигання лампи індикатора; 

в) під’єднати до клем 
xC  вимірювального приладу 

з’єднувальні провідники і за допомогою ручки СII  відновити 

настройку індикатора (знову добитись виникнення 

періодичного мигання лампи індикатора). 

2. Записати значення виміряної ємності з’єднувальних 

провідників і врахувати його як систематичну похибку. 

3. Вставити діелектричну пластину між металевими 

пластинами конденсатора і закріпити їх на відстані, яка 

дорівнює товщині діелектричної пластини. 

4. Увімкнути конденсатор за допомогою провідників до 

вимірювального приладу. 

5. За допомогою ручки х  відновити мигання індикатора і 

виміряти ємність досліджуваного конденсатора C2. 

6. Результат вимірювання записати в таблицю. 

7. Вийняти діелектричну пластину з конденсатора, закріпивши 

металеві пластини на попередній відстані одна від одної і 

виконати вимірювання ємності C1  конденсатора. 

8. Пункти 5 і 7 повторити з одним і тим же діелектриком не 

менше 8 разів. 

9. Розрахувати діелектричну проникність діелектрика і 

вирахувати похибки вимірювань. 

10.   Записати результати розрахунків у таблицю робочого 

журналу. 

11.  Зробити оцінку результатів вимірювань. 
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Завдання 2.2 

 

Дослідження температурної залежності діелектричної 

проникності сегнетоелектрика (титанату барію) 

 

 

 
Рис. 3.13. Схема робочої установки для дослідження температурної  

залежності діелектричної проникності сегнетоелектрика 

 

Порядок виконання роботи завдання 2.2 

 

1. Вивчити схему установки, яка приведена на рис. 3.13. 

2. Увімкнути вимірювальні прилади і підготувати їх до 

роботи. До ввімкнення нагрівника виміряти ємність 

зразка при кімнатній температурі. 

3. Подати на нагрівач напругу і в процесі його поступового 

нагрівання періодично вимірювати ємність зразка і 

температуру біля зразка. Якщо зміни ємності в 

залежності від температури незначні, то вимірювання 

необхідно виконувати через кожні 15 – 20 градусів 

(область 20 – 100 °С). 
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4. В області різкої зміни ємності (100–150°С) вимірювання 

необхідно виконувати через кожні 5 градусів. 

5. Результати вимірювань записати в таблицю робочого 

журналу. Розрахувати діелектричну проникність 

сегнетоелектрика за формулою (3.4) і побудувати графік 

залежності  ɛ = f (T, °C). 

6. Порівняти отриманий графік залежності для титаната 

барію з приведеним на рис. 3.9. 

7. Зробити висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які типи поляризації діелектриків знаєте? 

2. Вкажіть кількісні характеристики поляризації діелектриків. 

3. Дайте визначення діелектричної проникності діелектрика. 

4. Чому змінюється ємність конденсатора при внесенні між 

його металеві пластини діелектрика? 

5. Які речовини є сегнетоелектриками? 

6. Які основні властивості сегнетоелектриків? 

7. Що  являють собою області спонтанної поляризації (домени) 

діелектрика? 

8. Як залежить діелектрична проникність сегнетоелектриків від 

температури? 

9. Що таке точка Кюрі? 

10.  Який вигляд має графік залежності поляризації 

сегнетоелектрика від напруженості електричного поля? 

Пояснити графік. 

11.  Якої величини діелектрична проникність 

сегнетоелектриків? Пояснити величину проникності. 

12.  Наведіть приклади застосування різних діелектриків у 

радіотехніці. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

 

Вивчення методів вимірювання опору і ЕРС на прикладі 

містка Уітстона і компенсаційної схеми 

 

Мета роботи: 

 

4. Вивчити метод вимірювання опору за допомогою мостової 

схеми. 

5. Вивчити компенсаційний метод вимірювання 

лектрорушійної сили (далі ЕРС). 

