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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ 
До початку роботи

1. Чітко з’ясуйте порядок і правила проведення лабораторної роботи.
2. Звільніть робоче місце від зайвих предметів і матеріалів.
3. Розташуйте прилади, матеріали, обладнання на столі так, щоб за по-

бігти їхньому падінню або перекиданню.

Під час виконання роботи
1. Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.
2. Старанно дотримуйтесь усіх вказівок і рекомендацій учителя щодо 

виконання лабораторної роботи.
3. Перевіряйте справність і безпечність виданого вам обладнання.

 Правила роботи з динамометром
1. Користуючись динамометром, не розтягуйте пружину.
2. Не перевантажуйте пружину динамометра більшим навантажен-

ням, ніж передбачено.
3. Не допускайте розгойдування тягарців, зупиняйте їх коливання ру-

кою.
4. Слідкуйте за кріпленням бруска з тягарцями. Не допускайте падін-

ня тіл (брусків) і тягарців при їх зважуванні динамометром.

Правила зважування
1. Користуючись терезами, не допускайте механічних ударів важків 

по шальках терезів.
2. Дрібні важки беріть тільки пінцетом. 
3. Зважуване тіло й важки опускайте на шальки обережно.

Правила роботи з важелем
1. Обережно врівноважуйте важіль за допомогою гайок.
2. Підвішуйте тягарці до плечей важеля так, щоб він не обертався нав-

коло осі та не вдарив вас.
3. Обережно підвішуйте динамометр до важеля, щоб тягарці не зірва-

лися з плеча важеля (підтримуйте його рукою).

Правила роботи зі склом
1. Використовуйте трубки з оплавленими краями.
2. Застосовуйте скляний посуд без тріщин.
3. Оберігайте посуд від різких ударів і перепадів температури.
4. Забороняється прибирати осколки розбитого посуду руками.
5. У випадку порізів осколками скла промийте рану перекисом водню 

та накладіть пов’язку за допомогою стерильного бинта.

Після закінчення роботи
1. Складіть обладнання так, як воно було складено до початку роботи.
2. Приберіть своє робоче місце.
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Лабораторна робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ЕРС 
І ВНУТРІШНЬОГО ОПОРУ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ

Мета: закріпити вміння складати електричні кола, виміря-
ти силу струму, напругу, регулювати силу струму в колі за до-
помогою реостата; навчитися вимірювати ЕРС і внутрішній 
опір джерела струму.

Обладнання та матеріали: досліджуване джерело постій-
ного струму, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, з’єднувальні 
проводи.

Короткі теоретичні відомості

ЕРС джерела струму E можна виміряти, якщо приєднати 
до клем джерела струму вольтметр. При цьому його показан-
ням буде U

1
. Якщо внутрішній опір джерела струму r, то за за-

коном Ома для повного кола 

   E = U
1
 + I

1
r,    (1)

де I
1
 — сила струму в колі.

Силу струму можна знайти, знаючи опір вольтметра r
V
 від-

повідно до його показань U
1
:

   .    (2)

Підставивши формулу (2) у формулу (1), маємо 

   E = .    (3)

Якщо r � r
V
, то E � U

1
. Саме це теоретичне положення є осно-

вою вимірювання E  вольтметром.
Щоб виміряти внутрішній опір 

джерела струму r, необхідно склас-
ти електричне коло, у якому по-
слі довно з’єднати джерело стру-
му, ключ, амперметр та реостат. 
До дже рела струму паралельно 
під’єднайте вольтметр (рис. 1.1).

Тоді для деякого положення 
повзунка реостата за показаннями амперметра I

2
, показаннями 

вольтметра U
2
 відповідно до закону Ома для повного кола:

   .    (4)

Рис. 1.1

A
V

Порядок виконання роботи
Результати вимірювань та обчислень заносьте до таблиці 1.1.

