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ПЕРЕДМОВА 
 

Лабораторні заняття з фізики проводяться в Українській академії 
друкарства за цикловим методом, застосування якого на відміну від 
фронтального методу не передбачає виконання лабораторних робіт в 
однаковій послідовності для всіх студентів однієї і тієї ж навчальної 
групи, тож часто виявляється, що студенту потрібні знання з такого 
розділу курсу фізики, вивчення якого ще не розпочато на лекційних та 
практичних заняттях, тому у цих методичних рекомендаціях для 
кожної лабораторної роботи, крім схеми експерименту, методу 
вимірювань і послідовності дій по виконанню лабораторної роботи, 
подано короткі теоретичні відомості, що стосуються теми 
лабораторної роботи. 

Як свідчить багаторічний досвід проведення лабораторних занять, 
більшість студентів, які приступають до виконання лабораторних робіт 
з електрики, чітко не усвідомлює суті методів регулювання сили 
струму і напруги в електричному колі, що широко використовуються 
на практиці, а також не розрізняє двох способів ввімкнення змінного 
опору в електричне коло – за схемою реостата та потенціометра. В 
зв’язку з цим в методичних рекомендаціях детально розглянуті методи 
регулювання сили струму і напруги за допомогою реостата і 
потенціометра. 

З розвитком різних технологій в галузі мікроелектроніки, на 
практиці та в побуті широко використовуються різні малогабаритні 
багатофункціональні електронні пристрої. Тому актуальним є 
використання в навчальному процесі спеціалізованого 
автоматизованого обладнання, що дає певні навики студентам при 
роботі з комп’ютеризованими поліграфічними машинами і 
комплексами. У цих методичних рекомендаціях подано нову 
лабораторну роботу – ”Вивчення ефекту Холла” з використанням 
автоматизованої установки, що спрощує процес виконання роботи та 
полегшує засвоєння навчального матеріалу.  
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1. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА 
 

На лабораторних заняттях з електрики та електромагнетизму 
студенти, як правило, самостійно складають електричне коло. В 
процесі складання кола не слід безсистемно, не вникаючи в зміст 
електричної схеми, з’єднувати провідниками елементи кола. Починати 
складання кола потрібно від джерела струму. Послідовно 
підключаючи прилади та інші елементи кола в тому ж порядку, в 
якому через них пройде струм, складають увесь замкнутий контур. В 
колі постійного струму необхідно при цьому врахувати полярність 
приладів. Якщо в електричному колі є кілька джерел струму, то 
починати складання кола потрібно від основного джерела. 

У розгалужених колах спочатку складається замкнутий контур 
головного струму. В кожному конкретному випадку головний струм 
визначається відповідно до змісту електричного кола. Потім у контурі 
головного струму знаходять ділянку падіння напруги, на якій є 
вхідним для решти кола. Затискачі на кінцях цієї ділянки приймаються 
за нове джерело струму для наступного замкнутого контуру і т. д. 
Вольтметри приєднуються в останню чергу, коли всі контури кола 
складені. Паралельні відгалуження потрібно робити, як правило, від 
затискачів того опору, з якого знімається напруга. 

Вимикач потрібно приєднувати до одного із полюсів джерела, а в 
подальшому до цієї клеми джерела і до з’єднаної з нею клеми 
вимикача не можна підключати ніяких провідників. Усі вимикачі в 
електричному колі під час його монтажу повинні бути розімкнуті. В 
процесі складання кола студент повинен стежити за тим, щоб всі 
провідники мали справну ізоляцію та металічні наконечники на кінцях. 

Студент має пам’ятати правило: джерело струму підключається 
до електричного кола в останню чергу, а у разі демонтажу кола – 
відключається першим. 

На початку роботи всі реостати встановлюють на максимальний 
опір, а всі потенціометри – на нуль напруги. 

 
2. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 
Перше ніж приступати до виконання запланованих лабораторних 

робіт, студент повинен засвоїти основні правила користування 
електровимірювальними приладами. В зв’язку з цим нижче подано 
опис типових електровимірювальних приладів, а також розглядається 
питання про те, яким чином за класом точності приладу визначити 
похибки вимірювань. 
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2.1 Класифікація приладів та їх загальна характеристика 
 

Електровимірювальні прилади можна класифікувати за різними 
ознаками: 

1)  за родом вимірюваної величини – амперметри, 
вольтметри, омметри, ватметри, гальванометри тощо; 

2)  за принципом дії – магнітоелектричні, електромагнітні, 
електродинамічні, теплові, електростатичні, електронні та інші; 

3)  за ступенем точності вимірювань – прилади класів: 0,1; 
0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 і 4,0. 

На лицьовому боці будь-якого електровимірювального приладу є 
умовні позначення, які вказують на принцип його дії (систему), клас 
точності, характер струму (постійний чи змінний; і постійний, і 
змінний), установку приладу (вертикальне чи горизонтальне 
положення) та інші характеристики приладу. Таблиця основних 
умовних позначень наведена в додатку цього посібника. 

Прилади магнітоелектричної системи призначені для 
вимірювання сили струму і напруги в колі постійного стуму. Принцип 
дії цих приладів полягає у взаємодії магнітних полів постійного 
магніту і струму, що протікає по обмотці прямокутної рамки, яка 
розміщена між полюсами магніту і може обертатися навколо осі. 
Обмотка рамки виготовлена з тонкого ізольованого дроту. На рамку, з 
якою скріплена стрілка-вказівник, в полі магніту діє пара сил, 
внаслідок чого рамка разом із стрілкою повертається на кут, величина 
якого пропорційна вимірюваній силі струму, що протікає через 
обмотку. Під час повороту рамки кінець стрілки переміщується по 
шкалі, на якій нанесені поділки, що відповідають різним значенням 
вимірюваної сили струму або напруги. 

Прилади електромагнітної системи використовуються в 
електричних колах постійного та змінного струму. Принцип їх дії 
полягає у взаємодії магнітного поля нерухомої котушки, по обмотці 
якої проходить вимірюваний струм, і рухомого залізного сердечника, 
що закріплений ексцентрично на осі і може входити в котушку, 
повертаючись навколо цієї осі. Під дією магнітного поля струму, що 
протікає по котушці, залізний сердечник втягується у котушку і 
повертається при цьому на певний кут навколо осі разом із стрілкою, 
яка закріплена на ньому. Кут повороту стрілки пропорційний квадрату 
сили вимірюваного струму. 

Дія приладів електромеханічної системи, які призначені для 
вимірювань у колах постійного і змінного струму, ґрунтується на 
взаємодії магнітних полів двох котушок із струмом, одна з яких 
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рухома, а друга – нерухома. Рухома котушка разом із стрілкою, що 
скріплена з нею, може повертатися навколо осі всередині нерухомої. 
Залежно від величини струму в електричному колі, в яке вмикається 
прилад, обмотки котушок з’єднані або послідовно (якщо струми менші 
ніж 0,5 А), або паралельно. У разі послідовного з’єднання під дією 
обертаючого моменту сил, зумовленого взаємодією струмів у 
котушках, рухома котушка повертається на кут, який пропорційний 
квадрату сили вимірюваного струму, що проходить через обидві 
котушки. Якщо котушки з’єднані паралельно, то вимірюваний струм 
розгалужується на два струми, один з яких проходить через нерухому 
котушку, а другий – через рухому. У цьому випадку кут повороту 
рухомої котушки пропорційний як силі струму в нерухомій котушці, 
так і силі струму в рухомій (добутку відповідних двох сил струмів). 

В усіх розглянутих вище системах електровимірювальних 
приладів під час повороту рухомої частини приладу, зумовленого дією 
обертаючого моменту сил магнітного поля, виникає протидіючий 
момент сил, для створення якого використовується стальна пружина. 
Протидіючий момент пружних сил зростає пропорційно куту повороту 
рухомої частини приладу. Досягши рівності обертаючого і 
протидіючого моментів сил, рухома частина приладу зупиняється, а 
разом з нею зупиняється на певній поділці шкали приладу, яка 
відповідає вимірюваному значенню електричної величини, і кінець 
стрілки, що скріплена з рухомою частиною. 

Електронні вимірювальні прилади (осцилографи, вольтметри, 
фазометри, частотоміри та інші) являють собою складні електронні 
пристрої, складовими частинами яких є підсилювачі, випрямлячі, 
генератори, імпульсні пристрої тощо. Особливо поширені електронні 
цифрові вимірювальні прилади, особливістю яких є представлення 
вимірюваної величини в цифровій формі (на цифровому табло). 
Наприклад, цифровий вольтметр складається з аналого-цифрового 
перетворювача (АЦП), цифрового індикаторного пристрою, вхідного 
пристрою, блоків керування і живлення. Основним вузлом цифрового 
вольтметра є АЦП, в якому величина вимірюваної напруги 
перетворюється у двійковий код (кодується у двійковій системі). В 
цифровому індикаторному пристрої цей код перетворюється у код 
індикатора, відповідно до якого індикатор відображає вимірювану 
величину на цифровому табло. Керування роботою всіх вузлів 
цифрового вольтметра здійснюється за допомогою мікропроцесора. 
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2.2. Шкала поділки електровимірювального приладу 
 

При вимірюванні будь-якої електричної величини рухома частина 
приладу разом з вказівником повертається на певний кут, який є мірою 
вимірюваної величини. Величина, яка дорівнює відношенню кутового 
переміщення вказівника до зміни вимірюваної величини, називається 
чутливістю приладу. Якщо через X  позначити зміну вимірюваної 
величини, а через   – відповідне цій зміні кутове переміщення 
вказівника (стрілки), то чутливість вимірювального приладу 

/S X   . 
Залежно від системи приладу його шкала може бути рівномірною 

або нерівномірною. Якщо шкала рівномірна в будь-якій її частині 
однаковим змінам вимірюваної величини відповідають однакові кутові 
переміщення вказівника, тобто чутливість приладу залишається 
незмінною по всій шкалі. Якщо шкала нерівномірна, то чутливість 
приладу для різних частин шкали неоднакова, причому на початку 
шкали вона найменша. 

Обернена до чутливості величина X





 називається шкалою 

поділки приладу або сталою (постійною) приладу. Вона дорівнює тому 
числовому значенню вимірюваної величини, яке відповідає 
відхиленню вказівника приладу, наприклад, стрілки на одну поділку 
шкали (відрізок між сусідніми штрихами шкали). Шкала поділки 
залежить від верхньої та нижньої границь вимірювання і від числа 
поділок шкали. Нижня і верхня границі вимірювання – це мінімальне 
та відповідно максимальне значення електричної величини, які можуть 
бути виміряні даним приладом. Наприклад, якщо прилад розрахований 
на вимірювання напруги від 0 (нижня границя) до 250 В (верхня 
границя), а його шкала має 50 поділок, то ціна поділки такого 
вольтметра дорівнює 250 В/50 = 5 В, чутливість – 0,2 под./В. 

Якщо потрібно виміряти електричну величину в широких межах 
її значень, то часто виникає потреба використання кількох однотипних 
приладів з різними границями (інтервалами) вимірювань. У цьому 
випадку доцільно замінити кілька приладів одним так званим 
багатограничним приладом, схему вмикання якого можна змінювати 
відповідно до потрібного інтервалу вимірюваної величини. 
Перемикаючи багатограничний прилад на різні границі вимірювань, 
змінюється ціна його поділки. Якщо багатограничний прилад має 
кілька різних шкал, то відлік проводиться по шкалі, яка відповідає 
даній схемі вмикання приладу. Проте найчастіше багатограничні 
прилади мають одну шкалу, на якій нанесена певна кількість поділок. 
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У такому разі для кожної схеми вмикання приладу треба визначити 
ціну поділки, яка дорівнюватиме: 

mA
K

n
 , 

де mA  – вибрана границя вимірювань, тобто максимальне значення 
електричної величини, яке можна виміряти при даній схемі вмикання 
приладу; n  – кількість поділок шкали. Наприклад, на корпусі 
вольтметра є чотири клеми, одна з яких має знак “+” (через неї струм 
входить у прилад); напроти інших клем проставлені по черзі значення 
300 В, 150 В і 75 В; шкала вольтметра має 150 поділок. Якщо такий 
вольтметр підключити до клем “+” і "300 В", то верхня границя 
вимірювань напруги буде 300 В, а ціна однієї поділки шкали 
300 В / 150 = 2 В. Якщо ж при вимірюванні напруги стрілка 
вольтметра встановилась, наприклад, на поділці 30, то виміряна 
напруга становить 30·2 В=60 В. Якщо цей вольтметр підключити до 
клем “+” і "75 В", ціна поділки зміниться і становитиме 0,5 В. Якщо в 
цьому випадку стрілка вольтметра стоїть на поділці 30, то виміряна 
напруга дорівнює 15 В. 

Досить поширеними є прилади, в яких границя вимірювань 
змінюється за допомогою перемикача, вмонтованого в прилад. При 
цьому вказівник перемикача встановлюється напроти цифри, яка 
позначає потрібну границю вимірювань. 