6. Навчитись вимірювати опір містком постійного струму.  

7. Навчитись вимірювати ЕРС потенціометром.  

 

1. Теоретична частина  

 

1.1. Вимірювання опору за допомогою мостової схеми 

 

Класичним методом вимірювання опору є метод містка 

постійного струму. Схема містка постійного струму (міст Уітстона), 

яка представлена на рис. 4.1, складається з відомих опорів R0, R1, R2, 

невідомого опору, Rx, нуль-гальванометра G і джерела ЕРС ɛ. Опори 

Rx, R0, R1, R2  утворюють так звані плечі містка. 
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Рис. 4.1. Схема містка постійного струму (міст Уітстона) 

 

В найпростішому виконанні частина схеми АС являє собою 

натягнутий однорідний провід (реохорд) із контактом D, який може 

ковзати вздовж реохорда АС, змінюючи таким чином 

співвідношення між опорами R1, R2  ділянок проводу AD і DC. Для 

реохорда використовується провідник з великим опором. До точки 

з’єднання опорів (точка В на рис. 4.1) і до рухомого контакту D 

від’єднуються опори Rx, R0, гальванометр G, місток, а до точок 

схеми А і С вмикається джерело ЕРС ɛ. 

При довільному співвідношенні опорів, які складають 

місткову схему, між точками А і D є різниця потенціалів і через 

гальванометр протікає струм. Однак, переміщуючи контакт D, 

можна зробити так, щоб напруга на ділянці АD стала рівною напрузі 

на ділянці АВ. Тоді сила струму через гальванометр буде 

дорівнювати нулю. 

Коли струм через гальванометр не протікає, то потенціали 

точок В і D однакові. А це означає, що напруги на ділянках АВ і AD 

однакові:  
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φA – φB = φA – φD, або   

 

Ix Rx = I1 R1 . (4.1) 

Однакові також напруги на ділянках ВС і DC, тобто 

 

I0 R0 = I2 R2 . (4.2) 

Розділивши ліві і праві частини співвідношень (4.1) і (4.2), 

отримаємо: 

                        . (4.3) 

 

Якщо струм через гальванометр не протікає, то  Ix = I0, I1 = I2 і тоді  

                  . (4.4)  

 

Сам процес вимірювання невідомого опору Rx  за допомогою 

мостової схеми  полягає в тому, що на магазині опорів виставляється 

деякий опір R0 (по можливості близький за значенням до невідомого 

опору). Потім за допомогою рухомого контакту D знаходимо на 

реохорді положення, при якому сила струму через гальванометр 

дорівнює нулю (така операція знаходження положення рухомого 

контакту називається врівноваженням містка).  

Добившись рівноваги містка, за співвідношенням (4.4) 

визначаємо величину невідомого опору Rx за відомими трьома 

іншими опорами R0, R1, R2. 

Оскільки для однорідного проводу опори окремих ділянок 

реохорда відносяться один до одного як їхні довжини, то 

відношення  у формулі (4.4) можна замінити відношенням 
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довжин 

2

1




 (де  

1
 , 

2
  – відповідно довжини ділянок DC та АD на 

рис. 4.1). Отже, формулу (4.4) можна переписати як 

 

 

(4.5) 

звідки знаходимо робочу формулу для визначення Rx: 

 

 

(4.6) 

 

1.2. Метод вимірювання невідомої ЕРС методом компенсації 

 

Електрорушійна сила ɛ (ЕРС) гальванічного елемента 

чисельно дорівнює роботі сторонніх сил по переміщенню 

одиничного позитивного заряду на ділянці дії цих сил. При 

розімкнутому колі ЕРС гальванічного елемента дорівнює різниці 

потенціалів, яка виникає на його полюсах.  

Якщо різниця потенціалів U вимірюється при наявності 

струму, то вона завжди менша за ЕРС через падіння напруги на 

внутрішньому опорі елемента r, тобто 

 

U = ɛ – Ir , 
(4.7) 

де  I – струм через елемент,  

r – внутрішній опір елемента.  