1. Зберіть електричне коло за схемою (рис. 1.1).
2. Замкніть за допомогою ключа коло та реостатом відре-

гулюйте силу струму в колі так, щоб стрілка амперметра вста-
новилась навпроти цілої поділки в останній третини шкали.

3. Запишіть значення сили струму I
1
 і напруги U

1
 в табли-

цю 1.1.
4. Повторіть вимірювання сили струму і напруги при іншому 

положенні повзунка реостата (табл. 1.1).
5. Розрахуйте внутрішній опір джерела струму r за форму-

лою (4) (табл. 1.1).

6. Розімкніть коло та виміряйте ЕРС джерела струму E  вольт-
метром (табл. 1.1).

7. Визначте відносні похибки вимірювання ЕРС і внутрішній 

опір за формулами ε
E

   і  (див. до-
дат. 1).

8. Розрахуйте абсолютні похибки вимірювання ∆E = ∆U,
 ∆r = rε

r
 (див. додат. 1).

9. Запишіть результат у стандартному вигляді E = E ± ∆E, 
r = r ± ∆r.

Таблиця 1.1

I
1
, A U

1
, B I

2
, A U

2
, B r, Ом E, B ε

E
ε

r ∆E, В ∆r, Ом

Необхідні обчислення
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10. Зробіть висновок. ________________________________

Контрольні питання та завдання

1. Які сили називають сторонніми? ______________________

2. Чому при замкненому колі напруга на клемах джерела 
струму менша за ЕРС? __________________________________

3. Що таке коротке замикання? Чим воно небезпечне? 

4. Розрахуйте ККД джерела струму, якщо зовнішній опір 
дорівнює внутрішньому опору джерела струму. 

Додаткове завдання
Виведіть розрахункові формули для обчислення ЕРС дже-

рела струму та його внутрішнього опору, якщо є два резисто-
ри з різними опорами, амперметр і джерело струму. Перевірте 
розрахунки експериментально.

Лабораторна робота № 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА 
З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ДІОДОМ

Мета: ознайомитися з різними діодами; навчитися визнача-
ти напрямок р-n-переходу.

Обладнання та матеріали: джерело постійного струму, 
вольтметр, діоди, з’єднувальні проводи, довідникові матеріали.

Короткі теоретичні відомості
Окрім провідників (речовин з великою кількістю вільно за-

ряджених частинок) і діелектриків (речовин з невеликою 
кількістю вільно заряджених частинок), є група речовин, про-
відність яких займає проміжне положення між провідниками 
та діелектриками. Ці речовини називають напівпровідниками. 

Провідність чистих напівпровідників здійснюється шляхом 
переміщення вільних електронів (електронна провідність) 
і переміщення зв’язаних електронів на вакантні місця парно-
електронних зв’язків (діркова провідність). Власна провідність 
напівпровідників зазвичай мала, тому для її збільшення дода-
ють домішки (домішкова провідність). Розрізняють донорні 
домішки, які утворюють напівпровідники n-типу, і акцепторні 
домішки — напівпровідники р-типу.

Контакт двох напівпровідників р- і n-типу називають р-n-пе-
реходом. У сучасних технологіях для випрямлення змінного 
електричного струму використовують напівпровідникові діоди. 

Для визначення прямого напрямку р-n-переходу використо-
вують омметр або вольтметр і джерело постійного струму. Якщо 
до вольтметра послідовно під’єднати діод, то при прямому 
р-n-переході стрілка вольтметра буде відхилятися, а при зворот-
ному — ні. Отже, можна визначити прямий напрямок р-n-пере-
ходу, а значить, і положення напівпровідників р-типу і n-типу.

Порядок виконання роботи
Результати вимірювань і обчислень заносьте до таблиці 2.1.

1. Під’єднайте паралельно до джерела струму вольтметр. На-
кресліть схему електричного кола без діода.

2. За допомогою вольтметра встановіть наявність струму 
в ко лі без діода (табл. 2.1). 