 
2.3. Похибки приладів 

 
Розрізняють абсолютну, відносну і приведену похибки приладу. 

Абсолютна похибка дорівнює різниці між показом приладу і дійсним 
значенням вимірюваної величини. Якщо 0A  – дійсне значення 
вимірюваної величини, A  – показ приладу, то абсолютна похибка 

0A A A   .                                            (1) 
Відносна похибка – це відношення абсолютної похибки до 

дійсного значення вимірюваної величини, яке, звичайно, виражають у 

відсотках: 
0

100%A
A


 . Приведеною похибкою є виражене у відсотках 

відношення абсолютної похибки до максимального значення 
величини, яке може бути виміряне по шкалі приладу. Якщо через mA  
позначити максимальне значення вимірюваної електричної величини 
на шкалі приладу, то приведена похибка  
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100%
m

AK
A


  .                                           (2) 

Якщо прилад має шкалу, яка починається не від нуля, а від 
певного значення електричної величини, то приведена похибка 
виражається у відсотках від повного інтервалу зміни вимірюваної 
величини від початку до кінця шкали (від різниці між верхньою і 
нижньою границями вимірювань). 

Для електровимірювальних приладів встановлені стандарти 
(норми) найбільшої приведеної похибки, за величиною якої прилади 
поділяються на класи точності. Випускаються прилади таких класів 
точності: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Клас точності вказується на 
лицьовій стороні приладу. Знаючи клас точності, можна за 
формулою (2) визначити найбільшу абсолютну похибку цього 
приладу: 

100
mK A

A


  .                                             (3) 

Як видно з цієї формули, абсолютна похибка приладу є сталою по 
всій шкалі, оскільки величини K  і mA  – сталі характеристики 
приладу. Звідси випливає, що відносна похибка вимірювань тим 
більша, чим менше значення вимірюваної величини. Наприклад, 
амперметр має клас точності K  1,5 а його границя вимірювань 

mI = 5 А (максимальне значення сили струму, яке нанесене на шкалі 
амперметра). Найбільша абсолютна похибка за формулою (3) 
дорівнює: 

1,5 5 0,075 A
100

I 
   . 

Припустимо, що цим амперметром виміряні два значення сили 
струму: 1 2,5 AI   і 2 1,0 AI  . Відносні похибки вимірювань цих 
струмів дорівнюють: 

1

1 1

0,075 0,03 (3%);
2,5

I I
I I
 

      2

2 2

0,075 0,075 (7,5%)
1,0

I I
I I
 

   . 

З наведеного прикладу видно, що відносна похибка вимірювання 
пропорційно зростає в стільки разів, в скільки зменшується 
вимірювана величина: при зменшенні вимірюваного струму від 2,5 А 
до 1,0 А (у 2,5 рази) відносна похибка збільшилася відповідно від 3% 
до 7,5%, тобто зросла у 2,5 рази, а порівняно з приведеною похибкою 
приладу (1,5%) – у 5 разів. Звідси випливає висновок, що для 
проведення вимірювань з можливо меншою похибкою потрібно 
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застосовувати або прилади такої чутливості, щоб вимірювана 
електрична величина викликала відхилення стрілки (чи іншого 
вказівника приладу) більш ніж на половину шкали, або багатошкальні 
чи багатограничні прилади, використовуючи які можна вибирати 
відповідну границю вимірювань. Наприклад, вольтметр, клас точності 
якого k  1,0, має границі вимірювань 300 В, 150 В і 75 В, які вказані 
біля його відповідних клем або на перемикачі границь вимірювань, 
який розміщений на лицьовій стороні цього вольтметра. Припустимо, 
що вольтметр за допомогою перемикача ввімкнутий на границю 
вимірювань 300 В, а стрілка вольтметра показує напругу 50 В. Згідно з 
формулою (3) абсолютна похибка приладу в такому разі дорівнює: 

1 300 3
100 100

mk U
U B

 
    . 

Тоді відносна похибка вимірювань 
3 0,06

50
U

U


  (6%). 

Оскільки виміряна напруга 50 В менша за найменшу границю 
вимірювань даного вольтметра 75 В, то вольтметр потрібно 
перемкнути на цю границю. В цьому випадку абсолютна і відносна 
похибки відповідно дорівнюють: 

1 75 0,75 B;
100

U 
     0,75 0,015 (1,5%)

50
U

U


  . 

Таким чином, точність вимірювання напруги підвищилася у 4 
рази в результаті використання границі вимірювань 75 В замість 300 В. 

 
3. РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМІВ І НАПРУГ 

 
Найпростіше змінювати силу струму і напругу в електричному 

колі можна за допомогою увімкнутого в електричне коло змінного 
опору, що називається реостатом. Для плавного регулювання опору в 
лабораторній практиці використовується реостат із ковзаючим 
контактом. Він складається з керамічного циліндра, на який щільно 
один до одного намотані витки дроту з малим температурним 
коефіцієнтом опору і високим питомим опором без ізоляційної 
оболонки. Ізоляція між витками забезпечується плівкою окисів на 
поверхні витків. Кінці дроту (обмотки) виведені до двох клем. Вздовж 
обмотки розташований латунний стержень, на кінці якого (або на обох 
кінцях) є клеми. По стержню може переміщуватися так званий 
повзунок (рухомий контакт) з ізольованою ручкою, який забезпечує 
контакт між обмоткою реостата і латунним стержнем за допомогою 
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стальних пружин, що щільно прилягають до витків. Під час 
переміщення повзунка пружини ковзають по витках реостата, 
руйнуючи окисний ізолюючий шар, внаслідок чого забезпечується 
електричний контакт між обмоткою і латунним стержнем без 
порушення ізоляції витків один від одного. 

Реостат вмикають у коло послідовно, підключаючи до однієї з 
клем обмотки (“нижньої”) і до клеми стержня (“верхньої”). 
Пересуваючи повзунок уздовж обмотки, можна вмикати в коло більшу 
чи меншу кількість витків обмотки (змінювати довжину дроту 
обмотки, по якому проходить струм), і таким чином змінювати 
ввімкнутий в коло електричний опір, що пропорційний, як відомо, 
довжині провідника. 

Схема ввімкнення реостата в електричне коло показана на рис. 1, 
на якому E  – електрорушійна сила джерела струму, R  – повний опір 
реостата (всієї його обмотки), HR  – опір споживача струму, який 
називають електричним навантаженням. Рухомий контакт реостата 
позначений стрілкою. Змінюючи опір реостата від 0 до R , можна 
згідно із законом Ома регулювати силу струму через навантаження від 

H

I
R


E  до 

H

I
R R



E  і напругу навантаження у межах від U  E  до 

H

H

R
U

R R



E

, якщо знехтувати внутрішнім спором джерела стуму. 

 
Описана схема регулювання струму і напруги має ряд недоліків. 

Зокрема ця схема непридатна у тих випадках, коли необхідно 
змінювати струм через навантаження, не змінюючи при цьому напругу 
на навантаженні. Непридатна вона також для використання у 
слабкострумових електричних колах, в яких через навантаження 
(електричний пристрій чи прилад) проходить малий струм (наприклад, 

Рис. 1 

E
RH 

R r 

Рис. 2 

E
RH 

R 
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величиною кілька мікроампер і менше) при напрузі кілька десятків 
вольт. У таких випадках використовується схема, яка зображена на 
рис. 2. Згідно з цією схемою джерело струму замкнуте на постійний 

опір ,R  через який проходить струм I
R
E

 . Спад напруги на опорі ,r  

що становить частину опору R , дорівнює rU I r
R

   E . Отже, 

напруга E  (е.р.с. джерела струму) ділиться у відношенні r
R

, тому така 

схема називається дільником напруги або потенціометром, оскільки 
вона використовується також і для вимірювання напруги (різниці 
потенціалів) методом компенсації. 

Реостати з ковзаючим контактом можна також вмикати і за 
схемою потенціометра. Для цієї мети вони мають три виводи: дві 
клеми обмотки (кінці обмотки) і клему повзунка (рухомого контакту). 
Переміщуючи повзунок потенціометра, можна плавно змінювати 
напругу U , що знімається з опору r , в межах від 0 до E . Ця 
регульована напруга використовується для живлення навантаження 

НR . Струм через навантаження дорівнює 
H H

U rI
R R R

  


E  і при 

зміні r  від 0 до R  буде плавно змінюватися від 0 до 
HR

E . Однак, як 

показують більш детальні розрахунки, при використанні схеми 
потенціометра має виконуватися умова НR r . 

Дротяні змінні опори, які застосовують у радіотехніці, 
намотуються не на циліндр, а на тонку пластину, яка зігнута як 
підкова. Повзунок ковзає по цій обмотці, обертаючись навколо осі, що 
проходить через центр підкови. Повзунок і кінці обмотки виводяться 
на латунні пелюстки для припаювання проводів. Високоомні 
радіотехнічні потенціометри мають таку ж конструкцію з тією лише 
різницею, що замість обмотки на підковоподібну пластину наноситься 
тонкий шар провідного матеріалу. 
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4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 
 

3.01. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА 
 

1. Теоретичні відомості 
 

Фізична величина, яка характеризує протидію провідника або 
електричного кола чи окремої його ділянки впорядкованому руху 
носіїв струму, називається електричним опором. Електричним опором 
називають також і сам структурний елемент електричного кола, який 
вмикають у коло для обмеження чи регулювання струму. Механізм 
електричного опору в різних середовищах неоднаковий. У металевих 
провідниках – це розсіювання електронів провідності на теплових та 
структурних неоднорідностях кристалічної ґратки.  

Електричний опір ділянки кола R  при сталому (постійному) 
струмі в колі чисельно дорівнює відношенню напруги на цій ділянці 
U  до величини (сили) струму ,I  якщо на ділянці кола нема джерел 

струму (закон Ома): .UR
I

  У цьому випадку електричний опір 

називається омічним або активним. Він залежить від матеріалу 
провідника, його форми та розмірів. Для однорідного за складом 
провідника при сталому поперечному перерізі S  і довжині l  опір 

lR
S

  ,                                                   (1) 

де   – питомий опір, що характеризує матеріал провідника. Він 
дорівнює електричному опору циліндричного провідника одиничної 
довжини і одиничної площі поперечного перерізу: R  , якщо 

1l   м і 1S   м2, як видно з формули (1). У системі СІ питомий опір 
виражають у Ом·м. 

 
2. Опис методу вимірювань 

 
В даній роботі визначається питомий опір циліндричного 

металевого провідника на основі вимірювання його омічного опору. 
Загальний вигляд приладу зображено на рис. 1. 

До основи приладу 1 прикріплена колонка 2, на якій нанесено 
шкалу 3. На колонці є два нерухомі кронштейни 4, між якими 
натягнутий провідник 6, і рухомий кронштейн 5, за допомогою якого 
можна змінювати довжину тієї частини провідника, яка вмикається в 
електричне коло приладу. Електрична схема приладу дає змогу 
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визначати опір провідника як на 
основі закону Ома, так і 
безпосередньо вимірювати опір за 
допомогою приєднаного до 
приладу містка постійного струму 
(приладу для вимірювань омічних 
опорів – див. лабораторну роботу 
№ 3.04).  

Якщо використовується закон 
Ома, то вимірювання опору можна 
проводити за двома схемами:  
а) з врахуванням внутрішнього 
опору міліамперметра (рис. 2); 
б) з врахуванням внутрішнього 
опору вольтметра (рис. З).  

При врахуванні внутрішнього 
опору міліамперметра (рис. 2) опір 
провідника дорівнює: 

1 1

1 1

1 A
U IR R
I U

       
;                 (2) 

де 1U  – покази вольтметра, 1I  – покази міліамперметра, AR  0,15 Ом 
– внутрішній опір міліамперметра.  

Якщо враховується внутрішній опір вольтметра (рис. 3), то опір 
дорівнює: 

2 2

2 2

11
V

U UR
I I R

        
;                                     (3) 

де 2U  і 2I  – відповідно покази вольтметра і міліамперметра, 
2500 ОмVR   – внутрішній опір вольтметра. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2                                                   Рис. 3 

V 

mA 

V 

mA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

Рис. 1 

V    mA 
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3. Порядок виконання роботи 
 

1. Ввімкнути прилад – натиснути клавішу “Сітка”. 
2. Натиснути клавішу “V mA ” – вимірювання опору на основі 

закону Ома. 
3. Вибрати одну з двох схем вимірювання, які зображені на 

панелі приладу (рис. 2 або рис. 3): 
а) Врахування внутрішнього опору міліамперметра (рис. 2). Для 

цього потрібно клавішу, що знаходиться між зображеними на панелі 
приладу схемами 2 і 3, відпустити. 

б) Врахування внутрішнього опору вольтметра (рис. 3) – 
клавішу між схемами 2 і 3 натиснути.     