Тому звичайні вольтметри, дія яких пов'язана з протіканням 

електричного струму через рамку приладу, не застосовується для 

точного вимірювання ЕРС. 
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 Визначення ЕРС елементів виконується шляхом порівняння 

з ЕРС еталонного, так званого ,,нормального” елемента, який має 

відоме і стабільне значення ЕРС протягом значного проміжку часу 

(ɛn = 1,01860 В). Це робиться за допомогою компенсаційної схеми 

з реохордом АС, яка представлена на рис. 4.2.   

 

 
Рис. 4.2. Компенсаційна схема для вимірювання невідомої ЕРС 

 

На схемі:  

ɛn  – ЕРС ,,нормального” елемента;  

ɛx  – невідома ЕРС;  

G – нуль- гальванометр; 

AC – реохорд з рухомим контактом D; 

K1 – ключ для увімкнення допоміжної батареї ɛ; 
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K2 – ключ для почергового увімкнення в коло "нормального" 

елемента (ɛn) і елемента з невідомою ЕРС (ɛx);  

Rg  – додатковий опір для обмеження струму через гальванометр; 

K3 – ключ для закорочення додаткового опору при повній 

компенсації (рівновазі містка). ,,Нормальний” елемент (ɛn), 

джерело невідомої ЕРС (ɛx) і додаткова батарея (ɛ) вмикаються в 

коло у точці А однойменними полюсами.  

Гальванометр G показує силу струму, який протікає через 

,,нормальний” елемент або невідоме джерело ЕРС.  

Знайдемо робочу формулу для даного лабораторного 

завдання. Якщо джерело невідомої ЕРС не ввімкнуте в схему, то 

згідно з першим правилом Кірхгофа для вузла А можемо записати: 

 

I = I1 + I2 , (4.8) 

Де  I, І1, І2 – струми, протікання яких показано на рис. 4.2.  

За другим правилом Кірхгофа для контура AɛnBRgGD1A 

отримаємо рівняння: 

 

I2Rg – I1R1 = – ɛn , 
(4.9) 

 

де  Rg  – опір ділянки кола з гальванометром.  

Переміщуючи контакт D1, можна добитись, щоб струм I2 

дорівнював нулю, що фіксується по відсутності відхилення стрілки 

гальванометра G.  При  I2 =0  І =І1 і з рівняняі (4.9) одержуємо:  

 

I1R1 = ɛn . 
(4.10) 
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Таким чином, спад напруги I1R1 на ділянці кола АD1 за 

величиною дорівнює ЕРС ,,нормального” елемента ɛn і вони 

компенсують одна одну так, що струм через нормальний елемент 

дорівнює нулеві. Далі, замість ,,нормального” елемента ɛn за 

допомогою ключа K2 вмикаємо елемент з невідомою ЕРС ɛx. 

Переміщуючи рухомий контакт, знову домагаємось, щоб струм 

через гальванометр не протікав. При цьому положення контакту D2 

буде іншим, ніж у випадку з ,,нормальним” елементом і опір ділянки 

AD2 буде мати інше значення. Позначимо цей опір R1'. Однак і в 

цьому випадку при I2 = 0 повинна виконуватись умова, аналогічна 

до попередньої (дивись вираз 4.10), тобто  

 

I1R1' = ɛx. 
(4.11) 

 

Із співвідношень (4.10) і (4.11) отримуємо 

 

 

(4.12) 

 

або 

𝜀𝑥 = 𝜀𝑛

𝑅1
′

𝑅1
 

. 

(4.13) 

Таким чином, якщо відома ЕРС ,,нормального” елемента і 

відношення , то за формулою (4.13) знаходимо невідому ЕРС ɛx.  
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Компенсаційний метод вимірювання невідомої ЕРС ɛx  не 

вимагає знання самих значень опорів R1 і R2, а лише їх відношення, 

яке може бути встановлене за допомогою рухомого контакту D.  