3. За допомогою двох провідників приєднайте діод до джере-
ла струму. Накресліть схему 1 електричного кола.
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Схема 
електричного кола 

без діода

Схема 1
електричного кола 

з діодом

Схема 2
електричного кола 

з діодом

4. За відхиленням стрілки вольтметра встановіть наявність 
струму в колі з діодом (табл. 2.1). 

5.  Змініть полярність діода та накресліть схему 2 електрично-
го кола. Результати спостережень занесіть до табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Коло 
без діода

Коло з діодом
(схема 1)

Коло з діодом
(схема 2)

Відхилення 
стрілки вольтметра

Режим 
увімкнення діода

6. Зробіть висновок про напрямок включення діода в елект-
ричних колах схем 1 і 2 . _________________________________

Контрольні питання та завдання
1. Що таке напівпровідники р-типу? n-типу? ______________

2. Поясніть механізм протікання електричного струму через 
р-n-перехід. ___________________________________________________

3. Чому внаслідок тривалого протікання струму у прямому 
напрямку змінюється опір діода? _______________________
____________________________________________________________

Додаткове завдання
Що показуватиме вольтметр у колі, що містить два діоди, які 

увімкнуто назустріч один одному? Відповідь перевірте експери-
ментально.

Лабораторна робота №  3
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ
Мета: ознайомитися з явищем електромагнітної індукції; 

установити залежність напряму індукційного струму та його 
сили від напрямку та швидкості змінення магнітного потоку.

Обладнання та матеріали: гальванометр М-122, реостат, 
котушка з великою кількістю витків, два штабових магніти, 
з’єд нувальні проводи.

Короткі теоретичні відомості
Явище електромагнітної індукції полягає у виникненні ін-

дукційного струму в провідному контурі при зміні магнітного 
потоку, що пронизує площу контуру. 

Сам закон електромагнітної індукції формулюється саме 
для ЕРС, а не для сили струму: ЕРС індукції в замкненому кон-
турі дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку 
через поверхню, обмежену контуром:

    E
i
 = .    (1)
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Таблиця 3.1

Дії 

Покази 
гальва-

нометра, 
мА

Спостережуваний 
напрям індукцій-

ного струму I
i

(напрямок від-
хилення стрілки 
міліамперметра)

Установле-
ний напрям 

індукційного 
струму I

i
 

(правило 
Ленца)

Уведення магніту 
в котушку

Нерухомий магніт
у нерухомій котушці

Виведення магніту 
з котушки

Рух котушки 
відносно нерухомого 
магніту 
 

Дослід 2. Результати вимірювань заносьте до таблиці 3.2.
1. Підключіть послідовно ко туш ку, що має велику кількість 

вит ків, до гальванометра, який увімкнено у режимі міліампер-
метра. 

2. Уведіть швидко один маг ніт у котушку. Зафіксуйте відхи-
лення стрілки і покази гальванометра (табл. 3.2).

3. Визначте напрям індукційного струму I
i
 у котушці за пра-

вилом Ленца (табл. 3.2).
4. Швидко виведіть магніт з котушки. Зафіксуйте відхилен-

ня стрілки і покази гальванометра та визначте на п рям індук-
цій ного струму I

i
 в котушці за пра вилом Ленца (табл. 3.2).

5. Уведіть швидко два маг ніти одночасно у котушку. Зафік-
суйте відхилення стрілки і покази гальванометра та визначте 
на п рям індук цій ного струму I

i
 в котушці за пра вилом Ленца 

(табл. 3.2).
6. Швидко виведіть обидва магніти з котушки. Зафіксуйте 

відхилення стрілки і покази гальванометра та визначте на п рям 
індук цій ного струму I

i
 в котушці за пра вилом Ленца (табл. 3.2).

7. Зробіть висновок. _________________________________

Напрям індукційного струму I
i
 в замкненому контурі визна-

чають за правилом Ленца.
Алгоритм застосування правила Ленца:

1) Установіть напрям ліній магнітної індукції зовнішнього 
магнітного поля.

