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ПЕРЕДМОВА
Ця книга призначена для вчителів фізики, що працюють за новою програмою в 11 класі (академічний рівень).
Мета навчального посібника — надати методичну допомогу
вчителям у розподілі навчального матеріалу по уроках і його систематизації. Для кожного уроку визначені:
yy мета уроку;
yy тип уроку;
yy демонстрації;
yy план викладу нового матеріалу.
Виділено питання, що ставлять учням у ході викладу нового
матеріалу. Виклад нового матеріалу може бути «сценарієм» уроку
в діалоговому режимі.
Учням пропонують домашнє завдання, що складається із трьох
частин:
1) матеріал з підручника;
2) завдання зі збірника завдань;
3) завдання зі збірника різнорівневих самостійних і тематичних
контрольних робіт.
Прочитавши відповідний параграф у підручнику й розв’язавши
до нього кілька задач, учень може підготуватися до самостійної роботи або до тематичного оцінювання. Для тематичного контролю
знань пропоновано зразки тестів, самостійних робіт і підсумкових
контрольних робіт.
До кожного уроку дано орієнтовне домашнє завдання. Кожне
завдання має три рівні складності (середній, достатній і високий).
Коментуючи домашнє завдання, учитель указує на його «різнорівневість»: учням пропоновано самим вибирати домашнє завдання
за рівнем складності (середній, достатній і високий). Учитель може
заздалегідь роздрукувати аркуші з домашнім завданням (наприклад, на місяць, чверть або семестр) і роздати учням, щоби вони не
могли уникнути виконання домашнього завдання, оскільки завдання першого рівня дуже прості й не повинні викликати труднощів.
Разом з тим слабкий учень, розв’язавши прості завдання й дещо
переконавшись у своїх силах, може спробувати виконати завдання
більше високого рівня.
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Орієнтовний розподіл навчального часу
№ з/п

Тема

Кількість годин у тиждень

Кількість
годин
3
105

Кількість годин у рік
1-й семестр

50

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
1

Електричне поле

11

2

Електричний струм

16

3

Електромагнітне поле

15

4

Електромагнітні коливання й хвилі
2-й семестр

8
55

4

Електромагнітні коливання й хвилі (продовження)

8

5

Хвильова й квантова оптика

19

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
6

Атомна і ядерна фізика

16

7

Узагальнювальні заняття

2

Фізичний практикум

7

Резерв навчального часу

3

Умовні позначки:
Підр-1: Барьяхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Кирюхин Н. М., Кирюхина Е. А. Физика. 11 класс. Академический уровень. Профильный
уровень. Учебник для общеобразовательных школ. — Х. : Ранок,
2011.
Підр-2: Гельфгат И. М., Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Академический уровень. Учебник для общеобразовательных школ. —
Х. : Гимназия, 2011.
Зб: Кирик Л. А., Гельфгат И. М., Ненашев И. Ю. Физика.
11 класс. Вопросы, задачи, тесты. — Х. : Гимназия, 2011.
Д: Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоя
тельные и тематические контрольные работы. — Х. : Гимназия,
2011.
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Домашнє завдання:
		
		
		

Рів1 — завдання середнього рівня складності.
Рів2 — завдання достатнього рівня складності.
Рів3 — завдання високого рівня складності.

Календарно-тематичне планування
Розділи курсу фізики
ЭЛЕКТРОДИНАМІКА
1. Електричне поле (11 годин)
Електричне поле. Напруженість електричного
поля. Силові лінії електричного поля. Накладання
електричних полів. Електричне поле точкових
зарядів.
Речовина в електричному полі. Провідники
в електричному полі. Діелектрики в електричному
полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична
проникність речовини. (Вплив електричного поля
на живі організми.)
Робота під час переміщення заряду в однорідному
електростатичному полі. Потенціал електричного
поля.
Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості
електричного поля з різницею потенціалів.
Електроємність. Електроємність плоского
конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання
конденсаторів. Енергія електричного поля.
Використання конденсаторів у техніці
2. Електричний струм (16 годин)
Електричний струм. Електричне коло. Джерела
і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні
кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки
під час роботи з електричними пристроями.
Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Плазма
та її властивості. (Практичне застосування плазми)

Дати
К-ть
проведення
годин
уроків
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Розділи курсу фізики
Електропровідність напівпровідників та її види.
Власна і домішкова провідності напівпровідників.
Електронно-дірковий перехід: його властивості
і застосування. Напівпровідниковий діод. Напів
провідникові прилади та їх застосування. Струм
у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та
їх властивості. Електронно-променева трубка
3. Електромагнітне поле (15 годин)
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії
магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Сила Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що
діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному
полі. Принцип дії електродвигуна.
Магнітні властивості речовини. Діа-, параі феромагнетики. Застосування магнітних
матеріалів. (Магнітний запис інформації.
Вплив магнітного поля на живі організми.)
Електромагнітна індукція. Досліди М. Фарадея.
Напрямок індукційного струму. Закон
електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС
самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного
поля котушки зі струмом.
Обертання прямокутної рамки в однорідному
магнітному полі. Змінний струм. Одержання
змінного струму. Генератор змінного струму.
Чинні значення напруги і сили струму.
Трансформатор. Виробництво, передання
та використання енергії електричного струму.
Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як
прояв єдиного електромагнітного поля
4. Електромагнітні коливання і хвилі (16 годин)
Коливальний контур. Виникнення
електромагнітних коливань у коливальному
контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

Дати
К-ть
проведення
годин
уроків
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Розділи курсу фізики
Рівняння електромагнітних гармонічних
коливань. Частота власних коливань контуру.
Перетворення енергії в коливальному контурі.
Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.
Утворення і поширення електромагнітних
хвиль. Досліди Герца. Швидкість поширення,
довжина і частота електромагнітної хвилі.
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості
електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.
Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Принцип дії радіотелефонного зв’язку.
Радіомовлення і телебачення. Радіолокація.
Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення
5. Хвильова і квантова оптика (19 годин)
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення
світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне
відбивання світла. (Волоконна оптика.) Лінзи.
Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.
Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.
Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність
світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках.
(Поняття про голографію.) Дифракція світла.
Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.
Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло.
Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка.
Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс
фотона. Тиск світла. Фотоефект. Досліди Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.) Квантові генератори
та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Квантово-хвильовий дуалізм світла

Дати
К-ть
проведення
годин
уроків
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Розділи курсу фізики
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
1. Атомна і ядерна фізика (16 годин)
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.
Квантові постулати Бора. (Досліди Франка
і Герца.) Енергетичні стани атома.
Випромінювання та поглинання світла атомами.
Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське
випромінювання. (Застосування рентгенівського
випромінювання в науці, техніці медицині,
на виробництві.) Спектральний аналіз та його
застосування.
Методи реєстрування йонізуючого випромінювання.
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель
атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили
та їх особливості. Стійкість ядер.
Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні
стійкості ядер. Фізичні основи ядерної
енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра.
Дефект мас. Способи вивільнення ядерної енергії:
синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні
реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану.
Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.
Радіоактивність. Природна і штучна
радіоактивність. Види радіоактивного розпаду.
Отримання і застосування радіонуклідів.
(Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від
іонізуючого випромінювання).
Елементарні частинки. Загальна характеристика
елементарних частинок. (Класифікація
елементарних частинок.) Кварки. Космічне
випромінювання
Лабораторні роботи (8 годин)
1. (Дослідження взаємодії електризованих тіл.)
2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору
джерела струму.
3. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.
4. Дослідження явища електромагнітної індукції

Дати
К-ть
проведення
годин
уроків
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Розділи курсу фізики
5. Спостереження інтерференції світла.
6. Спостереження дифракції світла.
7. Спостереження неперервного і лінійчатого
спектрів речовини.
8. Дослідження треків заряджених частинок
за фотографіями
Фізичний практикум (7 годин)
1. Дослідження магнітного поля Землі.
2. Дослідження магнітного поля соленоїда.
3. Вимірювання ємності конденсатора.
4. Визначення енергії зарядженого
конденсатора.
5. Дослідження напівпровідникового діода.
6. Дослідження транзистора.
7. Дослідження відбиття та заломлення
світла.
8. Визначення довжини світлової хвилі.
9. Вивчення явища поляризації світла.
10. Дослідження властивостей електромагнітних
хвиль.
11. Вивчення будови дозиметра і складання
радіологічної карти місцевості.
12. Визначення фокусної відстані та оптичної
сили лінзи.
13. Моделювання радіоактивного розпаду.
14. Визначення температурного коефіцієнта
опору металу.
15. Дослідження залежності опору
напівпровідників від температури.
16. Вимірювання індуктивності котушки
Узагальнювальні заняття (2 години)
Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична
картина світу як складова природничо-наукової
картини світу. Роль науки в житті людини та
суспільному розвитку.
Сучасні уявлення про будову речовини.
Сучасні методи дослідження будови речовини.
Нанокомпозити і нанотехнології

Дати
К-ть
проведення
годин
уроків
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Типи уроків
Назва

Коротка характеристика

Урок вивчення
нового матеріалу

Основна мета уроку — вивчити новий
матеріал. Форми такого уроку можуть бути
найрізноманітнішими:
1) лекція;
2) виклад нового матеріалу в режимі діалогу
«учитель — учень»;
3) самостійна робота учнів з навчальною
літературою на уроці

Комбінований урок

Це найпоширеніший тип уроку. Кількість
елементів уроку може бути різною.
Наприклад, виклад незначної за обсягом
частини нового матеріалу (10–20 хв),
закріплення нового матеріалу (5 хв),
розв’язання завдань (5–20 хв), контроль знань
(5–20 хв) або коротка самостійна робота
(10–15 хв), можливий фронтальний
лабораторний експеримент (5–15 хв).
Комплексна актуалізація структурних
елементів уроку робить його багатоцільовим
і ефективним

Урок закріплення
знань

Визначальна мета уроку — закріплення
вивченого матеріалу. Форми її реалізації
можуть бути такими:
1) урок розв’язання завдань;
2) фронтальний експеримент;
3) урок-семінар;
4) урок-конференція;
5) перегляд навчальних відеофільмів;
6) ігрові уроки й т. ін.

Урок контролю
й оцінювання знань

Головна мета даного уроку — всебічно
й об’єктивно проконтролювати й оцінити
засвоєні учнями знання, уміння й навички.
Найбільш ефективні його форми:
1) різнорівнева контрольна робота;
2) тестовий контроль;
3) тематичний залік;
4) лабораторні роботи
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План виконання навчальної програми
1 семестр

Самостійні роботи
№ з/п

Назва

1

Напруженість електричного поля. Провідники й діелектрики в електричному
полі

2

Потенціал і різниця потенціалів. Електроємність. Енергія електричного поля

3

Закони постійного струму

4

Електричний струм у різних середовищах

5

Магнітне поле. Магнітна індукція. Сила
Ампера. Сила Лоренца

6

Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля

Дата проведення

Лабораторні роботи
№ з/п

Назва

1

Визначення ЕРС і внутрішнього опору
джерела струму

2

Дослідження електричного кола
з напівпровідниковим діодом

3

Дослідження явища електромагнітної
індукції

Дата проведення

2 семестр

Самостійні роботи
№
з/п

Назва

7

Змінний струм. Трансформатор

8

Електромагнітні коливання й хвилі

9

Природа світла. Закони геометричної
оптики

Дата проведення
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№
з/п

Назва

10

Хвильова оптика

11

Квантові властивості світла. Закони
фотоефекту

12

Будова атома. Постулати Бора. Атомні
спектри

13

Атомне ядро. Ядерні сили.
Радіоактивність

14

Ядерні реакції й енергія зв’язку ядер.
Ядерна енергетика

Дата проведення

Лабораторні роботи
№ з/п

Назва

4

Спостереження інтерференції світла

5

Спостереження дифракції світла

6

Спостереження суцільного й лінійчастого
спектра речовини

7

Дослідження треків заряджених
частинок за готовими фотографіями

Дата проведення

Тематичне оцінювання
№ з/п

Назва

1

Електричне поле

2

Закони постійного струму

3

Електромагнітне поле

4

Електромагнітні коливання й хвилі

5

Хвильова й квантова оптика

6

Атомна і ядерна фізика

Дата проведення

1-й семестр
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Електричне поле
 Електричний заряд. Закон
збереження електричного
заряду. Закон Кулона
 Електричне поле. Напруже
ність електричного поля
 Потенціал і різниця потен
ціалів
 Провідники й діелектрики в електростатичному полі
 Електроємність. Конденсатори
 Енергія електричного поля

Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Абетка електростатики

2

Електричне поле. Напруженість електричного
поля

3

Робота з переміщення заряду
в електростатичному полі

4

Потенціал електростатичного поля.
Різниця потенціалів

5

Розв’язування завдань

6

Провідники в електростатичному полі

7

Діелектрики в електростатичному полі

8

Електроємність. Конденсатори

9

Енергія електричного поля

10

Узагальнювальний урок з теми
«Електричне поле»

11

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/1
Тема. Абетка електростатики
Мета уроку: нагадати учням основні поняття електростатики, дослі
джувані в 9 класі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Електризація тіл.
2. Принцип дії електроскопа.
3. Закон Кулона

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Електричний заряд.
2. Електризація тіл.
28 хв
3. Закон збереження електричного заряду.
4. Закон Кулона

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Учимося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Електричний заряд
Тіла, що мають здатність до електричних взаємодій, називають
наелектризованими. Якщо тіло наелектризоване, говорять, що воно
має електричний заряд.
¾¾ Електричний заряд — це фізична величина, що характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.
Одиниця електричного заряду в СІ — кулон (Кл). 1 Кл дорівнює
заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 с
за сили струму в провіднику 1 А: 1 Кл = 1 А ⋅ 1 с.
Основні властивості електричного заряду:
1. Існують два роди електричних зарядів — позитивні й негативні. Електричний заряд наелектризованої скляної палички, потертої об шовк, назвали позитивним, а заряд ебонітової палички, потертої об хутро,— негативним.
2. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються; тіла, що
мають заряди протилежних знаків, притягуються.
3. Носієм електричного заряду є частинка: електричний заряд не
існує окремо від неї.

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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4. Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл кратні певному найменшому (елементарному) заряду. Носієм найменшого негативного заряду є електрон:
e = −1,6 ⋅ 10−19 Кл.
Носієм найменшого позитивного заряду є протон. Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона.

2. Електризація тіл
З огляду на виконані дослідів і спостережень можна зробити висновок:
¾¾ явище, за якого тіла набувають властивості притягати інші тіла,
називають електризацією.
Тіла, що мають здатність до електричних взаємодій, називають
наелектризованими.
Існують кілька способів електризації, серед яких — електризація тертям. У процесі електризації тертям відбувається тісний контакт двох тіл, виготовлених з різних матеріалів, і частина електронів переходить із одного тіла на інше.
За будь-якого способу електризації тіл відбувається перерозподіл існуючих у них електричних зарядів, а не поява нових. Це
твердження є наслідком найважливішого закону природи — закону збереження електричного заряду.

3. Закон збереження електричного заряду
Під час електризації тіло, що втратило частину своїх електронів, заряджається позитивно, а тіло, що набуло зайвих електронів, — негативно. Загальна ж кількість електронів у цих тілах залишається незмінною.
¾¾ Повний заряд замкнутої системи тіл або частинок залишається незмінним під час всіх взаємодій, що відбуваються в цій системі:
q1 + q2 + q3 + ... + qn = const.
Цей закон не стверджує, що сумарні заряди всіх позитивно заряджених і всіх негативно заряджених частинок повинні кожний
окремо зберігатися. Під час іонізації атома в системі утворюються дві частинки: позитивно заряджений іон і негативно заряджений електрон. Сумарні позитивний і негативний заряди при цьому
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збільшуються, повний же електричний заряд залишається незмінним. Нескладно побачити, що завжди зберігається різниця між загальним числом всіх позитивних і негативних зарядів.

4. Закон Кулона
Французький учений Шарль Кулон досліджував, як залежить
сила взаємодії між зарядженими тілами від значень зарядів тіл
і від відстані між ними. У своїх дослідах Кулон не враховував розміри тіл, що взаємодіють.
Заряд, поміщений на тілі, розміри якого малі порівняно з відстанями до інших тіл, з якими воно взаємодіє, називають точковим зарядом.
Закон Кулона, відкритий 1785 р., кількісно описує взаємодію
заряджених тіл. Він є фундаментальним законом, тобто встановлений за допомогою експерименту й не випливає ні з якого іншого
закону природи.

¾¾ Значення сили F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2
прямо пропорційне добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційне квадрату відстані r між ними:
F=k

q1 q2
r2

.

Значення коефіцієнта пропорційності k залежить від вибору
системи одиниць.
Коефіцієнт пропорційності k в законі Кулона дорівнює
1
k=
= 9 ⋅ 109 H ⋅ м2 /Кл2 . Фізичний зміст цього коефіцієнта поля
4πε 0
гає ось у чому: два точкових заряди по 1 Кл кожний, що перебувають на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою, що дорівнює 9 ⋅ 109 H.
Іноді замість коефіцієнта k використовують інший коефіцієнт
ε 0 , що називається електричною сталою:
ε0 =

1
Кл2
= 8,85 ⋅ 10−12
.
4πk
Н ⋅ м2

Тоді математичний запис закону Кулона має такий вигляд:
F=k

q1 q2
4πε 0 r 2

.

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чим обумовлена взаємодія електрично заряджених тіл?
2. У яких випадках заряджені тіла притягуються, а в яких — відштовхуються?
3. За яких умов виконується закон збереження електричного заряду?
4. Від чого залежить електрична сила взаємодії заряджених тіл?
Другий рівень
1. Чому притягування шматочків паперу натертим гребінцем не
можна пояснити дією сил тяжіння, пружності й ваги?
2. За допомогою якого досліду можна проілюструвати закон збереження електричного заряду?
3. У чому полягають подібність і відмінності між законом всесвітнього тяжіння й законом Кулона?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Що відбувається під час тісного контакту двох тіл, виготовлених з різних матеріалів?
2. Чому під час взаємодії ебонітової палички й вовни електризуються обидва тіла?
3. Чому електричне відштовхування виявили майже через дві тисячі років після того, як було виявлено притягання?
Розв’язання. Два тіла зазнають електричного притягання, якщо
заряджено тільки одне з тіл, причому зарядом будь-якого знака.
А електричне відштовхування проявляє себе тільки тоді, коли заряджені обидва тіла, причому обов’язково однойменно.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Кожна із двох однакових маленьких незаряджених кульок масою 0,01 г підвішена у вакуумі на шовковій нитці довжиною 1 м
так, що кульки стикаються. Першу кульку відвели убік, зарядили й повернули в первинне положення. Після цього кульки
розійшлися на відстань 14 см. Визначте заряд першої кульки,
перш ніж її торкнулися.
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Розв’язання. Після торкання заряд першої
кульки розподілився між двома кульками.
У результаті між зарядженими кульками виα
никла сила кулонівського відштовхування.

l
Виконаємо пояснювальний рисунок.
T
На кожну кульку діють три сили: куло


нівська сила F, сила ваги Fтяж й сила натягу
F
A

r
нитки T . Оскільки кульки перебувають
С
2

у рівновазі, то векторна сума сил дорівнює
 

Fтяж
нулю: F + Fтяж + T = 0. Цю умову буде викона

но, якщо модуль рівнодіючих сил T і Fтяж

дорівнюватиме модулю сили F : Fтяж tgα = F. Відповідно до закону
B

Кулона F = k

q1′ q2′
r2

, тому
mgtgα = k

q1′ q2′

,
(1)
r2
де q1′ й q2′ — відповідно заряди першої й другої кульки після взаємодії.
Оскільки система кульок є замкнутою, у ній виконується закон
збереження заряду: q1 + q2 = q1′ + q2′. Оскільки розміри кульок однакові, то q1′ = q2′ = q ′, отже,
q′ =

q1
.
2

Значення tgα знайдемо із трикутника ABC : tgα =
Оскільки

r
 l, то
2

l2 −

r2
≈ l2 = l. Отже,
4
r
tgα = .
2l

(2)
r /2
l − r2 / 4
2

.

(3)

З рівняння (1) з урахуванням (2) і (3) одержуємо, що модуль заряду першої кульки, перш ніж її торкнулися:
q1 = r

2mg
.
kl
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Перевіримо одиниці величин:

[q ] = м
1

м
⋅м
Н ⋅ м ⋅ Кл2
м ⋅ Кл
с2
=м
=
= Кл .
2
м
Н ⋅ м2 ⋅ м
Кл ⋅ м
м
⋅
Кл2
кг ⋅

Визначимо значення шуканої величини:
q1 = 0,14

2 ⋅ 10−5 ⋅ 10 ⋅ 0,14
≈ 7,8 ⋅ 10−9 (Кл).
9 ⋅ 109 ⋅ 1

Відповідь: заряд першої кульки перед зіткненням 7,8 нКл.
2. Три однакових позитивних точкових заряди по 18 нКл кожний
розташовані у вершинах рівностороннього трикутника. Який
точковий заряд необхідно помістити в центрі трикутника, щоб
система зарядів перебувала в рівновазі?
3. Заряди двох однакових маленьких металевих кульок дорівнюють q1 = −2 нКл і q2 = +10 нКл. Після того як кульки зіткнулися, їх розвели на попередню відстань. У скільки разів змінився
модуль сили взаємодії між ними?
Розв’язання. Нехай відстань між кульками дорівнює r. Тоді моq q
q2
дуль сили взаємодії між ними змінився від F0 = k 1 2 2 до F = k 2 .
r
r
Тут q — заряд кожного з кульок після зіткнення. Відповідно до закону збереження заряду 2q = q1 + q2 . Отже,

4 q1 q2
F0
=
.
F
(q1 + q2 )2

4. Коли з першої крапельки мільярд електронів перемістили на
другу, між ними виникла сила електричної взаємодії. Скільки ще електронів необхідно перемістити з першої крапельки на
другу, щоб ця сила збільшилася в 4 рази?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електричний заряд — це фізична величина, що характеризує
властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.
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1 Кл дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз
провідника за 1 с за сили струму в провіднику 1 А:
1 Кл = 1 А ⋅ 1 с.
yy Явища, у яких тіла набувають властивості притягувати інші
тіла, називають електризацією.
yy Повний заряд замкнутої системи тіл або частинок залишається незмінним під час всіх взаємодій, що відбуваються в цій системі:
q1 + q2 + q3 + ... + qn = const.
yy Заряд, поміщений на тілі, розміри якого малі порівняно з відстанями до інших тіл, з якими воно взаємодіє, називають точковим зарядом. 
yy Значення сили F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів
q1 і q2 прямо пропорційне добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційно квадрату відстані r між ними:
F=k

Домашнє завдання

q1 q2
r2

1. Підр-1: § 1; підр-2: § 1 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 1.8; 1.9; 1.10; 1.11.
		
Рів2 № 1.31; 1.32; 1.34, 1.35.
		
Рів3 № 1.54, 1.55; 1.56; 1.57.

.
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УРОК 2/2
Тема. Електричне поле. Напруженість електричного поля
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про електричне поле і його
властивості; дати поняття про напруженість електричного поля.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Виявлення електричного поля зарядженої
кулі за допомогою зарядженої гільзи.
2. Відхилення стрілки електрометра, поміщеного в електричне поле заряду.
3. Досліди із султанами, установленими на ізолювальних штативах

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Електричне поле.
2. Напруженість електричного поля.
30 хв 3. Напруженість поля точкового заряду.
4. Принцип суперпозиції.
5. Лінії напруженості

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Електричне поле
Відповідно до ідей Майкла Фарадея електричні заряди не діють
один на одного безпосередньо. Кожний заряд створює в навколишньому просторі електричне поле, і взаємодія зарядів відбувається
за допомогою полів, створюваних цими зарядами. Взаємодія, наприклад, двох електричних зарядів q1 і q2 зводиться до того, що
поле заряду q1 діє на заряд q2 , а поле заряду q2 діє на заряд q1 .
Людина не може безпосередньо за допомогою органів почуттів
сприймати електричне поле, але об’єктивність його існування, матеріальність доведені експериментально.
Поле, як і речовина, є однією з форм існування матерії.
¾¾ Електричне поле — це форма матерії, що існує біля заряджених тіл
і проявляється в дії з деякою силою на будь-яке заряджене тіло, що перебуває в цьому полі.
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Поле, створене нерухомими в цій системі відліку зарядами, називають електростатичним.
Необхідно звернути увагу на те, що електричне поле поширюється в просторі хоча й із величезною, але кінцевою швидкістю —
швидкістю світла. Завдяки цій властивості взаємодія між двома зарядами починається не миттєво, а через певний інтервал часу
l
∆t = , де l — відстань між зарядами, а c — швидкість світла у ваc
куумі.

2. Напруженість електричного поля
Якщо по черзі поміщати в ту саму точку поля невеликі заряджені тіла й вимірювати сили, що діють на них з боку поля, то ви
явиться, що сили прямо пропорційні величинам зарядів. ВідноF
шення сили до заряду
залишається постійним, не залежить від
q
модуля заряду й характеризує тільки електричне поле в тій точці,
де перебуває заряд. Цю характеристику називають напруженістю
електричного поля.

¾¾ Напруженість електричного поля E — це векторна величина, що ха
рактеризує електричне й дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у деяку точку поля, до
значення q цього заряду:

 F
E= .
q
Напруженість поля в СІ виражається: [ E] = Н Кл .
За напрямок вектора напруженості в деякій точці електричного
поля вибирають напрямок кулонівської сили, що діяла б на проб
ний позитивний заряд, якби він був поміщений у цю точку поля.

C

а

C


E


E
б
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3. Напруженість поля точкового заряду
Нехай точковим зарядом Q, розташованим у вакуумі, створено
електричне поле. Щоб знайти напруженість даного поля в довільній точці, помістимо в цю точку пробний заряд q. На заряд q, що
Qq
перебуває на відстані r від заряду Q, діє сила F = k 2 . Оскільки
r
F
модуль напруженості поля E = , одержуємо, що модуль напруq
Q
Q
женості поля точкового заряду E = k 2 (або E =
).
r
4πε 0 r 2

4. Принцип суперпозиції


Знаючи напруженість поля E електричного поля, створеного
деяким зарядом у певній точці простору, нескладно визначити модуль і напрямок вектора сили, з якою поле буде діяти на будь-який
заряд q, поміщений у цю точку:


F = qE.
Якщо ж поле утворене не одним зарядом, а декількома, то результуючу силу, що діє на пробний заряд з боку системи зарядів,
визначають векторною сумою всіх сил, з якими діяли б заряди системи окремо на цей пробний заряд.
Звідси випливає принцип суперпозиції електричних полів:
¾¾ напруженість електричного поля системи N зарядів дорівнює векторній сумі напряженостей полів, створюваних кожним з них окремо:
 


E = E1 + E2 + ... + EN .

5. Лінії напруженості
Електричне поле можна зобразити графічно, використовуючи
так звані лінії напруженості електричного поля (силові лінії) — лінії,
дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля.

E

E
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Властивості силових ліній: вони не перетинаються; не мають
зламів; починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативні. Щоб охарактеризувати не тільки напрямок, але й модуль
напруженості поля в різних точках, силові лінії проводять так, що густота силових ліній пропорційна модулю напруженості.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Як можна виявити електричне поле в певній точці?
2. Які головні ознаки й властивості електричного поля?
3. Чи залежить напруженість поля в певній точці від модуля пробного заряду, поміщеного в цю точку поля? від модуля заряду,
що створює поле?
4. Що визначає густоту силових ліній?
5. Як визначають напрямок ліній напруженості поля?
Другий рівень
1. Як зміниться енергія електричного поля двох різнойменних зарядів, якщо зменшити відстань між ними? збільшити відстань
між ними?
2. Чи можуть силові лінії перетинатися?
3. Чи правильним є твердження: вільні заряджені частинки рухаються в електростатичному полі уздовж силових ліній цього
поля?
4. У міру видалення від точкового заряду густота ліній напруженості зменшується. Що це означає?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Електричне поле зарядженої кулі діє на заряджену порошину,
що перебуває поблизу нєї. Чи діє поле порошини на кулю?
2. Чому стрілка електрометра відхиляється, якщо до нього піднести заряджений предмет, не торкаючись електрометра?
Указівка. У результаті поділу зарядів, що відбувається під дією
електричного поля, стрілка й нижня частина стрижня електрометра набувають однойменних зарядів.
3. Маленьку заряджену кульку піднесли до великого металевого листа. Покажіть орієнтовний вид силових ліній електричного поля.
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У вершинах при гострих кутах ромба, складеного із двох рівносторонніх трикутників зі сторонами l = 25 см, розташовані точкові заряди q1 = q2 = 2,5 ⋅ 10−9 Кл. У вершині при одному з тупих
кутів ромба розташований точковий заряд q3 = −5 ⋅ 10−9 Кл. Визначте напруженість електричного в четвертій вершині ромба.
Розв’язання. У четвертій вершині ромба кожний із трьох зарядів

q1 , q2 і q3 створює своє поле, напруженості яких дорівнюють E1,


E2 і E3 відповідно.Згідно із принципом суперпозиції результуюча

напруженість E у точці A дорівнює векторній сумі напруженос 


тей: E = E1 + E2 + E3 .
q1
q3


E2

l


E3


E


E′

A α
α

E1

α
q2

Оскільки поле створює система точкових зарядів, то модуль
напруженості поля кожного заряду визначають за формулою:
q3
q
q
E = k 2 . Отже, E1 = E2 = k 2 , E3 = k 2 .
l
l
l
Модуль результуючої напруженості E ′ полів, створених зарядами q1 і q2 , дорівнює E ′ = 2E1 cos α, де α = 60°. Тоді модуль напруженості E в четвертій вершині ромба (точці A ) дорівнює:
E = E3 − E ′ = E3 − 2E1 cos α = k

q3
2

−k

2 q1 cos α
2

l
l
Визначимо значення шуканої величини:

=k

q3 − 2 q1 cos α
l2

Н ⋅ м2 Кл
Н
⋅
=
.
Кл
Кл2 м2
9 ⋅ 109 5 ⋅ 10−9 − 2 ⋅ 2,5 ⋅ 10−9 ⋅ 0,5
 Н 
.
E=
= 0,36 ⋅ 103 
 Кл 
625 ⋅ 10−4

[ E] =

(

)

.
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Відповідь: напруженість поля в четвертій вершині ромба дорівнює 360 Н/Кл і напрямлена до заряду q3 .
2. На відстані r1 = 2 см від нерухомого точкового заряду у вакуумі
напруженість електричного поля цього заряду E1 = 900 Н/Кл.
Визначте напруженість E2 електричного поля цього заряду на
відстані r1 = 10 см від нього.
3. У вертикально напрямленому однорідному електричному полі
перебуває порошина масою 10−9 г й зарядом 3,2 ⋅ 10−17 Кл . Яка
напруженість поля, якщо сила ваги порошини врівноважена
силою електричного поля?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електричне поле — це форма матерії, що існує біля заряджених
тіл і проявляється в дії з деякою силою на будь-яке заряджене
тіло, що перебуває в цьому полі.

yy Напруженість електричного поля E — це векторна величина,
що
 характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили
F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений

 F
у деяку точку поля, до значення q цього заряду: E = .
q
Q
yy Напруженість поля точкового заряду: E =
.
4πε 0 r 2
yy Принцип суперпозиції полів: напруженість електричного поля
системи N зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей по 


лів, створюваних кожним з них окремо: E = E1 + E2 + ... + EN .
yy Лінії напруженості електричного поля (силові лінії) — лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора
напруженості електричного поля.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 2; підр-2: § 1 (п. 2, 3, 4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 1.18; 1.19; 1.20; 1.24.
		