Як уже відомо із завдання № 1, для однорідного проводу, з 

якого виготовлений реохорд АС, опори окремих його ділянок 

відносяться між собою як їхні довжини. Тому відношення опорів 

 в рівнянні (4.13) можна замінити відношенням довжин ділянок, 

тобто  

 

. 

(4.14) 

 

Тоді робоча формула для визначення невідомої ЕРС буде мати 

вигляд: 

 

            𝜀𝑥= 𝜀𝑛
𝑙′1

𝑙1
 . 

 

 

(4.15) 

Переваги методу компенсації для вимірювання ЕРС. 

 

1. Сила струму, що протікає через елементи, 

електрорушійні сили яких порівнюються між собою, 

близька до нуля. Тому спад напруги всередині 

елемента, який знижує значення різниці потенціалів 

на полюсах елемента, практично, відсутній. Якщо 

використовувати чутливий дзеркальний 

гальванометр із чутливістю 10-9 – 10-10 А, то спад 
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напруги на з’єднувальних провідниках схеми, 

практично, буде відсутній.  

2. При компенсаційному методі вимірювання 

гальванометр працює як нульовий прилад (його 

кількісні покази в результат вимірювання не 

входять).  

3. Величина ЕРС допоміжної батареї ɛ теж не входить 

в кінцевий результат. Необхідно тільки щоб її 

значення під час вимірювання було сталим. Таку 

роль може з успіхом виконувати батарея 

акумуляторів або інше джерело ЕРС.  

Зауваження. Для компенсації необхідно, щоб ɛ була 

більшою за ɛn  і ɛx. 

 

2. Експериментальна частина 

 

Завдання 2.1 

 

Прилади і приладдя  

 

1.  Реохорд.  

2.  Магазин опорів.  

3.  Джерело ЕРС (1,5 В).  

4.  Невідомий опір Rx.  

5.  Нуль-гальванометр.  

6.  Ключі-перемикачі.  
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Порядок виконання завдання 2.1  

 

1. Зібрати схему згідно з рис. 4.1.  

2. На магазині опорів за вказівкою викладача встановити певне 

значення опору R0.   

3. Після перевірки схеми лаборантом замкнути ключ K1 і 

пересуваючи повзунок D домогтись нульового показу 

гальванометра G. 

4. Записати в таблицю робочого журналу значення l1, l2, R0 (R0 

дорівнює сумі показів на всіх декадах магазина опорів) і 

вирахувати за формулою (4.5) опір Rx.  

5. Визначити абсолютну і відносну похибки вимірювання Rx 

([2], стор. 15). 

6. Похибку магазина опорів знайти за класом точності 

магазина.  

7. Записати кінцевий результат вимірювання та зробити 

висновки.  

 

Завдання 2.2 

 

Визначення невідомої ЕРС методом компенсації 

 

 Прилади і приладдя  

1. Реохорд.  

2. Джерело ЕРС (ɛ ≥ 3 B).  

3. ,,Нормальний” елемент.  

4. Елемент з невідомою ЕРС.   

5. Нуль-гальванометр.  

6. Ключі.  
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Порядок виконання завдання 2.2 

 

1. Зібрати схему згідно з рис. 4.2.  

2. Після перевірки схеми лаборантом замкнути ключ K1. 

3. Короткочасно замикаючи ключ K2, знайти таке положення 

рухомого контакту D1 реохорда, при якому струм на ділянці 

AɛnBRgGD1A відсутній (стрілка гальванометра знаходиться 

практично на нульовій відмітці).  

4. Закоротити ключем K3 додатковий опір в колі гальванометра 

і за допомогою рухомого контакту D1, точно встановити 

стрілку гальванометра в нульове положення.  