2) З’ясуйте, збільшується чи зменшується потік магнітної ін-
дукції цього поля через поверхню, обмежену контуром (∆Ф > 0 
або ∆Ф < 0).

3) Установіть напрям ліній магнітної індукції  магнітного 
поля індукційного струму I

i
:  якщо ∆Ф > 0, то , 

    якщо ∆Ф < 0, то .

4) За напрямом ліній магнітної індукції  знайдіть напрям 
індукційного струму I

i
, використовуючи правило гвинта (з пра-

вою різьбою), або «правило свердлика».

Порядок виконання роботи

Дослід 1. Результати вимірювань заносьте до таблиці 3.1.
1. Підключіть послідовно котуш-

ку, що має велику кількість витків, 
до гальванометра, який увімкне-
но у режимі міліамперметра. На-
кресліть схему електричного кола 
(рис. 3.1).

2. Уведіть швидко маг ніт у ко туш-
ку. Зафіксуйте відхилення стріл ки 
і покази гальванометра  (табл. 3.1).

3. Визначте напрям індук цій ного струму I
i
 в котушці за пра-

ви лом Ленца (табл. 3.1).
4. Залиште магніт у котушці на 1 хвилину. Зафіксуйте дані 

гальванометра та визначте на п рям індук цій ного струму I
i
 в ко-

тушці за пра вилом Ленца (табл. 3.1). 
5. Швидко виведіть магніт з котушки. Зафіксуйте відхилен-

ня стрілки і покази гальванометра та визначте напрям індук-
цій ного струму I

i
 в котушці за пра вилом Ленца (табл. 3.1).

6. Повторіть пп. 2–5, переміщуючи котушку відносно неру-
хомого магніту (табл 3.1).

7. Зробіть висновок. _________________________________

Рис. 3.1
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Таблиця 3.3

Дії 

Покази 
гальва-

нометра, 
мА

Спостережуваний 
напрям індукцій-

ного струму I
i

(напрямок від-
хилення стрілки 
міліамперметра)

Установлений 
напрям 

індукційного 
струму I

i
 

(правило 
Ленца)

Уведення магніту 
в котушку при R = 0

Виведення магніту 
з котушки при R = 0

Уведення 2 магні тів 
у котушку
при R = 6 Ом

 

Виведення
2 магні тів з котуш-
ки при R = 6 Ом

Контрольні питання та завдання

1. Сформулюйте правило Ленца. _______________________

2. Чи залежить ЕРС індукції та сила індукційного струму 
від геометричних розмірів і речовини котушки? _____________

Лабораторна робота № 4

ВИГОТОВЛЕННЯ МАЯТНИКА 
І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ЙОГО КОЛИВАННЯ

Мета: сконструювати пружинний маятник; дослідним шля-
хом перевірити закономірності його коливань.

Обладнання та матеріали: штатив з муфтою і лапкою, пру-
жина, набір тягарців по 0,1 кг, лінійка з міліметровими поділками.

Таблиця 3.2

Дії 

Покази 
гальва-

нометра, 
мА

Спостережуваний 
напрям індукцій-

ного струму I
i

(напрямок від-
хилення стрілки 
міліамперметра)

Установлений 
напрям 

індукційного 
струму I

i
 

(правило 
Ленца)

Уведення магніту 
в котушку

Виведення магніту 
з котушки

Уведення двох 
магні тів у котушку

 

Виведення двох 
магні тів з котушки

Дослід 3. Результати вимірювань заносьте до таблиці 3.3.
1. З’єднайте послідовно котуш-

ку, реостат і гальванометр, який 
увімкнено у режимі міліампермет-
ра. Накресліть схему електрично-
го кола (рис. 3.2).

2. Уведіть і виведіть із котушки 
один магніт при R = 0. Зафіксуйте 
да ні гальванометра (табл. 3.3).