Рів2 № 1.45; 1.46; 1.48, 1.51.
		
Рів3 № 1.58, 1.59; 1.61; 1.68.
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УРОК 3/3
Тема. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі
Мета уроку: ознайомити учнів з роботою електростатичних сил.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Що таке електричне поле?
2. Що таке напруженість електричного поля?
3. Як визначити напруженість поля точкового
заряду?
4. Опишіть основні властивості ліній напруженості

Контроль
знань

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Як обчислити роботу з переміщення заряду
в однорідному електростатичному полі?
28 хв 2. Як обчислити роботу з переміщення заряду
в полі, створеному точковим зарядом?
3. Як пов’язана робота й потенціальна енергія?

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як обчислити роботу з переміщення заряду
в однорідному електростатичному полі


Нехай в однорідному електричному полі напруженістю E позитивний точковий заряд q переміщується із точки 1 з координатою x1 в точку з координатою x2 .
Y


E

+

–

2

s
1
O

x1

α
d
x2

X
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Обчислимо роботу, виконану силами електростатичного поля

під час переміщення цього заряду. Робота, виконана силою F з переміщення тіла, дорівнює A = Fs cosα. У нашому випадку сила


F = qE, а s cos α = d = x2 − x1 .
Виходить, робота сил однорідного електростатичного поля під
час переміщення електричного заряду із точки 1 у точку 2 дорівнює: A1−2 = qE (x2 − x1 ), або A1−2 = qEd.
Якби заряд переміщався із точки 2 у точку 1, то знак роботи
змінився б на протилежний, тому що роботу виконували б проти
сил поля. Очевидно, що під час переміщення заряду q із точки 1
у точку 2 і назад була виконана робота, що дорівнює: A = A1 + A2 .
Оскільки заряд q повернувся у вихідну точку, то система зарядів
залишилася незмінною, а отже, і поле залишилося колишнім.
Кожне поле має певну енергію. Енергія в цьому випадку залишилася незмінною, а оскільки робота є мірою зміни енергії, то сумарна
робота дорівнює нулю: A = 0. Звідси випливає, що A1 = A2 .
Аналогічні міркування можна провести й у випадку, якщо переміщати заряд q із точки 1 у точку 2 і назад по інших траєкторіях.
На підставі вищевикладених міркувань можна зробити висновки:
1) робота в електростатичному полі залежить не від форми шляху,
а тільки від положення точок у полі, між якими переміщається
заряд;
2) робота з будь-якого замкнутого контуру в електростатичному
полі дорівнює нулю.

2. Як обчислити роботу з переміщення заряду в полі,
створеному точковим зарядом
Нехай поле створене позитивним точковим зарядом Q, розташованим у вакуумі, а позитивний пробний заряд q рухається в цьому полі із точки 1 у точку 2.
Припустімо, що спочатку заряд q рухався уздовж радіуса на ділянці 1 → 2′, а потім уздовж дуги на ділянці 2′ → 2. Тоді робота
A1−2 поля під час переміщення заряду із точки 1 у точку 2 дорівнює
сумі робіт A1−2′ і A2′ −2 на цих ділянках:
A1−2 = A1−2′ + A2′ −2 .
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Очевидно, що робота A2′ −2 дорівнює нулю, оскільки в цьому випадку вектор сили в будь-який момент часу перпендикулярний до
вектора переміщення. Щоб визначити роботу A1−2′ , розіб’ємо весь
шлях r заряду на ділянці 1 → 2′ на дуже маленькі відрізки ∆r, на
яких силу можна вважати постійною. Тоді робота ∆A поля на кожному відрізку ∆r дорівнюватиме:
Qq
∆A = F∆r = k 2 ⋅ ∆r.
r
Роботу поля на всьому шляху можна знайти як суму:
r2

r2

r1

r1

A1−2 = ∑ ∆Ai = ∑ Fi ∆ri .
Звідси можна обчислити роботу, яку виконують сили поля,
створеного точковим зарядом Q, під час переміщення пробного заряду q із точки 1 у точку 2:
1 1
A1−2 = kQq  −
 r1 r2


 .

3. Як пов’язана робота й потенціальна енергія
Тіло, що перебуває в потенційному полі, має потенціальну енергію, за рахунок зменшення якої сили поля виконують роботу. Тому
заряджене тіло, поміщене в електричне поле, має потенціальну
енергію. А різниця її значень у довільних точках 1 і 2 дорівнює роботі, яку повинні виконати сили поля, щоб перемістити заряд із
точки 1 у точку 2: A1−2 = Wп1 − Wп2 .
Отже, A1−2 = −∆Wп , де Wп1 і Wп2 — потенціальні енергії заряду
в точках 1 і 2 відповідно.
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Виберемо нульову точку (нагадаємо, що нульовою точкою називається точка, у якій потенціальна енергія заряду дорівнює нулю).
Зазвичай за нульову точку вибирають будь-яку точку, що нескінченно віддалена від зарядів, які створюють поле: Wп → 0, якщо
r → ∞.
У цьому випадку Wп2 = 0, а A1−∞ = Wп1 .
Тобто потенціальна енергія заряду в даній точці електростатичного поля дорівнює роботі, яку повинне виконати поле з переміщення заряду із цієї точки в нескінченність.
Qq
. Таким чином, енергія взаємодії двох точкоr
вих зарядів має сенс роботи, яку повинне виконати електростатичне поле для збільшення відстані між цими зарядами від r до нескінченності.
Якщо система складається із зарядів одного знака, то внаслідок
дії сил відштовхування заряди намагаються віддалитися один від
одного на нескінченно велику відстань.
Тому енергія системи зарядів є позитивною; у результаті видалення зарядів енергія системи зменшується до нуля (графік 1 на рисунку).
Отже, Wп = k

Wп
1
r

O
2

Якщо система складається із зарядів протилежних знаків, тоді
уже не сили поля, а зовнішні сили мають виконати позитивну роботу, щоб віддалити заряди на нескінченно велику відстань. Тому
у разі віддалення зарядів один від одного енергія їх взаємодії буде
збільшуватися до нуля, а від самого початку вона була негативною
(графік 2 на рисунку).
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чи залежить робота з переміщення зарядженого тіла з однієї
точки поля в іншу від форми траєкторії?
2. Які поля називають потенційними?
3. За рахунок якої енергії сили електростатичного поля виконують роботу?
Другий рівень
1. За якої умови переміщення електричного заряду з однієї точки
електричного поля в іншу не потребує витрат енергії?
2. Що називають нульовою точкою потенціальної енергії? Яку
точку найчастіше вибирають за нульову?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Однойменно заряджені тіла зближують. Яку роботу при цьому виконують сили електричного поля — позитивну або негативну? Як змінюється енергія електричного поля: збільшується або зменшується?
2. Як зміниться потенціальна й кінетична енергія позитивного
заряду, що перебуває на порошині, яка вільно переміщається
в полі точкового позитивного заряду у напрямку силової лінії?
3. Як треба переміщати точковий заряд у полі іншого (нерухомого) точкового заряду, щоб потенціальна енергія взаємодії зарядів не змінювалася?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. В однорідному полі під кутом 60° до напрямку силових ліній
переміщується заряд 5 нКл. Визначте роботу поля й зміну потенціальної енергії заряду, якщо напруженість поля дорівнює
30 кН/Кл, а модуль переміщення заряду становить 20 см. Як
зміняться отримані значення, якщо переміщатиметься заряд
–5 нКл?
2. Два однакових точкових заряди по 50 мкКл кожний перебувають на відстані 1 м один від одного. Яку роботу необхідно виконати, щоб зблизити ці заряди до відстані 50 см?
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3. Дві нескінченно довгі паралельні плоскі пластини заряджені
різнойменними зарядами поверхневої густини 3 ⋅ 10−4 Кл/м2 .
Відстань між пластинами дорівнює 1,5 см. Визначте роботу,
яку виконує поле, переміщаючи заряд 2,5 ⋅ 10−6 Кл з однієї пластини на другу.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Робота в електростатичному полі:
1) залежить не від форми шляху, а тільки від положення точок
у полі, між якими переміщається заряд;
2) по будь-якому замкнутому контуру в електростатичному
полі дорівнює нулю.
yy Робота з переміщення заряду в полі, створеному точковим зарядом:
1 1
A1−2 = kQq  −  .
 r1 r2 
yy Потенціальна енергія заряду в певній точці електростатичного
поля дорівнює роботі, яку має виконати поле з переміщення заряду із цієї точки в нескінченність:
Qq
Wп = k
.
r

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 3; підр-2: § 3 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 2.7; 2.8; 2.9; 2.10.
		
Рів2 № 2.11; 2.12; 2.13, 2.14.
		
Рів3 № 2.51, 2.52; 2.53; 2.54.
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УРОК 4/4
Тема. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів
Мета уроку: ознайомити учнів з енергетичною характеристикою
електростатичного поля
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Робота з переміщення заряду в однорідному
електростатичному полі.
2. Робота з переміщення заряду в полі,
створеному точковим зарядом.
3. Зв’язок роботи й потенціальної енергії заряду

Контроль
знань

4 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Потенціал електростатичного поля.
2. Різниця потенціалів.
29 хв 3. Зв’язок напруженості електростатичного
поля з різницею потенціалів.
4. Еквіпотенціальні поверхні

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Потенціал електростатичного поля
Для визначення роботи електростатичного поля необхідно ввести енергетичну характеристику поля. Скористаємося для цього
тим, що кожній точці поля відповідає певна потенціальна енергія
Wp взаємодії заряду q з полем. Але ця енергія не є характеристикою поля — вона залежить від значення заряду q. Оскільки сила,
з якою поле діє на заряд, прямо пропорційна q, потенціальна енергія Wp також прямо пропорційна q. Звідси випливає, що відноWp
шення
не залежить від заряду. Тому ця величина може служиq
ти характеристикою поля в певній точці. Її називають потенціалом
і позначають ϕ.
Потенціал електростатичного поля в певній точці — це скаляр
на величина, що характеризує енергетичні властивості поля
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й дорівнює відношенню потенціальної енергії Wп електричного заряду, розташованого в цій точці поля, до значення q цього заряду:
W
ϕ= п .
q
Якщо в полі, створеному у вакуумі точковим зарядом Q, на відстані r перебуває пробний заряд q, то потенціальна енергія Wп
Qq
взаємодії цих зарядів Wп = k
. Використовуючи цю формулу,
r
одержуємо вираз для обчислення потенціалу ϕ поля, створеного
точковим зарядом Q, у точках на відстані r від цього заряду:
Q
ϕ=k .
r
Щоб однозначно визначити потенціал у будь-якій точці, спочатку необхідно вибрати нульову точку. За таку точку обрана «нескінченність», тобто точка, віддалена на дуже велику відстань:
ϕ → 0, якщо r → ∞.
Якщо Q > 0, то ϕ > 0, а якщо Q < 0, то ϕ < 0.

2. Різниця потенціалів
Потенціал у деякій точці може мати різні значення, пов’язані
з вибором нульової точки, тому важливу роль тут відіграє не сам
потенціал, а різниця потенціалів, що не залежить від вибору нульової точки.
Коли в електростатичному полі заряд рухається із точки 1 у точку 2, це поле виконує роботу, що дорівнює зміні потенціальної
енергії заряду, узятої із протилежним знаком: A1−2 = −∆Wп . Таким
чином, A1−2 = Wп1 − Wп2 .
Скориставшись виразом Wп = qϕ, одержуємо: A1−2 = q (ϕ1 − ϕ 2 ).
A1−2
A
= ϕ1 − ϕ 2 , або ϕ1 − ϕ 2 = 1−2 .
q
q
Різниця потенціалів між двома точками дорівнює відношенню
роботи поля під час переміщення заряду з початкової точки в кінцеву до цього заряду:
A
ϕ1 − ϕ 2 = 1 − 2 .
q
Звідси:
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У СІ роботу виражають у джоулях, а заряд — у кулонах. Тому
різниця потенціалів між двома точками поля дорівнює 1 В, якщо
під час переміщення заряду в 1 Кл із однієї точки в іншу електричне поле виконує роботу в 1 Дж:
1 Дж
[ϕ1 − ϕ2 ] = 1 Кл = 1 В .

3. Зв’язок напруженості електростатичного поля
з різницею потенціалів
Нехай із точки 1 у точку 2 під дією поля переміщується заряд
q.

E

α E
x
O

1


d
2

X

Виконану при цьому роботу можна визначити двома способами:
1) A1−2 = q (ϕ1 − ϕ 2 ); 2) A1−2 = qE cos α = qEx d, де Ex = E cosα — проек
ція вектора E на вісь OX , проведену через точки 1 і 2. Порівнюючи обидва вирази для роботи, одержуємо: q (ϕ1 − ϕ 2 ) = qEx d, звідки

(ϕ1 − ϕ2 ) = Ex d, або остаточно:

¾¾ напруженість електричного поля дорівнює різниці потенціалів, що
припадає на одиницю довжини уздовж лінії напруженості:
E=

ϕ1 − ϕ 2
.
d

Якщо d > 0 (тобто переміщення відбувається в напрямку силових ліній), ϕ1 − ϕ 2 > 0, тобто потенціал зменшується.
Напруженість електричного поля напрямлена у бік убування
потенціалу.
З останньої формули випливає, що одиниця напруженості може
вимірюватися у В/м. Напруженість однорідного поля дорівнює
1 В м, якщо різниця потенціалів між двома точками, з’єднаними
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вектором завдовжки 1 м і напрямленим уздовж напруженості поля,
дорівнює 1 В.

4. Еквіпотенціальні поверхні
Для наочного подання електричного поля, крім силових ліній,
використовують еквіпотенціальні поверхні.
¾¾ Еквіпотенціальна поверхня — це поверхня, у всіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення.
Еквіпотенціальні поверхні тісно пов’язані із силовими лініями
електричного поля. Якщо електричний заряд переміщується по еквіпотенціальній поверхні, то робота поля дорівнює нулю, оскільки
A = −q∆ϕ, а на еквіпотенціальній поверхні ∆ϕ = 0. Оскільки робота
A = Fs cos α, але A = 0 , а F ≠ 0 й s ≠ 0, то cos α = 0, отже, α = 90°.
Силові лінії електростатичного поля перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.
Крім того, силові лінії вказують напрямок максимального
зменшення потенціалу електростатичного поля.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що таке потенціальна енергія?
2. Поблизу тіла, зарядженого позитивно, поміщають незаряджений ізольований провідник. Чи буде його потенціал позитивним або негативним?
3. Напруга між двома точками поля дорівнює 50 В. Що це оз
начає?
4. Як різниця потенціалів між двома точками поля залежить від
роботи електростатичного поля?
5. Наведіть приклади еквіпотенціальних поверхонь.
Другий рівень
1. Чи зміняться показання електрометра, установленого на ізоляційній підставці, якщо заряджений провідник з’єднати з його
корпусом, а стрижень із землею?
2. Чи може бути еквіпотенціальним об’ємне тіло?
3. Чи можуть перетинатися різні еквіпотенціальні поверхні?
4. Чи можуть стикатися еквіпотенціальні поверхні, що відповідають різним потенціалам?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Є два провідники. Один із них має заряд менший, але потенціал
вищий, ніж в іншого. Як будуть переміщатися електричні заряди під час зіткнення провідників? (Відповідь: від провідника
з меншим зарядом до провідника з більшим зарядом.)
2. Точки A і B розташовані на одній силовій лінії однорідного
електричного поля. Куди напрямлена напруженість поля, якщо
потенціал точки B більший, ніж потенціал точки A?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Порошина масою 10−8 г перебуває між горизонтальними пластинами з різницею потенціалів 5 кВ. Відстань між пластинами
5 см. Який заряд порошини, якщо вона висить у повітрі? (Відповідь: 10−15 Кл.)
2. Електрон пролетів прискорювальну різницю потенціалів
−300 B. Визначте швидкість руху електрона, якщо початкова
швидкість його руху дорівнює нулю. Маса електрона
9,1 ⋅ 10−31 кг, а заряд 1,6 ⋅ 10−19 Кл.
Розв’язання. Відповідно до теореми про кінетичну енергію маємо:
mv2 mv02
,
−
2
2
де A — робота сил поля, що дорівнює A = e (ϕ1 − ϕ 2 ). Таким чином,
A = ∆Wк =

e (ϕ 1 − ϕ 2 ) =

mv2
, звідки одержуємо: v =
2

2e (ϕ 2 − ϕ 2 )
m

.

З’ясовуємо значення шуканої величини:

[v ] =

Кл ⋅ В
=
кг
v=

Кл ⋅ Дж
=
Кл ⋅ кг

(

)

Н⋅м
=
кг

2 −1,6 ⋅ 10−19 ⋅ ( −300)
9,1 ⋅ 10

−31

кг ⋅ м
⋅м
м
с2
= .
кг
с

 м
= 107   .
 с

Відповідь: швидкість електрона, що пройшов прискорювальну
різницю потенціалів, 107 м/с.
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Потенціал електростатичного поля в певній точці — це скалярна величина, що характеризує енергетичні властивості поля
й дорівнює відношенню потенціальної енергії Wп електричного
заряду, розташованого в цій точці поля, до значення q цього заряду:
W
ϕ= п .
q
yy Потенціал ϕ поля, створеного точковим зарядом Q, у точках
на відстані r від цього заряду:
Q
ϕ=k .
r
yy Різниця потенціалів між двома точками дорівнює відношенню роботи поля під час переміщення заряду з початкової точки
в кінцеву до цього заряду:
A
ϕ1 − ϕ 2 = 1 − 2 .
q
yy Різниця потенціалів між двома точками поля дорівнює 1 В,
якщо під час переміщення заряду в 1 Кл із однієї точки в іншу
електричне поле виконує роботу в 1 Дж.
1 Дж
[ϕ1 − ϕ2 ] = 1 Кл = 1 В .
yy Напруженість електричного поля дорівнює різниці потенціалів, що припадає на одиницю довжини уздовж лінії напруженості:
ϕ − ϕ2
E= 1
.
d
yy Еквіпотенціальна поверхня — це поверхня, у всіх точках якої
потенціал електростатичного поля має однакове значення.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 4; підр-2: § 3 (п. 2, 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 2.7; 2.8; 2.9; 2.10.
		
Рів2 № 2.35; 2.36; 2.37, 2.38.
		
Рів3 № 2.47, 2.48; 2.49; 2.53.
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УРОК 5/5
Тема. Розв’язування завдань
Мета уроку: поглибити поняття про енергетичну характеристику
електричного поля — різниці потенціалів; розвивати в учнів
логіку мислення під час розв’язання задач різного типу.
Тип уроку: урок закріплення знань.
ПЛАН УРОКУ

Контроль
знань

1. Потенціал електростатичного поля.
2. Різниця потенціалів.
3. Зв’язок напруженості електростатичного поля
з різницею потенціалів.
4. Еквіпотенціальні поверхні

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Засвоєнню й закріпленню знань на знаходження величин, що
характеризують потенціал і різницю потенціалів, допомагає підбір якісних і розрахункових завдань. Залежно від рівня підготовки класу вчитель повинен підібрати такі завдання, щоб учням
було цікаво працювати на уроці. Нижче наводимо орієнтовний перелік завдань, з яких учитель може вибрати необхідні для даного уроку.

1. Якісні завдання
1. Як змінюється потенціальна енергія негативного заряду, що
віддаляється від іншого негативного заряду: збільшується чи
зменшується? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. Як можна змінити потенціал провідної кулі, не торкаючись її
й не міняючи її заряду?
3. Намалюйте орієнтовний вигляд еквіпотенціальних поверхонь
і силових ліній електричного поля позитивного точкового заряду, розташованого над поверхнею землі.
4. Як треба переміщати точковий заряд у полі зарядженої кулі,
щоб потенціальна енергія цього заряду не змінювалася? Чи
обов’язково цей заряд повинен рухатися по колу?
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2. Розрахункові завдання
1. Однорідне електростатичне поле створене двома паралельними
пластинами завдовжки по 3 см. Електрон влітає в це поле зі
швидкістю 2 ⋅ 106 м/с, напрямленою паралельно до пластин. На
яку відстань по вертикалі зміститься електрон до моменту виходу із простору між пластинами, якщо напруга між пласти
нами 4,8  В, а відстань між ними 16  мм? Маса електрона
9,1 ⋅ 10−31 кг, модуль його заряду 1,6 ⋅ 10−19 Кл.
Розв’язання. Виконаємо малюнок, на якому покажемо осі координат, початкове й кінцеве положення електрона, напрямок його
початкової швидкості й прискорення руху.

v0

1
d

–l
X

h

a

+ 2

O
Y

Запишемо рівняння для координат:
x = x0 + v0 x t +

ay t2
ax t2
, y = y0 + v0 y t +
.
2
2

З урахуванням того, що:
x = l, x0 = 0, v0 x − v0 , ax = 0, y = h, y0 = 0, v0 y = 0, ay = a,
одержуємо:
l = v0 t,
h=

at2
.
2

(1)
(2)

З рівності (1) визначаємо час руху t = l / v0 й підставляємо його
в рівність (2): h =

al2
.
2v02
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Під час руху електрона між пластинами на нього діє електрична сила:
U
F= e E= e
(3).
d
Під дією цієї сили електрон набуває прискорення a, яке за друF
гим законом Ньютона дорівнює a = , або з урахуванням формуm
eU
ли (3): a =
. Знаючи прискорення руху електрона, визначимо
md
відстань, на яку зміститься електрон під час руху між пластинами:
e Ul2
h=
.
2mdv02
Визначаємо значення шуканої величини:
Кл ⋅ В ⋅ м2
Дж Н ⋅ м
[h] = кг ⋅ м ⋅ м2 / с2 = Н = Н = м;
1,6 ⋅ 10−19 ⋅ 4,8 ⋅ 9 ⋅ 10−4
h=
= 6 ⋅ 10−3 (м)).
2 ⋅ 9,1 ⋅ 10−31 ⋅ 16 ⋅ 10−3 ⋅ 4 ⋅ 1012
Відповідь: у момент виходу із простору між пластинами електрон
зміститься на відстань 6 мм.
2. Електрон влітає в однорідне електростатичне поле напруженістю 600 В/см, створене двома однаковими горизонтальними
пластинами. Швидкість руху електрона дорівнює 2 ⋅ 107 м/с
й напрямлена паралельно до пластин. Визначте довжину пластин, якщо до моменту виходу із простору між пластинами електрон змістився по вертикалі на 5 мм.
3. Електрон рухається у напрямку лінії напруженості однорідного поля, напруженість котрого 1,2 В/см. Яку відстань він пролетить у вакуумі до повної зупинки, якщо його початкова швидкість 1000 км/с?
4. Швидкість електрона зменшилася від 5000 км/с до нуля. Яку
різницю потенціалів пройшов електрон?

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 4; підр-2: § 3 (п. 1–4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 2.11; 2.12; 2.13; 2.14.
		
Рів2 № 2.39; 2.40; 2.41, 2.42.
		
Рів3 № 2.54, 2.55; 2.56; 2.58.
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УРОК 6/6
Тема. Провідники в електростатичному полі
Мета уроку: навчити учнів пояснювати з погляду електронної теорії
явища, що відбуваються в провідниках, поміщених в електрич
не поле.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Електростатична індукція.
2. Екранувальна дія провідників.
3. Відеофрагмент: «Провідники в електричному полі»

Демонстрації

6 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Особливості внутрішньої будови провідників.
2. Електростатичні властивості провідників.
27 хв
3. Застосування електростатичних властивостей провідників

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Особливості внутрішньої будови провідників
Будь-яка речовина складається з молекул, атомів або іонів, які,
у свою чергу, містять заряджені частинки. Тому, якщо тіло помістити в електричне поле, це зумовить певні зміни в речовині, з якої
виготовлено тіло.
За електричними властивостями речовина ділиться на провідники, діелектрики й напівпровідники.
¾¾ Провідниками називають речовини, здатні проводити електричний
струм.
У провідниках є заряджені частинки, які можуть вільно переміщатися в речовині.
Кращі провідники — це метали. Справа в тому, що в атомах металів зовнішні електрони слабко пов’язані зі своїми атомами й тому
легко відриваються від них і «усуспільнюються», стаючи власністю всього шматка металу загалом.
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Провідниками є також розчини солей (наприклад, кам’яної
солі). У цьому випадку роль вільних зарядів відіграють позитивно
й негативно заряджені іони.

2. Електростатичні властивості провідників
Властивість 1. Напруженість електростатичного поля усередині
провідника дорівнює нулю.
Помістимо провідник в електростатичне поле. Під дією електричних сил рух вільних електронів стане напрямленим. Певна ділянка на поверхні провідника набуває негативного заряду, а протилежна — позитивного.

E0

E′

–

+

–

+

–

+
–

+

 

E = E0 − E′ = 0

Таким чином, на поверхні провідника з’являються наведені (індуковані) електричні заряди, при цьому сумарний заряд провідника залишається незмінним. Описане явище називається електростатичною індукцією.

¾¾ Електростатична індукція — це явище перерозподілу електричних
зарядів у провіднику, поміщеному в електростатичне поле, у результаті чого на поверхні провідника виникають електричні заряди.

Індуковані заряди, що виникають, створюють своє електричне

поле напруженістю E ′, напрямлене у бік, протилежний напруже
ності E0 зовнішнього поля. Процес перерозподілу зарядів у провіднику буде тривати доти, поки створюване індукованими зарядами
поле усередині провідника повністю компенсує зовнішнє поле. На 

пруженість E = E0 + E ′ результуючого поля усередині провідника
дорівнює нулю.
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Властивість 2. Поверхня провідника є еквіпотенціальною.
Це твердження є наслідком співвідношення між напруженістю
ϕ − ϕ2
поля й різницею потенціалів: E = 1
.
d
Якщо напруженість поля усередині провідника дорівнює нулю,
то різниця потенціалів також дорівнює нулю, тому потенціали
у всіх точках провідника однакові, тобто поверхня провідника є еквіпотенціальною.
Властивість 3. Весь статичний заряд провідника сконцентрований
на його поверхні.
Ця властивість є наслідком закону Кулона й властивості однойменних зарядів відштовхуватися.
Властивість 4. Вектор напруженості електростатичного поля провідника напрямлений перпендикулярно до його поверхні.

Припустімо, що в деякій точці поверхні провідника вектор E
напруженості електростатичного поля спрямований під кутом до
поверхні провідника. Розкладемо цей вектор на дві складові: нор

мальна En , перпендикулярна до поверхні, і тангенціальна Eτ , напрямлена по дотичній до поверхні.

E


n


En


Eτ


Під дією Eτ електрони будуть напрямлено рухатися по поверхні, але це не означає, що по поверхні провідника протікає струм,
а це, у свою чергу, суперечить електростатичності. Отже, у випадку

 
рівноваги зарядів: Eτ = 0, а E = En .
Властивість 5. Електричні заряди розподіляються на поверхні провідника так, що напруженість електростатичного поля провідника виявляється більшою на виступах провідника й меншою на його западинах.
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Розглянемо провідник неправильної форми. Будь-яке заряджене тіло на великих відстанях від нього можна вважати точковим
зарядом, еквіпотенціальні поверхні якого мають вигляд концентричних сфер. Таким чином, у міру видалення від провідника еквіпотенціальні поверхні поблизу провідника, що повторюють форму
його поверхні, повинні поступово й плавно набувати вигляду сфери. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо еквіпотенціальні поверхні будуть згущені біля виступів провідника й розріджені
біля западин.

E1


E2

E3

E1 < E2 < E3

Там, де еквіпотенціальні поверхні розташовані густіше, напруженість поля, перпендикулярна до поверхні провідника, більша,
а там, де розташовані рідше, — напруженість поля менша.