4. Встановити рухомий кронштейн на 0,7  довжини 
провідника від основи приладу. 

5. За допомогою потенціометра (ручка “регулювання струму”) 
встановити таке значення струму, щоб стрілка вольтметра відхилилася 
на приблизно 2 / 3  довжини шкали. 

6. Зняти покази вольтметра й міліамперметра та визначити опір 
відповідно до формул (2) або (3). 

7. Визначити по шкалі, що нанесена на колонці приладу, 
довжину тієї частини провідника, яка ввімкнута в електричне коло 
приладу (від основи приладу до рухомого кронштейна).  

8. Виміряти діаметр провідника та обчислити площу його 
поперечного перерізу. 

9. Обчислити питомий опір провідника за формулою (1). 
10. Провести дослід три рази для різних довжин провідника 

відповідно за двома схемами (рис. 2 і 3). 
11. Знайти за класом точності міліамперметра та вольтметра 

абсолютні похибки I  і U . Обчислити відносну похибку 
визначення опору провідника R  (за схемою на рис. 2): 

A A

A

U I R I RR I
R U I R I

     
 

 
.                            (4) 

Відносну похибку визначення опору за схемою на рис. 3 
обчислити за формулою: 

.V V V

V V

U I R I R RR U
R I R U U R

      
  

 
                   (5) 

Вирази (4) і (5) випливають відповідно з формул (2) і (3). 
12. Використовуючи формулу (1), обчислити відносну похибку 

визначення питомого опору    для двох схем вимірювання опору. 
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13. Порівняти результати визначення питомого опору за двома 
схемами (рис. 2–3). Зробити висновок, у разі застосування якої схеми 
визначення питомого опору проводиться з меншою відносною 
похибкою. 
 

4. Додаткове завдання 
 

Виміряти опір провідника за допомогою містка постійного 
струму, при використанні якого досягається більша точність 
вимірювання опору, ніж при вимірюванні за допомогою амперметра й 
вольтметра. Місток приєднується при цьому до клем, позначених на 
панелі приладу через XR . Вимірювання проводиться при натиснутій 
клавіші “Міст” – та сама клавіша, що і “V mA ”. Визначити питомий 
опір та обчислити абсолютну та відносну похибки визначення  . 
Порівняти точність визначення питомого опору з використанням 
містка постійного струму і схем, наведених на рис. 2–3. 

 
 
 

3.02. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ 
 

1. Теоретичні відомості 
 

Електричне поле нерухомих зарядів називається 
електростатичним. Властивості електростатичного поля описуються 
двома величинами: напруженістю E


 та потенціалом  . 

Напруженістю електростатичного поля називається векторна 
фізична величина, яка чисельно дорівнює силі, що діє на додатний 
одиничний (величиною в одну одиницю заряду) заряд, розміщений у 
даній точці поля: 

,FE
Q






                                                 (1) 

де F  – сила, яка діє на заряд у досліджуваній точці поля, Q  – 
величина заряду.  

Потенціалом електростатичного поля називається скалярна 
фізична величина, яка чисельно дорівнює потенціальній енергії 
одиничного заряду в даній точці поля: 

,W
Q

                                                   (2) 
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де W  – потенціальна енергія взаємодії заряду Q , який знаходиться у 
даній точці поля, з електростатичним полем. Електростатичне поле 
можна наочно зобразити за допомогою силових ліній та 
еквіпотенціальних поверхонь. Лінія, у кожній точці якої напрям 
дотичної співпадає з вектором напруженості поля, називається 
силовою лінією. При графічному зображенні поля у вигляді силових 
ліній їх густота характеризує чисельне значення вектора напруженості. 
В електростатичному полі можна виділити сукупність точок, у яких 
потенціал буде однаковий. Геометричне місце точок поля з однаковим 
потенціалом називають еквіпотенціальною поверхнею. Оскільки всі 
точки еквіпотенціальної поверхні мають однаковий потенціал, то 
робота переміщення заряду по еквіпотенціальній поверхні між двома 
точками дорівнює нулю: 

0dA Q d   ,                                        (3) 
бо const   і 0d  . З іншого боку, робота, яку виконує поле, 
дорівнює 

cos cos ,dA F dl Q E dl                                (4) 
де dl  – довжина елементарного (нескінченно малого) переміщення;  
  – кут між вектором напруженості E


 та напрямком вектора 

елементарного переміщення dl


.  
Оскільки при переміщенні заряду по еквіпотенціальній поверхні 

робота 0dA  , то з (4) випливає, що cos 0   і 90   , тобто силові 
лінії (напрям вектора E


 у кожній точці поля) завжди перпендикулярні 

до еквіпотенціальних поверхонь. 
Експериментальне дослідження електростатичного поля у даній 

роботі полягає в отриманні його картини за допомогою 
еквіпотенціальних ліній та визначенні напруженості поля у різних 
його точках. 

2. Опис схеми експерименту 
 

У цій роботі електростатичне поле модулюється створенням 
еквівалентного йому за своєю структурою поля постійного струму між 
провідниками, потенціали яких підтримуються постійними. Таке 
модулювання має великі переваги, тому що апаратура для 
вимірювання струму більш зручна в роботі порівняно з 
електростатичною апаратурою.  

На рис. 1 зображена пластина-ізолятор С, яка покрита 
струмопровідним папером (наприклад, фільтрувальним папером, 
змоченим у розчині мідного купоросу).  
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У комплекті приладу є плоскі металеві електроди К різної форми, 

які закріплюються на папері затискачами. 
За допомогою акумуляторної батареї E  (або випростувача) між 

електродами підтримується постійна різниця потенціалів. Папір має 
значно меншу провідність порівняно з металевими електродами, тому 
поверхні електродів можна вважати еквіпотенціальними. Для 
вимірювання розподілу потенціалів використовуються два зонди, 
з’єднані з мікроамперметром, який має позначку нуль посередині 
шкали. 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Провести на папері між центрами електродів лінію. На цій 

лінії відзначити через 20 мм точки 1, 2, 3 і т. д. Встановити один із 
зондів у точці 1, другим відшукати кілька точок вище та нижче точки 1 
таким чином, щоб при встановленні другого зонда у цих точках 
стрілка мікроамперметра не відхилялася від нульової позначки 
(поверталася на нуль шкали).  

Оскільки при такому положенні зондів струм між відповідними 
точками дорівнює 0, то згідно із законом Ома різниця потенціалів 
також дорівнює 0, тобто потенціал у цих точках однаковий. 

З’єднати ці точки суцільною лінією, яка і буде однією із 
еквіпотенціальних ліній.  

2. Аналогічно знайти лінії рівного (однакового) потенціалу, які 
проходять через точки 2, 3,…, що розташовані на лінії з’єднання 
центрів електродів. Провести перпендикулярно до еквіпотенціальних 
ліній силові лінії.  

Рис. 1 

 

   мкА 

К К 
  1   2   3   4   5   6   7 

E 

С 
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3. Визначити напруженість поля у різних точках на лінії 
з’єднання центрів електродів із співвідношення: 

E
r





.                                                (5) 

де   – різниця потенціалів між еквіпотенціальними лініями, а r  – 
віддаль між ними. Різницю потенціалів визначити за законом Ома:  

IR  ,                                                  (6) 
де I  – сила струму на ділянці між відповідними точками; R  – 
внутрішній опір мікроамперметра (0,15 Ом). Силу струму виміряти 
мікроамперметром за допомогою зондів, встановивши один із них в 
одній точці, а інший – в другій, між якими визначається різниця 
потенціалів. 

4. Оцінити похибки вимірювань. 
 
 
 

3.03. ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА 
 

1. Теоретичні відомості 
 

Електроємність провідника чисельно дорівнює величині заряду, 
який потрібно надати провіднику для збільшення його потенціалу на 
одиницю: 

QC


 .                                                  (1) 

Електроємність (скорочено просто ємність) провідника залежить 
від його форми та розмірів, діелектричних властивостей середовища, а 
також від розташування провідника відносно інших провідників. 
Електроємність провідника зростає при наближенні до нього інших 
провідників. Цей факт використовується у пристроях, названих 
конденсаторами, які можуть накопичувати (конденсувати) заряди, 
маючи внаслідок цього значно більшу ємність порівняно з 
відокремленим провідником. Конденсатор складається із двох близько 
розташованих один до одного провідників (обкладок), розділених 
шаром діелектрика. Дуже важливим є та обставина, що електричне 
поле конденсатора зосереджене майже цілком між його обкладками, 
так що ємність конденсатора не залежить від наявності поблизу інших 
провідників і діелектриків. Якщо створити деяку різницю потенціалів 
між обкладками конденсатора, то на кожній з обкладок виникнуть 
рівні за величиною заряди протилежних знаків.  
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Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню заряду Q  
однієї з обкладок конденсатора до різниці потенціалів між обкладками 

2 1 U    називається ємністю конденсатора: 

.K
QC
U

                                              (2) 

Ємність конденсатора може бути виміряна кількома різними 
способами. В даній роботі ємність вимірюється балістичним методом 
на основі співвідношення (2) за допомогою гальванометра, 
призначеного для вимірювання кількості електрики. В гальванометрі 
такого типу значно збільшений момент інерції його рухомої частини 
порівняно із звичайним магнітоелектричним гальванометром, 
внаслідок чого тривалість імпульсу струму, який протікає через рамку 
гальванометра, набагато менша, ніж період власних коливань рамки. 
За такої умови перше найбільше відхилення рамки після протікання 
струму пропорційне кількості електрики, яка пройшла через рамку:  

1 Q


  ,                                           (3) 

де   – стала гальванометра.  
Знаючи сталу гальванометра, можна за максимальним кутом   

відхилення рамки визначити заряд конденсатора, розряджаючи його 
через гальванометр. За величиною заряду Q  та відповідною напругою 
U  на зарядженому конденсаторі можна обчислити ємність 
конденсатора за формулою (2). 

 
2. Опис схеми вимірювання 

 
На рис. 1 зображена схема визначення ємності конденсаторів, де 

Г – гальванометр; С – досліджуваний конденсатор; P – потенціометр; 
E  – джерело постійної напруги; V – вольтметр; П – перемикач; К – 
ключ.  

Коли перемикач замкнено на клеми 1 та 2, відбувається зарядка 
конденсатора. Замикаючи перемикач на клеми 5 та 6, конденсатор 
розряджається через гальванометр, внаслідок чого рамка 
гальванометра повертається на певний кут. 
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Кутове відхилення рамки гальванометра відраховується за його 

лінійною шкалою. Згідно з (3) заряд конденсатора пропорційний 
максимальному зміщенню покажчика гальванометра по шкалі: 

Q    , 
де   – максимальній показ гальванометра під час розрядки 
конденсатора.  
 

3. Порядок виконання роботи 
1. Зібрати схему згідно з рис. 1, включивши еталонний 

конденсатор з відомою ємністю 0C . 
2. Проградуювати гальванометр. Для цього за допомогою 

потенціометра встановити на клемах 1 та 2 яку-небудь початкову 
напругу, наприклад, 10 В. Зарядити конденсатор, з’єднавши за 
допомогою перемикача клеми 3 та 4 з клемами 1 та 2. Розрядити 
конденсатор, з’єднавши перемикачем клеми 3 та 4 з клемами 5 та 6. 
Під час розрядки конденсатора через гальванометр відмітити ту 
найбільшу поділку шкали, до якої відхилиться покажчик (стрілка) 
гальванометра. Повторити дослід при різних напругах, збільшуючи 
напругу для кожного наступного досліду на 10 В.  

3. Побудувати графік градуювання гальванометра, тобто 
графік залежності максимального відхилення   рамки гальванометра 
від величини заряду 0Q C U  . 

4. Підключити до клем 3 та 4 конденсатор невідомої ємності. 
Розряджаючи конденсатор через гальванометр, знайти максимальні 
покази гальванометра для декількох різних напруг. За графіком 
градуювання визначити відповідні цим напругам величини заряду 
конденсатора і за формулою (2) обчислити його ємність для кожного 
досліду. Знайти середнє значення ємності. 

С 

П V Г К Р 

5          3         1  

6        4           2  

    Рис. 1 

E 
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5. Повторити виміри і провести обчислення для іншого кон-
денсатора невідомої ємності, а також для послідовного та пара-
лельного з’єднання двох конденсаторів. Знайдені значення ємностей 
паралельно та послідовно з’єднаних конденсаторів порівняти з 
результатами обчислень за формулами: 

. 1 2 ;парC C C      1 2
.

1 2

.посл
С С

C
С С





 

6. Використовуючи графік градуювання, визначити постійну 
гальванометра. 

 
 
 

3.04. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОПОРІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МІСТКОВОЇ СХЕМИ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Вимірювання опору за допомогою місткової схеми постійного 

струму полягає у порівнянні невідомого опору XR  з еталонним опором 

0R . Суть методу вимірювання зручно розглянути на прикладі 
місткової схеми, яку називають містком Уітстона. Місток Уітстона 
(рис. 1) складається з реохорда АС, гальванометра Г і двох опорів – 
еталонного 0R  та невідомого опору XR , який необхідно виміряти.  