3. Визначте напрям індукційно-
го струму I

i
 у котушці за правилом 

Ленца (табл. 3.3).
4. Виконайте пп. 2–3, якщо реостат R = 6 Ом вивести повніс-

тю (табл. 3.3).
5. Зробіть висновок. _________________________________

Загальний висновок: _________________________________

Рис. 3.2
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Короткі теоретичні відомості
Пружинний маятник складається з пружини і прикріплено-

го до неї тягарця. При додатковому розтягуванні пружини ви-
никає відмінна від нуля рівнодійна сил тяжіння й пружності, 
що викликає коливальні рухи. У результаті маятник здійснює 
гармонічні коливання. Період його коливань Т: 

   .    (1)

Період коливань Т маятника також можна визначити, знаю-
чи час t, за який відбувається N повних коливань: 

   .     (2)

Порядок виконання роботи
Результати вимірювань і обчислень заносьте до таблиці 4.1.

1. Виготовте пружинний 
маятник. Закріпіть пружину 
на шта тиві за допомогою муф-
ти і лапки (рис. 4.1). Поруч 
укріпіть лі нійку.

2. Підвісьте до пружини тя-
гарець масою 0,1 кг. Зміс тіть 
тягарець від положен ня рівно-
ваги на х = 1 см та від пустіть. 
Зафіксуйте час t, за який від-
бувається N = 10–20 пов них 
коливань (табл. 4.1).

3. За формулою (2) розрахуйте період коливань маятника 
(табл. 4.1).

4. Виконайте завдання пп. 2–3 з іншою кількістю коливань. 
Зробіть висновки про за лежність періоду коливань маятника 
від кількості коливань.

5. Виконайте завдання пп. 2–3 з іншим значенням амплітуди 
коливань. Зробіть висновки про залежність періоду коливань 
маятника від амплітуди його коливань.

6. Прикріпіть до пружини ще 3 тягарці. Виконайте завдання 
пп. 2–3. Зробіть висновок про залежність періоду коливань ма-
ятника від маси підвішеного тіла.

7. За даними першого досліду розрахуйте період коливань Т 
пружинного маятника за формулою (1) та порівняйте його із ре-
зультатом, що отримали за формулою (2).

Таблиця 4.1

№ досліду x, м m, кг N t, c T, c

Необхідні обчислення

Висновок: _________________________________________

Контрольні питання
1. За даними будь-якого з дослі-

дів побудуйте графік коливань 
(рис. 4.2).

2. Як зміниться період коли-
вань, якщо пружину замінити 
на іншу — з більшим діаметром 
витка? _______________________

Рис. 4.2

х, м

t, с

Рис. 4.1

x
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3. Якими будуть коливання пружинного маятника у воді? 
Чому? _______________________________________________

Додаткове завдання
Використовуючи обладнання до лабораторної роботи, запро-

понуйте план експерименту, що з’ясовує залежність періоду ко-
ливань пружинного маятника від жорст кості пружини.

Лабораторна робота №  5

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 
ТА ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА

Мета: спостерігати явище інтерференції в тонких плівках 
і дифракційні картини на вузьких щілинах і малих отворах.

Обладнання та матеріали: скляна пластина — 2 шт., дро-
то ва рамка, мильна вода, електрична лампа з прямою нит кою 
розжарення МН 6,3–0,3, джерело постійного струму, реостат, 
ключ, з’єднувальні проводи, дифракційні елементи у вигляді 
непрозорої перешкоди з вузькими щілинами різної ширини 
та ма лими отворами різних діаметрів, світлофільтри, кольорові 
олівці, скляна трубочка.

Короткі теоретичні відомості
Явище інтерференції та дифракції доводять хвильову приро-

ду світла.
Явище інтерференції світла — це додавання двох і більше 

когерентних хвиль, унаслідок якого спостерігається стійка 
у часі картина посилення або послаблення результуючих світ-
лових коливань у різних точках простору. Для утворення стій-
кої інтерференційної картини необхідно, щоб джерела хвиль 
були когерентними, тобто мали однакову частоту та постійну 
різницю фаз їхніх коливань. Існує багато методів спостережен-
ня інтерференції світла, найпростіший — спостереження інтер-
ференції світла на повітряному та водяному клинах.