3. Застосування електростатичних властивостей
провідників
Електростатичний захист. Відсутність електричного поля й зарядів усередині провідника використовують для створення так званого електростатичного захисту. Оскільки заряди на провіднику
розташовуються на його поверхні, розподіл зарядів буде однаковим для суцільного й порожнього провідників — наприклад, для
кулі й сфери такого ж радіуса. Отже, поле усередині провідної сфери або будь-якої іншої замкнутої області, оточеної провідником,
дорівнює нулю. Тому чутливі до електричного поля прилади розміщують у металеві ящики.
Електростатичний захист використовують і для того, щоб захистити людей, які працюють із пристроями, що перебувають
у сильному електричному полі: у такому випадку металевою сіткою оточують простір, у якому перебувають працівники.
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Заземлення. Щоб розрядити невелике тіло, його необхідно
з’єднати провідником із тілом великих розмірів, адже на тілі знач
них розмірів накопичується потужний електричний заряд. Отже,
якщо одна із заряджених куль значно більша за іншу, то після їх
з’єднання практично весь заряд опиниться на більшій кулі. Цей
висновок справедливий і для провідних тіл довільної форми.
Часто як тіло значних розмірів використовують всю земну
кулю: прилади, на яких не повинен збиратися електричний заряд,
«заземлюють» — приєднують до масивного провідника, закопаного в землю. Уважають, що потенціал заземленого тіла дорівнює
нулю.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що таке «вільні заряди»? У яких речовинах вони є?
2. Звідки беруться вільні заряди усередині металевого провід
ника?
3. Чому дорівнює напруженість електричного поля усередині ізольованого провідника під час рівноваги вільних зарядів?
4. Приклади використання електростатичного захисту.
5. Навіщо застосовують заземлення?
Другий рівень
1. Чому під час рівноваги вільних зарядів напруженість електричного поля усередині ізольованого провідника дорівнює нулю?
2. За рахунок якої енергії відбувається поділ електричних зарядів
під час електростатичної індукції?
3. Чому усередині провідника всі точки мають однаковий потен
ціал?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи можуть притягуватися однойменно заряджені тіла?
Розв’язання. Можуть, якщо вони розташовані на незначній відстані й заряд одного тіла набагато перевищує заряд другого.
2. До кондуктора зарядженого електрометра підносять (не торкаючись його) незаряджене провідне тіло. Як і чому змінюється
відхилення стрілки електрометра?

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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3. Як за допомогою негативно зарядженої металевої кульки й не
зменшуючи її заряду, негативно зарядити інша таку саму
кульку?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Смужка з алюмінієвої фольги лежить на дерев’яному столі. До її
краю підносять заряджену ебонітову паличку. Як зміниться сила
взаємодії між смужкою й паличкою, якщо смужку вкоротити?
2. Дві металеві кулі підвішені на діелектричних нитках так, що
торкаються одна одної. Як можна передати їм електричний заряд, не торкаючись кожної з кульок?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Провідниками називають речовини, здатні проводити електричний струм.
yy Провідник, поміщений в електростатичне поле, має такі властивості: напруженість поля усередині провідника дорівнює
нулю; поверхня провідника є еквіпотенциальною; весь статичний заряд провідника зосереджений тільки на його поверхні;
вектор напруженості електростатичного поля провідника напрямлений перпендикулярно до його поверхні; електричні заряди розподіляються на поверхні провідника так, що напруженість поля провідника виявляється більшою на виступах провідника й меншою на його западинах.
yy Електростатична індукція — це явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику, поміщеному в електростатичне
поле, внаслідок чого на поверхні провідника виникають електричні заряди.
yy Електростатичний захист: будь-який об’єкт можна захистити
від дії електростатичного поля, помістивши його всередину замкнутої провідної (найчастіше металевої) оболонки.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 5; підр-2: § 2 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 2.6; 2.20; 2.21; 2.22.
		
Рів2 № 2.23; 2.24; 2.26; 2.28.
		
Рів3 № 2.45, 2.50; 2.51; 2.57.
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УРОК 7/7
Тема. Діелектрики в електростатичному полі
Мета уроку: навчити учнів пояснювати з позиції електронної теорії
явища, що відбуваються в діелектриках, поміщених в електрич
не поле.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Провідники в електростатичному полі.
2. Явище електростатичної індукції.
3. Чому електричне поле діє на незаряджені
предмети?

Демонстрації

5 хв

1. Розподіл заряду на поверхні діелектрика.
2. Відеофрагмент: «Діелектрики в електричному полі»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Особливості внутрішньої будови діелектриків.
2. Як електростатичне поле впливає на діелек24 хв
трик?
3. Як діелектрик впливає на електростатичне
поле?

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Особливості внутрішньої будови діелектриків
Діелектриками називають речовини, які погано проводять електричний струм. За звичайних умов у них практично відсутні вільні заряди. Залежно від хімічної будови діелектрики розділяють на
три групи.
1. Неполярні діелектрики — речовини, молекули (атоми) яких неполярні: у них за відсутності зовнішнього електричного поля
центри мас позитивних і негативних зарядів збігаються. Наприклад, інертні гази (аргон, ксенон); гази, що складаються із
симетричних двохатомних молекул (кисень, водень, азот); деякі органічні рідини (масло, бензин); із твердих тіл — пластмаси.

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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2. Полярні діелектрики — речовини, молекули яких полярні: у них
за відсутності зовнішнього електричного поля центри мас позитивних і негативних зарядів не збігаються. Прикладом полярного діелектрика є вода.
Молекули води, як і інших полярних діелектриків, являють собою мікроскопічні електричні диполі.
Електричний диполь — електронейтральна сукупність рівних за
модулем і протилежних за знаком двох зарядів, розташованих на
деякій відстані один від одного.
За відсутності зовнішнього електростатичного поля дипольні
молекули завдяки тепловому руху розташовуються безладно. Тому
векторна сума напруженостей полів, створених дипольними молекулами діелектрика, дорівнює нулю.
3. Іонні діелектрики — речовини, що мають іонну структуру. Серед
них солі й луги: натрій хлорид натрію ( NaCl ), калій хлорид
( KCl ) і т. ін. За відсутності зовнішнього електростатичного
поля кожна комірка і кристал загалом є електронейтральним.

2. Як електростатичне поле впливає на діелектрик?
Внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле призводить до поляризації діелектрика. Механізм поляризації різних типів
діелектриків різний, оскільки його визначає характер хімічного
зв’язку в діелектриках.
Пд час поляризації неполярних діелектриків проявляється
електронний (деформаційний) механізм. Під дією зовнішнього
електростатичного поля молекули неполярних діелектриків поляризуються: позитивні заряди зміщуються в напрямку вектора

напруженості E0 цього поля, а негативні — у протилежному напрямку.
Зрештою, молекули перетворюються в електричні диполі, розташовані ланцюжками уздовж силових ліній зовнішнього поля.
У результаті на поверхнях з’являються нескомпенсовані зв’язані
заряди протилежних знаків, що утворюють своє поле, напруже

ність E ′ якого напрямлена назустріч напруженості E0 зовнішнього поля.
У процесі поляризації полярних діелектриків виникає орієнтовна поляризація. Під дією зовнішнього поля дипольні молекули
діелектрика намагаються повернутися так, щоб їхні осі були
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розташовані уздовж силових ліній поля, але тепловий рух молекул
заважає цьому процесу. Тому виникає лише часткове впорядкування дипольних моментів. Наявність упорядкування в розташуванні
молекул призводить до того, що на поверхнях діелектрика
з’являються нескомпенсовані заряди протилежних знаків. Ці за
ряди утворюють своє поле, напруженість E ′ якого напрямлена на
зустріч напруженості E0 зовнішнього поля.
У процесі поляризації іонних діелектриків спостерігається іонна поляризація. Внаслідок дії зовнішнього поля іони різних знаків
зміщуються в протилежних напрямках, через що на гранях кристала з’являються нескомпенсовані зв’язані заряди, тобто кристал
поляризується.
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що поляризацію діелектриків можна визначити як процес появи орієнтованих диполів або
орієнтації диполів, які існують у діелектрику, під дією зовнішнього електростатичного поля.

3. Як діелектрик впливає на електростатичне поле
Отже, внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле
призводить до появи зв’язаних зарядів на поверхні діелектрика.

Зв’язані заряди створюють електричне поле напруженістю E ′, яка
усередині діелектрика напрямлена протилежно до вектора напру
женості E0 зовнішнього поля. Завдяки цьому поле усередині ді

електрика слабшає. У результаті напруженість E результуючого
поля усередині діелектрика виявляється за модулем меншою, ніж

напруженість E0 зовнішнього поля: E = E0 − E ′. Зменшення моду
ля напруженості E електростатичного поля в речовині, порівняно

з модулем напруженості E0 електростатичного поля у вакуумі, характеризується фізичною величиною, яку називають діелектричною проникністю ε речовини:
E
ε= 0 .
E
Зменшення напруженості електричного поля в діелектрику в ε
разів призводить до такого самого зменшення сили електростатичної взаємодії точкових зарядів у цьому діелектрику.
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Тому закон Кулона для точкових зарядів, розташованих у діелектрику, має вигляд:
q1 ⋅ q2
.
4πε 0 εr 2
Формули для розрахунку напруженості й потенціалу поля,
створеного точковим зарядом Q , розташованим у діелектрику, мають вигляд:
F=

E=

Q

,
4πε 0 εr 2
Q
ϕ=
.
4πε 0 εr

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
У чому полягає особливість будови діелектриків?
Чому за нормальних умов діелектрик не має свого електричного поля?
Чим відрізняються полярні діелектрики від неполярних?
Чому діелектрик послабляє електростатичне поле?

Другий рівень
1. У чому полягають особливості електризації діелектриків?
2. Чому незаряджені тіла, виготовлені з діелектрика, притягуються до заряджених тіл?
3. Чому діелектрична проникність різних речовин має різні значення?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Силові лінії однорідного електростатичного поля напрямлені вертикально. Накресліть картину силових ліній цього поля,
коли в ньому розташована горизонтальна скляна пластинка.
2. Над кондуктором зарядженого електрометра розташували незаряджену пластину з оргскла. Як зміниться після цього відхилення стрілки електрометра?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Поясніть, чому часточки манної крупи в касторовій олії «вишиковуються» уздовж силових ліній сильного електричного поля.
2. Дві маленькі кульки, заряди яких однакові за модулем, перебуваючи в трансформаторному мастилі на відстані 50 см одна
від одної, взаємодіють із силою 2,2 мН. Визначте модуль заряду
кожної кульки. Діелектрична проникність трансформаторного
мастила 2,2.
3. Заряджена металева кулька масою 40 м і об’ємом 4,2 см3 перебуває в посудині з маслом. Після того як систему помістили в однорідне електростатичне поле напруженістю 4 МВ/м, кулька
спливла, опинившись на іншій глибині. Визначте заряд кульки.
Густина масла 800 кг / м3 , діелектрична проникність — 5.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електричний диполь — електронейтральна сукупність двох
рівних за модулем і протилежних за знаком зарядів, розташованих на деякій відстані один від іншого.
yy Поляризацію діелектриків можна визначити як процес появи
орієнтованих диполів або орієнтації диполів, які існують у ді
електрику, під дією зовнішнього електростатичного поля.
yy Поділ зарядів у діелектрику під дією електричного поля (поляризація діелектрика) призводить до ослаблення електричного
поля усередині діелектрика й появи зв’язаних зарядів на його
поверхні.
yy Діелектрична проникність діелектрика ε показує, у скільки
разів зменшується електрична взаємодія в безмежному одноF
рідному діелектрику порівняно з вакуумом: ε = 0 . У стільки
F
ж разів ослаблюється й електричне поле в діелектрику.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 6; підр-2: § 2 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 2.5; 2.17; 2.18; 2.19.
		
Рів2 № 2.25; 2.31; 2.32, 2.43.
		
Рів3 № 2.59, 2.60; 2.61; 2.62.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 1.

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 1
«НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. ПРОВІДНИКИ
Й ДІЕЛЕКТРИКИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ»
Завдання 1 (1,5 бала)
В електричне поле зарядженої кулі помістили на однаковій відстані від центра кулі дві маленькі кульки із зарядами q і 2q.
А На обидві кульки з боку електричного поля діють однакові
сили.
Б На кульку із зарядом q діє сила, більша, ніж на кульку із
зарядом 2q.
В На кульку із зарядом 2q діє сила, більша, ніж на кульку із
зарядом q .
Г Модуль електричної сили обернено пропорційний модулю
заряду тіла, на яке вона діє.

Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку зображені лінії напруженості поля позитивного
і негативного точкових зарядів.

А
Б
В
Г

Густота ліній напруженості обернено пропорційна модулю
напруженості.
Лінії напруженості починаються на негативних зарядах
і закінчуються на позитивні.
Лінії напруженості електричного поля не перетинаються.
Напруженість поля в цій точці перпендикулярна до линій
напруженості електричного поля.
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Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, відзначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Закон Кулона.
Б Закон збереження електричного заряду.
В Напруженість поля точкового заряду.
Г Принцип суперпозиції електричних полів.
Q
1 E=k 2 .
r
Q
2 E=
.
2ε 0 S
Qq
3 F=k 2 .
r
 

4 E = E1 + E2 + ... .
5 q1 + q2 + q3 + ... = const .

Завдання 4 (5 балів)
Який заряд повинна мати порошина масою 0,1 мг, щоб вона
«висіла» у напрямленому догори електростатичному полі напруженістю 1 кН/Кл?

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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УРОК 8/8
Тема. Електроємність. Конденсатори
Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям електричної ємності про
відника.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

Самостійна робота № 1 «Напруженість елек15 хв тричного поля. Провідники й діелектрики
в електричному полі»

Демонстрації

2 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Що таке електроємність?
2. Конденсатор.
3. Електроємність плоского конденсатора.
23 хв
4. Як обчислити електроємність батареї
конденсаторів?
5. Для чого потрібні конденсатори?

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

Електроємність плоского конденсатора

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що таке електроємність?
Електроємність характеризує здатність провідників накопичувати електричний заряд, а отже, і електроенергію.
¾¾ Електроємність відокремленого провідника C — скалярна величина, що характеризує здатність провідника накопичувати заряд
і дорівнює відношенню значення q електричного заряду до його потенціалу ϕ :
q
C= .
ϕ
1 Кл
Одиницею електроємності в СІ є [C ] =
= 1 Ф. На честь ан1В
глійського фізика М. Фарадея ця одиниця названа фарадом.
1 фарад — ємність провідника, у якого зміна заряду на 1 Кл
спричиняє зміну потенціалу на 1 В.
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Для практичних цілей використовують малі частки фарада:
1 мкФ = 10−6 Ф; 1 пФ = 10−12 Ф.

2. Конденсатор
Виявилося, що для накопичення зарядів зручно використовувати два провідники, яким передають заряди протилежних знаків,
однакових за модулем.
¾¾ Конденсатор — це два провідники (обкладки), розділені шаром діелектрика, товщина якого набагато менша від розмірів провідників.
Зарядом конденсатора q називають модуль заряду однієї з його
обкладок (сумарний заряд обох обкладок дорівнює нулю). Заряд
конденсатора визначає напруга на цьому конденсаторі (різниця потенціалів між двома обкладками).
Для заряджання конденсатора зазвичай його обкладки
з’єднують із полюсами батареї акумуляторів. Внаслідок цього на
обкладках з’являються однакові за модулем, але протилежні за
знаком заряди. Результат не зміниться, якщо з’єднати з полюсом
батареї тільки одну обкладку, заземливши іншу.
Відношення значення q заряду цього конденсатора до різниці
потенціалів (ϕ1 − ϕ 2 ) між його обкладками не залежить ні від q, ні

від (ϕ1 − ϕ 2 ) і може служити характеристикою конденсатора.
¾¾ Електроємність конденсатора С — скалярна величина, що характеризує здатність конденсатора накопичувати заряд і дорівнює відношенню значення заряду q однієї з обкладок до різниці потенціалів
(ϕ 1 − ϕ 2 ) :
C=

q
.
ϕ1 − ϕ 2

3. Електроємність плоского конденсатора
Плоский конденсатор являє собою систему із двох плоских паралельних пластин площею S кожна. Відстань між пластинами d
набагато менша від їхніх лінійних розмірів.
Досліди показують, що в разі віддалення однієї пластини від
другої різниця потенціалів між ними збільшується, а це свідчить
про зменшення ємності конденсатора. Відповідно в разі зменшення
відстані між пластинами ємність конденсатора збільшується. Тоб-
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то електроємність конденсатора змінюється обернено пропорційно
відстані між пластинами:
1
C 
.
d
Не змінюючи відстані між пластинами, одну з них зрушуємо
убік — площа пластини зменшується. Акцентуємо увагу учнів на
збільшенні показань електрометра, тобто електроємність конденсатора прямо пропорційна робочій площі пластин:
C  S.
Дослідним шляхом можна переконатися також, що ємність
конденсатора не залежить від матеріалу й товщини його пластин,
але залежить від властивостей діелектрика, що перебуває між
ними:
C  ε.
Таким чином, електроємність плоского конденсатора визначають формулою:
εε S
C= 0 .
d
Оскільки відстань d між пластинами можна зробити дуже малою, електроємність плоского конденсатора може бути доволі знач
ною.

4. Як обчислити електроємність батареї конденсаторів?
Розглянемо батарею, що складається із трьох конденсаторів ємностями C1 , C2 , C3 відповідно.
+

C1
–

+

C2
–

+

C3
–
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У випадку паралельного з’єднання конденсаторів, позитивно заряджені обкладки всіх конденсаторів з’єднують в один вузол, а негативно заряджені — в інший. У цьому випадку загальний заряд q
батареї конденсаторів дорівнює:
q = q1 + q2 + q3 .
З’єднані в один вузол обкладки являють собою один провідник,
тому різниця потенціалів (напруга) між обкладками всіх конденсаторів однакова:
U = U1 = U2 = U3 .
Оскільки q = CU, q1 = C1U, q2 = C2U, q3 = C3U, то
CU = C1U + C2U + C3U.
Отже, електроємність батареї конденсаторів:
C = C1 + C2 + C3 .
У випадку послідовного з’єднання конденсатори з’єднують між собою різнойменно зарядженими обкладками.
C1
+

– +

C2

C3

– +

–

У цьому випадку потенціали різнойменно заряджених обкладок розташованих поряд конденсаторів однакові.
За послідовного з’єднання конденсаторів заряд всіх конденсаторів однаковий, тому що, наприклад, права пластина конденсатора C1 й ліва пластина конденсатора C2 утворюють замкнуту систему, повний заряд якої дорівнює нулю. Отже,
q = q1 = q2 = q3 .
Напруга на батареї послідовно з’єднаних конденсаторів дорівнює: U = U1 + U2 + U3 .

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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q
q
q
q
, U1 =
, U2 =
, U3 =
, то
C
C1
C2
C3
q
q
q
q
=
+
+
.
C C1 C2 C3
Отже, електроємність батареї конденсаторів:
1
1
1
1
=
+
+
.
C C1 C2 C3
Якщо батарея конденсаторів містить n паралельно з’єднаних
конденсаторів електроємністю C ′ кожний, то:
C = nC ′.
Якщо батарея конденсаторів містить n послідовно з’єднаних
конденсаторів електроємністю C ′ кожний, то:
1
n
C′
=
, або C =
.
C C′
n
Оскільки U =

5. Для чого потрібні конденсатори?
У сучасній техніці складно знайти галузь, де б не застосовували конденсатори. Без них не може обійтися радіотехнічна й телевізійна апаратури (настроювання коливальних контурів), радіолокаційна техніка (одержання імпульсів великої потужності), телефонія й телеграфія, обчислювальна техніка, електровимірювальна
техніка, лазерна техніка. І це далеко не повний перелік.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Що таке відокремлений провідник?
Від чого залежить електроємність?
Що відбудеться з різницею потенціалів на пластинах зарядженого конденсатора, якщо зменшити відстань між ними?
Що відбудеться з різницею потенціалів на пластинах зарядженого конденсатора, якщо площу пластин збільшити?

Другий рівень
1. Чи правильним є твердження: під зарядом конденсатора розуміють суму зарядів його обкладок?
2. Чи зміниться різниця потенціалів пластин плоского повітряного конденсатора, якщо одну з них заземлити?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо
збільшити робочу площу пластин у 2 рази?
2. Відстань між пластинами плоского конденсатора збільшили
в 4 рази. Як змінилася ємність конденсатора?
3. Для чого простір між обкладками конденсатора заповнюють діелектриком?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Чотири однакових конденсатори з’єднані в одному випадку паралельно, а в іншому — послідовно. У якому випадку ємність
батареї конденсаторів більша й у скільки разів?
2. Два конденсатори ємностями 2 і 1 мкФ з’єднані послідовно
й підключені до джерела напругою 120 В. Визначте напругу
між обкладками першого й напругу між обкладками другого
конденсаторів.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електроємність відокремленого провідника C — скалярна величина, що характеризує здатність провідника накопичувати
заряд і дорівнює відношенню значення q електричного заряду
до його потенціалу ϕ :
q
C= .
ϕ
yy 1 фарад — ємність провідника, у якого зміна заряду на 1 Кл
спричиняє зміну потенціалу на 1 В.
yy Конденсатор — це два провідники (обкладки), розділені шаром
діелектрика, товщина якого набагато менше від розмірів провідників.
yy Електроємність конденсатора C — скалярна величина, що характеризує здатність конденсатора накопичувати заряд і дорівнює відношенню значення заряду q однієї з обкладок до різниці потенціалів (ϕ1 − ϕ 2 ) :
C=

q
.
ϕ1 − ϕ 2

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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yy Електроємність плоского конденсатора визначають формулою:
εε S
C= 0 .
d
yy У разі паралельного з’єднання конденсаторів загальна ємність
батареї дорівнює:
C = C1 + C2 .
yy У разі послідовного з’єднання конденсаторів загальна ємність
батареї дорівнює:
1
1
1
=
+
.
C C1 C2

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 7; підр-2: § 4 (п. 1, 2, 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 3.11; 3.12; 3.14; 3.15.
		
Рів2 № 3.25; 3.26; 3.28; 3.30.
		
Рів3 № 3.47, 3.48; 3.49; 3.50.
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УРОК 9/9
Тема. Енергія електричного поля
Мета уроку: ознайомити учнів з енергією, що запасена в електрич
ному полі конденсатора.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

Контроль
знань

5 хв

1. Електроємність відокремленого провідника.
2. Що таке конденсатор? Для чого його
використовують?
3. Чому дорівнює електроємність плоского конденсатора?
4. Як обчислити електроємність батареї конденсаторів?

Демонстрації

3 хв

Енергія зарядженого конденсатора

Вивчення
нового
матеріалу

1. Енергія плоского конденсатора.
25 хв 2. Об’ємна густина енергії електричного поля.
3. Застосування конденсаторів

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Енергія плоского конденсатора
Заряджений конденсатор, як і будь-яке заряджене тіло, має
енергію. Обчислимо енергію зарядженого до напруги U плоского
конденсатора, що має ємність C і заряд q .
Під час розряджання конденсатора напруга U на його обкладках змінюється прямо пропорційно заряду q конденсатора, оскільq

ки електроємність C конденсатора  C =  в цьому випадку не

U
змінюється.
Графік залежності U (q ) має вигляд, показаний на рисунку. Подумки розділимо весь заряд конденсатора на маленькі «порції» ∆q
і будемо вважати, що під час втрати кожної такої «порції» заряду
напруга на конденсаторі практично не змінюється. Таким чином,
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одержимо ряд смужок, кожна з яких відповідає зменшенню заряду
конденсатора на ∆q .
U
A

U′

∆q

O

B

q

Площа кожної смужки, показаної на рисунку, дорівнює ∆qU′,
де U ′ — напруга, за якої конденсатор втратив дану «порцію» заряду ∆q. Оскільки A = qU, то площа даної смужки чисельно дорівнює
роботі, яку виконує поле в разі втрати конденсатором заряду ∆q.
Зрозуміло, що повну роботу, виконувану полем під час зміни заряду конденсатора від q до 0, визначають площею фігури під графіком залежності U (q ), тобто площею трикутника AOB .
Отже, A =

qU
. З огляду на те, що q = CU, одержуємо:
2
CU 2
q2
.
A=
або A =
2
2C

З іншого боку, робота, виконана під час розряджання конденсатора, дорівнює зміні енергії ∆Wп електричного поля:
A = − ∆Wп = Wп 0 − 0 = Wп 0 .
Отже,
Wп0 =

qU CU 2
q2
=
=
.
2
2
2C

Таким чином, енергія Wп зарядженого до напруги U конденсатора, що має електроємність C і заряд q, дорівнює:
Wп =

qU CU 2
q2
=
=
.
2
2
2C
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2. Об’ємна густина енергії електричного поля
Виразимо енергію електричного поля конденсатора через характеристику поля. Для цього виразимо напругу через напруженість ( U = Ed ) і скористаємося виразом для електроємності плоскоεε S
го конденсатора C = 0 .
d
CU 2
Після підстановки наведених формул у формулу Wп =
2
одержимо:
Wп =

ε εE2
CE2d2 ε 0 εSE2d2 ε 0 εE2
=
=
Sd = 0
V.
2
2d
2
2

Аналізуючи останню формулу, доходимо висновку, що енергія
однорідного поля прямо пропорційна об’єму, який займає поле.
У зв’язку із цим говорять про енергію одиниці об’єму поля, так зваW
ну об’ємну густину енергії wэл = п .
V
ε 0 εE2
.
2
Одиниця об’ємної густини енергії в СІ — джоуль на кубічний
метр ( Дж м3 ).
wэл =

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. За допомогою якого досліду можна переконатися в тому, що заряджений конденсатор має енергію?
2. Як зміниться енергія електричного поля конденсатора у разі
збільшення його заряду в 3 рази?
3. Яку небезпеку становлять знеструмлені кола, у яких є конденсатори?
Другий рівень
1. Чи можна збільшити енергію зарядженого розсувного конденсатора, не змінюючи різниці потенціалів на його пластинах?
2. Чи можна збільшити енергію зарядженого конденсатора, не
змінюючи заряду його пластин?

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Пластини плоского конденсатора розводять. У якому випадку
доведеться виконати більшу роботу: а) конденсатор увесь час
підключений до джерела напруги; б) конденсатор відключений
від джерела після заряджання?
2. Конденсатор з рідким діелектриком після заряджання відімкнули від джерела напруги. Як зміниться енергія електричного поля конденсатора, якщо з нього витече рідкий діелектрик?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Конденсатор 1 зарядили до різниці потенціалів 100 В, відімкнули від джерела напруги й паралельно приєднали до конденсатора 2. Знайдіть енергію іскри, що проскочила в момент приєднання конденсаторів, якщо ємність конденсатора 1 дорівнює
0,5 мкФ, а конденсатора 2 — 0,4 мкФ.
Розв’язання. Енергія зарядженого конденсатора 1:
C1U12
.
2
Після приєднання конденсатора 2 енергія батареї дорівнюва
тиме:
W1 =

CU 2
,
2
де C — ємність батареї конденсаторів, U — напруга на ній. Ємність батареї, що складається з двох конденсаторів:
C = C1 + C2 .
W2 =

За умовою завдання конденсатор 1 було відключено від джерела
напруги, тому q1 = q, де q1 и q — заряди конденсатора 1 і батареї
відповідно. Тоді з урахуванням q1 = C1U1 і q = CU одержуємо:
CU
C1U1 = CU. Отже, U = 1 1 . Підставивши вираз для C й U у форC
мулу для W2 , одержуємо:
W2 =

C12U12
.
2 (C1 + C2 )
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Енергію іскри знайдемо з умови:
∆W = W1 − W2 =

C1C2U12
.
2 (C1 + C2 )

Визначимо значення шуканої величини:
Кл ⋅ В2
Ф ⋅ Ф ⋅ В2
= Ф ⋅ В2 =
= Дж.
Ф
В
5 ⋅ 10−7 ⋅ 4 ⋅ 10−7 ⋅ 104
∆W =
= 1 ⋅ 10−3 ( Дж).
2 ⋅ 9 ⋅ 10−7

[W ] =

Відповідь: енергія іскри дорівнює 1 мДж.
2. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику під час розряджання через нього конденсатора ємністю 100 мкФ, зарядженого до різниці потенціалів 1,2 кВ?
3. Конденсатор ємністю 20 мкФ, заряджений до напруги 500 В,
розряджають через лампу. Визначте середню потужність струму в лампі, якщо розряд триває 10 мс.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Енергія зарядженого конденсатора:
Wп =

qU CU 2
q2
=
=
.
2
2
2C

yy Енергія електричного поля:
Wп =

ε 0 εE2
V.
2

yy Густина енергії електричного поля:
wэл =

Домашнє завдання

ε 0 εE2
.
2

1. Підр-1: § 8; підр-2: § 4 (п. 4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 3.20; 3.21; 3.22; 3.23.
		
Рів2 № 3.42; 3.43; 3.44; 3.45.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 2.
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ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 2
«ПОТЕНЦІАЛ І РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ.
ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Протон переміщується в електричному полі, лінії напруженості якого показані на рисунку.
2
1
3

А
Б
В
Г

На рисунку показані лінії напруженості поля, створеного
негативним зарядом.
На протон у точці 1 діє сила, напрямлена вниз.
Під час переміщення протона із точки 2 у точку 3 електричне поле виконує негативну роботу.
Пунктиром на рисунку показана еквіпотенціальна по
верхня.

Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку зображена схема з’єднання двох конденсаторів.
1 нФ

А
Б
В
Г

2 нФ

Загальна ємність конденсаторів більше за 1 нФ.
Якщо зблизити пластини другого конденсатора, загальна
ємність конденсаторів зменшиться.
Якщо перший конденсатор заповнити діелектриком, загальна ємність конденсаторів зменшиться.
Загальна ємність конденсаторів менша за 1 нФ.
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Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Електроємність конденсатора.
Б Електроємність плоского конденсатора.
В Послідовне з’єднання конденсаторів.
Г Паралельне з’єднання конденсаторів.
1 C = C1 + C2 + C3 .
1
1
1
1
=
+
+
2
.
C C1 C2 C3
q
3 C=
.
∆ϕ
εε S
4 C= 0 .
d
∆ϕ
5 C=
.
q

Завдання 4 (5 балів)
Конденсатор електроємністю 0,05 мкФ з’єднали із джерелом
струму, внаслідок чого він дістав заряд 50 нКл. Визначте напруженість поля між пластинами конденсатора, якщо відстань між ними
0,5 мм.

Електродинаміка. 1. Електричне поле
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УРОК 10/10
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електричне поле»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного
оцінювання знань. Під час підготовки до тематичного оцінювання
знань необхідно приділити увагу трьом групам питань:
1) Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.
2) Електричне поле. Напруженість. Робота електричного поля.
Різниця потенціалів.
3) Електроємність. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.
На цьому уроці, узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів.
З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною
відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.
Таке використання тестів дає можливість оперативного зворотного зв’язку й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до
цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При
цьому працює весь клас, і жодний з учнів не відчуває страху одержати погану оцінку.
Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
1. На шовковій нитці висить металева кулька, заряд якої +20 нКл,
а маса 2 г. Під нею на певній відстані помістили таку саму кульку зарядом –4 нКл. Чи зміниться сила натягу нитки?
А Збільшиться.
Б Зменшиться.
В Залишиться незмінною.
Г Спочатку збільшиться, потім зменшиться.
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2. Електрон, рухаючись у вакуумі уздовж силової лінії електричного поля, проходить між двома точками з різницею потенціалів ∆ϕ. Після проходження цієї різниці потенціалів швидкість
руху електронів стає рівною нулю. Яка із сил, зображених на
рисунку, показує напрямок сили, що діє на електрон?

E

F3

F4


F2


F1

А
Б
В
Г


F1 .

F2 .

F3 .

F4 .

3. На рисунку зображений конденсатор, на корпусі якого зазначені значення ємності й робочої напруги. Визначте модуль заряду однієї з обкладок зарядженого до робочої напруги конденса
тора.

400 мкФ 15 В

А
Б
В
Г

6 мКл.
27 мкКл.
38 кКл.
400 мкКл.
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4. Позитивний заряд +q розташований у точці A, а негативний
заряд −q — у точці B. Виберіть правильне твердження стосовно напруженості електричного поля цих зарядів на середині
відрізка AB.
А Напруженість напрямлена до точки A.
Б Напруженість напрямлена до точки B.
В Напруженість напрямлена перпендикулярно до прямої AB.
Г Модуль напруженості дорівнює нулю.
5. За наведеною картиною силових ліній електричного поля порівняйте модулі напруженості поля й значення потенціалів
у точках A і B .
B

А

А
Б
В
Г

EA
EA
EA
EA

> EB ,
> EB ,
< EB ,
< EB ,

ϕA
ϕA
ϕA
ϕA

> ϕB .
< ϕB .
> ϕB .
< ϕB .

6. До провідної кулі прикріплене провідне вістря. Порівняйте модулі напруженості поля й значення потенціалів у точці A на
поверхні кулі й у точці B на кінці вістря, якщо куля має позитивний заряд.
А EA > EB , ϕ A > ϕ B .
Б EA = EB , ϕ A > ϕ B .
В EA < EB , ϕ A > ϕ B .
Г EA < EB , ϕ A = ϕ B .
Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 2.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 1–8; підр-2: § 1–4.
2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електричне поле».
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УРОК 11/11
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість завдань. Перші два завдання — тестові; у цих завданнях необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих (обґрунтування вибору відповіді не потрібно). Третє, четверте й шосте завдання — завдання або якісне питання, що потребують
короткої або розгорнутої відповіді з обґрунтуванням розв’язання.
П’яте завдання — на встановлення відповідності (логічні пари).
У цьому завданні потрібно встановити відповідність між фізичними поняттями, виразами, законами, термінами й т. ін.
Перше завдання оцінюють в 0,5 бала, друге — в 1 бал, третє —
у 1,5 бала, четверте — у 2 бали, п’яте — у 3 бали, шосте — у 4 бали.
За перше, друге й п’яте завдання учень одержує максимальний бал,
якщо розв’яже його правильно, або 0 балів, якщо припуститься бодай однієї помилки. Третє, четверте й шосте завдання можуть бути
виконані частково (неповна відповідь на якісне питання або помилки в обчисленнях, не до кінця розв’язані завдання або розв’язання
недостатньо обґрунтоване й т. ін.). У цьому випадку учень одержує
за кожне завдання меншу від зазначеного максимуму кількість
балів.
За шість правильно виконаних завдань учень може максимально одержати 12 балів.
Нижче пропонуємо один з варіантів контрольної роботи № 1
«Електричне поле».

Завдання 1 (0,5 бала)
Куди напрямлений у точці C вектор напруженості електричного поля, створеного двома зарядами (див. рисунок)?
А Ліворуч.
Б Праворуч.
В Униз.
Г Угору.
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−q

+q

C

Завдання 2 (1 бал)
Негативно заряджену кульку переміщають із точки 1 у точку 2
у поле зарядженого конденсатора.
+

–
1

А
Б
В
Г

2

Кулька притягується до правої пластини конденсатора.
На кульку з боку електричного поля діє сила, напрямлена
вліво.
Під час переміщення кульки електричне поле виконує позитивну роботу.
Кульку переміщають у напрямку, протилежному до напрямку вектора напруженості поля.

Завдання 3 (1,5 бала)
Як треба переміщати точковий заряд у поле іншого (нерухомого) точкового заряду, щоб потенціальна енергія взаємодії зарядів
не змінювалася?

Завдання 4 (2 бали)
Визначте електроємність конденсатора, якщо за різниці потенціалів на обкладках 1 кВ енергія його електричного поля дорівнює
10 Дж.
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Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Напруженість електричного поля.
Б Потенціал електричного поля.
В Електроємність конденсатора.
Г Енергія зарядженого конденсатора.
1 Фізична величина, що дорівнює відношенню модуля заряду однієї з його обкладок до різниці потенціалів між обклад
ками.
2 Фізична величина, що дорівнює відношенню потенціальної
енергії заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення
цього заряду.
3 Фізична величина, що дорівнює відношенню сили, що діє
з боку поля на точковий заряд, поміщений у дану точку
поля, до значення цього заряду.
4 Фізична величина, що дорівнює добутку різниці потенціалів до відстані між двома точками поля.
5 Фізична величина, що дорівнює відношенню квадрата заряду обкладки конденсатора до подвоєної електроємності.

Завдання 6 (4 бали)
Плоский повітряний конденсатор, відстань між пластинами
якого 5 см, заряджений до 200 В і відімкнений від джерела напруги. Якою буде напруга на конденсаторі, якщо його пластини розвести на відстань 10 см?

2. Електричний струм
Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Електричний струм. Сила струму

2

Послідовне й паралельне з’єднання
провідників

3

ЕРС. Закон Ома для повного кола

4

Наслідки із закону Ома для повного кола

5

Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС
і внутрішнього опору джерела струму»

6

Робота й потужність електричного струму

7

Коефіцієнт корисної дії джерела струму

8

Електричний струм у металах

9

Електричний струм у рідинах

10

Електричний струм у газах

11

Електричний струм у напівпровідниках

12

Напівпровідникові прилади

13

Лабораторна робота № 2 «Дослідження
електричного кола з напівпровідниковим
діодом»

14

Електричний струм у вакуумі

15

Узагальнювальний урок з теми «Електричний
струм»

16

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/12
Тема. Електричний струм. Сила струму
Мета уроку: поглибити знання учнів про електричний струм; нагада
ти про дії електричного струму.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Джерела електричного струму.
2. Дії електричного струму

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. За яких умов виникає й існує електричний
струм?
28 хв 2. Сила струму.
3. Закон Ома для ділянки кола.
4. Електричне коло

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. За яких умов виникає й існує електричний струм?
Вільні заряджені частинки в провідниках рухаються безперервно й хаотично. Якщо ж вільним зарядженим частинкам передати ще й напрямлений рух, то через будь-який переріз провідника
буде переноситися заряд.
Електричним струмом називають спрямований рух заряджених частинок.
Для виникнення й існування електричного струму необхідні:
yy наявність вільних заряджених частинок — носіїв струму;
yy наявність електричного поля, дія якого створює й підтримує
напрямлений рух вільних заряджених частинок.
За створення електричного поля «відповідають» джерела
струму.
¾¾ Джерела електричного струму — пристрої, що перетворюють різні
види енергії в електричну енергію.
У джерелах електричного струму виконується робота з поділу
електричних зарядів, у результаті чого на одному полюсі джерела

Електродинаміка. 2. Електричний струм
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накопичується позитивний заряд, а на іншому — негативний. Прикладом джерел струму можуть служити акумулятори й гальванічні елементи.

2. Сила струму
Коли в провіднику протікає електричний струм, через попереч
ний переріз провідника щомиті переноситься деякий електричний
заряд. Для оцінювання електричних зарядів, що проходять через
провідник, була уведена спеціальна фізична величина — сила електричного струму.
¾¾ Сила струму I — це фізична величина, що характеризує електричний струм і дорівнює відношенню заряду ∆q, перенесеного через поперечний переріз провідника за проміжок часу ∆t, до цього проміжку:
∆q
.
∆t
Якщо сила струму не змінюється з часом, то такий електричний
струм називають постійним. Сила постійного струму I в провіднику
чисельно дорівнює заряду q, перенесеного через поперечний переріз провідника за одиницю часу:
q
I= .
t
У системі СІ силу струму вимірюють в амперах (А). Ампер є однією з основних одиниць системи СІ й визначається за допомогою
магнітної взаємодії струмів. За сили струму в 1 А через переріз провідника щомиті проходить заряд в 1 Кл (1 А = 1 Кл/с).
Прилад для вимірювання сили струму називають амперметром.
Амперметр вмикають в електричне коло послідовно із провідником, у якому вимірюють силу струму.
I=

3. Закон Ома для ділянки кола
Якщо ділянка кола не містить джерела струму, електрична напруга U на його кінцях чисельно дорівнює роботі електричного
поля з переміщення одиничного позитивного заряду q на цій ділянці:
A
U= .
q
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Прилад для вимірювання напруги називають вольтметром.
Вольтметр вмикають в електричне коло паралельно до ділянки
кола, на якому необхідно виміряти напругу.
Напруга характеризує не електричний струм, а електричне поле,
що підтримує цей струм. Очевидно, що між значеннями сили струму й напругою існує зв’язок.
Досліди показують, що сила струму змінюється прямо пропоU
рційно прикладеній напрузі. Тому відношення
для кожного
I
провідника є постійним. Ця величина характеризує конкретний
провідник і називається електричним опором провідника. Отже,
формулу залежності сили струму від напруги можна записати у такому вигляді:
U
I= .
R
Це твердження називають законом Ома для ділянки кола.
Сила струму I на ділянці кола прямо пропорційна напрузі U
на кінцях цієї ділянки.
Опір ділянки кола залежить від властивостей провідників,
з яких утворена ця ділянка.
¾¾ Електричний опір — це фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму.
У СІ одиницею електричного опору є 1 Ом (це опір такого провідника, у якому протікає струм силою 1 А за напруги 1 В).
Опір провідника залежить від матеріалу й геометричних розмірів провідника. Залежність електричного опору від розмірів провідника має вигляд:
l
R =ρ .
S
¾¾ Питомий опір провідника — це фізична величина, що характеризує
електричні властивості речовини й чисельно дорівнює опору провідника завдовжки 1 м і площею поперечного переріза 1 м2 .
RS
Оскільки ρ =
, одиниця питомого опору в СІ:
l
1 Ом ⋅ 1 м2
[ρ] = 1 м = 1 Ом ⋅ м.
Значення питомого опору речовини обумовлено хімічною природою речовини й істотно залежить від температури.
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4. Електричне коло
Найпростіше електричне коло являє собою з’єднання провідників у певному порядку: джерело струму, споживач електричної
енергії, замикальний (розмикальний) пристрій, сполучні проводи. Кожний елемент електричного кола на схемах має умовну по
значку.
Необхідно звернути увагу на те, що напрямком струму в провіднику умовно вважають напрямок, у якому рухалися б у колі позитивно заряджені частинки, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.
5.

Перший рівень
Що являє собою електричний струм?
Чи існує струм у замкнутому електричному колі?
Дайте характеристику силі струму як фізичної величини.
Дайте характеристику напруги як фізичної величини.
Як на електричних схемах зображують гальванічний елемент?
електричний дзвінок? ключ?

Другий рівень
1. Що мають на увазі, говорячи про швидкості поширення електричного струму в провіднику?
U . Чи означає це, що опір
2. Відповідно до закону Ома опір R =

I

залежить від сили струму або напруги?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Швидкість напрямленого руху електронів за наявності струму
в провіднику менше 1 мм/с. Чому ж тоді лампочка вмикається
відразу після того, як ви натискаєте на кнопку вимикача?
2. Який напрямок електричного струму електронного променя
в кінескопі телевізора: до екрана чи від нього?
3. До кінців мідного й алюмінієвого провідників однакових розмірів прикладено однакові напруги. Чи однакові сили струму
в них?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Через провідник, до кінців якого прикладена напруга 12 В, за
5 хв пройшов заряд 60 Кл. Визначте опір провідника.
2. Сила струму в провіднику електричної лампи I = 0,16 А. Скільки електронів проходить по колу щохвилини?
Розв’язання. За 60 с крізь поперечний переріз провідника проходить заряд q = It. Оскільки заряд електрона за модулем дорівнює
q It
e, відповідна кількість електронів N = =
. Перевіривши одиe
e
ниці величин і підставивши числові значення, одержуємо:
N = 6 ⋅ 1019.
2. Визначте напругу на кінцях ніхромового проводу завдовжки
200 м і перерізом 0,5 мм2 , якщо сила струму в ньому 5 А.
3. Якою повинна бути довжина ніхромового проводу із площею
поперечного перерізу 0,2 мм2 , щоб під час проходження через
нього струму силою 0,4 А напруга на його кінцях становила
4,4 В? Питомий опір ніхрому 1,1 ⋅ 10−8 Ом ⋅ м .
4. Під час проходження електричного струму в алюмінієвому проводі завдовжки 100 м напруга на ньому 1 В. Чому дорівнює маса
алюмінієвого проводу, якщо сила струму в ньому 15 А? Густина
алюмінію 2700 кг/м3 .

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електричним струмом називають напрямлений рух заряджених частинок.
yy Джерела електричного струму — пристрої, що перетворюють
різні види енергії в електричну енергію.
yy Сила струму I — це фізична величина, яка характеризує електричний струм і дорівнює відношенню заряду ∆q, перенесеного
через поперечний переріз провідника за проміжок часу ∆t, до
цього проміжку:
∆q
I=
.
∆t
yy Якщо ділянка кола не містить джерела струму, електрична напруга U на його кінцях чисельно дорівнює роботі електричного
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поля з переміщення одиничного позитивного заряду q на цій
ділянці:
A
U= .
q
yy Закон Ома для ділянки кола: сила струму I на ділянці кола
прямо пропорційна напрузі U на кінцях цієї ділянки:
U
I= .
R
yy Електричний опір — це фізична величина, що характеризує
властивість провідника протидіяти електричному струму.
yy Питомий опір провідника — це фізична величина, що характеризує електричні властивості речовини й чисельно дорівнює
опору провідника довжиною 1 м і площею поперечного перерізу
1 м2 :
l
R =ρ .
S
yy Напрямком струму в провіднику умовно вважають напрямок,
у якому рухалися б у колі позитивно заряджені частинки.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 9 (п. 1, 2, 3, 4); підр-2: § 5 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 4.12; 4.15; 4.16; 4.18.
		
Рів2 № 4.27; 4.31; 4.32; 4.33.
		
Рів3 № 4.49, 4.50; 4.51; 4.52.
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УРОК 2/13
Тема. Послідовне й паралельне з’єднання провідників
Мета уроку: закріпити й поглибити знання учнів про закономірнос
ті, що існують у колах з послідовним і паралельним з’єднанням
провідників.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

4 хв

1. Чи можливий електричний струм
за відсутності електричного поля?
2. Яке призначення джерела струму в електричному колі? Чи можна сказати, що він
створює заряди на полюсах?
3. Що таке сила струму? Одиниця сили струму.
4. Закон Ома для ділянки кола

Демонстрації

4 хв

1. Вимірювання сили струму й напруги в колі
з послідовно з’єднаними провідниками.
2. Вимірювання сили струму й напруги в колі
з паралельно з’єднаними провідниками

Вивчення
нового
матеріалу

1. Послідовне з’єднання провідників.
25 хв 2. Паралельне з’єднання провідників.
3. Вимірювання сили струму й напруги

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

Контроль
знань

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Послідовне з’єднання провідників
З’єднання провідників називають послідовним, якщо воно не
містить розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно
один за іншим.
Розглянемо ділянку кола, що містить два резистори:
1. Сила струму в кожному із провідників однакова: I1 = I2 = I.
2. Напруга на двох провідниках: U = U1 + U2 .
3. Загальний опір провідників: R = R1 + R2 .
4. За послідовного з’єднання двох провідників напруга на кожноU
R
му провіднику прямо пропорційна його опору: 1 = 1 .
U2 R2
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За послідовного з’єднання n провідників виконуються такі
співвідношення:
n

n

i =1

i =1

I = I1 = I2 = ... = In ; U = ∑ Ui ; R = ∑ Ri .
Необхідно звернути увагу:
yy загальний опір провідників, з’єднаних послідовно, більший від
опору кожного із цих провідників;
yy загальний опір R послідовно з’єднаних провідників, кожний
з яких має опір R ′ , дорівнює R = nR ′, де n — число провід
ників.

2. Паралельне з’єднання провідників
З’єднання провідників називають паралельним, якщо для протікання струму є два або більше шляхи вітки і всі ці вітки мають
одну пару загальних точок — вузлів.
У вузлах відбувається розгалуження кола (у кожному вузлі
з’єднуються не менш трьох проводів). Таким чином, розгалуження
є характерною ознакою кола з паралельним з’єднанням провідників.
Розглянемо ділянку кола, що містить два паралельно з’єднаних
резистори:
1. Загальна напруга на ділянці й напруга на кожному із двох резисторів однакова: U = U1 = U2 .
2. Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил
струмів в окремих вітках: I = I1 + I2 .
1
1
1
=
+
3. Загальний опір провідників:
.
R R1 R2
4. У випадку паралельного з’єднання двох провідників сила струI
R
му в кожній вітці обернено пропорційна її опору: 1 = 2 .
I2
R1
За паралельного з’єднання n провідників виконуються такі
співвідношення:
n

I = ∑ Ii ; U = U1 = U2 = ... = Un ;
i =1

n
1
1
=∑ .
R i =1 Ri

Необхідно звернути увагу:
yy загальний опір провідників, з’єднаних паралельно, менший від
опору кожного із цих провідників;
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yy загальний опір R паралельно з’єднаних провідників, кожний
R′
з яких має опір R ′ , дорівнює R =
, де n — число провід
n
ників.
R1 R2
У випадку двох провідників їхній загальний опір R =
.
R1 + R2

3. Вимірювання сили струму й напруги
Для вимірювання сили струму й напруги використовують розглянуті вище з’єднання. Так, наприклад, під час вимірювання
сили струму в резисторі сила струму в амперметрі повинна бути такою самою, як і в резисторі. Отже, амперметр варто приєднувати
послідовно до резистора. Увімкнення амперметра для вимірювання сили струму не повинне істотно змінювати цю силу струму.
Отже, опір ділянки кола після увімкнення амперметра ( R + RA )
має бути дуже близьким до опору резистора R, а для цього опір амперметра повинен бути набагато менше, ніж опір резистора:
RA << R. Такий маленький опір робить амперметр дуже «уразливим»: амперметр не можна підключати безпосередньо до джерела
струму без навантаження, тому що через маленький опір сила струму в амперметрі буде надто великою і він вийде з ладу.
Вимірюючи напругу на резисторі за допомогою вольтметра, напруга на вольтметрі повинна бути такою ж, як на резисторі. Тому
вольтметр слід підключати до резистора паралельно. Загальний
опір Rуч ділянки кола в цьому випадку не може істотно відрізнятися від опору R резистора. Зі співвідношення
ває, що

1
1
1
=
+
виплиRуч
R RV

1
1
<< , тобто RV >> R.
RV
R

Отже, опір вольтметра повинен бути дуже значним. Тому його
можна підключати безпосередньо до джерела струму.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Яке з’єднання провідників називають послідовним?
2. Яке з’єднання провідників називають паралельним?

85

Електродинаміка. 2. Електричний струм

3. Яка з електричних величин однакова для всіх провідників,
з’єднаних послідовно? паралельно?
4. Який опір повинен мати амперметр? вольтметр?
Другий рівень
1. Три провідники, опори яких R, 2R і 3R, увімкнули в коло послідовно. Чи однакової сили струм пройде по цих провідниках?
Чи однакова напруга на кожному з них?
2. Три провідники, опори яких R, 2R і 3R, увімкнули в коло паралельно. Чи однакова напруга на кожному з них? Чи однакової сили струм пройде по цих провідниках?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Ялинкова гірлянда спаяна з лампочок для кишенькового ліхтарика. Під час увімкнення цієї гірлянди в мережу на кожну
з лампочок припадає напруга 6 В. Чому ж небезпечно, викрутивши одну з лампочок, сунути в патрон палець?
2. Шматок дроту розрізали на дві частини й скрутили по всій дов
жині разом. Як змінився опір дроту?
3. Учень, вимірюючи силу струму в лампочці, помилково увімкнув вольтметр замість амперметра. Що при цьому відбулося?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Чотири однакових резистори з’єднали спочатку послідовно,
а потім паралельно. За якого з’єднання загальний опір резисторів більше? У скільки разів?
2. П’ять резисторів з’єднані так, як показано на рисунку. Ви
значте загальний опір кола, якщо
R1 = 1 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 8 Ом, R5 = 1 Ом.
R1

R2

R4

R3

R5
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3. На рисунку наведена схема ділянки електричного кола. Визнач
те загальний опір цієї ділянки.
2 Ом
1

1 Ом
2

2 Ом
4

1 Ом
3

2 Ом
5
2 Ом
6

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Під час послідовного з’єднання:
Iобщ = I1 = I2 = I3 ,
Uобщ = U1 + U2 + U3 ,
Rобщ = R2 + R2 + R3 .
yy Під час паралельного з’єднання:
Iобщ = I1 + I2 + I3 ,
Uобщ = U1 = U2 = U3 ,
1
1
1
1
.
=
+
+
Rобщ
R 1 R2 R3

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 9 (п. 5, 6); підр-2: § 5 (п. 3, 4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 4.20; 4.22; 4.23; 4.24.
		
Рів2 № 4.34; 4.35; 4.43; 4.44.
		
Рів3 № 4.53, 4.54; 4.55; 4.56.
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УРОК 3/14
Тема. ЕРС. Закон Ома для повного кола
Мета уроку: розглянути, які потрібні умови для протікання струму
в замкнутому колі, й з’ясувати роль джерела струму.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

5 хв

1. Послідовне з’єднання провідників.
2. Паралельне з’єднання провідників.
3. Закон Ома для ділянки кола

Демонстрації

2 хв

Закон Ома для повного кола

Вивчення
нового
матеріалу

1. Природа сторонніх сил.
2. ЕРС джерела струму.
26 хв
3. Напруга на ділянці кола.
4. Закон Ома для повного кола

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Природа сторонніх сил
Усередині джерела струму відбувається поділ зарядів, у результаті чого на позитивному полюсі джерела накопичується позитивний заряд, а на негативному — негативний. Внаслідок цього між
полюсами виникає різниця потенціалів, і в зовнішній частині кола
виникає електростатичне поле, під дією якого в зовнішньому колі
тече струм.
Поза джерелом струму вільні заряди рухаються під дією сил
електростатичного поля, але усередині джерела вони рухаються
проти сил цього поля.
Причини руху зарядів у джерелі за своєю природою відрізняються від природи кулонівських сил. Сукупність причин, через які
відбувається вимушене переміщення зарядів усередині джерела
струму, називають сторонніми силами.
Природа сторонніх сил може бути різною: вони можуть виникати в результаті хімічних реакцій (у гальванічних елементах
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і акумуляторах), зміни магнітного поля (в електромагнітних генераторах), завдяки світловому впливу (у фотоелементах) і т. ін.

2. ЕРС джерела струму
Сторонні сили своєю роботою замикають коло і забезпечують
сталість струму. Кожне джерело струму характеризується роботою
діючих у ньому сторонніх сил з переміщення одиниці позитивного
заряду, тобто певною електрорушійною силою (ЕРС).
¾¾ Електрорушійна сила E — це скалярна величина, що характеризує
енергетичні властивості джерела струму й дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду усередині джерела до значення цього заряду:

E=

Aстор
q

.

1 Дж
У системі СІ: E  =
= 1 В.
1 Кл
ЕРС джерела струму дорівнює 1 В, якщо сторонні сили, що діють у джерелі, виконують роботу 1 Дж, переміщаючи одиничний
позитивний заряд від негативного полюса до позитивного.
Будь-яке джерело струму по суті є перетворювачем енергії: у ньому один який-небудь вид енергії перетворюється в електричну. Із цього погляду сторонні сили й виконують роботу з поділу зарядів (фізична величина, вимірювана роботою сторонніх сил
з роз’єднання одиниці кількості електрики).

3. Напруга на ділянці кола
Якщо під час проходження по ділянці електричного струму на
вільні заряди діють тільки кулонівські сили, ділянку називають
однорідною, якщо діють і кулонівські й сторонні сили, то — неоднорідною.
Розглянемо неоднорідну ділянку 1–2 електричного кола, зображену на рисунку.

1

2
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Оскільки ділянка неоднорідна, то робота A1−2 з переміщення
вільних заряджених частинок, виконувана під час проходження
електричного струму на цій ділянці, дорівнює:
ст
A1−2 = A1кул
− 2 + A1− 2 .
Тоді робота з переміщення одиничного позитивного заряду на
ділянці 1–2 електричного кола дорівнює:
A1−2
A кул
A ст
= 1− 2 + 1− 2 .
q
q
q
З урахуванням того, що

де U1−2

A1кул
A ст
−2
= ϕ1 − ϕ 2 й 1−2 = E , одержуємо:
q
q

A1−2
= (ϕ1 − ϕ 2 ) + E або U1−2 = (ϕ1 − ϕ 2 ) + E ,
q
— напруга на ділянці 1–2 кола.

Таким чином,

¾¾ напруга на ділянці кола — це скалярна величина, яка чисельно дорівнює
повній роботі A1−2 кулонівських і сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду на ділянці кола:

U = ( ϕ1 − ϕ 2 ) + E .

4. Закон Ома для повного кола
Визначимо силу струму на неоднорідній ділянці. З урахуванням закону Ома для ділянки кола одержуємо:
I=

(ϕ 1 − ϕ 2 ) + E .
R

Якщо з’єднати кінці цієї ділянки, одержимо повне (замкнуте)
електричне коло, що складається із двох частин — внутрішньої
й зовнішньої. Внутрішня частина являє собою джерело струму, що
має ЕРС E і внутрішній опір r; зовнішня — сполучні проводи й резистор загального опору R.
Для повного кола ϕ1 = ϕ 2 , а загальний опір кола дорівнює сумі
опорів зовнішньої й внутрішньої частин кола R + r.
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Тоді одержуємо закон Ома для повного (замкнутого) кола:

¾¾ сила струму в замкнутому колі, що містить одне джерело, дорівнює
відношенню ЕРС джерела до повного опору кола:
I=

E

.
R+r
Якщо коло містить кілька послідовно увімкнених елементів
з ЕРС E1 , E2 , E3 і т. ін., то повна ЕРС кола дорівнює алгебраїчній
сумі ЕРС окремих елементів.
Загальний опір кола дорівнює сумі всіх опорів:
Rобщ = R + r1 + r2 + r3 .
У випадку послідовного з’єднання n однакових джерел струму,
кожний з яких має ЕРС E ′ і внутрішній опір r ′, закон Ома має вигляд:
nE ′
.
R + nr ′
У випадку паралельного з’єднання n однакових джерел струму,
кожне з яких має ЕРС E ′ і внутрішній опір r ′, закон Ома має вигляд:
I=

I=

E′
R+

r′
n

.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
За якої умови струм може текти в замкнутому колі?
На яких ділянках кола вільні заряди рухаються проти сил електростатичного поля?
Які сили прийнято називати сторонніми силами? На яких ділянках кола діють ці сили?
У якому випадку напруга між двома точками електричного
кола дорівнює різниці потенціалів між цими точками?