5. За допомогою лінійки, вздовж якої натягнутий провід, 

виміряти довжину  l1 = AD1 , пропорційну до R1 .  

6. Ключ K2 перемкнути в положення (2) (вимірювання з ɛx) і 

домогтись нульового показу гальванометра (аналогічно з 

пунктами 3 і 4).  

7. Виміряти довжину  l'1 = AD2 , пропорційну до R'1.  

8. За формулою (4.15) визначити ɛx.  

9. Визначити абсолютну та відносну похибки вимірювання.  

10.  Дані вимірювань і розрахунки занести в таблицю 2 робочого 

журналу. 
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Контрольні питання  

 

1.  Сформулювати і пояснити правила Кірхгофа.  

2. Пояснити метод вимірювання опору містком постійного 

струму. 

3.  Чому вимірювання опору за допомогою містка Уітстона 

точніші, ніж при застосуванні закону Ома?  

4.  Довести, що при рівновазі містка Уітстона опір його плечей 

задовольняє співвідношення      . 

5.  Як визначаються абсолютна та відносна похибки при 

вимірюванні Rх?  

6.  Дати визначення електрорушійної сили гальванічного 

елемента.  

7.  Пояснити, чому різниця потенціалів на полюсах 

гальванічного елемента завжди менша від його ЕРС, якщо в 

колі протікає струм?  

8.  Пояснити принцип вимірювання ЕРС елемента методом 

компенсації. 

9.  Чому метод компенсації дає точніші результати вимі-

рювання ЕРС, ніж при вимірюванні вольтметром?  

10.  Як визначаються абсолютна та відносна похибки при 

вимірюванні невідомої ЕРС методом компенсації? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

 

Рух заряджених частинок в електричному  

і магнітному полях 

 

Мета роботи: 

 

1. Вивчити рух заряджених частинок в електричному і 

магнітному полях. 

2. Познайомитись з методом магнетрона для визначення 

питомого заряду електрона (е /mе). 

 

1. Теоретична частина 

 

Вивчення руху зарядженої частинки в електричному і 

магнітному полях дає можливість визначення такої важливої 

характеристики як відношення заряду до маси (q/me). Діючи на 

потоки електронів чи іонів електричними і магнітними полями, 

можна управляти цими потоками, змінювати їх інтенсивність і 

напрямок руху. Ці властивості лежать в основі роботи різних 

електронних приладів (електронно-променевих трубок, електрон-

них мікроскопів, прискорювачів заряджених частинок, телевізійних 

трубок, фотоелектронних помножувачів, електронно-оптичних 

перетворювачів і т.п.). 

В даній лабораторній роботі, як магнетрон, використову-

ється найпростіша модель – двоелектродна радіолампа-діод з 

коаксіальними електродами циліндричної форми – катодом К і 

анодом А. Лампа поміщається в однорідне магнітне поле В, яке 

створюється за допомогою  довгої котушки – соленоїда (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Траєкторія електронів при різних значеннях індукції В 

 

При відсутності магнітного поля електрони, які вилітають з 

нагрітого катода, під дією електричного поля, яке створюється 

напругою між катодом і анодом, рухаються прямолінійно вздовж 

радіуса до анода і створюють анодний струм (рис. 5.1, випадок B = 

0). 

Якщо створити магнітне поле, перпендикулярне до руху 

електронів, на них діє сила Лоренца, 

 

F e[υ B] 
, 

(5.1) 

 

яка направлена перпендикулярно до швидкості руху  і до поля В. 