Явище дифракції властиве будь-якому хвильовому процессу. 
Дифракція — це огинання хвилями країв перешкод. Спостеріга-
ти дифракцію світла дуже складно через те, що дов жина світло-
вих хвиль дуже мала.

Порядок виконання роботи

І. Спостереження інтерференції світла
1. Скляні пластини ретельно протріть, складіть разом та міц-

но притисніть пальцями. 
2. Розгляньте пластини у відбитому світлі на темному фоні. 

У місцях стикання пластин спостерігається інтерференційна 
картина у вигляді кільцевих кольорових смуг. Зарисуйте інтер-
ференційну картину (рис. 5.1). 

3. Змініть силу натискання паль  ців на пластини. Зарисуйте 
отриману картину та порівняйте з попередньою (рис. 5.2).

4. Зробіть висновок. _________________________________

5. Опустіть дротову рамку в миль ний розчин. Дістаньте рам-
ку з розчину.

6. Стікаючи вниз під дією сили тяжіння, плівка утворює во-
дяний клин з малим заломлювальним кутом.

7. Спостерігайте за змінами форми і переміщенням кольорових 
смуг. Зарисуйте отриману інтерференційну картину (рис. 5.3).

Рис. 5.1 Рис. 5.2 Рис. 5.3

8. Зробіть висновок. _________________________________
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ІІ. Спостереження дифракції світла
1. Складіть електричне коло з послідовно з’єднаних дже-

рела струму, ключа, реостата і лампочки. Накресліть схему 
електрич ного кола (рис. 5.4). 

2. Замкніть ключ. Установіть лампочку так, щоб нитка роз-
жарення була розташована вертикально.

3. Екран з вертикальною щілиною малої ширини встановіть 
щільно до ока, щоб щілина, нитка розжарення та око знаходи-
лися на одній прямій. Крізь щілину подивіться на нитку розжа-
рення лампи та зарисуйте дифракційну картину, яку спостері-
гали (рис. 5.5).

4. Повільно віддаляйте щілину від ока та спостерігайте за змі-
нами дифракційної картини. Зарисуйте побачене (рис. 5.6). 
Зробіть висновок.

Рис. 5.4 Рис. 5.5 Рис. 5.6

5. Виконайте завдання пп. 2–4 для щілини більшої ширини. 
Зробіть висновок.

6. Виконайте завдання пп. 2–4 для екрана з коловими отвора-
ми різних діаметрів. Зробіть висновок.

7. Виберіть найбільш чіткі дифракційні картини на щілині 
й на отворах. Виконайте завдання п. 3 в монохроматичному 
світлі, використовуючи світлофільтри. Зробіть висновок.

Висновок: _________________________________________

Контрольні питання та завдання
1. Які джерела називають когерентними? ________________

2. Чим відрізняються інтерференційні картини в білому 
та мо нохроматичному світлі? ___________________________

3. Якщо примружити очі й дивитися крізь вії на джерело 
світла, то картинка виглядатиме райдужно забарвленою. Чому?

Додаткове завдання
За допомогою скляної трубочки видуйте мильні пузирі 

та спостерігайте за зміною кольорів на їх поверхні. Поясніть, 
чому при падінні мильних пузирів відбувається «гра кольорів» 
та чи залежить вона від розмірів пузирів?

Лабораторна робота №  6

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО
І ЛІНІЙЧАСТОГО СПЕКТРІВ РЕЧОВИНИ

Мета: спостерігати неперервний і лінійчастий спектри різ-
них речовин за допомогою призми прямого зору (або спектро-
скопа однотрубного).