Другий рівень
1. Як варто розуміти, що ЕРС одного джерела більше за ЕРС ін
шого?
2. Від чого залежить знак ЕРС у законі Ома для повного кола?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи є робота, виконувана джерелом струму у внутрішній частині кола, величиною постійною?
2. У замкнутому колі сторонні сили виконують роботу 4 Дж.
Яку роботу виконали за цей же час кулонівські сили у всьому
колі?
3. Чи можуть існувати струми, що течуть від нижчого потенціалу
до вищого?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Акумулятор мотоцикла має ЕРС 6 В і внутрішній опір 0,5 Ом.
До нього підключили реостат опором 5,5 Ом. Знайдіть силу
струму в реостаті.
2. У замкнутому колі сила струму дорівнює 0,5 А. Яку роботу виконують сторонні сили за 20 с, якщо ЕРС джерела струму 24 В?
3. ЕРС джерела струму 6 В, а сила струму в замкнутому колі 2 А.
Визначте опір зовнішньої ділянки кола, якщо внутрішній опір
джерела струму 0,5 Ом.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Сукупність причин, через які відбувається вимушене переміщення зарядів усередині джерела струму, називають сторонніми силами.
yy Електрорушійна сила E — це скалярна величина, що характеризує енергетичні властивості джерела струму й дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду усередині джерела до значення цього заряду:
A
E = стор .
q
yy Закон Ома для повного кола: сила струму в замкнутому колі,
що містить одне джерело, дорівнює відношенню ЕРС джерела
до повного опору кола:
I=

E
R+r

.
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yy У випадку послідовного з’єднання n однакових джерел струму
закон Ома має вигляд:
I=

nE ′
.
R + nr ′

yy У випадку паралельного з’єднання n однакових джерел струму
закон Ома має вигляд:
I=

Домашнє завдання

E′
R+

r′
n

.

1. Підр-1: § 10 (п. 1, 2, 3, 4); підр-2: § 7 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 5.6; 5.7; 5.8; 5.18.
		
Рів2 № 5.35; 5.37; 5.38; 5.39.
		
Рів3 № 5.44, 5.45; 5.46; 5.47.
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УРОК 4/15
Тема. Наслідки із закону Ома для повного кола
Мета уроку: розглянути, як змінюються сила струму в колі й напруга
на полюсах джерела залежно від зовнішнього опору кола R .
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
4 хв

1. Що таке сторонні сили? Яка їхня природа?
2. Що таке електрорушійна сила джерела струму?
3. Як формулюється закон Ома для повного кола?

Демонстрації

4 хв

1. Напруга на полюсах замкнутого джерела
струму.
2. Напруга на полюсах розімкнутого джерела
струму.
3. Коротке замикання джерела струму

Вивчення
нового
матеріалу

1. Коротке замикання.
25 хв 2. Напруга на полюсах джерела струму.
3. Розв’язування задач

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

Контроль
знань

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Коротке замикання
Як випливає із закону Ома для повного кола, сила струму
I=

E

убуває зі збільшенням R. Найбільша сила струму відпоR+r
відає режиму, коли R = 0, тобто короткому замиканню.
¾¾ Підключення до полюсів джерела струму провідника з дуже малим опором називають коротким замиканням, а струм, що при цьому виникає,— струмом короткого замикання.
За короткого замикання сила струму Iкз =

E

.
r
Із цієї формули видно, що якщо внутрішній опір джерела дуже
незначний, струм короткого замикання буде доволі значним, що
може вивести джерело з ладу.
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2. Напруга на полюсах джерела струму
Формулу, що виражає закон Ома для повного кола, можна записати у вигляді E = I ( R + r ) або E = Ir + IR , де IR = U — напруга
на зовнішній частині кола; Ir — напруга на внутрішній частині
кола.
Тоді U = E − Ir.
Аналізуючи цю формулу, доходимо висновку, що за незмінної
ЕРС ( E = const ) напруга на зовнішній частині кола зменшується
відповідно до збільшення сили струму в колі.
Використовуючи вираження для сили струму, одержуємо:
r 

U = E 1 −
.

R + r 
Із цієї формули випливає, що якщо коло розімкнуте ( R → ∞ ), то
U = E , тобто напруга на полюсах джерела струму дорівнює ЕРС.
Цим користуються під час вимірювання ЕРС джерела струму за допомогою вольтметра, опір якого набагато більший від внутрішнього опору джерела струму ( Rв  r ). Вольтметр при цьому підключають до клем джерела струму.
Найменша ж напруга між полюсами дорівнює нулю — їй відповідає коротке замикання, за якого сила струму Iкз =

E

(струм коr
роткого замикання). На малюнку зображений графік залежності
напруги на полюсах джерела від зовнішнього опору.
U

E

0

2r

4r

6r

8r

10r R
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Графік залежності сили струму від зовнішнього опору зображений на рисунку.
I
Iкз

0

2r

4r

6r

8r

10r

R

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Якому опору зовнішнього кола відповідає струм короткого замикання?
2. Який зовнішній опір відповідає розімкнутому колу?
3. Як пов’язана напруга на розімкнутих полюсах джерела з ЕРС
джерела?
Другий рівень
1. За якого режиму роботи електричного кола напруга на полюсах
джерела струму максимальна? мінімальна?
2. За якого режиму роботи електричного кола сила струму через
джерело максимальна? мінімальна?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому не можна за допомогою вольтметра магнітоелектричної
системи безпосередньо виміряти ЕРС елемента?
2. Чому під час короткого замикання напруга на клемах джерела наближається до нуля, адже струм у колі має найбільше значення?
3. Як буде змінюватися напруга на затискачах джерела, якщо поступово вмикати дедалі більший опір у зовнішньому колі? До
якого граничного значення буде наближатися зазначена напруга в цьому випадку?
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4. ЕРС батарейки кишенькового ліхтарика дорівнює 4,5 В. Чому
ж у цьому ліхтарику використовують лампочку, розраховану
на напругу 3,5 В?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. До джерела струму з ЕРС 6 В і внутрішнім опором 2 Ом підключений резистор опором 10 Ом. Визначте напругу на полюсах
джерела струму.
2. Реостат підключений до джерела струму. За зміни опору реостата від R1 = 4,0 Ом до R2 = 9,5 Ом сила струму в колі змінюється від I1 = 8,0 А до I2 = 3,6 А . Знайдіть ЕРС E джерела струму
і його внутрішній опір r.
Розв’язання. Із закону Ома для повного кола I =
співвідношення E
систему рівнянь:

E

випливає
R+r
= I ( R + r ). Із цього співвідношення одержуємо

E = I1 ( R1 + r );

E = I2 ( R2 + r ).
I R ( R − R1 )
I R −I R
Звідси r = 2 2 1 1 , E = 2 2 2
.
I1 − I2
I1 − I2
Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення,
одержуємо E = 36 В, r = 0,5 Ом.
3. У разі зміни опору зовнішнього кола змінюються й сила струму
I , і напруга U на джерелі струму. Визначте ЕРС джерела струму і його внутрішній опір за наведеним на рисунку графікові залежності U ( I ).
U, В
6

3

0

1

2

3

4

5

6

I, A
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4. Коли батарею гальванічних елементів замикають на опір R1 ,
напруга на клемах батареї становить 5 В. Коли зовнішній опір
збільшують у 6 разів, напруга на клемах батареї збільшується
вдвічі. Чому дорівнює ЕРС батареї?
5. Джерело струму, внутрішній опір якого 0,5 Ом, живить п’ять
однакових лампочок, з’єднаних паралельно. Кожна лампочка
має опір 15 Ом; опір сполучних проводів дорівнює 1,5 Ом. Знайдіть напругу на полюсах джерела струму і його ЕРС, напруга
на кожній лампочці 1,8 В.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Режим короткого замикання відповідає умові R = 0 (або, що те
саме, R  r ). Сила струму короткого замикання Iкз =

E
r

, а на-

пруга на полюсах джерела струму практично зникає ( U → 0 ).
yy Режим розімкнутого кола відповідає умові R → ∞ (або, що те
саме, R  r ). У цьому випадку I → 0, U = E .
yy Напруга на полюсах джерела струму: U = E − Ir. Вона максимальна у випадку розімкнутого кола й дорівнює нулю в режимі
короткого замикання.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 10 (п. 5, 6); підр-2: § 7 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 5.19; 5.20; 5.21; 5.22.
		
Рів2 № 5.40; 5.41; 5.42; 5.43.
		
Рів3 № 5.55, 5.56; 5.57; 5.58.
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УРОК 5/16
Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опо
ру джерела струму»
Мета уроку: навчитися вимірювати ЕРС і внутрішній опір джерела
струму.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: джерело струму (гальванічний елемент, батарейка або
блок харчування), амперметр, вольтметр, реостат, ключ, спо
лучні проводи.
ХІД РОБОТИ
1. Зберіть електричне коло, у якому реостат приєднаний через ключ до джерела струму, амперметр вимірює силу струму
в колі, а вольтметр — напругу на полюсах джерела струму.

V

A
2. За допомогою повзунка реостата встановіть максимальний опір
реостата. Замкніть ключ, занесіть у таблицю в зошиті для лабораторних робіт показання приладів.
3. Пересуваючи потроху повзунка реостата, занесіть у таблицю
показання приладів, які відповідають меншим значенням опору реостата.
№ досліду

1

2

3

4

5

6

I, А
U, В
4. Накресліть систему координат: на осі абсцис відкладайте значення сили струму I, на осі ординат — значення напруги U.
Позначте точки, які відповідають результатам ваших вимірів.
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5. Отримані точки повинні лежати поблизу однієї прямої. Проведіть цю пряму так, щоб якнайбільше отриманих точок лежали
на прямій або дуже близько від неї. Якщо це вдалося зробити,
то дослід підтверджує лінійний зв’язок між силою струму й напругою.
6. Продовжте пряму до перетинання з осями координат. Координата точки перетинання з віссю ординат відповідає ЕРС E джерела струму. Координата точки перетинання з віссю абсцис —
силі струму короткого замикання Iкз .
7. Запишіть отримані значення:
E =___________, Iкз = __________.
Визначте внутрішній опір джерела струму:
r=

E
Iкз

=_______.

8. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали і який отримали результат.
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УРОК 6/17
Тема. Робота й потужність електричного струму
Мета уроку: закріпити й поглибити знання учнів про роботу й потуж
ність електричного струму.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Закон Ома для повного кола.
2. Режим короткого замикання.
3. Напруга на полюсах джерела струму

Демонстрації

3 хв

1. Механічна робота електричного струму.
2. Нагрівання провідників електричним
струмом

Вивчення
нового
матеріалу

1. Робота електричного струму.
26 хв 2. Закон Джоуля–Ленца.
3. Потужність електричного струму

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота електричного струму
Розглянемо довільну ділянку кола, наприклад нитку розжарення електричної лампи. Нехай за час t через поперечний переріз
провідника проходить заряд q . Тоді електричне поле виконає роботу A = qU . Оскільки q = It , то ця робота дорівнює:
A = UIt.
За одиницю роботи електричного струму в СІ прийнято джоуль.
Джоуль дорівнює роботі, виконуваній електричним струмом силою
1 А за напруги 1 В за 1 с:
[ A ] = 1 A ⋅1 B ⋅1 c = 1 Дж.
В електротехніці використовують позасистемну одиницю роботи — кіловат-година (кВт ⋅ година): 1 кВт ⋅ год = 3,6 ⋅106 Дж.
Прилади, що служать для вимірювання роботи струму, називають лічильниками електричної енергії.
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2. Закон Джоуля–Ленца
Якщо на ділянці кола, у якому тече струм, не відбувається механічна робота й не відбуваються хімічні реакції, то робота електричного струму призводить тільки до нагрівання провідника. Нагрітий провідник шляхом теплопередачі віддає отриману енергію
навколишнім тілам. Отже, у цьому випадку відповідно до закону
збереження енергії кількість виділеної теплоти Q має дорівнювати
роботі A струму: Q = A.
Оскільки A = UIt, а U = IR, одержуємо: Q = I 2 Rt. Остання формула є математичним записом закону Джоуля–Ленца:
¾¾ Кількість теплоти, що виділилася в провіднику, дорівнює добутку квадрата сили струму на опір провідника й час проходження струму.
Формулою Q = I 2 Rt для обчислення кількості теплоти, що виділяється в процесі проходження струму на ділянці кола, можна користуватися завжди. А от іншими модифікаціями цієї формули —
U2
Q=
t і Q = IUt — послуговуються тільки в тому випадку, коли
R
вся електрична енергія йде на нагрівання.

3. Потужність електричного струму
Будь-який електричний прилад розрахований на споживання певної енергії в одиницю часу. Тому, крім роботи струму, дуже
важливе значення має поняття потужності струму.
¾¾ Потужність електричного струму, P — фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи A струму до проміжку часу t, протягом якого ця робота була виконана:
A
P= .
t
Оскільки A = UIt, одержуємо: P = UI.
Потужність струму вимірюють у системі СІ у ватах (Вт). Потужність дорівнює 1 Вт, якщо за 1 с відбувається робота 1 Дж.
[ P] = 1 A ⋅1 B = 1 Вт.
Використовуючи закон Ома для ділянки кола, можна записати
U2
.
три еквівалентні формули для потужності: P = IU = I 2 R =
R
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Для вимірювання потужності струму використовують спеціальні прилади — ватметри.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що розуміють під механічною роботою? потужністю?
2. Які явища показують, що електричний струм може виконувати
роботу?
3. Які перетворення енергії відбуваються в зовнішній ділянці
електричного кола?
4. Наведіть приклади потужностей різних електроприладів.
Другий рівень
1. Як на практиці можна визначити роботу електричного струму
в колі? Які для цього потрібні прилади?
2. Якими приладами і як можна виміряти потужність електричного струму на якій-небудь ділянці кола?
3. За яких умов робота струму в провіднику дорівнює кількості теплоти, що виділяється при цьому в провіднику?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Збільшиться чи зменшиться споживана ялинковою гірляндою
потужність, якщо зменшити кількість лампочок на одну?
2. Мідний й алюмінієвий проводи однакових розмірів увімкнені
паралельно. У якому з них виділяється більша кількість теплоти за той самий час? У скільки разів?
3. Два провідники опором 1 і 2 Ом з’єднані паралельно. У якому провіднику виділиться більша потужність, коли по них іде
струм? У скільки разів більша?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Дві лампи, що мають потужності 90 і 40 Вт, з’єднані паралельно й підключені до джерела струму, що має напругу 220 В. Визначте силу струму, що протікає через кожну лампу, і опір кожної лампи.

Електродинаміка. 2. Електричний струм
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2. На двох електричних лампочках написано «220 В, 60 Вт»
і «220 В, 40 Вт». У якій із них буде менше потужність струму,
якщо обидві лампи увімкнені послідовно?
Розв’язання. Користуватися формулою P = U 2 R для порівняння
потужностей за послідовного увімкнення лампочок недоцільно:
адже напруга на лампочках у цьому випадку різна. За послідовного
з’єднання однакова сила струму в обох лампочках, тому краще скористатися формулою P = I 2 R, з якої випливає: менша потужність
струму за послідовного з’єднання буде в тій лампі, у якої опір менше (тобто він розрахованій на потужність 60 Вт).
3. Резистори опорами 60 і 20 Ом вмикають у мережу напругою
120 В. Знайдіть сумарну потужність струму в резисторах, якщо
вони з’єднані: а) послідовно; б) паралельно.
4. Електродвигун трамвая працює за сили струму 110 А і напруги 550 В. Із якою швидкістю рухається трамвай, якщо двигун
створює силу тяги 3,5 кН, а його ККД дорівнює 70 %?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Робота електричного струму на ділянці кола дорівнює:
A = UIt.
yy Закон Джоуля–Ленца: кількість теплоти, що виділилася в провіднику, дорівнює добутку квадрата сили струму на опір провідника й час проходження струму.
Q = I 2 Rt.
yy Потужність електричного струму, P — фізична величина, що
характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює
відношенню роботи A струму до проміжку часу t, протягом
якого ця робота була виконана:
A
P= .
t

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 12 (п. 1, 2); підр-2: § 6 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 5.2; 5.3; 5.10; 5.12.
		
Рів2 № 5.24; 5.25; 5.26; 5.27.
		
Рів3 № 5.52, 5.53; 5.54; 5.61.
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УРОК 7/18
Тема. Коефіцієнт корисної дії джерела струму
Мета уроку: ознайомити учнів з методикою розв’язання завдань на
роботу й потужність електричного струму, розрахунок кількос
ті теплоти, що виділилася в провіднику.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Робота електричного струму.
2. Закон Джоуля–Ленца.
3. Потужність електричного струму

Контроль
знань

4 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. У якому випадку на зовнішній частині кола
виділяється максимальна потужність?
29 хв
2. Коефіцієнт корисної дії джерела струму.
3. Розв’язування задач

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. У якому випадку на зовнішній частині кола виділяється
максимальна потужність?
Для визначення залежності P ( I ) — потужності, споживаною
зовнішньою частиною кола, — від сили струму розглянемо електричне коло, що складається із джерела струму із внутрішнім опором r і ЕРС E , замкнутого на зовнішнє навантаження з опором R.
Помножимо обидві частини формули E = IR + Ir на значення
сили струму I : EI = I 2 R + I 2r, де EI = Pп — повна потужність, яку
розвиває джерело струму; I 2 R = P — потужність, споживана зовнішньою частиною кола; I 2r = Pв — потужність, споживана внутрішньою частиною кола. Отже, потужність, споживана зовнішньою частиною кола, дорівнює:
P = EI − I 2r або P = I (E − Ir ).
Графік залежності P ( I ) — парабола.
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P
Pmax

O

E

E

2r

r

I

Аналіз отриманої залежності показує, що потужність, споживана зовнішньою частиною кола, за сил струму I1 = 0 й I2 =
рівнює нулю ( P = 0 ), а за сили струму I =
чення Pmax =

E2
4r

E
2r

E
r

до-

має максимальне зна-

.

Після підстановки I =

E
2r

у формулу, що виражає закон Ома

для повного кола, одержуємо:

E

=

E

. Звідси випливає, що
2r R + r
максимальну потужність споживає зовнішнє навантаження у випадку, коли R = r.

2. Коефіцієнт корисної дії джерела струму
ККД джерела струму визначають як відношення потужності P,
споживаної зовнішньою частиною кола (корисна потужність), до
повної потужності Pп , яку розвиває джерело струму:
P
η=
.
Pп
Після підстановки Pп = EI й P = UI, одержуємо:
η=

U

E

.
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Якщо в зовнішній частині кола вся енергія перетворюється
тільки у внутрішню, то, підставивши U = IR й E = I (R + r ), одержуR
. Розділивши чисельник і знаменник на R, маємо:
ємо: η =
R+r
1
η=
.
r
1+
R
Графік залежності η( R ) при r = const зображений на рисунку:
η
1

0

R

r
1. ТобR
то для збільшення ККД джерела необхідно за можливості зменшувати його внутрішній опір.
У випадку короткого замикання ( R → 0 ) η → 0, тобто вся потужність споживається усередині джерела струму. Це може призвести не тільки до перегрівання внутрішніх частин джерела й виходу його з ладу, але й до пожежі. Тому короткі замикання недопустимі.
Аналіз формули й графіка показує, що η → 1, коли

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. У мережу паралельно увімкнені дві лампи. Опір однієї з ламп
більший від іншої. У якій з ламп виділиться більша кількість
теплоти за однаковий час?
2. Як треба з’єднати обмотки двох нагрівачів, опущених у склянку з водою, щоб вода скоріше закипіла?
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3. Чому електричні лампи накалювання частіше перегоряють під
час вмикання й дуже рідко — за вимикання?
Розв’язання. Під час увімкнення, коли нитка лампи ще не нагрівся, її опір набагато менший від опору в робочому режимі. Тому сила
струму дуже значна й ділянки нитки, товщина яких найменша, нагріваються до температури, що перевищує робочу: адже в цих ділянок більший електричний опір і менша площа поверхні.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У випадку підключення електромотора до джерела електричного струму з ЕРС 120 В напруга на клемах джерела дорівнює
96 В. Загальний опір підвідних проводів і джерела струму дорівнює 14 Ом. Яку корисну потужність розвиває електромотор,
якщо його ККД становить 65 %? Втрату потужності на обмотках електромотора можна не враховувати.
Розв’язання. Повна потужність Pп , яку розвиває джерело струму,
дорівнює сумі механічної потужності P й потужності Pн , яка витрачається на нагрівання провідників: Pп = P + Pн .
З урахуванням того, що Pп = EI й Pн = I 2r, одержуємо:

EI = P + I 2r .

(1)

Pпол
, де Pпол — корисна поP
тужність, яку розвиває електромотор, то
Оскільки ККД двигуна дорівнює η =
Pпол = ηP .
Із закону Ома маємо: U = E − Ir. Звідси: I =

(2)

E −U
r

.

Після підстановки вираження для сили струму (1) з урахуванE −U
ням (2) одержуємо: Pпол = ηU
. Визначаємо шукану величину:
r

[P ] =
пол

Pпол =

В⋅В В⋅В⋅А
=
= Вт;
Ом
В

0,65 ⋅ 96 ⋅ 24
= 107 ( Вт).
14
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2. Визначте ККД електричного двигуна, що за напруги 220 В
і сили струму 2 А за 30 с піднімає вантаж масою 100 кг на висоту 10 м.
3. З якого матеріалу може бути виготовлена спіраль нагрівального елемента потужністю 480 Вт, якщо довжина проводу 15 м,
площа його поперечного перерізу 0,21 мм2 , а напруга в мережі
120 В?
4. У нагрівальному приладі дві обмотки. Під час увімкнення
тільки першої обмотки потужність приладу дорівнює 100 Вт,
а в разі увімкнення тільки другої — 300 Вт. Якою буде потужність приладу у разі увімкнення двох обмоток: а) паралельно;
б) послідовно?

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 12 (п. 3, 4, 5); підр-2: § 6 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 5.13; 5.14; 5.16; 5.17.
		
Рів2 № 5.28; 5.29; 5.30; 5.31.
		
Рів3 № 5.32; 5.33; 5.62; 5.64.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 3.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 3
«ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»
Завдання 1 (1,5 бала)
На рисунку наведені графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників.
I, A
3
2

I

II

1
0

10

20

U, В
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А
Б
В
Г

Опір провідника Ι більше від 8 Ом.
Опір провідника ΙΙ менше від 6 Ом.
Опір провідника Ι менше, ніж опір провідника ΙΙ.
Опори обох провідників однакові.

Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку наведена схема електричного кола. Якщо ключ замкнено, показання амперметра дорівнюють 2 А.

E =9B

К

V

A
1 Ом

А
Б
В
Г

2 Ом

У разі замкнутого ключа показання вольтметра дорівнює
9 В.
У разі розімкнутого ключа показання вольтметра більше
ЕРС джерела.
Внутрішній опір джерела струму менше від 1 Ом.
У разі короткого замикання сила струму через джерело більша від 5 А.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Робота струму.
Б Потужність струму.
В Закон Джоуля–Ленца.
Г Електрорушійна сила джерела.
1 Фізична величина, що дорівнює відношенню роботи струму
до часу, протягом якого вона відбувалася.
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2
3
4
5

Фізична величина, що дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення заряду уздовж контуру до величини
цього заряду.
Фізична величина, що дорівнює добутку сили струму, напруги й часу, протягом якого відбувалася робота.
Фізична величина, що дорівнює відношенню ЕРС джерела
до повного опору кола.
Кількість тепла, що виділяється в провіднику під час проходження через нього електричного струму, пропорційна опору провідника, квадрату сили струму в колі й часу проходження струму.

Завдання 4 (5 балів)
ЕРС батарейки від кишенькового ліхтаря дорівнює 3,7 В, внутрішній опір — 1,5 Ом. Батарейка замкнута на опір 11,7 Ом. Яка
напруга на затискачах батарейки?

Електродинаміка. 2. Електричний струм
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УРОК 8/19
Тема. Електричний струм у металах
Мета уроку: ознайомити учнів із природою електричного струму
в металах.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

12 хв

Самостійна робота № 3 «Закони постійного
струму»

Демонстрації

3 хв

Відеофрагменти фільму «Електричний струм
у металах»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Природа електричного струму в металах.
2. Експериментальний доказ існування вільних
електронів у металах.
22 хв 3. Швидкість дрейфування електронів.
4. Залежність опору провідника від
температури.
5. Явище надпровідності

Закріплення
вивченого
матеріалу

8 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Природа електричного струму в металах
Класична електронна теорія так пояснює розбіжності властивостей провідників і діелектриків: в одних тілах є вільні носії зарядів, які можуть переміщатися в різних напрямках, а в інших тілах
носії електричних зарядів зв’язані й можуть лише трохи зміщуватися в той або інший бік.
Серед твердих тіл зустрічаються тіла, однакові за хімічним
складом, але різні за електричними властивостями (наприклад, алмаз і графіт). Електричні властивості залежать, очевидно, від типу
зв’язку атомів у твердих тілах.
Між атомами в кристалах існує ковалентний зв’язок, за якого
електрони слабко втримуються іонами кристалічної решітки. Ці
так звані вільні електрони провідності можуть створювати струм
у металі. Таким чином, структуру металу можна уявити собі як
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іонний кістяк, поміщений в електронний газ. Уявлення про електронний газ — це деяка наближена модель явища, у якій допускаються відомі спрощення.
В основу класичної електронної теорії покладені такі поло
ження:
yy вільні електрони в металі поводяться як молекули ідеального
газу; «електронний газ» підкоряється законам ідеального газу,
до якого застосовні всі положення МКТ;
yy рух електронів відбувається за законами класичної механіки
Ньютона;
yy взаємодія електронів один з одним не враховується.

2. Експериментальний доказ існування вільних електронів
у металах
Природа носіїв зарядів у металах доведена класичними дослідами Рікке, Мандельштамма—Папалекси й Толмена—Стюарта.
Дослід Рікке дозволяє зробити висновок, що струм у металах
здійснюють не іони, а електрони.
Прямі докази електронної природи струму в металі дали досліди Мандельштамма—Папалекси (1913) і Толмена—Стюарта
(1916).
У цих дослідах було встановлене відношення заряду електрона
до його маси:
e
m

= 1,76 ⋅ 1011

Кл
кг

,

що відповідає встановленому раніше з інших дослідів.

3. Швидкість дрейфування електронів
Рух електронів в електричному полі — результат поєднання
двох рухів: хаотичного тепловою й спрямованого під дією електричного поля.
Позначимо швидкість дрейфування v . Очевидно, що саме ця
швидкість v визначає силу струму. Чим більше ця швидкість, тим
більше електронів пройде через поперечний переріз провідника за
одиницю часу.
Оцінімо величину середньої швидкості дрейфування. Для цього розглянемо металевий провідник із площею поперечного пере
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різу S . За деякий проміжок часу t через цей переріз встигнуть
пройти всі електрони, які перебувають від нього на відстані, що не
перевищує vt . Ці електрони перебувають у подумки виділеному
об’ємі, що дорівнює:
V = Svt .
Якщо концентрація вільних електронів у цьому металі дорівнює n , то число їх в об’ємі V дорівнює nV . За час t вони перенесуть заряд q = enV .
Отже, сила струму в провіднику:
I=

q

=

enV

=

envtS

= envS .
t
t
t
Таким чином, сила струму пропорційна середній швидкості
дрейфування електронів.
Обчислимо середню швидкість напрямленого руху електронів
у мідному провіднику (концентрація 9 ⋅ 1028 м −3 ) площею поперечного перерізу 1 мм2 за сили струму 10 А:
v=
v=

I
neS

;

10
 м
≈ 7 ⋅ 10−4   .
−19
−6
 с
9 ⋅ 10 ⋅ 1,6 ⋅ 10 ⋅ 10
28

Ця швидкість у мільярди разів менше від швидкості теплового руху електронів, що для міді має значення близько 1000 км/с.

4. Залежність опору провідника від температури
З дослідів легко встановити, що опір металів залежить від температури. Під час нагрівання провідника його геометричні розміри
міняються незначною мірою. Опір провідника змінюється в основ
ному за рахунок зміни його питомого опору:
ρ = ρ0 (1 + α∆T ) , R = R0 (1 + α∆T ) ,
де ρ0 , ρ — питомі опори провідника відповідно за температури
T0 = 273 К й за даної температурі T ; α — температурний коефіцієнт опору.
Температурний коефіцієнт опору α — фізична величина,
що характеризує залежність опору речовини від температури
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й чисельно дорівнює відносній зміні питомого опору речовини під
час нагрівання її на 1 К:
∆ρ
α=
.
ρ∆T
1
Для чистих металів α =
К−1 .
273

5. Явище надпровідності
1911 р. голландський учений Камерлінг-Оннес відкрив явище надпровідності. Якщо в замкнутому провіднику, що перебуває в надпровідному стані, створити електричний струм, то струм
у провіднику буде існувати без підтримки джерела струму необмежений час.
Ці та інші властивості надпровідників відкривають широкі можливості їх застосування в техніці й промисловості. Тільки
створення надпровідних ліній електропередач заощадить 10–15 %
електроенергії.
Зараз учені працюють над одержанням надпровідниковых матеріалів, що зберігають свої властивості за кімнатної температури.
Високотемпературна надпровідність, відкрита 1986 р., має призвести до нової технічної революції в електротехніці, радіотехніці,
конструюванні ЕОМ.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Як показати, що одні тіла є провідниками, а інших — непровідниками?
2. Як рухаються електрони провідності в металевому провіднику, коли в ньому: а) немає електричного поля; б) створено електричне поле?
3. Чому, незважаючи на малу швидкість упорядкованого руху
електронів у металевому провіднику, прилади в мережі починають діяти одночасно?
Другий рівень
1. Чим пояснити більшу концентрацію електронів провідності
в металах?
2. Як швидкість спрямованого руху електронів у металевому провіднику залежить від напруги на кінцях провідника?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи рухаються заряджені частинки в провіднику, коли по ньому
не йде струм?
2. Чи у всьому колі електричний струм тече від позитивного до негативного полюса джерела струму?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Електричне коло складається із джерела струму, міліамперметра, опір якого 20 Ом, і реостата, виготовленого із залізного
проводу. За температури 0 °C міліамперметр показує 30 мА.
Опір реостата за цієї температури дорівнює 200 Ом. Якими будуть показання міліамперметра, якщо реостат нагріється на
50 °C? Температурний коефіцієнт опору заліза становить
6 ⋅ 10−3 К−1 . Внутрішнім опором джерела, а також зміною опору
міліамперметра й сполучних проводів внаслідок нагрівання
знехтувати.
Розв’язання. До нагрівання реостата сила струму за законом Ома
для повного кола дорівнює I0 =
та — I =

E
R + Ra

E
R0 + Ra

. Після нагрівання реоста-

. Тут R = R0 (1 + αt). Остаточно одержуємо:
I=

I0 ( R0 + Ra )

R0 (1 + αt) + Ra

.