Під дією сили Лоренца електрони в однорідному магнітному полі 

рухаються по колу, але доходять до анода і в колі протікає струм 

(рис. 5.1, випадок В < Bк). Радіус траєкторії руху залежить від 

швидкості руху  і обернено пропорційний від величини поля В:   

 

m υ
r

e B
 

 

(5.2) 
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Тому при деякій індукції магнітного поля В = Bк, яку називають 

критичною, радіус траєкторії стає меншим ніж радіус анода ra і 

електрони до анода не доходять.  Це значить, що анодний струм 

через лампу протікати не може, тобто стає рівний нулеві. На графіку 

залежності анодного струму від індукції магнітного поля при В = Bк 

і В > Bк) повинен спостерігатися різкий спад (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Залежність анодного струму Ia від магнітного поля В  

для електронів з однаковими швидкостями 

 

Розрахунки, проведені для руху електрона в електричному і 

магнітному полях, який вилітає з катода і має швидкість υ0 = 0, 

дають такий вираз для Bк:  

 

2

2

2 2

1

a

к

к
a

a

U
B

re
r

m r




 
  

   

(5.3) 

 

Тут  rк і  ra  –  радіуси катода і анода,  

е і m – заряд і маса електрона,   

Ua –  прискорююча анодна напруга. 

 

B 
Bк 

Iа 
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З формули (5.3) можна одержати відношення заряду електрона 

до його маси, яке є важливою характеристикою електрона як 

частинки: 

 

𝑒

𝑚𝑒
=

8𝑈𝑎

𝐵к
2𝑟𝑎

2 (1 −
𝑟к

2

𝑟𝑎
2)

2 
(5.4) 

 

Однак, при реальному зменшенні струму спад на кривій Ia = 

f(B) відбувається не різко, а плавно (рис 5.3).  

 

 
Рис. 5.3. Реальна залежність анодного струму Ia   

від магнітного поля В в лампі-магнетроні 

 

Справа в тому, що електрони вилітають з катода з різними 

швидкостями, тому Bк для них має різні значення. Найпершими не 

досягають анода електрони, які виходять з катода і мають швидкість 

υ0 = 0. Саме  такі електрони дають початок зменшення анодного 

струму і яке є тим значенням Bк , для якого проведені розрахунки 

формули (5.3).   

На рис. 5.4 зображено ряд кривих залежності анодного струму 

Ia від індукції магнітного поля B, одержаних на електронній лампі 

6Ц10П з циліндричним катодом непрямого розжарення і 

Ia 

B B 
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циліндричним анодом при різних анодних напругах Ua і різних 

струмах розжарення Iрозж. 

 

 
 

Рис. 5.4. Залежність анодного струму в лампі з циліндричними катодом і анодом  

у магнітному полі при різних анодних напругах 

 

Як бачимо, критичне значення індукції магнітного поля Bк, яке 

визначається за початком спаду на кривій, залежить від величини 

анодної напруги.  

 

При виконанні лабораторної роботи треба зважити ще на одну 

важливу обставину – на ступінь розігріву катода. Справа в тому, що 

катод електронейтральний, але після виходу електронів він 

заряджається позитивно. Тому електрони, які вилетіли з катода, 

тримаються біля нього хмаринкою, утворюючи так званий 

просторовий заряд, що змінює характер розподілу поля між катодом 

і анодом. 

Отже, роботу треба виконувати при слабкому розігріві катода, 

коли електронів мало і всі вони в анодному полі летять до анода, не 

утворюючи просторового заряду біля катода. 
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Експериментальне визначення e/me цим методом полягає в 

тому, що в лампі магнетрона встановлюється постійний струм 

розжарення катода і постійна різниця потенціалів між анодом і 

катодом, тобто створюються умови для стійкості анодного струму. 

Дослід зводиться до зняття залежності анодного струму Ia (при Ua = 

const) від індукції магнітного поля соленоїда B (або струму 

соленоїда Ia). 

Збільшуючи від нуля значення сили струму в соленоїді і, 

таким чином, збільшуючи індукцію магнітного поля, фіксують 

значення анодного струму в лампі і за початком його спаду 

визначають Bкр. Знаючи геометрію лампи, тобто ra і rк, величину Ua, 

а також Bкр., за формулою (5.4), визначають величину e/m: 

 

2. Експериментальна частина 

 

Прилади і приладдя 

 

1. Д – лампа-діод з циліндричними електродами анодом і 

катодом. 