Обладнання та матеріали: джерело білого світла (лам-
па денного світла), скляна призма, призма прямого зору (або 
спект роскоп однотрубний), штатив, спектральні трубки з вод-
нем, неоном, гелієм, високовольтний індуктор «Спектр-1», 
джерело живлення, електрична лампочка на підставці 3–6 В, 
реостат на 6–10 Ом, з’єднувальні проводи, спиртівка, пробірки 
з водними розчинами солей NaCl і BaCl

2
, кольорові олівці, диф-

ракційна ґратка.
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Короткі теоретичні відомості
Атоми будь-якого хімічного елемента дають спектр, не схо-

жий на спектри інших елементів, тобто вони випромінюють 
певний набір довжин хвиль. На цьому і ґрунтується спектраль-
ний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини за її 
спектром.

Для точного дослідження спектрів застосовують прилади, 
які дозволяють отримати чіткий спектр (розрізняють хвилі 
різної довжини та запобігають перекриванню окремих ділянок 
спектра). Найчастіше основною частиною спектрального апара-
ту є призма або дифракційні ґратки. Розкладення білого світла 
на спектр можна пояснити залежністю показника заломлення 
речовини призми від довжини світлової хвилі, тобто кожній 
довжині хвилі відповідає свій кут відхилення для даної призми.

Найпростішим спектральним апаратом є спектроскоп прямо-
го зору (спектроскоп однотрубний). Його основні частини: приз-
ма, збиральна лінза, коліматорна щілина. 

Порядок виконання роботи
I. Спостереження неперервного спектра
1. Розмістіть скляну призму з вертикально розташованим 

ребром заломлювального кута перед оком.
2. Разом з призмою повертайтесь навколо вертикальної осі в бік 

заломлювального кута до появи в полі зору розкладеного в спектр 
світла. 

3. Виділіть основні кольори спектра і порядок їх розташуван-
ня відносно основи призми. Спостережуваний спектр зарисуйте 
(рис. 6.1).

Рис. 6.1 Рис. 6.2 Рис. 6.3

4. Повторіть спостереження через інший заломлювальний 
кут призми. Зарисуйте отриманий спектр (рис. 6.2). Зробіть
висновок: ____________________________________________

5. Закріпіть спектроскоп прямого зору в лапці штатива. Колі-
маторну щілину встановіть вертикально. 

6. Попереду щілини на невеликій відстані встановіть елект-
ричну лампочку так, щоб нитка розжарення знаходилась нав-
проти щілини. 

7. Під’єднайте послідовно лампочку до джерела струму через 
ключ і реостат.

8. За допомогою повзунка реостата добийтеся повного розжа-
рення лампи. Зарисуйте отриманий спектр (рис. 6.3).

9. Зменшуючи ступінь розжарення нитки лампи, спостерігай-
те за зміною спектра. На основі спостережень зробіть висновок.

II. Спостереження лінійчастих спектрів речовин
1. Закріпіть трубку з гелієм у тримачі приладу для запалю-

вання спектральних трубок «Спектр-1» та ввімкніть в мережу. 
Зарисуйте лінійчастий спектр випромінювання гелію (рис. 6.4). 

Рис. 6.4 Рис. 6.5 Рис. 6.6
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Спостерігайте за всіма лінійчастими спектрами наявних 
спект ральних трубок. Зарисуйте спектри (рис. 6.5–6.6). Зробіть 
висновок щодо спектрів, які спостерігаєте. _________________

2. Розташуйте перед щілиною коліматора спектроскопа 
полум’я спиртівки та по черзі вносіть у нього жмути вати, змо-
чені передчасно в розчинах солей NaCl і BaCl

2
. Зарисуйте спек-

три (рис. 6.7–6.8). 

Рис. 6.7 Рис. 6.8

Зробіть висновок. ____________________________________

Сформулюйте загальний висновок щодо характеру спектрів, 
що спостерігали. ______________________________________

Контрольні питання та завдання

1. Як пов’язані спектри поглинання та випромінювання однієї 

й тієї самої речовини? __________________________________

2. Яким буде спектр від розжареного цвяха? ______________

3. У чому полягатиме різниця спектрів, отриманих за допо-
могою призм, що мають різні заломлювальні кути?