Визначаємо значення шуканої величини:
А ⋅ Ом
I=
= А.
Ом
3 ⋅ 10−2 (200 + 20)
I=
≈ 24 ⋅ 10−3 ( А ).
200 1 + 6 ⋅ 10−3 ⋅ 50 + 20

(

)

Відповідь: показання міліамперметра 24 мА.
2. До якої температури треба остудити мідний провід, щоб його
опір зменшився на 20 %? Початкова температура дорівнює
0 °C.
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3. Знайдіть швидкість v упорядкованого руху електронів у мідному проводі (уважайте, що на кожний іон міді припадає два
електрони провідності) із площею поперечного перерізу
S = 0,5 мм2 за сили струму I = 2,5 А .

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy В основу класичної електронної теорії покладені такі поло
ження:
99 вільні електрони в металі поводяться як молекули ідеального газу; «електронний газ» підкоряється законам ідеального
газу, до якого застосовні всі положення МКТ;
99 рух електронів відбувається за законами класичної механіки Ньютона;
99 взаємодія електронів один з одним не враховується.
yy Сила струму в провіднику пропорційна середній швидкості
дрейфу електронів:
I = envS.
yy Опір провідника змінюється в основному за рахунок зміни його
питомого опору:
ρ = ρ0 (1 + α∆T ); R = R0 (1 + α∆T ).
yy Температурний коефіцієнт опору α — фізична величина, що
характеризує залежність опору речовини від температури й чисельно дорівнює відносній зміні питомого опору речовини під
час нагрівання її на 1 К:
∆ρ
α=
.
ρ∆T

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 13; підр-2: конспект.
2. Підр-1: впр. 13 (№ 1, 2, 3).
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УРОК 9/20
Тема. Електричний струм у рідинах
Мета уроку: ознайомити учнів із природою електричного струму
в рідинах.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Електричний струм у металах.
2. Сила струму й швидкість дрейфування
електронів.
3. Залежність опору провідника від температури

Демонстрації

6 хв

1. Електроліз розчину мідного купоросу.
2. Фрагменти відеофільму «Електроліз і його
застосування»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Електролітична дисоціація.
26 хв 2. Електроліз.
3. Застосування електролізу

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Електролітична дисоціація
Як відомо, провідниками електричного струму можуть бути не
тільки тверді тіла, але й рідини. Досліди показують, що електроліти (розчини солей, кислот і лугів у воді) є гарними провідниками
електричного струму.
¾¾ Електролітами називають речовини, розчини яких проводять електричний струм.
Молекули розчинних речовин складаються із взаємозалежних
іонів протилежного знака (наприклад Na + Cl − , H+ Cl − , K+ Cl − ,
Cu + + SO4−− ). Сили притягання між цими іонами забезпечують цілісність таких молекул. Взаємодія цих молекул з полярними молекулами розчинника, наприклад води, призводить до ослаблення взаємного притягання протилежно заряджених іонів.
¾¾ Розпад молекул на іони під дією розчинника називають електролітичною дисоціацією.

118

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

У розчині може відбуватися також і процес, що називається рекомбінацією.
¾¾ Рекомбінація — процес возз’єднання іонів у нейтральні молекули.
Між процесами електролітичної дисоціації й рекомбінації іонів
за незмінних умов установлюється динамічна рівновага, за якої число молекул, що розпадаються на іони за одиницю часу, дорівнює числу пар іонів, які за цей час возз’єднуються в нейтральні молекули.

2. Електроліз
Іони в електролітах рухаються хаотично доти, поки в рідину не
опускаються електроди. Тоді на хаотичний рух іонів накладається
їхній упорядкований рух до відповідних електродів і в рідині виникає електричний струм.
За іонної провідності проходження струму пов’язане з переносом речовини. На електродах відбувається виділення речовин, що
входять до складу електролітів.
¾¾ Процес виділення речовини на електродах під час проходженні електричного струму через електроліт називають електролізом.
На аноді негативно заряджені іони віддають свої зайві електрони (у хімії цей процес називається окисною реакцією), а на катоді
позитивні іони одержують відсутні електрони (відновна реакція).
Точно вимірюючи масу речовини, що виділяється на електродах під час проходження електричного струму через розчин електроліту, англійський фізик Майкл Фарадей сформулював закони,
які згодом почали називати законами електролізу (або законами
Фарадея).
Перший закон Фарадея:
¾¾ маса m речовини, що виділилась на електроді під час проходження
електричного струму, пропорційна силі струму I й часу t його проходження через електроліт.
m = kIt.
Коефіцієнт k називають електрохімічним еквівалентом речовиm
ни. Зміст цього коефіцієнта можна з’ясувати з виразу: k = .
q
Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі речовини
в кг, що виділяється під час проходження 1 Кл електрики.
кг
.
Одиниця електрохімічного еквівалента в СІ:
Кл
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Електрохімічні еквіваленти різних речовин істотно відрізняються один від одного. Відповідь на питання “Від чого залежить
електрохімічний еквівалент речовини?” дає другий закон Фарадея:
¾¾ електрохімічний еквівалент k речовини прямо пропорційний його хіM
мічному еквіваленту
.
n
1 M
k= ⋅
,
F n
де F — стала Фарадея; n — валентність речовини; M — молярна
маса речовини.
Сталу Фарадея F визначають як добуток заряду електрона на
сталу Авогадро:
F = e N A = 9,65 ⋅ 104 Кл/моль.
Таким чином, стала Фарадея дорівнює модулю заряду одного
моля електронів.
Підіставляючи останню рівність в другий закон Фарадея, одержуємо:
1
M
k=
⋅
.
e NA n
M
Тут
= miона і e n = qiона . Отже, електрохімічний еквівалент
NA
цієї речовини дорівнює відношенню маси іона цієї речовини до модуля його заряду:
m
k = iона .
qiона

3. Застосування електролізу
1. Електрометалургія
Електролітичні процеси класифікуються в такий спосіб:
yy одержання неорганічних речовин (водень, кисень, хлор, луги
і т. ін.);
yy одержання металів (літій, натрій, калій, бериллий, магній,
цинк, алюміній, мідь і т. ін.);
yy очищення металів (мідь, срібло, і т. ін.);
yy одержання металевих сплавів;
yy одержання гальванічних покриттів;
yy одержання органічних речовин;
yy нанесення плівок за допомогою електрофорезу.
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Актуальність електролізу пояснюється тим, що багато речовин
одержують саме цим способом. Наприклад, такі метали, як нікель,
натрій, чистий водень й інші, одержують тільки за допомогою цього методу.
У промисловості алюміній і мідь у більшості випадків одержують саме електролізом. Перевага цього способу у тому, що він відносно дешевий і простий.
Електроліз використовують також для очищення металів від
домішок і навіть для одержання металів з руди.
2. Гальванотехніка
Гальванотехніка — галузь прикладної електрохімії, що займається процесами нанесення металевих покриттів на поверхню як
металевих, так і неметалевих виробів під час проходження постійного електричного струму через розчини їхніх солей.
Гальванотехника поділяється на гальваностегію й гальванопластику.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Які речовини є електролітами? Наведіть приклади.
Яка природа носіїв заряду в електролітах?
Що являє собою електричний струм у рідинах?
Яка умова необхідна для виникнення спрямованого руху іонів
в електроліті?

Другий рівень
1. Чи відбувається дисоціація в розчині, у якому немає електричного струму?
2. Чи можуть під час дисоціації утворитися іони одного певного
знака? Чому?
3. Чи будь-яка рідина, що проводить електричний струм, є розчином електроліту? Підтвердьте свою відповідь прикладом.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому під час проходження струму через розчин електроліту відбувається перенос речовини, а під час проходження через металевий провідник перенос речовини не відбувається?
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2. Чи залежить кількість виділеного на електродах при електролізі речовини від концентрації розчину, якщо через розчин проходить однаковий заряд?
3. У який спосіб, опустивши два проводи від гальванічного елемента в склянку з водопровідною водою, можна дізнатися, чи
існує між ними постійна напруга?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. За якої сили струму проводився електроліз водяного розчину
CuSO4 , якщо за 25 хв на катоді виділилося 2 г міді?
2. У процесі електролізу з водяного розчину срібної солі виділилося 500 мг срібла. Який заряд пройшов через електролітичну
ванну?
3. Сила струму під час електролізу дорівнювала 5 А, і за 1 рік одержали 5,4 мг речовини. Чому дорівнює електрохімічний еквівалент цієї речовини?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електролітами називають речовини, розчини яких проводять
електричний струм.
yy Розпад молекул на іони під дією розчинника називають електролітичною дисоціацією.
yy Процес виділення речовини на електродах під час проходження
електричного струму через електроліт називають електролізом.
yy Маса m речовини, що виділилась на електроді під час проходження електричного струму, пропорційна силі струму I
й часу t його проходження через електроліт.
m = kIt.
yy Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі речовини
в кг, що виділяється під час проходження 1 Кл електрики.
yy Електрохімічний еквівалент k речовини прямо пропорційний
його хімічному еквіваленту M / n.
1 M
k= ⋅
.
F n

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 14; підр-2: конспект.
2. Впр-1: упр. 14 (№ 1, 2, 3, 4).
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УРОК 10/21
Тема. Електричний струм у газах
Мета уроку: ознайомити учнів із природою електричного струму
в газах.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

Контроль
знань

4 хв

1. Природа електричного струму в рідинах.
2. Сформулюйте закони електролізу.
3. Який фізичний зміст має електрохімічний
еквівалент?
4. Застосування електролізу

Демонстрації

5 хв

1. Іонізація газів.
2. Несамостійний і самостійний розряди.
3. Типи самостійного розряду

Вивчення
нового
матеріалу

1. Механізм провідності газів.
28 хв 2. Газовий розряд.
3. Типи самостійного розряду

Закріплення
вивченого
матеріалу

8 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Механізм провідності газів
У природному стані гази і їхні суміші (у тому числі повітря) не
проводять електричний струм. Гази, на відміну від металів і електролітів, складаються з електрично нейтральних атомів і молекул
і за нормальних умов не містять вільних носіїв струму (електронів
та іонів).
Однак за деяких умов можна помітно підвищити електропровідність газу. Достатньо, наприклад, подіяти полум’ям сірника на
повітря біля зарядженого електроскопа, як він відразу ж розряджається. Із цього досліду роблять висновок, що під дією полум’я повітря втрачає свої ізоляційні властивості, тобто в ньому з’являються
вільні заряди. Повітря, як і інші гази, можна зробити електропровідним і в разі впливу на нього ультрафіолетового, рентгенівського
й радіоактивного випромінювань.
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Для відриву електрона від атома необхідна певна енергія, що
називається енергією іонізації.

¾¾ Іонізація газів — відрив від їхніх атомів або молекул електронів.
Протилежним процесу іонізації газів є процес рекомбінації —
возз’єднання протилежно заряджених частинок у нейтральні молекули.
Іонізатор щомиті створює в просторі між електродами деяке
число іонів і електронів. Стільки ж іонів і електронів, з’єднуючись
між собою, утворюють нейтральні атоми. Така динамічна рівновага існує доти, поки між електродами немає електричного поля. Як
тільки між електродами буде створене поле, відразу ж на частинки, що несуть заряди різного знака, почнуть діяти сили, спрямовані в протилежні сторони. Тому, попри безладного руху, заряджені
частинки будуть переміщатися в напрямку дії на них електричного поля. Це напрямлений рух частинок під дією електричного поля
і являє собою струм у газі.
Процес протікання електричного струму через газ називають
газовим розрядом.
В іонізованому газі є носії зарядів трьох сортів: електрони, позитивні й негативні іони.

2. Газовий розряд
Іонізація газу може відбуватися під впливом різних зовнішніх чинників (сильне нагрівання газу, рентгенівське або радіоактивне випромінювання, космічне випромінювання, бомбардування
швидкорухомими електронами або іонами, що називаються зовнішніми іонізаторами.
Існує 2 види газового розряду: несамостійний і самостійний.
Якщо електропровідність газу виникає під дією іонізаторів,
а з видаленням останнього зникає, то маємо несамостійний розряд.

¾¾ Газовий розряд, який можна спостерігати тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом.

За певних умов струм у газах може проходити й без зовнішнього іонізатора.

¾¾ Газовий розряд, що триває після того, як припиняється дія зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим розрядом.

Яка ж причина появи носіїв заряду в цьому випадку?
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Електричне поле діє на заряджені частинки, що перебувають
у газі (електрони й іони). Якщо поле досить сильне, то поле розганяє електрони до такої швидкості, що внаслідок зіткнень із атомами або молекулами відбувається їхня іонізація.
Внаслідок іонізації з’являються нові заряджені частинки —
іони й електрони. Вони так само розганяють полем, електрони іонізують нові атоми або молекули, що, у свою чергу, створює додаткове збільшення кількості заряджених частинок.
У результаті кількість заряджених частинок різко зростає. Це
явище дістало назву електронної лавини. Саме нею й пояснюється
самостійний розряд у газах.

3. Типи самостійного розряду
Існує кілька типів самостійних розрядів, серед яких розрізняють іскровий, коронний, дуговий і тліючий.
Іскровий розряд має вигляд яскравих зиґзаґоподібних переривчастих смужок, супроводжується характерним звуковим ефектом — «тріском» іскри.
Іскровий розряд у незначних масштабах виникає, наприклад,
у звичайних вимикачах, коли ми вимикаємо світло. А в гігантських масштабах це блискавка. Блискавка переважно вдаряє в місця, що мають гарну провідність. Крім того, блискавка часто уражає окремо розташований предмет на узвишші. Тому під час грози не можна підходити до високих предметів і блискавковідводів,
а тим більше тулитися до них.
На застосуванні іскрового розряду засновані методи електро
іскрового обробляння металів. Потужні, сильнострумові розряди
у водні були першими кроками на шляху до керованого термоядерного синтезу.
Коронний розряд — це характерна форма самостійного газового
розряду, що виникає в різко неоднорідних полях.
За атмосферного тиску в газах, що перебувають у сильно не
однорідному електричному полі (поблизу вістря, біля проводів ліній електропередачі високої напруги й т. ін.), спостерігається коронний розряд.
У досить сильному полі іонізація електронним ударом відбувається вже за атмосферного тиску. Саме така ситуація виникає перед грозою або під час грози. Але в міру віддалення від вістря поле
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швидко зменшується, тому вдалині від вістря електронна лавина
не виникає.
Коронний розряд застосовують в електрофільтрах для очищення повітря. Іони, зіштовхуючись із часточками диму, заряджають їх, після чого заряджені частинки притягуються до електродів
і осідають на них.
Якщо вугільними електродами, до яких прикладена напруга
в кілька десятків вольт, доторкнутися один до одного, то в колі виникне великий струм. При цьому в місці контакту електродів (де
опір максимальний) електроди нагріваються настільки, що з катода починають вилітати електрони. Це явище називають термоелектронною емісією.
Завдяки термоелектронній емісії струм у повітрі не припиняється, й після розведення електродів виникає самостійний розряд.
Його називають дуговим розрядом.
Температура під час дугового розряду досягає 6000 °C (така
температура на поверхні Сонця).
Дуговий розряд було відкрито 1802 р. російським фізиком
В. В. Петровим.
Дуговий розряд використовують для електрозварювання металів. Значний внесок у розробку методів електрозварювання зробили українські вчені під керівництвом академіка А. Е. Патона — організатора й першого директора Інституту електрозварювання
в Києві.
1876 р. російський інженер П. Н. Яблочков уперше застосував
електричну дугу для освітлення. Дуговий розряд також використовують у прожекторах, проекційних апаратах і в маяках. У металургії широко застосовують дугові електропечі, джерелом теплоти
в яких є дуговий розряд. У таких печах виплавляють сталь, чавун,
бронзу й інші метали.
За низького тиску виникає розряд, що називають тліючим.
У разі зменшення тиску газу відстань, що пролітає електроном
між послідовними зіткненнями, збільшується. Завдяки цьому навіть незначне поле встигає розігнати електрони між зіткненнями,
так що електрони дістають енергію, достатню для іонізації атомів
і молекул газу.
Електричний розряд, що відбувається за низького тиску (частинки міліметра ртутного стовпа, тобто в тисячі разів менше атмосферного тиску), називають тліючим розрядом.
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Тліючий заряд використовують у люмінесцентних лампах і газонаповнених рекламних трубках.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Наведіть приклади, що ілюструють відсутність провідності газу
за звичайних умов.
Які фактори можуть спричинити іонізацію газу?
Чому електроскоп, що перебуває недалеко від полум’я газового
пальника, розряджається досить швидко?
Чому розрідження газу поліпшує його провідність? Чи за всіх
умовах це справедливо?
Другий рівень
У чому подібність і відмінності провідності газів і електролітів?
Чим відрізняється іонізація газу від електролітичної дисо
ціації?
Як зміниться дуговий розряд, якщо сильно остудити анод?
катод?
Чому за менших густин повітря електричний розряд відбувається за нижчих напруг?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому за кімнатних умов, навіть попри всі запобіжні заходи, заряджений електроскоп обов’язково розрядиться?
2. Які умови мають бути виконані, щоб несамостійний розряд став
самостійним?
3. Для чого кожний провід високовольтної лінії електропередач
роблять потрійним?
4. Чому в альпіністів існує таке правило: під час ночівлі високо
в горах всі металеві предмети потрібно класти подалі від та
бору?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Якщо балон неонової лампи потерти, то можна помітити, що
лампа певний час світиться. Як пояснити це явище?
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2. Іонізуюче випромінювання щосекунди створює в 1 см3 газу
в трубці n = 5 ⋅ 109 пар однозарядних іонів. Яка сила струму насичення за несамостійного розряду, якщо об’єм трубки
V = 600 см3 ?
∆q enV
Розв’язання. Сила струму I =
=
. Слід звернути увагу на
∆t
∆t
те, що пара однозарядних іонів переносить із катода на анод один
електрон.
Підставивши числові дані, одержуємо: I = 480 нА.
3. Напруга 40–50 В підтримує дуговий розряд у газовому проміжку. Іскровий розряд у тому самому проміжку потребує напруги
в кілька тисяч вольт. Поясніть цей факт.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Іонізація газів — відривання від їхніх атомів або молекул електронів.
yy Процес протікання електричного струму через газ називають
газовим розрядом.
yy Газовий розряд, який можна спостерігати тільки за наявності
зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом.
yy Газовий розряд, що триває після того, як припиняється дія
зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим роз
рядом.
yy Іскровий розряд має вигляд яскравих зиґзаґоподібних переривчастих смужок, супроводжується характерним звуковим ефектом — «тріском» іскри.
yy Коронний розряд — це характерна форма самостійного газового
розряду, що виникає в різко неоднорідних полях.
yy Електричний розряд, що відбувається за низького тиску (частинки міліметра ртутного стовпа, тобто в тисячі разів менше від
атмосферного тиску), називають тліючим розрядом.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 15; підр-2: конспект.
2. Впр-1: впр. 15 (№ 1, 2, 3, 4).
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УРОК 11/22
Тема. Електричний струм у напівпровідниках
Мета уроку: сформувати уявлення про вільні носії електричного за
ряду в напівпровідниках і про природу електричного струму
в напівпровідниках.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

5 хв

1. Механізм провідності газів.
2. Який розряд у газах називають несамостійним? самостійним?
3. Типи самостійного розряду

Демонстрації

5 хв

Фрагменти відеофільму «Струм у напівпровідниках»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Що таке напівпровідники?
2. Механізм власної провідності напівпровід
ників.
27 хв
3. Вплив домішок на провідність напівпровідників.
4. Електронно-дірковий перехід

Закріплення
вивченого
матеріалу

8 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що таке напівпровідники
Напівпровідники, як це випливає з їхньої назви, за своєю провідністю займають проміжне положення між провідниками й діелектриками. Якщо значення питомого електричного опору приблизно дорівнює 10–8 Ом ⋅ м , діелектриків — 1012 –1020 Ом ⋅ м , то напівпровідників — 10−8 –107 Ом ⋅ м .
Під час вивчення залежності провідності напівпровідників від
зовнішніх факторів з’ясувалося, що ця залежність у напівпровідників значно відрізняється від тієї, що спостерігалася в металах.
По-перше, після підвищення температури питомий опір напівпровідників зменшується, а питомий опір металів, навпаки, збільшується.
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По-друге, питомий опір деяких напівпровідників зменшується
відповідно до збільшення освітленості.
По-третє, уведення домішок може різко зменшити питомий
опір напівпровідників.

2. Механізм власної провідності напівпровідників
Зв’язок електронів зі своїми атомами в напівпровідниках не такий міцний, як у діелектриках. І в разі підвищення температури,
а так само під час яскравого освітлення деякі електрони відриваються від своїх атомів і стають вільними зарядами, тобто можуть
переміщатися в усьому зразку.
Завдяки цьому в напівпровідниках з’являються негативні носії
заряду — вільні електрони.
Провідність напівпровідника, обумовлену рухом електронів,
називають електронною провідністю, а вільні електрони — електронами провідності.
Коли електрон відривається від атома, позитивний заряд цього атома стає нескомпенсованим, тобто в цьому місці з’являється
зайвий позитивний заряд. Цей позитивний заряд називають «діркою». Атом, поблизу якого утворилася дірка, може відібрати
зв’язаний електрон у сусіднього атома, при цьому дірка переміститься до сусіднього атома, а той атом, у свою чергу, може «передати» дірку далі. Таке «естафетне» переміщення зв’язаних електронів можна розглядати як переміщення дірок, тобто позитивних зарядів.
Провідність напівпровідника, обумовлену рухом дірок, називають дірковою провідністю.
Таким чином, відмінність діркової провідності від електронної
полягає в тому, що електронна провідність обумовлена переміщенням у напівпровідниках вільних електронів, а діркова — переміщенням зв’язаних електронів.
У чистому напівпровіднику (без домішок) електричний струм
створює однакову кількість вільних електронів і дірок. Таку провідність називають власною провідністю напівпровідників.

3. Вплив домішок на провідність напівпровідників
Якщо в чистий напівпровідник додати незначної кількості домішки, то механізм провідності різко зміниться. Цю зміну легко
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спостерігати на прикладі кремнію ( Si ) із незначною кількістю домішки миш’яку ( As ). У новому кристалі частина атомів Силіцію
буде заміщуватися атомами Арсену. Арсен, як відомо, пятивалентный
елемент. Чотири валентні електрони атоми миш’яку утворюють парні електронні зв’язки із сусідніми атомами Силіцію. П’ятому ж валентному електрону пари не вистачає, і оскільки він слабко
пов’язаний з атомами миш’яку, то легко стає вільним. У результаті
значна кількість атомів домішки дає вільні електрони. Необхідно
відзначити, що домішки типу миш’яку додають у кристал тільки
електрони, а вакантні місця (дірки) при цьому не утворюються.
Домішки, атоми яких легко віддають електрони, називаються
донорними.
Основними носіями зарядів у напівпровідників з донорными
домішками є негативні частинки. Тому такі напівпровідники називають напівпровідниками n -типу.
Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є електрони, називають напівпровідниками n -типу.
Якщо в кремній додати незначну кількість тривалентного індію, то характер провідності напівпровідника зміниться. Оскільки
Індій має три валентних електрони, то він може встановити ковалентний зв’язок тільки із трьома сусідніми атомами. Для встановлення зв’язку із четвертим атомом електрона не вистачить. Індій
«позичить» електрон у сусідніх атомів, у результаті чого кожний
атом Індію утворить одне вакантне місце — дірку.
Домішки, які «захоплюють» електрони атомів кристалічної решітки напівпровідників, називаються акцепторними.
У випадку акцепторної домішки основними носіями заряду
під час проходження електричного струму через напівпровідник
є дірки.
Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є дірки,
називають напівпровідниками p -типу.
Практично всі напівпровідники містять донорні й акцепторні
домішки. Тип провідності напівпровідника визначає домішка з вищою концентрацією носіїв заряду — електронів і дірок.

4. Електронно-дірковий перехід
Серед фізичних властивостей, властивих напівпровідникам,
найбільшого застосування одержали властивості контактів ( pn -переходу) між напівпровідниками з різними типами провідності.
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У напівпровіднику n -типу електрони беруть участь у тепловому русі й дифундують через границю в напівпровідника p -типу, де
їхня концентрація значно менше. Точно так само дірки дифундуватимуть з напівпровідника p -типу в напівпровідника n -типу. Це
відбувається подібно до того, як атоми розчиненої речовини дифундують із міцного розчину в слабкий у разі їх зіткнення.
У результаті дифузії у приконтактній ділянці основних носіїв
заряду меншає: у напівпровіднику n -типу зменшується концентрація електронів, а в напівпровіднику p -типу — концентрація дірок. Тому опір приконтактної ділянки виявляється дуже значним.
Якщо тепер напівпровідник приєднати до джерела струму так,
щоб його електронна область з’єднувалася з негативним полюсом
джерела, а діркова — з позитивним, то електричне поле, створене
джерелом струму, буде спрямовано так, що воно переміщуватиме
основні носії струму в кожній області напівпровідника до pn -переходу. Приконтактна ділянка буде збагачуватися основними носіями струму, і її опір зменшиться. Через контакт проходитиме помітний струм. Напрямок струму в цьому випадку називають пропускним, або прямим.
Якщо ж приєднати напівпровідник n -типу до позитивного,
а p -типу до негативного полюса джерела, то приконтактна зона
розширюється. Опір ділянки значно збільшується. Струм через перехідний шар буде дуже незначний. Це напрямок струму називають замикаючим, або зворотним.
Електронно-дірковий перехід має практично однобічну провідність: він пропускає помітний струм від p - до n -області й дуже маленький струм у зворотному напрямку.
Отже, через межу розділу напівпровідників n -типу й p -типу
електричний струм іде тільки в одному напрямку — від напівпровідника p -типу до напівпровідника n -типу.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Які речовини можна віднести до напівпровідникових?
2. Рухом яких заряджених частинок створюється струм у напівпровідниках?
3. Чому опір напівпровідників дуже сильно залежить від наявності домішок?
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4. Чому вільні носії зарядів не можуть утримуватися в області
pn -переходу?
Другий рівень
1. Вимірюючи електричний опір за дуже низької температури
складно відрізнити напівпровідник від діелектрика. Чому ж
властивості цих матеріалів відрізняються за кімнатної температурі?
2. Який зв’язок називають ковалентним?
3. Чи можна одержати pn -перехід, вплавлюючи олово в германій або в кремній?
4. Як можна змінювати тип носіїв у напівпровіднику?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому вимоги до чистоти напівпровідникових матеріалів дуже
високі (у ряді випадків не допускається наявність навіть одного
атома домішки на мільйон атомів)?
2. Після введення в германій домішки миш’яку концентрація
електронів провідності збільшилася. Як змінилася при цьому
концентрація дірок?
3. Яку провідність (електронну або діркову) має кремній з домішкою галію? індію? фосфору? сурми?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Як зміниться опір зразка кремнію з домішкою фосфору, якщо
ввести в нього домішку галію? Концентрація атомів Фосфору
й Галію однакова.
2. Мізерно малі кількості домішок, доданих до напівпровідника,
можуть різко змінити його електропровідність. Чому навіть
у багато разів більші кількості домішок не роблять помітного
впливу на електропровідність металів.
3. Що треба зробити, щоб електропровідність германія й кремнію
стала такою самою, як електропровідність металу (діелектрика)? Чи збережуться при цьому їхні напівпровідникові властивості?
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Напівпровідники мають набагато менший електричний опір,
ніж діелектрики, але набагато більший, ніж провідники.
yy Провідність напівпровідника, обумовлену рухом електронів,
називають електронною провідністю, а вільні електрони —
електронами провідності.
yy Провідність напівпровідника, обумовлену рухом дірок, називають дірковою.
yy Домішки, атоми яких легко віддають електрони, називаються
донорними.
yy Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є електрони, називають напівпровідниками n -типу.
yy Домішки, які «захоплюють» електрони атомів кристалічної решітки напівпровідників, називаються акцепторними.
yy Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є дірки,
називають напівпровідниками p -типу.
yy Електронно-дірковий перехід має практично однобічну провідність: він пропускає помітний струм від p - до n -області й дуже
маленький струм у зворотному напрямку.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 16 (п. 1, 2, 3, 4); підр-2: § 8 (п. 1, 2, 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 6.1; 6.2; 6.3; 6.7.
		
Рів2 № 6.24; 6.25; 6.26, 6.27.
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УРОК 12/23
Тема. Напівпровідникові прилади
Мета уроку: роз’яснити учням принцип роботи напівпровідникових
приладів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

Контроль
знань

5 хв

1. Чим обумовлена електронна провідність
напівпровідника?
2. Чим обумовлена діркова провідність
напівпровідника?
3. Які домішки називають донорними?
акцепторними?
4. Яку домішку треба ввести, щоб одержати
напівпровідника n -типу? p -типу?