 
 

B 

А С 
Д 

 E 
R1                                   R2 

RX                                                  R0 

 I 

 I1  I1 
Г 

 I1                                                   I2 

 I3 

Рис. 1 

K 
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Реохорд являє собою натягнуту вздовж масштабної лінійки 
однорідну дротину, по якій може переміщуватися ковзаючий контакт 
Д. До реохорда підключено джерело постійного струму E . Ділянка 
схеми ВД з гальванометром, яка з’єднує реохорд з точкою В, 
називається містком. Цей термін і дав назву всій схемі – місткова 
схема. 

Місток ВД може бути також і більш складною ділянкою схеми, на 
якій, крім гальванометра, є ще й опори. 

Процес вимірювань за допомогою місткової схеми полягає у 
тому, щоб домогтися, переміщуючи по реохорду контакт Д, рівності 
нулю сили струму на ділянці ВД. У такому випадку різниця 
потенціалів між точками В і Д згідно із законом Ома дорівнює нулю: 

0В Д   . 
Якщо струм через гальванометр дорівнює нулю, то міст 

називається зрівноваженим. Умовою зрівноважування моста є співвід-
ношення: 

1

0 2

XR R
R R

 ,                                               (1) 

де 1R  і 2R  – опори ділянок реохорда АД і ДС, відповідно. Дійсно, 
згідно з другим правилом Кірхгофа для будь-якого замкненого 
контуру сума спадів напруг на всіх ділянках контуру дорівнює сумі 
електрорушійних сил джерел струму, які є у цьому контурі: 

1 1

n m

i i i
i i

I r
 

  E .                                          (2) 

(Спадом напруги на ділянці контуру називається добуток сили струму 
на опір ділянки). Застосувавши це правило для контурів АВД і ВСД 
місткової схеми, за умови зрівноваженості моста, тобто при 
відсутності струму на ділянці ВД, і з врахуванням того, що у названих 
контурах немає джерел струму, одержимо: 

1 2 1 0XI R I R   ,                                        (3) 

1 0 2 2 0I R I R   .                                        (4) 
Слід звернути увагу на те, що у вузлі А струм розгалужується на 1I  та 

2I , а через опори XR  і 0R  протікає однаковий струм 1I , не 
розгалужуючись у вузлі В, оскільки на ділянці ВД струм 3 0I  . З 
рівнянь (3) і (4) отримаємо співвідношення (1). 
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2. Опис схеми вимірювання 
 

Практична схема вимірювань містка Уітстона відрізняється від 
принципової схеми, зображеної на рис. 1, тим, що в ній відомим 
опором 0R  є магазин опорів. У схемі використовується стрілочний 
гальванометр магнітоелектричної системи, в якому нульова поділка 
знаходиться посередині шкали, стрілка може відхилятися в обидві 
сторони. Оскільки опори ділянок реохорда АД і ДС пропорційні їх 

довжинам згідно з формулою lR
S

  , то відношення 1

2

R
R

 можна 

замінити на 1

2

l
l

, і співвідношення (1) набуває вигляду: 

1
0

2
X

l
R R

l
  .                                            (5) 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Зібрати схему згідно з рис. 1 вибравши один з двох невідомих 

опорів 1XR . 
2. Встановити на магазині опорів величину опору 100 Ом і 

замкнути коло. 
4. Переміщенням контакту Д вивести стрілку гальванометра на 

нуль. У цьому положенні відрахувати по масштабній лінійці реохорда 
довжини 1l  та 2l . 

5. Провести вимірювання ділянок реохорда 1l  та 2l , задаючи 
магазином опорів величину опору від 100 до 300 Ом з кроком 50 Ом. 

5. Такі вимірювання провести для кожного з двох опорів 1XR  та 

2XR , а також при їх послідовному та паралельному з’єднанні. Обчис-
лити значення опорів за формулою (5). 

6. Перевірити формули: 

. 1 2посл X XR R R  ;      1 2
.

1 2

X X
пар

X X

R R
R

R R





. 

7. Оцінити похибки вимірювань. 
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3.05. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ 
МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦІЇ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Як відомо, електрорушійна сила джерела струму не може бути 

виміряна за допомогою звичайного вольтметра, підключеного до його 
клем, оскільки сам принцип дії вольтметра передбачає наявність 
струму в колі (рис. 1).  

Тож виміряна вольтметром різниця потенціалів на клемах дже-
рела струму буде меншою, ніж електрорушійна сила E , на величину 
спаду напруги на внутрішньому опорі 
r  джерела: 

U I r  E ,                         (1) 
де I  – сила струму в колі, яке 
складають джерело струму і  
приєднаний до нього вольтметр. 

Визначення електрорушійної 
сили (ЕРС) джерела постійного 
струму здійснюється, звичайно, її 
порівнянням з еталоном ЕРС, у ролі 
якого використовується гальванічний 
елемент із відомою ЕРС, який 
називається нормальним елементом. 
Як нормальний елемент особливо 
поширений ртутно-кадмієвий гальванічний елемент Вестона, ЕРС 
якого дуже мало змінюється з часом, слабо залежить від температури і 
при температурі 20°С дорівнює 1,0183 В. 

Порівняння електрорушійних сил досліджуваного джерела 
струму і нормального елемента здійснюється на основі компенса-
ційного методу, який ґрунтується на компенсації (зрівноваженні) 
вимірюваної ЕРС напругою, що створюється на відомому опорі 
струмом від допоміжного джерела.  

Принципова компенсаційна схема зображена на рис. 2, де АВ – 
реохорд (дротина з великим питомим опором, натягнута вздовж 
масштабної лінійки); E  та XE  –  джерела постійного струму, з яких XE  
– досліджуване джерело струму; Г – гальванометр; Д – ковзаючий 
контакт, який можна переміщувати по реохорду. Джерела E  та XE  
підключені до точки А реохорда однойменними полюсами. 

 

r 

V 

I 

Рис. 1. 

+      – 
E 
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Суть методу компенсації полягає в тому, щоб домогтись, перемі-

щуючи контакт Д по реохорду, рівності нулю сили струму через 
гальванометр. У такому випадку напруга (різниця потенціалів) на 
ділянці реохорда АД, яка створюється джерелом E , дорівнює ЕРС 
гальванічного елемента XE  (компенсує ЕРС елемента XE ). При відсут-
ності струму на ділянці АГД різниця потенціалів на затискачах джере-
ла XE  дорівнює його ЕРС і чисельно дорівнює з протилежним знаком 
різниці потенціалів на ділянці реохорда АД, створеній джерелом E . 
Потенціал електричного поля на ділянці АД зменшується від точки А 
до точки Д, а на ділянці, що складається з джерела XE  і гальванометра 
Г, потенціал зменшується у протилежному напрямку. Це означає, що 
результуючий ефект дії протилежних за напрямком електричних полів, 
створених джерелами E  і XE , у вітці АГД дорівнює нулю. 

На основі другого правила Кірхгофа можна показати, що при 
відсутності струму через гальванометр напруга на ділянці реохорда 
АД дорівнює ЕРС джерела струму XE . Дійсно, для контуру АГДА 
(рис. 2) можна написати: 

2 X( )X r XI r r r I R      E ,                              (2) 
де Xr  – внутрішній опір елемента; XR  – опір ділянки АД реохорда; rr  
та r  – опори гальванометра і з’єднувальних провідників, відповідно; 

1I  та I  – струми на ділянках контуру. Якщо струм через 
гальванометр 2 0I  , то, як видно з виразу (2), 

1 XXI R  E .                                             (3) 

А                                                                                         В 

Г 

E 

Ex 

I1 

I2 

Rx Д 
I 

rx 

  Рис. 2 

–      + 

–      + 
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Замінивши досліджуваний елемент нормальним елементом, ЕРС 
якого відома і дорівнює nE , аналогічно при 2 0I   

1 0 nI R  E ,                                              (4) 
де 0R  – опір ділянки АД, необхідний для того, щоб струм не проходив 
через гальванометр при наявності на ділянці АГД нормального 
елемента. При цьому струм через реохорд АВ залишається попереднім 
і рівним ,I  тому, що на ділянці АГД струм 2 0I  . 

Поділивши (3) на (4), отримаємо: 

X n
0

XR
R

 E E .                                              5) 

Оскільки опори XR  та 0R  пропорційні відповідним довжинам Xl  

та 0l  ділянки реохорда АД ( lR
S

  ), то маємо: 

X n
0

Xl
l

 E E .                                            (6) 

На виразі (6) і базується метод порівняння ЕРС двох елементів XE  
та 0E . 

 
2. Опис схеми вимірювань 

 

            Рис. 3 

Г 

E 

А В 
Д 

Ex 

En 

П 
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Експериментальна схема для визначення ЕРС елемента зображена 
на рис. 3, де Д – рухомий контакт на реохорді АВ; Р – перемикач, за 
допомогою якого можна включати у коло елемент XE  або nE ; E  – 
батарея акумуляторів. Як видно із співвідношення (6), величини ЕРС 
батареї E  не входить у остаточний вираз для визначення XE , тому 
батарея повинна мати лише сталу ЕРС, яка перевищує електрорушійні 
сили обох порівнювальних елементів. Чутливий гальванометр Г має 
дзеркальну шкалу з нулем посередині. Послідовно з гальванометром 
може бути включено опір для захисту гальванометра від сильних 
струмів. Щоб запобігти швидкому розрядженню батареї акумуляторів, 
коло потрібно замикати на короткий час. 
 

3. Порядок виконання роботи 
 

1. Зібрати коло за рис. 3 і встановити рухомий контакт на 
середину реохорда. 

2. Включити в коло за допомогою перемикача нормальний 
елемент nE . 

3. Переміщуючи контакт Д, домогтися, щоб струм через 
гальванометр став рівним нулю. Виміряти довжину 0l  ділянки АД 
реохорда. Дослід повторити декілька разів. 

4. Включити в коло досліджуваний елемент і провести анало-
гічний дослід. Виміряти довжину Xl . 

5. Обчислити середнє значення XE  та оцінити похибку вимі-
рювання ЕРС. 

 
4. Додаткове завдання 

 
1. Ознайомитися з описом та інструкцією з експлуатації 

потенціометра постійного струму, призначеного для виміру ЕРС 
компенсаційним методом (прилади, принцип дії яких ґрунтується на 
компенсаційному методі вимірювання, називаються потенціометрами). 

2. За допомогою потенціометра виміряти ЕРС різних джерел 
постійного струму. 
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3.06. ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ ВИХОДУ ЕЛЕКТРОНА З 
МЕТАЛУ НА ОСНОВІ ЯВИЩА ТЕРМОЕЛЕКТРОННОЇ ЕМІСІЇ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Термоелектронною емісією називають явище випускання 

електронів твердими або рідкими тілами, яке відбувається внаслідок їх 
нагрівання. Для отримання помітної термоелектронної емісії більшість 
твердих тіл необхідно нагріти до температури 2000–2500 К. Це 
пояснюється тим, що для виходу електрона з твердого тіла, зокрема 
металу, необхідно виконати певну роботу A , яка називається роботою 
виходу, оскільки всередині металу результуючою силою взаємодії між 
даним електроном і системою позитивно заряджених іонів та інших 
електронів є сила притягання. При кімнатній температурі зовсім 
незначна частина електронів має енергію, необхідну для подолання 
сил притягання. Слід зазначити, що йдеться про так звані вільні 
електрони в металі (електронний газ), які рухаються хаотично між 
іонами кристалічної ґратки металу. При підвищенні температури різко 
зростає кількість електронів, які в результаті хаотичних зіткнень 
отримують кінетичну енергію KW A  і можуть вилетіти за межі 
металу. 

Явище термоелектронної емісії використовують у вакуумних 
електронних приладах, у яких розжарений катод є джерелом 
електронів. Зокрема у вакуумній двоелектродній лампі (діоді) катод 

випускає електрони, які 
спрямовуються до дру-
гого електрода (анода) 
електричним полем. 
Різницю потенціалів 
електричного поля між 
катодом і анодом нази-
вають анодною напругою 

AU , а силу струму в лампі 
– анодним струмом AI . 
Залежність сили струму 

AI  від анодної напруги 

AU  за сталої температури 
розжарення катоду, яка 
називається вольт-ампер-

ною характеристикою діода, зображено на рис. 1. 

Рис. 1 
0 

ІА 

Ін3 

Ін2 

Ін1 T1 

T2 

T3 

UА 
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Як видно, ця залежність нелінійна, тобто струм у діоді не підлягає 
закону Ома. Незначний струм у діоді при від'ємних анодних напругах 

0AU   (практично це означає, що на катод замість від’ємного 
подається додатній потенціал від джерела напруги – “плюс” джерела, а 
на анод – навпаки) зумовлений тим, що деякі електрони, які імітує 
катод, мають початкову кінетичну енергію, достатню для подолання 
затримуючого електричного  поля між катодом і анодом. Цей струм 
звичайно дуже малий навіть при 0AU  . 