Додаткове завдання
Світло від лампи розжарювання спочатку раз пропустіть 

крізь дифракційну ґратку, а потім — крізь призму. Чим будуть 
відрізнятись ці спектри? Відповідь обґрунтуйте.
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Додаток 1
Будь-яке вимірювання виконують з похибкою ∆, що складаєть-

ся з інструментальної похибки ∆ 
пр

 та похибки відліку ∆ 
відл

. Інстру-
ментальна похибка обумовлена похибкою вимірювальних при-
ладів, похибка відліку пов’язана з недосконалістю органів чуття 
опе ратора.

Інструментальна похибка (якщо не вказано інше) вважається 
рівною половині ціни поділки шкали. Таке саме значення має і по-
хибка відліку 

 ∆ = ∆
 пр

 + ∆ 
відл

.
Абсолютна похибка показує діапазон, в якому знаходиться 

допустиме значення вимірюваної величини Р: при абсолютній 
похибці ∆Р діапазон вимірюваної величини знаходиться в межах 
від P – |∆Р|   до   P + |∆Р|. 

 P – |∆Р| P + |∆Р|P P

Якщо існує табличне значення вимірюваної величини, то в разі 
правильно проведеного експерименту воно має знаходитися в екс-
периментальному інтервалі допустимих значень.

P – |∆Р| P + |∆Р|PP
табл

P

При вимірюваннях, що виконуються за допомогою різних ме-
тодів, достовірне значення вимірюваної величини лежить в області 
перекриття інтервалів допустимих значень вимірюваної величини, 
отриманих у кожному з методів. Для двох методів вимірювання фі-
зичної величини Р (Р

1
 і Р

2
 — значення ви мі рюваної величини, от-

римані першим і другим методами, ∆Р
1
 і ∆Р

2
 — абсолютні похибки 

кожного з методів відповідно) інтервал достовірних значень знахо-
диться в межах від P

2
 – |∆Р

2
|   до   P

1
 + |∆Р

1
|.

P
1
 – |∆Р

1
| P

1
 + |∆Р

1
|P

1
P

P
2
 – |∆Р

2
| P

2
 + |∆Р

2
|P

2

Відносна похибка вказує на точність вимірювання та виражаєть-
ся відношенням абсолютної похибки ∆Р до виміряного значення 
величини Р. Вона може бути вираженою в частках від одиниці або 
в процентах:

.

Додаток 2

Характеристики вимірювальних приладів

Вимірю-
вальна 

величина
Засоби вимірювань

Межа 
вимірю-

вань

Ціна 
поділки

Допустима 
інструменталь-

на похибка
довжина Лінійка

учнівська
креслярська
інструментальна
(сталева)

до 50 см
до 50 см

20 см

1 мм
1 мм

1 мм

±1 мм
±0,2 мм

±0,1 мм
Демонстраційний 
метр

100 см 1 см ±0,5 см

Стрічка 
вимірювальна

150 см 0,5 см ±0,5 см

Штангенциркуль 150 мм 0,1 мм ±0,05 мм

Мікрометр 25 мм 0,01 мм ±0,005 мм

час Секундомір 0–30 хв 0,2 с ±1 с за 30 хв

об’єм
Вимірювальний 
циліндр (мензурка)

до 250 мл 1 мл ±1 мл

маса Терези навчальні 200 г ±0,01 г

сила
Динамометр 
шкільний

4 Н 0,1 Н ±0,05 Н

тиск Барометр-анероїд 720–780 
мм рт. ст.

1 мм 
рт. ст.

±3 мм 
рт. ст.

сила 
струму

Амперметр шкіль-
ний

2 А 0,1 А ±0,05 А

напруга
Вольтметр 
шкільний

6 В 0,2 В ±0,15 В
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