Демонстрації

5 хв

Фрагменти відеофільму «Електричний струм
у напівпровідниках»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Напівпровідниковий діод.
2. Як працює транзистор?
25 хв
3. Застосування напівпровідників.
4. Інтегральні мікросхеми

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Напівпровідниковий діод
Напівпровідниковий діод використовує однобічну провідність
pn -переходу. Такий діод має два контакти для приєднання до
кола.
Часто говорять, що у діода незначний опір у прямому напрямку й дуже великий опір — у зворотному. Однак це не зовсім точне
твердження: по суті, для напівпровідників взагалі й особливо для
електронно-діркових переходів не виконується закон Ома. Тому
будь-якогопостійного опору в таких провідників немає.
Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода має
вигляд:
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Напівпровідникові діоди використовують для випрямлення
струму змінного напрямку (такий струм називають змінним), а також для виготовлення світлодіодів. Напівпровідникові випрямлячі є високонадійними і мають значний термін використання.
Широко застосовують напівпровідникові діоди в радіотехнічних пристроях: радіоприймачах, відеомагнітофонах, телевізорах,
комп’ютерах.

2. Як працює транзистор
Надзвичайно важливими є напівпровідники у транзисторах.
Транзистори — напівпровідникові прилади із двома pn -переходами.
Головним елементом для транзистора є напівпровідниковий
кристал, наприклад германій, із уведеними в нього донорними
й акцепторними домішками. Домішки розподілені так, що між напівпровідниками з однаковою домішкою (їх називають емітер і колектор) залишається тонкий шар германію з домішкою іншого
типу — цей шар називають базою.
Транзистори бувають двох типів: pnp -транзистори (рис. а)
і npn -транзистори (рис. б).
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У транзисторі pnp -типу в емітері й колекторі дірок істотно
більше, ніж електронів, а в базі більше електронів; у транзисторі
npn -типу в емітері й колекторі електронів більше, ніж дірок,
а в базі більше електронів.
Розглянь роботу транзистора pnp -типу. Три виводи транзистора з ділянок з різними типами провідності вмикають у коло так,
як показано на рисунку.
Е

p

IE

∼

n

К

p
Б

IК
R

IБ = IE − IК
+

–

+

U

–

Якщо потенціал бази pnp -транзистора вище за потенціал емітера, то струм не протікає через транзистор. Отже, транзистор може
працювати як електронний ключ. Якщо ж потенціал бази нижче за
потенціал емітера, то навіть незначні зміни напруги між емітером
і базою призводять до значних змін сили струму в колі колектора й,
відповідно, до зміни напруги на резисторі значного опору.
Розглянувши роботу транзистора, робимо висновок, що за допомогою транзистора можна підсилювати електричні сигнали.
Тому транзистор став основним елементом дуже багатьох напівпровідникових приладів.

3. Застосування напівпровідників
Залежність електропровідності напівпровідників від температури дає можливість застосовувати їх у термісторах.
Термістор — напівпровідниковий терморезистор, електричний
опір якого істотно змінюється за підвищення температури.
Термістори застосовують як термометри для вимірювання температури.
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У багатьох напівпровідниках зв’язок між електронами й атомами настільки незначний, що достатньо опромінити кристали світлом, щоб у них виникла додаткова кількість вільних носіїв зарядів.
Напівпровідниковий пристрій, у якому використовують властивість провідника змінювати свій опір під час освітлення, називають фоторезистором.
Фоторезистори застосовують у системах сигналізації й автоматиці, дистанційного керування виробничими процесами, сортування виробів і т. ін.

4. Інтегральні мікросхеми
Напівпровідникові діоди й транзистори є «цеглинками» дуже
складних пристроїв, що називаються інтегральними мікросхемами.
Мікросхеми «працюють» сьогодні в комп’ютерах і телевізорах,
у мобільних телефонах і штучних супутниках, в автомобілях, літаках і навіть у пральних машинах.
Інтегральну схему виготовляють на пластинці кремнію. Розмір
пластинки — від міліметра до сантиметра, причому на одній такій
пластинці може розміщуватися до мільйона компонентів — малюсіньких діодів, транзисторів, резисторів і т. ін.
Важливими перевагами інтегральних схем є висока швидкодія й надійність, а також низька вартість. Саме завдяки цьому на
основі інтегральних схем і вдалося створити складні, але доступні багатьом прилади, комп’ютери й предмети сучасної побутової
техніки.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. За допомогою якого досліду можна переконатися в однобічній
провідності напівпровідникового діода?
2. Чому база транзистора повинна бути дуже малою?
3. Яку провідність може мати база транзистора?
Другий рівень
1. Чому струм у колекторі приблизно дорівнює току в емітері?
2. У закритому ящику розміщено напівпровідниковий діод і реостат. Кінці приладів виведені назовні й приєднані до клем. Як
визначити, які клеми належать діоду?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Як вплине на роботу транзистора збільшення товщини його
бази?
2. Відомо, що в кожному транзисторі є два pn -переходи, які увімкнені назустріч один одному. Чи можна замінити один транзистор двома увімкненими точно так само діодами?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Накресліть схему увімкнення транзистора pnp для посилення напруги.
2. Накресліть схему увімкнення транзистора npn для посилення напруги.
3. Чому для одержання вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода використовують дві різні схеми з’єднання
приладів (див. рис. а, б)?
A

A

V

а

V

б

Розв’язання. У цьому випадку не можна вважати опір амперметра
нескінченно малим, а опір вольтметра — нескінченно великим. Схему а не можна використовувати для вимірювання зворотного струму через діод (практично весь струм піде через вольтметр). Схему б
не можна використати для вимірювання напруги за прямого струму (напруга на амперметрі набагато перевищує напругу на діоді).

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Транзистор — електронний прилад з напівпровідникового матеріалу зазвичай із трьома виводами, що дозволяє керувати за

Електродинаміка. 2. Електричний струм

139

допомогою слабкого вхідного сигналу електричним струмом
в електричному колі.
yy За допомогою транзистора можна підсилювати електричні сигнали.
yy Термістор — напівпровідниковий терморезистор, електричний
опір якого істотно змінюється у разі підвищення температури.
yy Напівпровідниковий пристрій, у якому використовують властивість провідника змінювати свій опір під час освітлення, називають фоторезистором.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 16 (п. 5, 6, 7, 8); підр-2: § 8.
2. Зб.:
		
Рів1 № 6.6; 6.9; 6.15.
		
Рів2 № 6.16; 6.17; 6.18.
		
Рів3 №6.28; 6.2; 6.30.
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УРОК 13/24
Тема. Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола
з напівпровідниковим діодом»
Мета уроку: досліджувати залежність електричного опору кола з на
півпровідниковим діодом від напрямку електричного струму.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: джерело постійного струму, ключ, амперметр, вольт
метр, два резистори, сполучні проводи.
ХІД РОБОТИ
1. Накресліть схеми електричних кіл, у яких резистор, амперметр і діод з’єднані послідовно й приєднані через ключ до джерела струму. Урахуйте дві можливості полярності підключення
діода.
2. Зберіть електричні кола за схемами.
3. Запишіть показання амперметра для кожного випадку (тобто
під час протікання струму в прямому й зворотному напрямках):
Iпр = ___________, Iзв = ____________.
4. Зробіть висновок. Поясніть, чи справді нульові показання амперметра свідчать про відсутність електричного струму в колі.
5. Зберіть електричне коло за наведеною на рисунку схемою.
–

+

V
A

1

2
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Замкнувши ключ, запишіть показання приладів:
U1 = __________, I1 = ____________.
Повторіть виміри, змінивши полярність приєднання джерела
струму:
U2 = __________, I2 = ____________.
6. Поясніть відмінність між отриманими результатами вимірів.
Скориставшись цими результатами, визначте електричні опори
резисторів R1 і R2 .
7. Визначте похибку вимірів.
8. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали і який отримали результат.
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УРОК 14/25
Тема. Електричний струм у вакуумі
Мета уроку: роз’яснити учням природу електричного струму у ва
куумі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Явище термоелектронної емісії.
2. Фрагменти відеофільму «Електричний струм
у вакуумі»

Демонстрації

7 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Термоелектронна емісія.
2. Електричний струм у вакуумі.
28 хв
3. Вакуумний діод.
4. Електронно-променева трубка

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Термоелектронна емісія
Вакуум — це стан газу, за якого тиск менший від атмосферного.
Розрізняють низький, середній і високий вакуум.
Для створення високого вакууму необхідне розрідження, за
якого в газі, що залишився, середня довжина вільного пробігу молекул більша за розміри посудини або відстані між електродами
в посудині. Отже, якщо в посудині створений вакуум, то молекули в ньому майже не зіштовхуються між собою й пролітають вільно міжелектродний простір. При цьому вони зазнають зіткнення
лише з електродами або зі стінками посудини.
Щоб у вакуумі існував струм, необхідно помістити у вакуум
джерело вільних електронів. Найбільша концентрація вільних
електронів у металах. Але за кімнатної температури вони не можуть покинути метал, тому що їх у ньому утримують сили кулонівського притягання до позитивних іонів. Для подолання цих сил
електрону, щоб покинути поверхню металу, необхідно затратити
певну енергію, яку називають роботою виходу.
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Якщо кінетична енергія електрона перевищуватиме або дорівнюватиме роботі виходу, то він покине поверхню металу й стане
вільним.
mе v2
≥ Aвих .
2
Процес випускання електронів з поверхні металу називають
емісією. Залежно від того, як була передана електронам необхідна
енергія, розрізняють кілька видів емісії. Один з них — термоелектронна емісія.
¾¾ Випускання електронів нагрітими тілами називають термоелектронною емісією.
Явище термоелектронної емісії призводить до того, що нагрітий металевий електрод безупинно випускає електрони. Електрони утворюють навколо електрода електронну хмару. Електрод при
цьому заряджається позитивно, і під впливом електричного поля
зарядженої хмари електрони із хмари частково повертаються на
електрод.
У рівноважному стані число електронів, що покинули електрод
за секунду, дорівнює числу електронів, які повернулися на електрод за цей час.

2. Електричний струм у вакуумі
Для існування струму необхідне виконання двох умов: наявність вільних заряджених частинок і електричного поля. Для створення цих умов у балон поміщають два електроди (катод і анод)
і викачують з балона повітря. Внаслідок нагрівання катода з нього
вилітають електрони. На катод подають негативний потенціал, на
анод — позитивний.
Електричний струм у вакуумі являє собою напрямлений рух
електронів, отриманих у результаті термоелектронної емісії.

3. Вакуумний діод
Сучасний вакуумний діод складається зі скляного або металокерамічного балона, з якого відкачано повітря до тиску 10–7 мм рт.
ст. У балон упаяні два електроди, один із яких — катод — має вигляд вертикального металевого циліндра, виготовленого з вольфраму й покритого зазвичай шаром оксидів лужноземельних металів.
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Усередині катода розташований ізольований провідник, що його
нагріває змінний струм. Нагрітий катод випускає електрони, що
досягають анода. Анод лампи являє собою круглий або овальний
циліндр, що має загальну вісь із катодом.
Однобічна провідність вакуумного діода обумовлена тим, що
внаслідок нагрівання електрони вилітають із гарячого катода й рухаються до холодного анода. Електрони можуть рухатися через
діод тільки від катода до анода (тобто електричний струм може протікати тільки у зворотному напрямку: від анода до катода).
На рисунку відтворено вольт-амперну характеристику вакуумного діода (негативне значення напруги відповідає випадку, коли
потенціал катода вищий від потенціалу анода, тобто електричне
поле «намагається» повернути електрони назад на катод).
I

0

U

Вакуумні діоди використовують для випрямлення змінного
струму. Якщо помістити між катодом і анодом ще один електрод
(сітку), то навіть незначна зміна напруги між сіткою й катодом істотно впливатиме на анодний струм. Така електронна лампа (тріод) дозволяє підсилювати слабкі електричні сигнали. Тому певний час ці лампи були основними елементами електронних пристроїв.

4. Електронно-променева трубка
Електричний струм у вакуумі застосовували в електроннопроменевій трубці (ЕПТ), без якої тривалий час не можна було уявити телевізор або осцилограф.
На рисунку спрощено показано конструкцію ЕПТ.
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Електронна «гармата» у горловині трубки — катод, що випускає інтенсивний пучок електронів. Спеціальна система циліндрів
з отворами (1) фокусує цей пучок, робить його вузьким. Коли електрони потрапляють на екран (4), він починає світитися. Керувати
потоком електронів можна за допомогою вертикальних (2) або горизонтальних (3) пластин.
Електронам у вакуумі можна передати значну енергію. Електронні пучки можна застосовувати навіть для плавлення металів
у вакуумі.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
З якою метою в електронних лампах створюють високий ва
куум?
Чому вакуумний діод проводить струм тільки в одному нап
рямку?
Яке призначення електронної гармати?
Як здійснюють керування електронними пучками?

Другий рівень
1. Які особливості має вольт-амперна характеристика вакуумного
діода?
2. Чи працюватиме в космосі радіолампа з розбитим склом?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Що потрібно зробити, щоб триелектродну лампу можна було
використати як діод?
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2. У який спосіб можна: а) збільшити швидкість електронів у пучку; б) змінити напрямок руху електронів; в) зупинити рухомі
електрони?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Максимальний анодний струм у вакуумному діоді 50 мА. Скільки електронів вилітає з катода щомиті?
2. Пучок електронів, що розганяють напругою U1 = 5 кВ, влітає
в плоский конденсатор посередині між пластинами й паралельно до них. Довжина конденсатора l = 10 см, відстань між пластинами d = 10 мм. За якої найменшої напруги U2 на конденсаторі електрони не будуть вилітати з нього?
Розв’язання. Рух електрона нагадує рух тіла, кинутого горизонтально.

v

d

l

Горизонтальна складова v швидкості електрона не змінюється,
вона збігається зі швидкістю електрона після прискорення. Цю
швидкість можна визначити, скориставшись законом збереження
me v2
= eU1 . Тут e — елементарний електричний заряд,
енергії:
2
me — маса електрона. Вертикальне прискорення a передає електрону сила F, що діє з боку електричного поля конденсатора. Відповідно до другого закону Ньютона,
F
eE eU2
a=
=
=
,
me me dme
U
де E = 2 — напруженість електричного поля в конденсаторі.
d
Електрони не будуть вилітати з конденсатора, якщо вони змісd
тяться на відстань .
2
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me
at2 d
l
= , де t = = l
— час руху електрона в кон2
2
2eU1
v

2d2U1
.
l2
Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення,
одержуємо U2 = 100 B.
денсаторі. Звідси U2 =

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Вакуум — газ, розріджений настільки, що середня довжина
вільного пробігу молекул перевищує лінійні розміри посудини.
yy Енергію яку необхідно затратити електрону, щоб покинути поверхню металу, називають роботою виходу.

yy
yy
yy
yy

me v2
= Aвих.
2
Випускання електронів нагрітими тілами називають термо
електронною емісією.
Електричний струм у вакуумі являє собою напрямлений рух
електронів, отриманих у результаті термоелектронної емісії.
Вакуумний діод має однобічну провідність.
Електронно-променева трубка дозволяє керувати рухом електронів. Саме ЕПТ уможливила створення телебачення.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 17; підр-2: § 9.
2. Зб.:
		
Рів1 № 6.12; 6.13; 6.14.
		
Рів2 № 6.19; 6.20; 6.22, 6.23.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 4.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 4
«ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Рух яких частинок створює електричний струм у рідинах?
А Рух атомів.
Б Рух молекул.
В Рух електронів.
Г Рух позитивних і негативних іонів.
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Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку показаний електричний розряд у повітрі, створений за допомогою трансформатора Тесла.
А Електричний струм у будь-якому
газі напрямлений у ту сторону,
куди рухаються негативні іони.
Б Провідність будь-якого газу обумовлена рухом тільки елект
ронів.
В Провідність будь-якого газу обумовлена рухом тільки іонів.
Г Провідність будь-якого газу обумовлена рухом тільки електронів
і іонів.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, відзначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Напівпровідники n -типу.
Б Напівпровідники p -ипа.
В Електронна провідність.
Г Діркова провідність.
1 Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів
є дірки.
2 Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є електрони.
3 Провідність напівпровідника, обумовлена рухом дірок.
4 Провідність напівпровідника, обумовлена рухом електронів.
5 Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є електрони й дірки.

Завдання 4 (5 балів)
За якої сили струму проводився електроліз водяного розчину
CuSO4 , якщо за 2 хв на катоді виділилося 160 г міді?

Електродинаміка. 2. Електричний струм
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УРОК 15/26
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електричний струм»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного
оцінювання знань.
На цьому уроці необхідно нагадати учням закони постійного
струму; згадати послідовне й паралельне з’єднання провідників
і знайти, як перерозподіляються між провідниками сила струму,
напруга й виділювана потужність. Повторити закони Ома: для ділянки кола й для повного кола.
Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати
учням завдання у вигляді тестів.
З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною
відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної
роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оціню
вання.
Таке використання тестів дає можливість встановити оперативний зворотний зв’язок й оцінки вчителем ступеня готовності учнів
до даної роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні
можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці.
При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху одержати погану оцінку.
Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
1. Визначте, у скільки разів зміниться електричний опір неізольованого мідного провідника, якщо його розрізати на 3 рівні частини й ці частини скрутити в один джгут.
А Зменшиться в 27 разів.
Б Зменшиться в 9 разів.
В Зменшиться в 6 разів.
Г Зменшиться в 3 рази.
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2. До зображеної на рисунку ділянки кола прикладена напруга
6,3 В. Визначте, яку силу струму показує амперметр, якщо опори резисторів дорівнюють 3, 7 і 21 Ом.

A

А
Б

В 2,1 А.
Г 3,3 А.

0,3 А.
0,9 А.

3. Порівняйте потужності струму в резисторах 1 і 2 (див. малюнок), якщо R1 = 2R2 = 2R3 .
1

2

А
Б

P1 = 16P2 .
P1 = 8 P2 .

В
Г

3

P1 = 4 P2 .
P1 = 2P2 .

4. На рисунку наведена вольт-амперна характеристика двох провідників. Визначте потужність струму в колі, якщо з’єднати ці
провідники послідовно й приєднати до джерела струму з напругою 20 В.
I, A
0,3
0,2
0,1
0

А
Б

0,5 Вт.
1 Вт.

20

В 2 Вт.
Г 4 Вт.

40

60

U, В
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5. На рисунку наведена схема електричного кола, до складу якої
входить електролітична ванна. Як називаються вільні носії заряду в електролітах?
0,5

0

A

1

К

А

CuSO4

А
Б
В
Г

Позитивно заряджені іони.
Електрони.
Негативно заряджені іони.
Позитивно й негативно заряджені іони.

6. Під час увімкнення неонової лампи в електричне коло у ній виникає газовий розряд. Якого виду розряд відбувається в цій
лампі?
А Несамостійний.
Б Самостійний іскровий.
В Самостійний дуговий.
Г Самостійний тліючий.
Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 4.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 9–17; підр-2: § 5–9.
2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електричний струм».
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УРОК 16/27
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричний струм»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість завдань. Більш докладно можна прочитати в передмові до
уроку № 11/11.
Нижче пропонуємо один з варіантів контрольної роботи № 2
«Закони постійного струму».

Завдання 1 (0,5 бала)
Питомий опір електролітів зменшується відповідно до підвищення температури тому, що...

А
Б
В
Г

…зменшується середня квадратична швидкість руху молекул.
…змінюється густина речовини.
…збільшується кількість іонів за рахунок дисоціації молекул електроліту.
…зменшується кількість іонів за рахунок рекомбінації.

Завдання 2 (1 бал)
Мобільний телефон працює від акумулятора. Усередині акумулятора...
А …сторонні сили виконують позитивну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили — негативну.
Б …сторонні сили виконують негативну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили — позитивну.

Електродинаміка. 2. Електричний струм
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…сторонні й кулонівські сили виконують позитивну роботу
над зарядженими частинками.
…сторонні й кулонівські сили виконують негативну роботу
над зарядженими частинками.

Завдання 3 (1,5 бали)
Чому не можна за допомогою вольтметра магнітоелектричної
системи безпосередньо виміряти ЕРС елемента?

Завдання 4 (2 бали)
Визначте напругу на кінцях сталевого проводу завдовжки
140 см і площею поперечного перерізу 0,2 мм2 , у якому сила струму 2,5 А.

Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Закон Ома для ділянки кола.
Б Закон Ома для повного кола.
В Електрорушійна сила джерела.
Г Електричний опір металів.
1 Обумовлено розсіюванням вільних електронів на нерегулярностях кристалічної решітки.
2 Сила струму дорівнює відношенню заряду, перенесеного через провідник за проміжок часу, до цього проміжку часу.
3 Сила струму в замкнутому колі, що містить джерело, дорівнює відношенню ЕРС джерела до повного опору кола.
4 Сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки
кола й обернено пропорційна опору цієї ділянки.
5 Відношення роботи сторонніх сил з переміщення заряду
усередині джерела до заряду.

Завдання 6 (4 бали)
Визначте силу струму в разі короткого замикання батарейки
з ЕДС 9 В, якщо в разі замикання її на зовнішній опір 3 Ом струм
у колі дорівнює 2 А.

3. Електромагнітне поле
Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Магнітне поле струму

2

Сила Ампера

3

Сила Лоренца

4

Розв’язування задач

5

Явище електромагнітної індукції

6

Правило Ленца. Розв’язування задач

7

Закон електромагнітної індукції

8

Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища
електромагнітної індукції»

9

Самоіндукція. Індуктивність

10

Енергія магнітного поля

11

Вплив магнітного поля на живі організми

12

Магнітні властивості речовини

13

Електромагнітне поле

14

Узагальнювальний урок за темою
«Електромагнітне поле»

15

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/28
Тема. Магнітне поле струму
Мета уроку: сформувати уявлення учнів про магнітне поле як виді
матерії.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Схема дослідів Ерстеда й Ампера.
2. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
3. Картини ліній магнітної індукції

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Магнітне поле.
2. Силова характеристика магнітного поля.
28 хв
3. Напрямок вектора магнітної індукції.
4. Графічне зображення магнітного поля

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Магнітне поле
На початку XIX сторіччя після відкриттів Ерстеда, Ампера, Фарадея й Максвелла стало зрозуміло, що взаємодія між магнітами
й провідниками зі струмом має однакову фізичну природу. Ця взаємодія, так само як і електрична, відбувається через поле. Відповідне поле назвали магнітним.
¾¾ Магнітне поле — складова електромагнітного поля, що проявляє
себе через дію на заряджені рухомі частинки (або тіла) і створена намагніченими тілами, змінним електричним полем і зарядженими рухомими частинками (тілами).

2. Силова характеристика магнітного поля
З дослідів Ампера й визначення магнітного поля випливає,
що магнітне поле чинить певну силову дію. Якщо прямий провідник, виготовлений з немагнітного матеріалу, підвісити на проводах між полюсами постійного магніту й пропустити струм, то провідник відхилиться від початкового положення. Причиною такого
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відхилення є сила, що діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля, — сила Ампера.
Збільшуючи або зменшуючи силу струму I в провіднику або
довжину l активної частини провідника, можна переконатися, що
сила Ампера прямо пропорційна й силі струму, і довжині провід
ника:
FA  Il.
Змінюючи кут між провідником і лініями магнітного поля,
можна довести, що сила Ампера буде максимальною ( FA max ), якщо
провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітного
поля.
Оскільки FA max  Il, то для даної ділянки магнітного поля відF
ношення A max залежить тільки від властивостей самого поля.
Il
Тому це відношення обрали за силову характеристику магнітного
поля — магнітну індукцію.

Магнітна індукція B — це фізична величина, що характеризує
силову дію магнітного поля й чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому
полі провідник зі струмом, до добутку сили струму на довжину активної частини провідника:
F
B = A max .
Il
Одиниця магнітної індукції в СІ — тесла (Тл).
1 Тл — це індукція такого однорідного магнітного поля, що діє
з максимальною силою 1 Н на провідник довжиною 1 м, через який
тече струм 1 А.
Н
1 Тл = 1
.
А⋅м

3. Напрямок вектора магнітної індукції
За напрямок вектора магнітної індукції в певній точці поля обрано напрямок, на який вказує північний кінець магнітної стрілки, установленої в цій точці.
Напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля провідника зі струмом визначають за допомогою правила буравчика або
правила правої руки.

157

Електродинаміка. 3. Електромагнітне поле

Правило буравчика:

¾¾ якщо вкручувати буравчик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки буравчика вкаже напрямок вектора індукції
магнітного поля струму.


B
I


B

Правило правої руки:

¾¾ якщо направити відігнутий великий палець правої руки у напрямку
струму в провіднику, то чотири зігнутих пальці вкажуть напрямок
вектора індукції магнітного поля струму.

B


B

I

4. Графічне зображення магнітного поля
Магнітне поле зручно досліджувати за допомогою маленьких
магнітів (магнітних стрілок) або ошурок, які в магнітному полі намагнічуються й стають маленькими магнітами. Ці «маленькі магнітики» вишиковуються уздовж певних ліній, утворюючи наочне
зображення магнітного поля. Ці лінії називають лініями магнітного поля (або лініями магнітної індукції).
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¾¾ Лінії магнітної індукції — умовні лінії, у кожній точці яких дотична

збігається з лінією, уздовж якої напрямлений вектор магнітної ін
дукції.
Досліди показують, що силові лінії магнітного поля завжди замкнуті. На відміну від силових ліній електричного поля, вони ніде
не починаються й не закінчуються. Поле з такими лініями називають вихровим. Отже, магнітне поле є вихровим.
Лінії магнітного поля реально не існують, вони всього лише
зручний спосіб його опису. Силовим лініям магнітного поля приписують певний напрямок.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. За допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія?
2. Опишіть досліди, за допомогою яких можна виявити магнітне
поле.
3. Магнітне поле діє на стрілку компаса. А чи створює стрілка
компаса магнітне поле навколо себе?
Другий рівень
1. Як дослідним шляхом показати, що напрямок силових ліній
магнітного поля пов’язаний з напрямком струму?
2. Електричний струм у проводі лінії електропередачі напрямлений з півдня на північ. Який напрямок укаже північний полюс
магнітної стрілки, розміщеної:
а) трохи вище проводу;
б) трохи нижче проводу?

ЗАКРІПЛЕНІНЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи відхилиться магнітна стрілка, якщо її розмістити поблизу
пучка рухомих частинок:
а) електронів;
б) атомів;
в) позитивних іонів?
2. Як визначити, який торець котушки зі струмом є її північним
полюсом?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Укажіть напрямок вектора магнітної індукції в кожній точці,
позначеній буквою.
B
B
C

C
A

A

D

D
I

Рис. 1

Рис. 2

2. Визначте полюса джерел струму.

B
S

N


B

1

2

1

2

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Магнітне поле — складова електромагнітного поля, що проявляє себе дією на заряджені рухомі частинки (або тіла) і створена
намагніченими тілами, змінним електричним полем і зарядженими рухомими частинками (тілами).

yy Магнітна індукція B — це фізична величина, що характеризує
силову дію магнітного поля й чисельно дорівнює відношенню
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максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований
у цьому полі провідник зі струмом, до добутку сили струму на
довжину активної частини провідника:
F
B = A max .
Il
yy Правило буравчика:
якщо вкручувати буравчик за напрямком струму в провіднику,
то напрямок обертання ручки буравчика вкаже напрямок вектора індукції магнітного поля струму.
yy Правило правої руки:
якщо направити відігнутий великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнутих пальці вкажуть напрямок вектора індукції магнітного поля струму.
yy Лінії магнітної індукції — умовні лінії, у кожній точці яких дотична збігається з лінією, уздовж якого напрямлений вектор
магнітної індукції.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 18; підр-2: § 10 (п. 1).
2. Зб.: № 7.4; 7.7; 7.8; 7.9.

Електродинаміка. 3. Електромагнітне поле
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УРОК 2/29
Тема. Сила Ампера
Мета уроку: розглянути дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Магнітне поле.
2. Силова характеристика магнітного поля.
3. Напрямок вектора магнітної індукції.
4. Графічне зображення магнітного поля

Демонстрації

4 хв

1. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
2. Дія магнітного поля на рамку зі струмом

Вивчення
нового
матеріалу

1. Як визначають модуль і напрямок сили
Ампера.
27 хв
2. Рамка зі струмом у магнітному полі.
3. Як працює двигун постійного струму?

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як визначають модуль і напрямок сили Ампера
Розглянемо силу, що діє з боку магнітного поля на провідник зі
струмом. Цю силу називають силою Ампера.
F
З визначення магнітної індукції B = A max випливає, що макIl
симальна сила Ампера дорівнює: FA max = BIl.
Сила Ампера залежить від орієнтації провідника щодо вектора
магнітної індукції: магнітне поле не впливає на провідник зі струмом, вісь якого паралельна до ліній магнітної індукції, і сила Ампера максимальна у випадку, коли вісь провідника перпендикулярна до ліній магнітної індукції.
Модуль сили Ампера залежить тільки від проекції вектора магнітної індукції на вісь, перпендикулярну до осі провідника:
B⊥ = B sin α, де α — кут між вектором магнітної індукції й напрямком струму в провіднику.

162

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

B


B⊥
α

I


B


FA

Таким чином, закон Ампера можна записати у вигляді:
FА = BIl sin α.

¾¾

Напрямок сили Ампера визначають за правилом лівої руки:
якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий у площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що діє на провідник з боку магнітного поля.

2. Рамка зі струмом у магнітному полі
Розглянемо дію однорідного магнітного поля з магнітною індукцією B на тверду прямокутну рамку із силою струму в ній I.
Будемо вважати лінії магнітного поля горизонтальними.
Розглянемо, які сили діють на протилежні сторони рамки
зі струмом у магнітному полі. По них течуть струми, напрямлені в протилежні сторони. Тому сили, що діють із боку магнітного
поля на протилежні сторони рамки, будуть протилежно напрямлені. Ці сили будуть повертати рамку. Таким чином, магнітне поле
чинить на рамку зі струмом орієнтувальну дію: рамка буде повертатися доти, поки обидві сили Ампера не будуть напрямлені уздовж
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однієї прямої, тобто поки площина рамки не стане перпендикулярною до магнітних ліній.
Визначимо момент сил, що діють на рамку. Позначимо a і b —
довжини відповідно горизонтальної й вертикальної сторін рамки,
β — кут між площиною рамки й лініями магнітного поля. На рисунку показаний вид рамки зверху й сили, що діють на вертикальні сторони рамки.