При збільшенні від нуля додатної напруги зростає кількість 
електронів, які досягають до анода, і таким чином зростає анодний 
струм. Відповідно до закону Богуславського–Ленгмюра (“закону трьох 
других”): 

3
2

A AI C U  , (1) 
де С – коефіцієнт пропорційності, який залежить від розмірів та форми 
електродів. 

При досить високій анодній напрузі усі електрони, які вилітають 
із катода за одиницю часу, будуть досягати до анода і при подальшому 
збільшенні анодної напруги зростання струму припиняється. 
Максимальний струм, який можливий за даної температури катода, 
називається струмом насичення нI . Струм насичення зростає з 
підвищенням температури катода (див. рис. 1) за формулою 
Річардсона–Дешмена: 

2
н

A
kTI B S T e


    ,                                         (2) 
де B  – стала емісії, яка залежить від матеріалу катода та стану його 
поверхні; S  – площа поверхні катода; 2,7182e   – основа 
натурального логарифма; А – робота виходу електрона з металу; 

231,38 10k    Дж/К – стала Больцмана. 
Знаючи струми насичення н1I  та н2I  при температурах катоду 1T  

та 2T , відповідно, можна визначити роботу виходу електрона з металу: 

1

2

2
н1 1

2
н2 2

;

.

A
kT

A
kT

I B S T e

I B S T e





   

   

                                        (3) 

Розв’язуючи систему рівнянь (3), отримуємо: 

1 2 н2 2

2 1 н1 1

ln 2lnk T T I TA
T T I T

  
     

.                                 (4) 
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Температура катода визначається через опір tR  нитки розжарення 
лампи: 

0 (1 )tR R t    ,                                         (5) 
де tR  – опір нитки розжарення за температури t C ; 0R  – опір катоду 
при температурі 0 °С;   – температурний коефіцієнт опору металу 
(для вольфраму 34,5 10    1/К). 

З формули (5) одержуємо: 
0

0

tR R
t

R





                                                (6) 

або 

0

0

273tR RT К
R

 
   

.                                    (7) 

Опір tR визначається за законом Ома: 
/t p pR U I ,                                              (8) 

де pU  – напруга розжарення, яка вимірюється вольтметром pV ; pI  – 
струм розжарення, який вимірюється амперметром pA . 

Роботу виходу можна визначити також іншим способом. 
Логарифмуючи вираз (2), одержимо: 

н
2

1ln ln lnI A B S
T kT

     .                                 (9) 

Якщо позначити: 1 x
T
 ; н

2ln I y
T

 ; ln lnB S b  , то видно, що 

залежність ( )y f x  має лінійний характер: 
y a x b    ,                                             (10) 

де Aa
k

  . 

Таким чином, з графіка функції (10) за нахилом прямої лінії до 
горизонтальної осі можна визначити роботу виходу: 

A k a k tg      .                              (11) 
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2. Опис схеми установки 
 

Для проведення вимірювань використовується установка, схема 
якої зображена на рис. 2. 

 

 
Об’єктом досліджень є вольфрамова нитка, яка служить катодом 

двоелектродної лампи. Джерелом анодної напруги та напруги 
розжарення катода є стабілізоване джерело живлення. Анодну напругу 
регулюють потенціометром П та вимірюють вольтметром AV ; анодний 
струм вимірюється міліамперметром mA . Сила струму розжарення 
регулюється реостатом R і вимірюється амперметром Ар. 

 
3. Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему згідно з рис. 2. 
2. За допомогою реостата встановити вказану на установці 

напругу розжарення pU  і виміряти струм розжарення pI . 
3. Зняти вольт-амперну характеристику лампи та подати її 

графічно. 
4. Із графіка визначити силу струму насичення нI  при заданому 

значенні рU . 
5. Провести вимірювання, які вказані в пунктах 2, 3, 4, для 

інших значень напруги розжарення. 
6. За формулою (8) знайти tR  для різних значень pU  та pI , а за 

формулою (7) знайти відповідні значення температур T  нитки 

~ 220 

+ 

– 
6,3 В 
 

R 

П 
А 

К 

Рис. 2 

Vр 

Аp 

VА 

mA 
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розжарення. Значення 0R  вказане на стенді установки. 
7. За формулою (4) знайти роботу виходу A  для трьох різних 

пар значень 1T  і 2T  та відповідних їм н1I  і н2I . Знайти середнє 
значення A  та обчислити похибки вимірювань. 

8. Побудувати графік залежності н
2ln I

T
 від 1

T
. За графіком 

визначити кут нахилу одержаної прямої лінії до горизонтальної осі і за 
формулою (11) обчислити роботу виходу A . 

9. Порівняти значення роботи виходу, визначені за формулою 
(4) і за графічною залежністю (9). Порівняти точність обох методів. 

 
 
 

3.07. ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 
НАПРУЖЕНОСТІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
У просторі навколо Землі існує магнітне поле, силові лінії якого 

зображені на рис. 1, причому поблизу північного географічного 
полюса знаходиться пів-
денний магнітний полюс S , 
а біля південного геогра-
фічного полюса – північний 
магнітний полюс N .  

Оскільки вектор напру-
женості магнітного поля 
завжди напрямлений по 
дотичній до силової лінії, то 
на екваторі він напрямлений 
горизонтально, а на 
магнітних полюсах – 
вертикально. В інших 
точках земної поверхні 
напруженість магнітного 
поля напрямлена під кутом 
до горизонтальної площини, 
дотичної до земної поверхні 
у даній точці.  

N 

H0 

S 

Рис. 1 

H 
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Величина проекції вектора напруженості магнітного поля на 
горизонтальну площину називається горизонтальною складовою 
напруженості магнітного поля Землі 0H . Вертикальна площина, яка 
проходить через силову лінію магнітного поля Землі, називається 
площиною магнітного меридіану. Усі площини магнітних меридіанів 
пересікаються по прямій NS , а лінії перетину поверхні земної кулі 
цими площинами називаються магнітними меридіанами. 

 
2. Опис схеми установки та методу вимірювань 

 
Магнітна стрілка, яка може обертатись тільки навколо 

вертикальної осі, тобто у горизонтальній площині, під дією гори-
зонтальної складової магнітного поля Землі буде встановлюватися у 
напрямку магнітного меридіана. В даній роботі ця властивість магніт-
ної стрілки використовується для визначення 0H  за допомогою 
тангенс-гальванометра.  

Тангенс-гальванометр являє собою коловий провідник з деякою 
кількістю витків n, розташованих вертикально. У центрі витків роз-
міщено компас. При відсутності струму у витках стрілка компаса 
встановлюється у напрямку магнітного меридіана. Обертаючи витки 
навколо вертикальної осі, можна сумістити площину витків котушки з 
напрямком магнітної стрілки, тобто з площиною магнітного меридіана. 
Якщо після такого установлення витків по них пропустити струм, то 
магнітна стрілка відхиляється на деякий кут (рис. 2). 

 
У цьому випадку на магнітну стрілку будуть діяти магнітні поля 

Землі та витків із струмом. Напруженість магнітного поля витків у їх 
центрі напрямлена перпендикулярно до площини витків котушки. Під 
дією цих двох полів магнітна стрілка встановиться вздовж рівнодіючої 
двох векторів: 0H  та вH .  

Hв 

H0 α 

S 

N 
I 

 
Рис. 2 
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На рис. 2 зображено перетин витка котушки горизонтальною 
площиною. Як видно з цього рисунка,  

0

вH
tg

H
  , 

тому, 

0
вH

H
tg

 .                                              (1) 

Напруженість магнітного поля у центрі колового струму (витка 
котушки із струмом) визначається за формулою: 

2в
IH
r

 ,                                               (2) 

де I  – сила струму; r  – радіус витка. 
Підставляючи (2) в (1) і враховуючи, що котушка складається з n  

витків, одержуємо формулу для визначення 0H : 

0 2
n IH
r tg





.                                             (3) 

Електрична схема установки, яка зображена на рис. 3, складається 
із тангенс-гальванометра G , амперметра А , потенціометра Р , 
перемикача П та джерела постійного струму E . 

 

 
 

Рис. 3 

А 

G 

П 

Р 
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3. Порядок виконання роботи 
 

1. Зібрати електричне коло згідно з рис. 3. 
2. Повертаючи тангенс-гальванометр, встановити витки його 

котушки в площині магнітного меридіана (тобто так, щоб стрілка 
компаса знаходилась у площині витків). 

3. Встановити нуль шкали компаса біля північного кінця його 
стрілки. 

4. Увімкнути джерело живлення. За допомогою потенціометра  
P  встановити у витках такий струм, при якому стрілка компаса 
відхиляється на достатній для вимірювання кут 1 . 

5. За допомогою перемикача П змінити напрям струму у витках 
та виміряти кут 2  відхилення стрілки компаса у протилежний бік. 
Обчислити середній кут відхилення 1 2( ) / 2      для даного 
струму. 

6. Аналогічно виміряти кути відхилення стрілки компаса при 
інших значеннях сили струму в котушці. 

7. За формулою (3) обчислити 0H  та знайти середнє значення 

0H . Оцінити похибки визначення 0H . 
 
 
 

3.08. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА 
МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Питомим зарядом електрона називається відношення заряду 

електрона до його маси e
m

. В даній роботі питомий заряд електрона 

визначається за допомогою магнетрона, який являє собою 
двоелектродну лампу з циліндричним анодом та прямолінійним 
катодом, яка знаходиться у магнітному полі (рис. 1). Катод (нитка 
розжарення) розташований уздовж осі циліндричного анода, внаслідок 
чого електричне поле лампи напрямлене вздовж радіусів анода. Лампа 
розміщена всередині соленоїда, який використовується для створення 
магнітного поля, напрямленого вздовж осі анода. 

Електрони, які вилітають із нагрітого катода, при відсутності 
магнітного поля ( 0B  ) будуть рухатися під дією електричного поля 
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лампи по радіальних траєкторіях від катода до анода (рис. 2). Після 
включення струму соленоїда його магнітне поле буде діяти на рухомі 
електрони з силою: 

[ ]F e B  
 v ,                                         (1) 

де e  – заряд електрона; v  – швидкість електрона; B  – індукція 
магнітного поля соленоїда. Ця сила (Лоренца), як видно з формули (1), 
завжди перпендикулярна до швидкості і тому буде викривляти 
траєкторії руху електронів (рис. 2). 

 
 

Із зростанням індукції магнітного поля B  кривизна траєкторії 
електронів буде збільшуватися. При досягненні деякого значення 
індукції крB  більшість елект-
ронів не буде досягати до анода 
і по замкнених траєкторіях буде 
повертатися на катод. У цьому 
випадку анодний струм лампи 
різко зменшиться. При по-
дальшому збільшенні індукції 
магнітного поля радіус кривиз-
ни траєкторії усіх електронів 
буде зменшуватися і, 
відповідно, анодний струм буде 
продовжувати плавно зменшу-
ватися (рис. 3). 

В 

Анод А 

Катод К 

В=0 

В<Bкр 
В=Bкр 

В>Bкр 

Рис. 1 Рис. 2 

К 

А 

ІА 

ІС Ікр 

Рис. 3. 
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Значення індукції магнітного поля соленоїда, при якому анодний 
струм найбільш різко зменшується, називається критичним значенням 

крB . Цьому значенню крB  відповідає критичне значення сили струму 

крI  у соленоїді. 
Сила Лоренца, яка напрямлена перпендикулярно до швидкості 

руху електрона, є доцентровою силою: 
2mF

R



v ,                                                (2) 

де m  – маса електрона; v  – швидкість електрона; R  – радіус 
кривизни траєкторії електрона. 

Оскільки нитка катода значно тонша від анодного циліндра, то 
радіусом катода можна знехтувати порівняно з радіусом анодного 
циліндра. Таким чином, при критичному значенні індукції магнітного 
поля соленоїда радіус кривизни траєкторії електронів дорівнює: 

2
bR  ,                                                    (3) 

де b  – радіус циліндра анода (див. рис. 2). 
Прирівнюючи праві частини формул (1) та (2) з врахуванням 

співвідношення (3) і того, що 90   , отримаємо: 
2

кр

e
m b B





v .                                              (4) 

При переміщенні електрона від катода до анода за рахунок енергії 
електричного поля виконується робота Ae U , де AU  – напруга між 
катодом й анодом.  