2. Вольтметр анодної напруги (V1). 

3. Амперметр (A2) для вимірювання струму розжарення 

катода електронної лампи-діода. 

4. Змінний опір для регулювання струму розжарення катода 

(реостат R2). 

5. Мікроамперметр (мкА) для вимірювання анодного струму 

електронної лампи (діода). 

6. С – соленоїд для створення магнітного поля. 

7. Амперметр (А1) для вимірювання струму соленоїда. 

8. Джерело живлення. 
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Схема установки 

 

 
Рис. 5.5. Електрична схема робочої установки 

 

На схемі: 

І – схема живлення соленоїда; 

С – соленоїд;   

А1 – амперметр для вимірювання струму в соленоїді;  

V1 – вольтметр для вимірювання анодної напруги; 

ІІ – схема кола розжарення лампи; 

А2 – амперметр для вимірювання струму розжарення катода; 

R2 – змінний опір (реостат). 

ІІІ – схема анодного кола;  

Д – діод (електронна лампа);  

мкА – мікроамперметр для вимірювання анодного струму;  

V1 – вольтметр, який вимірює анодну напругу Ua;  

R3 – змінний опір, який використовується як потенціометр;  
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V2 – контрольний вольтметр, який вимірює напругу на 

затискачах джерела постійного струму (R3 і V2 можуть і не 

використовуватись). 

 

Загальний вигляд експериментальної установки 

 

 
 

Рис. 5.6. Фотографія робочого місця 

 

1 – вольтметр, який вимірює анодну напругу Ua; 

2 – амперметр (А2) для вимірювання струму розжарення катода 

електронної лампи (діода); 

3 – мікроамперметр (мкА) для вимірювання анодного струму 

електронної лампи (діода); 

4 – амперметр (А1) для вимірювання струму соленоїда; 

5 – соленоїд (С); 

6 – джерело живлення; 

7 – діод (електронна лампа) (Д); 

8 – змінний опір (для регулювання струму розжарення катода) (R2). 
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Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити електричну схему експериментальної установки. 

2. Зібрати електричну схему згідно з рис. 5.5. 

3. Встановити струм розжарення катода лампи за допомогою 

реостата R2  і джерела живлення. 

4. Подати в схему напругу U3 і за допомогою потенціометра R3 

і вольтметра V1 встановити напругу Ua. 

5. Зняти залежність анодного струму Ia, який  вимірюється 

мікроамперметром, від струму в соленоїді Iс  при постійній 

анодній напрузі Ua. 

6. Повторити пункт 5 при іншому значенні анодної напруги Ua. 

7. Побудувати графіки залежності Ia = f(Iс) при двох різних 

значеннях анодної напруги Ua.  

8. За спадом залежності Ia = f(Iс) визначити ,,критичне” 

значення струму в соленоїді Iк. 

9. Визначити ,,критичні” значення індукції магнітного поля Bк  

за значеннями ,,критичного” струму соленоїда Iк. Для цього 

використати залежність індукції магнітного поля в соленоїді 

від сили струму в його обмотках (так званий градуювальний 

графік), який є на робочому місці. 

10.  За формулою (5.4) розрахувати питомий заряд електрона 

e/me. 

11.  Порівняти отримане значення e/me з табличним. 

12.  Зробити висновки по роботі. 
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Контрольні питання 

 

1. Як рухаються заряджені частинки в електричному полі? 

2. Як рухаються заряджені частинки в магнітному полі? 

3. Дати визначення сили Лоренца. 

4. Заряджена частинка влітає у взаємно перпендикулярні 

електричне і магнітне поля. За яких умов частинка буде 

рухатись прямолінійно? 

5. Що обумовлює плавну залежність анодного струму  

лампи-магнетрона від індукції магнітного поля? 
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