Згідно із законом збереження енергії:   
2

2A
me U 

 
v ,  звідки 

2 /AU e m  v .                                       (5) 
Підставивши (5) у (4), отримаємо формулу для визначення 

питомого заряду електрона: 

2 2

8 A

кр

Ue
m B b





.                                            (6) 

Критичне значення індукції магнітного поля можна знайти за 
формулою: 

0
кр 2 24

крk n I
B

l r

  


 
                                        (7) 

де k  – коефіцієнт, який залежить від форми та розмірів соленоїда; 0  
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– магнітна стала, яка дорівнює 74 10   Гн/м; n  – число витків 
соленоїда; l  – довжина соленоїда; r  – середнє значення радіуса 
соленоїда. 

Якщо r l , то коефіцієнт k  для циліндричного соленоїда можна 
обчислити за емпіричною формулою: 

2
rk
l

 



                                                 (8) 

У даній роботі r =35 мм, l =120 мм і тому k =0,46. 
 

2. Опис схеми установки 

 
Принципова схема установки (рис. 4) має три електричні кола: 

коло розжарення катода, анодне коло та коло соленоїда. 
Коло розжарення складається з реостата 1R , амперметра 1A , 

катода K  та джерела напруги 6,3 В. Анодне коло складається з 
потенціометра AR , вольтметра AV , міліамперметра mA , анода A , 
катода K  та джерела постійної напруги. Соленоїд С, амперметр 2A , 
реостат 2R  та джерело постійного струму складають коло соленоїда. 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Зібрати електричну схему згідно з рис. 4.  
2. Повзунки реостатів 1R  та 2R  встановити на максимальний опір. 
3. Включити напругу струму розжарення. Після 1–2 хвилин 

прогріву катода реостатом 1R  встановити вказану викладачем силу 
струму в колі розжарення. 

Рис. 4 

VА 

А1 

R2 

mА А2 

R1 
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K 

A
C 

C 
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4. Включити анодну напругу і потенціометром AR  встановити 
таке її значення, при якому анодний струм стане максимальним. 

5. Включити струм у колі соленоїда. Змінюючи реостатом 2R  
струм соленоїда через 0,1 А і підтримуючи при цьому анодну напругу 
постійною, зняти покази міліамперметра до мінімального анодного 
струму. 

6. Побудувати графік залежності ( )A cI f I . За графіком знайти 

крI , вибрати для цього точку на ділянці найбільш крутого спаду кривої 
(див. рис. 4). 

7. За формулою (7) обчислити крB , а потім за формулою (6) 
знайти питомий заряд електрона. Оцінити похибки вимірювань. 

 
 
 
3.09. ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ ТА ЄМНОСТІ 

НА ОСНОВІ ЗАКОНУ ОМА ДЛЯ ЗМІННОГО СТРУМУ 
 

1. Теоретичні відомості 
 

Якщо струм, що тече по провіднику, змінюється, то в ньому, як 
відомо, виникає додатково індукційний струм. Відповідна йому 
електрорушійна сила (ЕРС самоіндукції) пропорційна швидкості зміни 
сили струму: 

dIL
dt

 E . (1) 

Коефіцієнт пропорційності L , який залежить від форми та 
розмірів провідника і магнітної проникливості середовища, 
називається коефіцієнтом самоіндукції або індуктивністю провідника. 
Слід зазначити, що визначення індуктивності як коефіцієнта 
пропорційності у співвідношенні (1) можливе лише при відсутності 
феромагнітного середовища (у цьому випадку L const ). При 
наявності феромагнітного середовища L  буде функцією сили струму. 

Відповідно до формули (1) індуктивність провідника можна 
визначити як фізичну величину, яка чисельно дорівнює ЕРС 
самоіндукції, що виникає у провіднику при зміні сили струму в ньому 
на 1 А за 1 с: 

/
L

dI dt


E .                                                     (2) 

У системі СІ індуктивність вимірюється у генрі (Гн). 
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Індуктивність лінійних провідників дуже мала. Більші 
коефіцієнти самоіндукції мають котушки індуктивності, які 
складаються із великої кількості витків провідника. Опір провідника 
(котушки), по якому протікає постійний струм, називається активним 
або омічним. У колі змінного струму опір котушки стає більшим від 
активного внаслідок виникнення ЕРС самоіндукції, яка протидіє 
прикладеній до котушки напрузі. Котушка індуктивності в колі 
змінного струму буде характеризуватися не тільки активним, а й 
реактивним (індуктивним) опором LR L  , де   – циклічна частота 
змінного струму, яка пов’язана з лінійною частотою   
співвідношенням 2    . 

Якщо у коло змінного струму включено конденсатор, то його 
перерозрядка внаслідок періодичної зміни напрямку струму у колі 

призводить до виникнення ємнісного опору 1
CR

C



.  

Повний опір ділянки кола, яка складається з послідовно з’єднаних 
активного опору 0R , котушки індуктивності L  та конденсатора 
ємністю C , дорівнює : 

2
2
0

1Z R L
C




      
.                                 (3) 

 
2. Опис схеми та методу вимірювань 

 
На рис.1 подана схема для визначення індуктивності котушки. 

 

V 
mА 

~220  

L 

Рис. 1 

Р 
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Коло складається з котушки L , паралельно до неї підключеного 

вольтметра V, міліамперметра mA , потенціометра P  і джерела 
змінного струму. У схемі на рис. 2, призначеній для визначення 
ємності конденсатора, котушка замінена конденсатором С. На рис. 3 
зображено схему, у якій котушка L  і конденсатор С з’єднані  
послідовно. Якщо ділянка кола складається тільки з індуктивного 
опору LR  котушки та її активного опору 0R  (рис. 1), то повний опір 
цієї ділянки згідно з формулою (3) дорівнює:  

2 2 2
0Z R L   ,                                     (4) 

звідки 
2 2

0Z R
L




 .                                       (5) 

За формулою (5) можна обчислити коефіцієнт самоіндукції L  
котушки, якщо визначити її омічний опір 0R  і повний опір Z . 

Відповідно до закону Ома 
UZ
I

 ,                                                 (6) 

де U  – напруга на затискачах котушки, яку вимірюють вольтметром 
V ; I  – сила струму в колі. 

Ємність конденсатора, включеного у коло змінного струму, 
можна визначити, вимірюючи напругу на його обкладках і силу 
струму в колі. У цьому випадку, як видно з формули (3), повний опір 
співпадає з ємнісним опором, оскільки активний та індуктивний опори 
конденсатора дорівнюють нулю. Таким чином, для конденсатора  

1Z
C




,                                              (7) 

звідки 
1C

Z



.                                             (8) 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Зібрати схему згідно з рис. 1. 
2. Виміряти омметром активний опір котушки. 
3. Виміряти силу струму через котушку для трьох значень 

напруги, змінюючи її за допомогою потенціометра. 
4. За формулою (6) визначити відповідні значення Z  і знайти 
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середнє значення Z . 
5. За формулою (5) обчислити коефіцієнт самоіндукції L , 

підставивши середнє значення Z . 
6. Замінити котушку конденсатором (рис. 2) та провести 

аналогічні вимірювання і визначити середнє значення Z . За 
формулою (8) обчислити ємність конденсатора. 

7. Обчислити похибки визначення L  і C . 
 

 
 

4. Додаткове завдання 
 
1. Зібрати схему згідно з рис. 3. 
2. Виміряти для трьох різних значень сили струму відповідні їм 

напруги, обчислити за формулою (6) повні опори Z  ділянки кола, на 
якій включені конденсатор і котушка. Знайти середнє значення Z . 

3. Використовуючи знайдені раніше значення 0R , L  та C , 

обчислити індуктивний опір LR L  , ємнісний опір 1
CR

C



 і 

перевірити формулу (3). 
 
 
 

V 
mА 

~220 

C 

V 

~220 

C L 

mА 

Рис. 2 Рис. 3 
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3.10. ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ГІСТЕРЕЗИСУ В 
ФЕРОМАГНЕТИКАХ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Основною характеристикою магнітного поля є вектор магнітної 

індукції B


. Поряд з цією величиною використовується інша 
характеристика магнітного поля – вектор напруженості H


, зв’язаний з 

B


 співвідношенням: 

0B H   
 

,                                        (1) 
де 0  – магнітна стала;   – безрозмірна величина, яка характеризує 
магнітні властивості речовини і називається магнітною проникливістю 
речовини. Напруженість  не залежить від властивостей середовища. 
Вона характеризує магнітне поле струмів, які створюють зовнішнє 
щодо даного середовища магнітне поле, під дією якого середовище 
намагнічується, тобто у ньому виникає “власне” (внутрішнє) магнітне 
поле. Обидва поля у сумі дають результуюче поле, яке 
характеризується вектором магнітної індукції B


. У випадку 

слабомагнітних речовин магнітна індукція B


 є однозначною лінійною 
функцією величини H


. Для сильномагнітних речовин (феромаг-

нетиків) B


 є складною 
функцією величини H


, 

тому що магнітна 
проникливість феромагне-
тика залежить як від ве-
личини напруженості зов-
нішнього магнітного поля 
H


, так і від того 
намагнічування, якого фе-
ромагнетик зазнав раніше. 
Феромагнетик має власти-
вість зберігати намагні-
ченість після зняття зов-
нішнього магнітного поля. 
Ця властивість виявляє 
себе у так званому явищі 
гістерезису, коли феромагнетик знаходиться у змінному за величиною 
і напрямком магнітному полі. Якщо ненамагнічений феромагнетик 

H 

A 

Д 

К                    К´ 

Д´ 

O 

A´ 

Рис. 1. 

B 
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помістити у поступово зростаюче магнітне поле, то залежність B


 від 
H


 виразиться ділянкою ОА на рис. 1. 
При зменшенні напруженості магнітного поля індукція B


 буде 

зменшуватися по кривій АД, розташованій вище кривої ОА, в 
результаті чого намагніченість феромагнетика не зникає, коли 
напруженість стане рівною нулю (точка Д). Величина магнітної 
індукції, яка відповідає відрізку ОД, називається залишковою 
індукцією. Індукція B


 стає рівною нулю лише під дією протилежно 

напрямленого поля з напруженістю, рівною відрізку ОК, яка 
називається коерцитивною силою. Подальше збільшення напруженості 
H


 у цьому ж напрямку збільшує індукцію B


 до точки A . Якщо від 
точки A  зменшити напруженість до нуля, а потім, змінивши напрям 
поля, збільшувати напруженість, то в результаті отримаємо замкнену 
криву AДA Д A  , названу петлею гістерезису. 

Явище гістерезису пояснюється доменною структурою 
феромагнетиків. 

 
2. Опис схеми та методу вимірювань 

 

 
Метою роботи є одержання петлі гістерезису за допомогою 

осцилографа, а також дослідження залежності роботи пере-
магнічування феромагнетика, який поміщений у магнітне поле 
змінного струму, від потужності струму. 

A 

V 

ОСЦИЛОГРАФ 

Ux Uy 

R1 

R2 

С 

N1 N2 ~ 

Рис. 2 
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Петлю гістерезису можна отримати на екрані осцилографа, 
використовуючи інтегратор імпульсів  напруги. Принципова схема 
установки зображена на рис. 2. Досліджуваним феромагнетиком є 
залізний сердечник трансформатора. Первинна обмотка трансфор-
матора живиться через опір 1R  змінним струмом 1I .  

Оскільки магнітні силові лінії зосереджені всередині сердечника, 
то можна вважати, що збуджуване струмом первинної обмотки 
магнітне поле буде мати всюди у сердечнику однакову напруженість, 
величина якої визначається  згідно із законом повного струму 
співвідношенням:  

1 1H l N I   ,                                          (2) 
де l  – довжина магнітопроводу трансформатора; 1N  – кількість витків 
первинної обмотки. 

Напруга XU , яка знімається з опору 1R , дорівнює: 

1 1XU I R  .                                           (3) 
Підставивши у формулу (3) значення 1I  з (2), отримаємо: 

1

1
X

l R
U H

N


  .                                        (4) 

Якщо подати напругу XU  на горизонтальний вхід осцилографа, 
то відхилення електронного променя уздовж горизонтальної осі буде, 
як видно з (4), пропорційне напруженості H  магнітного поля. 

У вторинній обмотці трансформатора виникає ЕРС індукції: 
d
dt


 E .                                              (5) 

Потік вектора магнітної індукції через поверхні, обмежені 
витками вторинної обмотки, дорівнює: 

2Ф B S N   ,                                            (6) 
де S  – площа, обмежена кожним з витків обмотки; 2N  – кількість 
витків вторинної обмотки. Отже, 

2
dBS N
dt

   E .                                          (7) 

Нехтуючи незначним спадом напруги у вторинній обмотці та її 
самоіндукцією, можна прийняти, що напруга на затискачах вторинної 
обмотки дорівнює ЕРС, індукованій у цій обмотці. Ця напруга 
подається на інтегратор з послідовно з’єднаних опору 2R  та 
конденсатора C  (інтегруючий R C  – ланцюжок). Згідно із законом 
Ома: 



 48

2 2 CI R U  E ,                                           (8) 
де CU  – напруга на конденсаторі.  

Якщо 2 CR R  ( CR  – ємнісний опір конденсатора), то другим 
доданком у формулі (8) можна знехтувати, тоді з врахуванням 
виразу (7) 

2
2

2 2

N S dBI
R R dt


   

E .                                     (9) 

На вертикальний вхід осцилографа подається напруга y CU U . 
Напругу CU  на конденсаторі можна виразити через величину заряду 
Q  конденсатора та його ємність C : 

2
y

I dtQU
C C

 
  .                                      (10) 

Підставивши у вираз (10) значення 2I  з (9), отримаємо: 

2 2

2 2
y

N S N SdBU dt B
R C dt R C

 
      

  .                      (11) 

Таким чином, якщо на вертикальні пластини осцилографа подати 
напругу YU , а на горизонтальні – XU , то зміщення електронного 
променя вздовж вертикальної осі буде пропорційне B , а по 
горизонтальній – H . В результаті за один період зміни струму 
електронний промінь опише петлю гістерезису ( )B f H , а за кожний 
наступний період буде точно її повторювати і на екрані осцилографа 
буде видно нерухому петлю. 

Змінюючи напругу 1U  на первинній обмотці, можна змінювати 
амплітуду коливань і отримувати на екрані різні за площею петлі 
гістерезису. З теорії відомо, що величина цієї площі пропорційна 
роботі по перемагнічуванню одиниці об’єму феромагнетика за один 
цикл зміни H , тобто у даному випадку за один період зміни струму. 
Ця робота витрачається на переорієнтування доменів при періодичній 
зміні напрямку магнітного поля і йде на нагрівання феромагнетика. 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Зібрати схему згідно з рис. 2. 
2. Включити осцилограф і вивести електронний промінь у центр 

координатної сітки. 
3. Змінюючи напругу XU  та регулюючи підсилення по вертикалі 
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і горизонталі, домогтися, щоб петля гістерезису мала ділянку 
насичення та займала весь екран. 

4. Зменшуючи напругу XU , дослідити залежність площі петлі 
від потужності струму, яка споживається первинною обмоткою 
трансформатора. Зобразити цю залежність графічно та пояснити її. 
 
Примітки: 

1. Перед початком вимірювань слід ознайомитися з інструкцією 
з експлуатації осцилографа. 

2. Вхідну напругу на первинній обмотці трансформатора 
вимірювати катодним вольтметром. 

3. Для визначення площі петлі перенести 12–15 різних точок 
петлі у поділках координатної сітки екрана на міліметрівку та 
накреслити петлю. Підрахувати число міліметрових клітинок, які 
охоплює петля. 

 
 
 

3.11. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КЮРІ 
 

1. Теоретичні відомості 
 

Якщо речовину помістити в магнітне поле, то в ній виникає стан 
намагніченості, тобто створюється внутрішнє магнітне поле. Речовини, 
у яких це внутрішнє поле у сотні та тисячі разів перевищує зовнішнє 
поле, в якому вони перебувають, називається феромагнетиками. До 
них належать залізо, нікель, кобальт та їх сплави. Магнітні властивості 
речовин, тобто здатність речовин намагнічуватись під дією 
зовнішнього магнітного поля (створювати “власне” магнітне поле), 
характеризуються числом (безрозмірною величиною), яке називається 
відносною магнітною проникливістю  . Велике значення магнітної 
проникливості (сотні та тисячі одиниць при звичайних температурах) 
феромагнетиків пояснюється наявністю в них мікроскопічних ділянок 
спонтанного (самочинного) намагнічення, які називаються доменами. 
На ділянці домену феромагнетик спонтанно намагнічений до 
насичення навіть у разі відсутності зовнішнього поля, тобто магнітні 
моменти електронів напрямлені строго паралельно один до одного, 
внаслідок чого кожен домен має великий магнітний момент. Вектори 
магнітних моментів доменів за відсутності зовнішнього магнітного 
поля орієнтовані хаотично, тому їх результуюче магнітне поле 
дорівнює нулю. Зовнішнє магнітне поле, яке діє на феромагнетик, 
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орієнтує у напрямку поля магнітні моменти не атомів, як у випадку 
парамагнетиків, а одразу цілих ділянок спонтанного намагнічення 
(доменів). Тож із зростанням напруженості зовнішнього магнітного 
поля H  результуюче магнітне поле, яке характеризується індукцією 
B , дуже швидко зростає, і відносна магнітна проникливість 

0

B
H







 має дуже великі значення навіть у слабких полях. Після 

припинення дії зовнішнього поля не всі домени дезорієнтуються. 
Результуюче магнітне поле тих доменів, які зберігають орієнтацію 
після припинення дії зовнішнього поля, визначають залишкову 
намагніченість феромагнетиків. Залишкова намагніченість зникає під 
час нагрівання речовини. З підвищенням температури здатність 
феромагнетиків намагнічуватись зменшується. За деякої температури 

кT  (температури Кюрі) феромагнітні властивості зовсім зникають. Це 
зумовлено тим, що при температурі Кюрі тепловий рух частинок 
феромагнетика стає настільки інтенсивним, що ділянки спонтанного 
намагнічування розпадаються. 

 
 

2. Опис схеми установки та методу вимірювань 
 

У даній роботі для визначення температури Кюрі застосовується 
установка, принципова схема якої зображена на рис. 1.  

 
У піч 1 поміщають досліджуваний зразок 2, який нагрівається за 

допомогою спіралі 3. При проходженні змінного струму через спіраль 
3 у вторинній обмотці 4 виникає індукований струм, величина якого 
вимірюється мікроамперметром. Первинна обмотка відокремлена від 

 мкA 

  mV 

2                3           4                                              5 

1 

~ 

Рис. 1. 
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вторинної шаром теплоізоляційного матеріалу. Температуру зразка 
контролюють термопарою 5. При досягненні температури Кюрі 
магнітна проникливість зразка сильно зменшується, внаслідок чого 
індукційний струм вторинної обмотки різко знижується, що 
реєструється мікроамперметром. 

Причину різкої зміни струму можна пояснити так: спіраль 
нагрівання має як омічний, так і індуктивний опір, тому схему 
установки можна зобразити у вигляді еквівалентної схеми, яка подана 
на рис. 2.  

 
Коефіцієнт самоіндукції первинної обмотки залежить від її 

геометричних параметрів і магнітної проникливості матеріалу 
сердечника (зразка). Спад напруги на первинній обмотці  

1 R LU U U  ,                                             (1) 
де RU  – напруга на омічному опорі; LU  – напруга на індуктивному 
опорі, яка чисельно дорівнює електрорушійній силі індукції первинної 
обмотки:  

LU   E .                                                (2) 
Отже, з формули (1) отримаємо: 

1RU U  E  .                                             (3) 
Згідно з основним законом електромагнітної індукції  

dФ
dt


  E  ,                                                (4) 

де Ф  – магнітний потік, що пронизує усі 1n  витків первинної обмотки 
і який дорівнює : 

1 1Ф n Ф   ,                                                (5) 
де 1Ф  – магнітний потік через один виток. Потік 1Ф  пронизує кожний 

L 

~ 

R 

Рис. 2. 

мкA 
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виток також і вторинної обмотки. Загальний потік через усі 2n  витків 
вторинної обмотки дорівнює: 

2 1Ф n Ф   .                                               (6) 
ЕРС індукції вторинної обмотки: 

1
2

dФdФ n
dt dt


   E  .                                       (7) 

Підставляючи (5) у (7) з врахуванням рівнянь (3), (4) отримаємо: 

 2 2 2
1

1 1 1
R

n n ndФ U U
n dt n n


         E  E  .                     (8) 

З формули (8) випливає, що ЕРС у вторинній обмотці (а внаслідок 
цього й індукційний струм) дорівнюють нулю, якщо 1 RU U . Ця 
умова виконується тоді, коли індуктивний опір у колі первинної 
обмотки 0LR  , тоді 0L LI R U   , звідки 0LR  . При досягненні 
температури Кюрі магнітна проникливість різко зменшується. При 
цьому коефіцієнт самоіндукції, який залежить від   зразка, а разом із 
ним й індуктивний опір цієї обмотки зменшується практично до нуля, 
тому 0 E   , і струм вторинної обмотки дорівнює нулю. 

 
3. Порядок виконання роботи 

 
1. Зібрати установку згідно з рис.1. 
2. Включити первинну обмотку в мережу змінного струму і під 

час нагрівання зразка зняти покази мікроамперметра залежно від 
температури зразка. Температуру зразка визначати за показами 
мілівольтметра, користуючись методом градуювання термопари. 

3. Побудувати графік залежності величини струму у вторинній 
обмотці від температури зразка. По точці перегину на графіку, яка 
відповідає початку різкого зменшення струму, визначити температуру 
Кюрі. 
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3.12. ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ 
МЕТОДОМ ДВОПРОВІДНОЇ ЛІНІЇ 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Система двох паралельних провідників (рис. 1), індуктивно 

зв’язаних з генератором високочастотних коливань Г , називається 
двопровідною лінією. Двопровідна лінія являє собою електричне коло 
з постійними параметрами , ,R L C , які рівномірно розподілені по всій 
довжині провідників. При достатній частоті генератора у такій лінії 
виникає електромагнітна хвиля, причому енергія електромагнітного 
поля зосереджена у просторі між провідниками. Така лінія має 
незначне випромінювання і відіграє роль каналу для передачі енергії 
від генератора до антени або для передачі прийнятих антеною 
коливань до приймальних пристроїв.  

Двопровідна лінія може бути або розімкнена (рис. 1), або 
замкнена (закорочена) на кінцях. В обох випадках у лінії виникають 
стоячі хвилі внаслідок інтерференції хвилі від генератора та зустрічної 
(відбитої) хвилі. Амплітуда стоячої хвилі періодично змінюється 
вздовж лінії за величиною і напрямком і, відповідно, змінюється струм 
і напруга вздовж лінії. Точки, в яких результуюча амплітуда дорівнює 
нулю, називаються вузлами стоячої хвилі. Точки, які відповідають 
максимальним значенням амплітуди, називаються пучностями. 

 

 

0 

Рис. 1. 

Г 

I,U 

x 

Рис. 2. 

Ux Ix 
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Відстань між сусідніми вузлами або пучностями дорівнює, як 
відомо, половині довжини біжучої хвилі: 

1
2

l   . 

 
2. Опис схеми установки 

 
На рис. 3 зображена блок-схема установки. Джерелом коливань є 

генератор  , змонтований на основі електронної генераторної лампи. 
Генератор живиться від випрямляча B . Зв’язок між лінією і 
генератором здійснюється за допомогою витка провідника, який 
знаходиться над коливальним контуром генератора. Між проводами 
лінії встановлений другий виток провідника, до якого приєднаний 
мікроамперметр. Виток разом з мікроамперметром можна 
переміщувати вздовж лінії. При наявності генерації електромагнітних 
хвиль унаслідок електромагнітної індукції у цьому витку виникає 
індукційний струм. 

 

 
 

3. Порядок виконання роботи 
 
1. Ввімкнути генератор і перевірити наявність генерації. 
2. Переміщуючи виток з мікроамперметром уздовж лінії, знайти 

пучності струму, тобто ті положення витка, які відповідають 
максимальним значенням струму. 

3. Визначити середнє значення віддалі між пучностями l  та 
обчислити довжину електромагнітної хвилі 2l  . 

4. Побудувати графіки розподілу амплітуди струму вздовж лінії: 
( )I f x . 

Г 

Рис. 3 

мкA 

В  
+ – 
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3.13 ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТУ ХОЛЛА 
 

1. Теоретичні відомості 
 
Нехай маємо провідник, у вигляді прямокутної пластинки 

довжиною l , шириною b  і товщиною d  (рис. 1), через який протікає 
струм I


 вздовж осі y . Виберемо точки A  і B , розташовані на бічних 

поверхнях зразка симетрично по відношенню до напряму струму. За 
відсутності зовнішнього магнітного поля різниця потенціалів між 
цими точками дорівнює нулю. Якщо в напрямку перпендикулярному 
до напряму струму (напрямок осі x ) спрямувати магнітне поле B


, то 

в напрямі перпендикулярному до I


 і B


 (напрямок осі z ), виникне 
електричне поле, яке називають полем Холла ХоллаE


 (рис. 1). Такий 

ефект називають 
ефектом Холла. Тобто 
між точками A  і B  
виникне різниця 
потенціалів, яку 
називають холлівською 
ріницею потенціалів 

ХоллаU  або ЕРС Холла 

ХоллаE . 
Розглянемо механізм 

виникнення 
електричного поля 

ХоллаE


.  

За наявності зовнішнього магнітного поля B


 на рухомі 
електричні заряди у зразку діє сила Лоренца, величина і напрямок якої 
визначається векторним виразом  
 ЛF e B   

 v ,  (1) 

де B


 – індукція магнітного поля, v  – швидкість руху зарядів, e  – 
заряд носіїв струму.  

Під дією сили Лоренца траєкторія рухомих зарядів 
викривляється, заряди відхиляються до бічних (верхньої та нижньої) 
поверхонь зразка залежно від знака зарядів, швидкості їх руху v  і 
напрямку магнітного поля B


. У разі руху позитивних зарядів напрями 

вектора швидкості v  і електричного струму I


 збігаються. Тоді, 

A

 I


 
ХоллаF
  

ХоллаE


 B


 v

 
ЛF


 I


y

z

x Bl

b

d

Рис. 1 
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відповідно до зображеною на рис. 1, сила Лоренца відхиляє заряди до 
нижньої поверхні зразка, в результаті чого на ній створюється 
надлишок позитивних зарядів. На протилежній симетрично 
розташованій стороні з’явиться відповідно надлишок негативних 
зарядів. Ці надлишкові заряди і створюють електричне поле, яке 
називається полем Холла, з напруженістю ХоллаE


. Це поле діє на 

рухомий заряд e  з силою  
 Холла ХоллаF e E 

 
.  (2) 

Сила ХоллаF


 спрямована уздовж поля Холла ХоллаE


, тобто 
протилежно до дії сили Лоренца ЛF . Заряди на поверхнях зразка 
будуть накопичуватися до тих пір, поки поле Холла не врівноважить 
дію сили Лоренца. Таким чином, в рівноважному стані з урахуванням 
що ЛF B 

 v , згідно (1) і (2) маємо: 
 Холлаe E e B  v ,  (3) 

Швидкість руху носіїв струму можна визначити із формули для 
сили струму I  у зразку: 
 I en S v   (4) 
де n  – концентрація носіїв струму, S bd  – площа поперечного (до 
напряму струму I


) перерізу зразка. 

Із формул (3) і (4) одержуємо:  

 Холла H
IB IBE R

enbd bd
   ,  (5) 

де  

 1
HR

en
 .  (6) 

HR  – коефіцієнт пропорційності, який є характеристикою 
досліджуваного матеріалу і називається постійною Холла, одержаною 
без урахування розподілу електронів за швидкостями. 

Точніший розрахунок з урахуванням закону розподілу електронів 
за швидкостями і з використанням класичної статистики приводить до 
виразу для постійної Холла: 

 3 1
8HR

en


    (7) 

У разі використання статистики Фермі–Дірака одержують вираз 
для постійної Холла (6). До напівпровідників, в яких концентрація 
електронів менша ніж у металах, застосовують класичну статистику, і 
для обчислення постійної Холла використовують формулу (7). 
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На практиці поле Холла зручно характеризувати різницею 
потенціалів, яку легко можна виміряти між симетричними точками A  
і B  на бічних поверхнях зразка. Різниця потенціалів ХоллаU , що 
виникає між точками A  і B , які знаходяться на відстані b  (рис. 1) 
дорівнює:  
 Холла ХоллаU E b  .  (8) 
Врахувавши (5) одержуємо: 

 Холла H
IBU R
d

 .  (9) 

Величини ХоллаU , B , I  та d  можна виміряти експериментально і 
за їх значеннями обчислити постійну Холла: 

 H Холла
dR U
IB

    (10) 

Однак під час експериментального дослідження ефекту Холла 
необхідно врахувати, що із зміною напрямку магнітного поля або 
напрямку струму поперечна різниця потенціалів ХоллаU  (ЕРС Холла) 
також змінює знак. За цією обставиною можна легко відрізнити ефект 
Холла від інших ефектів. 

Питомий опір напівпровідників значно більший, ніж у металів, 
тому для них може бути відчутним спад напруги між електродами 
Холла, який виникає внаслідок того, що електроди не встановлено 
точно в еквіпотенціальній площині. Враховуючи те, що контакти в 
точках A  і B  (рис. 1) практично дуже важко встановити точно в 
еквіпотенціальній площині, для виключення можливої помилки 
потрібно проводити виміри за двох протилежних напрямків магнітного 
поля. 

Нехай за деякого напрямку магнітного поля виміряна повна ЕРС 
дорівнює: 
 1 Холла R xU U U U     (11) 
де ХоллаU  дійсна ЕРС Холла; RU  – спад напруги, зумовлений 
неправильним положенням електродів; xU  – всі інші побічні ЕРС в 
тому числі і ЕРС зумовлена впливом магнітного поля Землі. 

У разі протилежного напрямку магнітного поля виміряна повна 
ЕРС дорівнює: 
 2 Холла R xU U U U      . (12) 
З (11) і (12) знаходимо: 

 1 2

2Холла

U U
U


 . (13) 
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Таким чином всі додаткові ефекти виключаються. 
 

Визначення рухливості носіїв струму 
Знаючи постійну Холла, питомий опір   або питому провідність 

  зразка, то можна визначити ще таку важливу характеристику, як 
рухливість носіїв струму  . 

Рухливістю називається швидкість носіїв струму яку вони 
набувають в електричному полі напруженістю 1 /В м . Якщо носії 
струму рухаються в полі з напруженістю E , то їх швидкість буде: 
 Ev .  (14) 
Враховуючи, що:  

 j E en  v , 1



  (15) 

знаходимо: 

 1
en




   (16) 

Питомий опір   можна виразити через повний опір зразка 0R  в 
напрямку протікання струму I  і його геометричні розміри із формули: 

 0
lR
S

 .  (17) 

З формул (16) і (17) одержуємо вираз для рухливості носіїв струму:  

 
0

8
3

HR l
R S




 .  (18) 

 
Будова і принцип роботи установки  

Установка складається з об’єкта дослідження (1) і 
вимірювального пристрою (2), виконаних у вигляді конструктивно 
закінчених виробів, які встановлюються на лабораторному столі і 
з’єднуються між собою кабелем (рис. 2). 

Об’єкт дослідження (1) конструктивно виконаний у вигляді 
збірного корпуса, у якому встановлені котушки електромагніта і 
датчик холла. Зверху об’єкт дослідження (1) має вікно (3), через яке 
видно полюси електромагніта (синій та червоний) і плату з датчиком 
Холла, яка розміщена між полюсами електромагніта. Об’єкт 
дослідження підключений до вимірювального пристрою є допомогою 
з’єднувального кабеля. 

Вимірювальний пристрій (2) виконаний у вигляді конструктивно 
закінченого виробу, який містить джерела живлення електромагніта і 
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датчика Холла, вольтметр для вимірювання різниці потенціалів Холла 
та амперметр для вимірювання струму через електромагніт і датчик 
Холла. У вимірювальному пристрої застосована однокристальна 
мікро-ЕОМ з відповідними додатковими пристроями, які дозволяють 
задавати напрямки та значення струму як через котушку 
електромагніта так і через датчик Холла. 

Рис. 2  

У вимірювальному пристрої реалізуються два режими індикації 
струму. Тобто в кожному з режимів, одними і тими самими органами 
керування задаються напрям і значення струму як через електромагніт 
так і через датчик Холла. Органи керування і індикатори розміщені на 
передній панелі вимірювального пристрою (2). 

Кнопка ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА” (4) переключає режим 
індикації струму, що протікає через котушку електромагніта, і датчик 
Холла. В режимі індикації струму електромагніта загоряється 
світлодіод (5) з лівого боку кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА”. 
В цьому режимі на табло (6) виводиться значення струму через 
електромагніт. Кнопками ”+”, ”–” (7) і ”СБРОС” (8) задають потрібні 
значення і напрям струму. Натискання кнопок ”+” і ”–” приводить до 
збільшення або зменшення струму, відповідно. Кнопка ”СБРОС” 
переключає напрям струму. 

Примітка: Після натискання кнопки ”СБРОС” значення струму 
обнулюється, і напрям струму міняється на протилежний. Подальше 
натискання кнопок ”+” і ”–” задає потрібне значення струму (на табло 
висвічується від’ємне значення). 

В режимі індикації струму через датчик Холла загоряється 
світлодіод (9) з правого боку кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. 
ХОЛЛА”. В цьому режимі на табло (6) виводиться значення струму 
через датчик Холла. В цьому випадку кнопками ”+”, ”-” і ”СБРОС” 

4 

1 
2 

3 

5 

6 

7 8 9 

10 
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задають потрібні значення і напрям струму через датчик Холла. 
Табло індикації (10) відображає значення ЕРС Холла. 
На задній панелі вимірювального пристрою розташований 

мережевий вимикач ”СЕТЬ”. 
Електрична схема установки зображена на рисунку 3: (1) – об’єкт 

дослідження; (2) – вимірювальний пристрій; (3) – котушки 
електромагніта; (4) – датчик Холла; (5) – джерела постійного струму; 
(6), (7), (8), (9), (10) і (11) – контакти з’єднувального кабеля. 

SN

5
V

9

8

7
6

11
10

10 11 10 11
6

7

8

9

A

1 2

4
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Рис. 3. 

 
Основні параметри датчика Холла: 

31b мм ,  
3,5d мм ,  

42l мм ,  

0 1859R Ом ,  
3,33 /k Тл А  – коефіцієнт пропорційності між струмом і магнітною 

індукцією електромагніта: B k I  . 
 
 

Порядок виконання роботи 
1. Увімкнути установку в мережу змінного струму 220 В. 
2. Увімкнути перемикач ”СЕТЬ” на задній панелі 

вимірювального пристрою. 
3. За допомогою кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА” 

переведіть установку в режим вимірювання струму через датчик 
Холла. При цьому засвічується індикаторний світлодіод з правого боку 
кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА”. 

4. За допомогою кнопок ”+” і ”–” задайте струм через датчик 
Холла 1 мА. 
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Примітка: не допускається задавати струм через датчик 
Холла більше 3 мА. 
5. За допомогою кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА” 

переведіть установку в режим вимірювання струму через котушку 
електромагніта. При цьому засвічується індикаторний світлодіод з 
лівого боку кнопки ”ЭЛ. МАГНИТ – ДАТЧ. ХОЛЛА”. 

6. Задаючи значення струму електромагніта від 0 до 10 мА з 
кроком приблизно 2 мА запишіть відповідно значення різниці 
потенціалів 1U . 

7. За допомогою кнопки ”СБРОС” змініть напрям струму 
електромагніта на протилежний, і задаючи ті ж самі значення струму 
проведіть вимірювання різниці потенціалів 2U . 

8. Слідуючи вказівкам у п. 3–7, проведіть вимірювання різниці 
потенціалів 1U  та 2U  при струмах через датчик Холла 2 і 3 мА.  

9. За формулою (13) обчисліть дійсне значення ЕРС Холла 
ХоллаU , а за формулою (10) – постійну Холла. 

10. За формулами (7) і (18) обчисліть концентрацію і рухливість 
носіїв стуму відповідно. 

11. Результати вимірювань і обчислень занесіть у таблицю та 
оцініть похибки вимірювань. 

12. Після закінчення роботи відключіть установку від мережі. 
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ДОДАТОК 
 

Таблиця 1 
Умовні позначення на лицьовій стороні 

електровимірювальних приладів 
 

Умовні позначення Значення 
А амперметр 

mА міліамперметр 
μА мікроамперметр 
V вольтметр 

mV мілівольтметр 
 прилад для змінного струму 

 прилад для постійного струму 
 прилад для постійного та змінного струму 
 горизонтальне положення приладу  
 
 прилад магнітоелектричної системи 

 
 прилад електромагнітної системи 

 прилад електродинамічної системи 
1.0 клас точності 

 
ступінь захищеності від зовнішніх впливів 

 
 

Таблиця 2 
Фізичні константи 

 
Фізична константа Числове значення 

Заряд електрона 191,6 10 Клe    
Маса спокою електрона 319,1 10 кгem    
Електрична стала 12

0 8,85 10 Ф/м    
Магнітна стала 7

0 12,57 10 Гн/м    
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Таблиця 3 
Електричні й магнітні величини 

 

Величина Позначення Одиниця вимірювання у 
системі СІ 

Заряд q  Кулон (Кл) 

Різниця потенціалів, 
напруга, ЕРС U  Вольт (В) 

Сила струму I  Ампер (А) 

Питомий опір   Ом метр (Ом·м) 

Опір R  Ом (Ом) 

Електрична ємність C  Фарад (Ф) 

Напруженість 
електричного поля E  Вольт на метр 

В
м

 
 
 

 

Індуктивність L  Генрі (Гн) 

Магнітний потік Ф  Вебер (Вб) 

Магнітна індукція B  Тесла (Тл) 

Напруженість 
магнітного поля H  Ампер на метр 

A
м
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Множники та префікси утворення десяткових  
кратних одиниць і їх назв 

Множник Префікс Позначення 
префікса 

10–18 атто а 
10–15 фемто ф 
10–12 піко п 
10–9 нано н 
10–6 мікро мк 
10–3 мілі м 
10–2 санти с 
10–1 деци д 
102 гекто г 
103 кіло к 
106 мега М 
109 гіга Г 
1012 тера Т 
1015 пета П 
1018 екса Е 
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