FA2

a


B

β


FA1
l

Модуль кожної із цих сил FА = BIb, момент пари сил дорівнює
M = FА l = BIab ⋅ cos β = BIS ⋅ cos β, де S — площа рамки.
Положення рамки прийнято визначати за кутом α між лініями

магнітного поля й перпендикуляром (вектором нормалі n ) до площі рамки. Напрямок нормалі вибирають так, щоб він був пов’язаний
із напрямком струму в рамці правилом буравчика. Очевидно, що
cos β = sin α. Отже, на рамку діє момент сил M = BIS ⋅ sin α.

FA2

a


B

n

β


FA1
l

I


n

β
α

Момент сил дорівнює нулю, якщо α = 0 (у положенні стійкої
рівноваги) або α = 180° (у положенні нестійкої рівноваги). У положенні стійкої рівноваги сили Ампера намагаються розтягти рамку,
а в положенні нестійкої рівноваги — стиснути.
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3. Як працює двигун постійного струму
Обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовують
в електричних двигунах — пристроях, у яких електрична енергія
перетворюється в механічну.
Щоб ротор (рухлива частина електродвигуна) обертався, необхідно розв’язати дві головні проблеми.
1. Провідник не можна припаяти одним кінцем до контакту на
роторі, а другим — до контакту на статорі (нерухомої частини
електродвигуна): такий провідник швидко обірветься. Щоб підтримувати струм в обмотці ротора, винайшли ковзні контакти,
а в більшості електродвигунів змінного струму навчилися взагалі обходитися без контактів, використовуючи явище електромагнітної індукції.
2. Якщо напрямок магнітної індукції
й струму в рамці не змінюється, то ротор
просто зупиниться в положенні стійкої
6
5
7
4
рівноваги. Щоб забезпечити безперервне обертання ротора, у двигунах постійного струму застосовують колектор. За2
вдяки використанню колектора напрямок струму в рамці через кожні півобер1
ту змінюється на протилежний. У ре3
зультаті сили, що діють на рамку, обертають її увесь час у тому самому напрямку (див. рисунок).
Нерухому частину електродвигуна називають статором (у перекладі з латини — «нерухомий»). У статорі невеликого електродвигуна розташований постійний магніт з полюсами спеціальної форми. У статорі потужного електродвигуна розташований електромагніт.
Отже, щоб сконструювати електричний двигун, необхідно
мати: 1) постійний магніт; 2) провідний контур; 3) джерело струму; 4) колектор.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Від чого залежить сила, що діє на прямолінійний провідник зі
струмом у зовнішньому магнітному полі?
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2. Чому магнітне поле не діє на провідник без струму? Адже вільні
електрони в провіднику перебувають у постійному тепловому русі.
Другий рівень
1. Чим зумовлена орієнтувальна дія магнітного поля на рамку зі
струмом?
2. Як можна довести, що в положенні стійкої рівноваги сили Ампера намагаються розтягти рамку, а в положенні нестійкої рівноваги — стиснути?
3. Прямокутна рамка зі струмом перебуває в однорідному магнітному полі. Як потрібно повернути рамку, щоб на неї діяв найбільший обертальний момент?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Як можна змінити напрямок сили, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі?
2. Поясніть, чому рамка зі струмом не зможе зупинитися в положенні стійкої рівноваги.
3. Як можна змінити напрямок обертання електродвигуна на протилежний?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Через провідник завдовжки 60 см тече струм силою 1,2 А. Визначте найбільше й найменше значення сили Ампера, що діє на
провідник, за умови різних його положень в однорідному магнітному полі, індукція якого 1,5 Тл.
2. Визначте: напрямок сили Ампера (рис. 1); полюси магніту
(рис. 2); напрямок струму в провіднику (рис. 3).

B

FА

N
I
S

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Силу, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом, називають силою Ампера:
FА = BIl sin α.
yy Напрямок сили Ампера визначається за правилом лівої руки:
якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих
пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий
у площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що
діє на провідник з боку магнітного поля.
yy На рамку зі струмом у магнітному полі діє момент сил:
M = BIS ⋅ sin α.
yy Поворот рамки зі струмом у магнітному полі використовують
в електродвигунах. Для того щоб сили, які діють на рамку зі
струмом у магнітному полі, обертали рамку увесь час у тому самому напрямку, використовують колектор.
yy За допомогою колектора в електродвигуні постійного струму забезпечують ковзний електричний контакт із обмоткою ротора,
а також періодично змінюють напрямок струму, що необхідно
для обертання ротора в одному напрямку.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 19; підр-2: § 10 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 7.6; 7.10; 7.11; 7.13.
		
Рів2 № 7.22; 7.23; 7.25; 7.27.
		
Рів3 № 7.48, 7.49; 7.507; 7.51.
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УРОК 3/30
Тема. Сила Лоренца
Мета уроку: розглянути дія магнітного поля на рухомі заряджені
частинки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Модуль і напрямок сили Ампера.
2. Рамка зі струмом у магнітному полі.
3. Як працює двигун постійного струму

Демонстрації

2 хв

Дія магнітного поля на рухомі заряди

Вивчення
нового
матеріалу

1. Модуль і напрямок сили Лоренца.
27 хв 2. Як рухаються заряджені частинки під дією
сили Лоренца

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Модуль і напрямок сили Лоренца
З експериментів відомо, що в разі відсутності електричного
поля на заряджену частинку може діяти певна сила, якщо частинка рухається.
Силу, з якою магнітне поле діє на заряджені рухомі частинки,

називають силою Лоренца FЛ .
Якщо пропустити через певну точку магнітного поля різні заряджені частинки в різних напрямках і з різними швидкостями, то
можна виявити таке:
yy на частинку, що рухається уздовж лінії магнітного поля, сила
Лоренца не діє;
yy модуль сили Лоренца буде максимальним, якщо частинка рухається перпендикулярно до лінії магнітного поля.
yy максимальний модуль сили Лоренца прямо пропорційний модулям заряду частинки й швидкості її руху:
FЛ max  q ⋅ v.
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Таким чином, модуль сили Лоренцо дорівнює:
FЛ = B q0 v sin α,
де B — магнітна індукція поля, у якому рухається частинка; q0 —
заряд частинки; v — швидкість руху частинки; α — кут між лінією руху частинки й лінією магнітного поля.
Напрямок сили Лоренца, що діє на позитивно заряджену частинку, визначають за допомогою правила лівої руки:
¾¾ якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих пальці вказували напрямок швидкості позитивно зарядженої частинки, то відігнутий у площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що діє на
частинку.
На рухому негативно заряджену частинку (наприклад, електрон) сила Лоренца діє в протилежному напрямку.

2. Як рухаються заряджені частинки
під дією сили Лоренца?
Розглянемо можливі випадки руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
1. Швидкість частинки напрямлена уздовж ліній магнітної індукції поля.

У цьому випадку кут α між напрямком вектора швидкості v

й вектора магнітної індукції B дорівнює нулю (або 180° ). Оскільки
sin α = 0, те FЛ = 0. Отже, магнітне поле не діє на частинку й вона
рухається рівномірно прямолінійно.
2. Швидкість частинки спрямована перпендикулярно до ліній
магнітної індукції поля.

У цьому випадку кут α між напрямком вектора швидкості v

й вектора магнітної індукції B поля дорівнює 90°, тому FЛ = B q0 v,
оскільки sin α = 1. Відповідно до правила лівої руки в будь-якій
точці траєкторії руху частинки, сила Лоренцо перпендикулярна до
напрямку швидкості її руху. Отже, частинка буде рухатися рівномірно по колу.
Відповідно до другого закону Ньютона, FЛ = maцс . Тоді:
B q0 v =

mv2
.
R
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Звідси можна знайти радіус R траєкторії руху частинки й період її обертання:
2πR 2πm
mv
, T=
.
R=
=
B q0
v
B q0
Період обертання частинки не залежить від швидкості її руху
й радіуса траєкторії.
3. Швидкість частинки напрямлена під деяким кутом α до ліній
магнітної індукції поля.

У цьому випадку швидкість v частинки можна розкласти на

дві складові: v, напрямлена уздовж магнітних ліній поля, і її поле

не змінює; v⊥ , перпендикулярна до ліній поля, і сила Лоренцо змінює її напрямок, спричиняючи рух частинки по колу.

h
R

B

α


v 
v

v⊥

Таким чином, траєкторія руху частинки — спіраль, крок h

(відстань між сусідніми витками) якої визначається складовою v :

mv⊥
h = vT, а радіус R витка спирали — складовою v⊥ : R =
.
Bq
Роботу циклотронів — прискорювачів заряджених частинок —
визначає ттой факт, що період обертання частинки в однорідному
магнітному полі не залежить від швидкості й радіуса траєкторії.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Як повинен рухатися електрон в однорідному магнітному полі,
щоб на нього не діяла сила Лоренца?
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2. Як рухається заряджена частинка в однорідному магнітному
полі, якщо початкова швидкість частинки перпендикулярна до
ліній магнітної індукції?
3. Від чого залежить напрямок сили Лоренца?
Другий рівень
1. Як зміниться модуль сили Лоренца, якщо: а) збільшити швидкість руху частинки вдвічі; б) змінити кут між напрямком руху
й напрямком магнітних ліній від 90 до 30°?
2. Електрон рухається в однорідному магнітному полі. Чому дорівнює робота сили, що діє на електрон?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому дві однойменно заряджені нерухомі частинки завжди відштовхуються, а ті, що рухаються, можуть як відштовхуватися,
так і притягатися?
2. Які із частинок електронного променя відхиляються на більший кут тим самим магнітним полем: більш швидкі чи повільні?
3. Яка різниця у відхиленні тим самим магнітним полем струмів
в іонізованому газі: а) позитивних і негативних іонів; б) заряджених однократно, двократно й більше?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Яка сила діє на електрон, що рухається зі швидкістю 60 000 км/с
в однорідному магнітному полі з індукцією 0,15 Тл? Електрон
рухається перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля.
2. Визначте: напрямок руху частинки (рис. 1); знак заряду частинки (рис. 2); напрямок магнітного поля, у якому рухається частинка (рис. 3).
?

Рис. 1

Рис. 2

v

Рис. 3
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3. На рисунках схематично зображені різні випадки взаємодії зарядженої рухомої частинки і магнітного поля. Сформулюйте
завдання в кожному випадку й розв’яжіть її.
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Силу, з якою магнітне поледіє на заряджені рухомі частинки,
називають силою Лоренца FЛ .
yy Правило лівої руки: якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих пальці вказували напрямок швидкості позитивно зарядженої частинки, то відігнутий у площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що діє на частинку.
yy Якщо початкова швидкість руху частинки напрямлена паралельно до ліній магнітної індукції поля, то частинка буде рухатися рівномірно прямолінійно; якщо перпендикулярно до цих
mv
ліній — рівномірно по колу радіусом R =
; якщо під куB q0
том — то рівномірно по спіралі.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 20; підр-2: § 10 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 7.2; 7.3; 7.16; 7.17.
		
Рів2 № 7.18; 7.20; 7.21; 7.28.
		
Рів3 № 7.54, 7.55; 7.56;7.57.
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УРОК 4/31
Тема. Розв’язування задач
Мета уроку: узагальнити й закріпити знання учнів під час розв’язання
задач на рух заряджених частинок у магнітному полі й дію маг
нітного поля на провідник зі струмом.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Засвоєнню й закріпленню знань на поводження заряджених рухомих частинок і провідника зі струмом у магнітному полі сприяє
підбір якісних і розрахункових задач. Залежно від рівня підготовки класу вчитель повинен підібрати такі задачі, щоб учням було цікаво працювати на уроці. Нижче наводимо орієнтовний перелік задач, з яких учитель може вибрати необхідні для даного уроку.

Якісні задачі
1. Чому сила Лоренца змінює напрямок швидкості частинки, але
не змінює її модуль?
2. У трубці, заповненій газом, рухаються електрони. Якою буде
траєкторія руху електронів, якщо трубку помістити в однорідне магнітне поле перпендикулярно до його індукції?
3. Чи може сила Ампера зрівноважити силу ваги, що діє на провідник, якщо він розміщений: а) вертикально; б) горизонтально?

Розрахункові задачі
1. В однорідному магнітному полі, індукція якого 2 Тл і напрямлена під кутом 30° до вертикалі, вертикально вгору рухається
прямий провідник масою 2 кг, через який протікає струм силою
4 А. Через 3 с після початку руху провідник має швидкість
10 м/с. Визначте довжину провідника.
2. У вертикальному однорідному магнітному полі індукцією
0,5 Тл на двох тонких проводах горизонтально підвішений провідник довжиною 20 см і масою 20 г. На який кут β від вертикалі відхилиться провідник, якщо сила струму в ньому дорівнює
2 А?
Розв’язання. На провідник діють три сили: сила ваги, сила натягу
проводів і сила Ампера, напрямок якої визначимо за правилом лівої руки (див. рисунок).
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Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі й у проек
 
ціях на осі координат: FA + mg + T = 0;
OX : FA − T sin β = 0,
 F = T sin β,
⇒  A

OY : T cos β − mg = 0;
mg = T cos β.

Y B


T
β β


FA
X

O

mg

Розділивши перше рівняння системи на друге, одержуємо:
FA
= tg β.
mg
Відповідно до закону Ампера FA = BIl sin α, де sinα = 1, оскільки α = 90° (провідник горизонтальний, а вектор магнітної індукції
вертикальний). Остаточно маємо:
BIl
tgβ =
.
mg
Визначимо значення шуканої величини:
Тл ⋅ А ⋅ м
[tg β] = кг ⋅ м/с2 = 1.
0,5 ⋅ 2 ⋅ 0,2
tgβ =
= 1, tgβ = 1 ⇒ β = 45°.
20 ⋅ 10−3 ⋅ 10
Відповідь: провідник відхиляється від вертикалі на кут 45°.
3. Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю v під
кутом α до напрямку поля. Магнітна індукція поля B . За якою
траєкторією рухатиметься електрон?
mv sinα
Відповідь: за гвинтовою лінією радіусом r =
і кроком
eB
2πmv cos α
h=
.
eB
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4. На горизонтальних рейках, що перебувають у вертикальному
однорідному магнітному полі, лежить сталевий брусок, перпендикулярний до рейок. Відстань між рейками 15 см. Маса бруска 300 г, коефіцієнт тертя між бруском і рейками 0,2. Щоб брусок зрушив з місця, через нього необхідно пропустити струм силою 40 А. Яка індукція магнітного поля?

Домашнє завдання

1. Підр-1: §§ 19, 20; підр-2: § 10.
2. Зб.:
		
Рів1 № 7.1; 7.3; 7.9; 7.12.
		
Рів2 № 7.40; 7.42; 7.43; 7.44.
		
Рів3 № 7.58, 7.59; 7.60; 7.61.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 5.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 5
«МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ.
СИЛА ЛОРЕНЦА Й СИЛА АМПЕРА»
Завдання 1 (1,5 бала)
Магнітне поле може створювати...:
А будь-яке тіло.
Б нерухома негативно заряджена частинка.
В провідник зі струмом.
Г нерухома позитивно заряджена частинка.

Завдання 2 (2,5 бала)
Провід зі струмом AB розташований між полюсами магніту
(див. рисунок).
B

N

А

S
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На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ло
ренца.
Якщо струм напрямлений від точки A до точки B , на провід діє з боку магнітного поля сила, напрямлена вниз.
Лінії магнітного поля напрямлені зверху вниз.
Якщо поміняти місцями полюси магніту, напрямок сили,
що діє на провід, залишиться таким самим.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Модуль сили Ампера.
Б Модуль сили Лоренца.
В Модуль магнітної індукції.
Г Момент сил, що діють на рамку зі струмом у магнітному
полі.
1 M = BIS sinα .
2 F = qvB sinα .
3 F = IlB sinα.
F
4 B= .
Il
mv
5 F=
.
qB

Завдання 4 (5 балів)
Яка індукція магнітного поля, у якому на провідник зі струмом
в 25 А діє сила 0,05 Н? Довжина активної частини провідника 5 см.
Напрямок ліній магнітного поля й напрямок струму взаємно перпендикулярні.
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УРОК 5/32
Тема. Явище електромагнітної індукції
Мета уроку: ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Явище електромагнітної індукції
(3–4 досліди)
2. Фрагменти відеофільму «Явище електромагнітної індукції»

Демонстрації

8 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Досліди Фарадея.
25 хв 2. Потік магнітної індукції.
3. Явище електромагнітної індукції

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Досліди Фарадея
Англійський фізик Майкл Фарадей, дізнавшись про досліди Ерстеда, зайнявся пошуками зв’язку магнітних явищ із електричними. Він поставив перед собою завдання: «Якщо електричний струм
створює магнітне поле, то чи не можна за допомогою магнітного
поля одержати електричний струм?» Пошуки Фарадея тривали
з 1821 до 1831 року. Він провів значну роботу й виявив винахідливість, наполегливість і завзятість, поки, нарешті, не одержав електричний струм за допомогою магнітного поля. Фарадей довів, що
магнітне поле може породжувати електричний струм, відкривши явище електромагнітної індукції. На цьому явищі заснована сьогодні дія
генераторів електричного струму на всіх електростанціях Землі.
Можна провести ряд дослідів, які є сучасними варіантами дослідів Фарадея.
Дослід 1. Котушку замикаємо на гальванометр і вводимо в неї
постійний магніт. Під час руху магніту стрілка гальванометра відхиляється, що свідчить про наявність електричного струму.
Якщо залишити магніт нерухомим, а котушку рухати, то електричний струм у котушці виникає тільки під час її руху.
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Дослід 2. Якщо взяти дві котушки й надягти їх на загальний сердечник, то в разі зміни сили струму в одній котушці в іншій котушці можна спостерігати появу струму.
Дослід 3. Якщо обертати замкнуту котушку поблизу полюса
магніту, то в котушці виникає електричний струм.
Дослід 4. Якщо розмістити поблизу полюса магніту замкнутий
контур і змінювати його площу, то в контурі виникає електричний
струм.

2. Потік магнітної індукції
Проаналізувавши перераховані вище досліди, можна помітити, що в замкнутому провідному контурі струм виникає лише тоді,
коли змінюється число ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром. Фізичну величину, яку наочно можна розглянути як величину, пропорційну до кількості ліній магнітної індукції, що пронизують цю поверхню, називають потоком магнітної індукції (або магнітним потоком).
¾¾ Потік магнітної індукції Φ — це фізична величина, що характеризує
розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкнутим контуром, і чисельно дорівнює добутку магнітної індукції B на площу S поверхні й на косинус кута α між вектором магнітної індукції й нормаллю до поверхні:
Φ = BScosα.
Одиниця потоку магнітної індукції в СІ — вебер:
1 Вб = 1 Тл ⋅ м2 .
Магнітний потік 1 Вб створює однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл через поверхню площею 1 м2 , розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції

3. Явище електромагнітної індукції
Виходячи з формули Φ = BScos α, всі досліди можна умовно
розділити на три групи:
а) досліди, у яких змінюється індукція магнітного поля B;
б) досліди, у яких змінюється площа контуру S;
в) досліди, у яких змінюється кут між напрямком вектора магнітної індукції й нормаллю до площадки.
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На підставі виконаних дослідів можна підвести учнів до висновку: для порушення електричного струму в замкнутому контурі необхідно змінювати магнітний потік через цей контур.
Явище електромагнітної індукції полягає ось у чому:
¾¾ індукційний струм у замкнутому контурі виникає під час зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром.
Існують дві причини виникнення індукційного струму:
1) під час руху контуру в магнітному полі;
2) під час перебування нерухомого контуру в змінному магнітному полі.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що спільного у всіх дослідах, що дозволяють виявити індукційний струм?
2. У чому полягають відмінності в одержанні індукційного струму
в дослідах Фарадея?
3. Як потрібно рухати магніт або котушку, щоб у ній виник індукційний струм?
4. За якого руху магніту усередині котушки індукційний струм не
виникає?
Другий рівень
1. Чи може виникнути індукційний струм у нерухомій замкнутій
котушці без руху магніту? Підтвердьте вашу відповідь прикладом.
2. Замкнуте металеве кільце рухається в однорідному магнітному полі поступально. Чи виникає індукційний струм у кільці?
Чому?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи буде виникати індукційний струм у колоовому витку, що
перебуває в однорідному магнітному полі, якщо: а) переміщати виток поступально; б) обертати виток навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до площини витка;
в) обертати виток навколо осі, що лежить у його площині?
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2. Як треба орієнтувати дротову рамку в однорідному магнітному
полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? був
максимальним?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля вертикальні. Який магнітний потік через горизонтальний контур
площею 50 см2 , якщо магнітної індукції 60 мТл?
2. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° з вертикаллю. Модуль магнітної індукції дорівнює
0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротове
кільце радіусом 10 см?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Потік магнітної індукції Φ — це фізична величина, що характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкнутим контуром, і чисельно дорівнює добутку магнітної індукції B на площу S поверхні й на косинус кута α між вектором магнітної індукції й нормаллю до поверхні.
Φ = BScos α.
yy Магнітний потік 1 Вб створює однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл через поверхню площею 1 м2 , розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції:
1 Вб = 1 Тл ⋅ 1 м2 .
yy Явище електромагнітної індукції:
за будь-якої зміни магнітного потоку через площу, обмежену
контуром, у замкнутому контурі виникає індукційний струм.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 21 (п. 1, 2, 3); підр-2: § 12 (п.1, 2).
2. Зб.: № 8.10; 8.11; 8.32; 8.40.

180

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

УРОК 6/33
Тема. Правило Ленца
Мета уроку: навчити учнів визначати напрямок індукційного струму.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Потік магнітної індукції.
2. Явище електромагнітної індукції

Демонстрації

2 хв

Правило Ленца

Вивчення
нового
матеріалу

28 хв

1. Як визначати напрямок індукційного
струму?
2. Алгоритм розв’язання задач

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як визначати напрямок індукційного струму?
З ряду дослідів випливає, що в різних випадках напрямок індукційного струму може бути різним: відкидання стрілки гальванометра в деяких дослідах відбувалося в одну сторону, а в інших —
у протилежний. Знайдемо загальне правило, за яким визначаємо
напрямок індукційного струму.
Якщо наближати магніт до провідного кільця, то воно почне
відштовхуватися від магніту. Це відштовхування можна пояснити тільки тим, що в кільці виникає індукційний струм, обумовлений зростанням магнітного потоку через кільце, а кільце зі струмом взаємодіє з магнітом.


B

S

N
I

B′


v
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Інакше кажучи, якщо магнітний потік через контур зростає, то
напрямок індукційного струму в контурі такий, що вектор магнітної індукції створеного цим струмом поля спрямований протилежно до вектора магнітної індукції зовнішнього магнітного поля.
У разі ж видалення магніту в провідному кільці виникає індукційний струм такого напрямку, що кільце притягається до магніту. Або інакше: якщо магнітний потік через контур зменшується,
то напрямок індукційного струму такий, що вектор магнітної індукції створеного цим струмом поля спрямований так само, як вектор магнітної індукції зовнішнього магнітного поля.
Загальним у цих дослідах є те, що індукційний струм має такий напрямок, що створений ним магнітний потік завжди намагається компенсувати ту зміну магнітного потоку, що спричинив цей
струм.
Ця закономірність називається правилом Ленца, тому що вона
була встановлена дослідним шляхом російським фізиком Емілієм
Християновичем Ленцем через два роки після відкриття Фарадеєм
явища електромагнітної індукції.
Часто буває зручніше скористатися іншим формулюванням
правила Ленца: у всіх випадках електромагнітної індукції струми й сили
напрямлені так, щоб протидіяти причині їх виникнення.
Правило Ленца має глибокий фізичний зміст — воно виражає
закон збереження енергії. Для створення індукційного струму необхідна енергія, отже, слід виконати додаткову роботу зовнішніх
сил. Після наближення магніту до контуру або віддалення його від
контуру завжди виникає сила, що перешкоджає рухові. Щоб подолати цю протидію, виконується робота.

2. Алгоритм розв’язання задач
Під час розвязання задач на правило Ленца слід дотримувати
такого алгоритму:

1) визначити напрямок вектора B магнітної індукції зовнішнього
магнітного поля;
2) з умови завдання з’ясувати, збільшується чи зменшується магнітний потік, що пронизує контур;

3) визначити напрямок вектора B ′ магнітної індукції магнітного
поля індукційного струму: якщо магнітний потік збільшуєть



ся, то B ′ ↑↓ B; якщо зменшується, то B ′ ↑↑ B;
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4) визначити напрямок індукційного струму, скориставшись правилом правої руки.
Як приклад розглянемо розв’язання такого завдання.
Котушки A й C надягли на загальний сердечник. Визначте напрямок індукційного струму в котушці A під час переміщення повзунка реостата вліво.
А

С

Розв’язання
1) Покажемо напрямок електричного струму в котушці C й, скориставшись правилом
правої руки, визначимо напрямок маг
нітної індукції B зовнішнього магнітного поля (магнітного
поля струму в котушці C ).

A
Iінд

C


B′

I


s


B

2) Після переміщення повзунка реостата вліво опір реостата
зменшується, отже, відповідно до закону Ома, сила струму в колі
котушки C збільшується, тому збільшується й магнітна індукція
B зовнішнього магнітного поля, створеного цим струмом. Оскільки B ↑, ті й збільшується магнітний потік, що пронизує котушку
R ↓⇒ I ↑⇒ B ↑⇒ Φ ↑ .

(

)
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3) Оскільки Φ ↑ , то вектор B ′ магнітної індукції магнітного поля

струму в котушці A напрямлений протилежно до вектора B
магнітної індукції зовнішнього магнітного поля:


∆Φ > 0 ⇒ B ′ ↑↓ B .

(

)


4) Знаючи напрямок вектора B ′ й скориставшись правилом правої руки, визначимо напрямок індукційного струму в котуш
ці A .
Відповідь: індукційний струм у котушці A напрямлений по передній стінці угору.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Смуговий магніт падає крізь дротову котушку. Порівняйте час
падіння у випадках, коли котушка замкнута й розімкнута.
2. У дві однакові котушки вводять із однаковою швидкістю однакові магніти. Які виконано роботи, якщо одна котушка замкнута на гальванометр, а інша розімкнута?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Для кожного випадку (див. рисунок) визначте напрямок індукційного струму, що виникає в замкнутому провідному кільці.

v

v

N
S
N

S
2. Визначте напрямок індукційного струму в контурі А, поміщеному в магнітне поле контуру Б (див. рисунок), у випадку:
а) замикання ключа;
б) розмикання ключа;
в) переміщення повзунка реостата вправо;
г) переміщення повзунка реостата вліво.
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Б

А

мА

3. Напрямок індукційного струму в котушці A показано на рисунку а. Визначте, коли виник індукційний струм — під час замикання або розмикання ключа.

v
A

Iінд

а

б

4. Алюмінієве кільце, вільно надягнуте на сталевий сердечник,
у випадку замикання ключа підскакує нагору (див. рисунок б).
Поясніть причину цього явища. Чи буде підскакувати кільце
в разі розмикання ключа?

ЩО МІ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Правило Ленца:
індукційний струм має такий напрямок, що створений ним магнітний потік завжди намагається скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, яку спричинив цей струм.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 21 (п. 4, 5); підр-2: § 12 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 8.3; 8.6; 8.12; 8.13.
		
Рів2 № 8.28; 8.29; 8.30; 8.31.

Електродинаміка. 3. Електромагнітне поле
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УРОК 7/34
Тема. Закон електромагнітної індукції
Мета уроку: ознайомити учнів із законом електромагнітної індукції.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
4 хв

1. Потік магнітної індукції.
2. Явище електромагнітної індукції.
3. Правило Ленца

Демонстрації

5 хв

1. Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни
магнітного потоку.
2. Фрагменти відеофільму «Явище електромагнітної індукції»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Закон електромагнітної індукції.
24 хв 2. Вихрове електричне поле.
3. ЕРС індукції в рухомих провідниках

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

Контроль
знань

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Закон електромагнітної індукції
Як відомо, електричний струм існує в замкнутому контурі, якщо виконуються дві умови: наявність вільних заряджених
частинок і наявність електричного поля. Але в дослідах Фарадея
в колі котушки, замкнутої на гальванометр, немає електричного
поля, створеного електричними зарядами (але струм є!). Це може
означати тільки одне: в разі зміни магнітного потоку, що пронизує
провідний контур, у контурі виникають сторонні (не кулонівські)
сили, які переміщають електричні заряди уздовж контуру, виконуючи при цьому роботу.
Роботу сторонніх сил ( Aст ) з переміщення одиничного позитивного заряду називають ЕРС індукції Eiнд :

Eiнд =

Aст
.
q
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Цю величину можна виміряти, використовуючи закон Ома для
повного кола, відповідно до якого Eiнд = Iiнд R, де Iiнд — сила індукційного струму, R — опір контуру. Дослідним шляхом було встановлено закон електромагнітної індукції:
¾¾ ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює модулю швидкості зміни
∆Φ
.
магнітного потоку, що пронизує цей контур: Eiнд =
∆t
Для виникнення індукційного струму провідник повинен бути
замкнутим, при цьому сила струму залежить не тільки від швидкості зміни магнітного потоку, але й від опору провідника:
Iiнд =

1 ∆Φ

.
R ∆t
Для котушки, що складається з N витків, поміщеної в змінне
магнітне поле, ЕРС індукції буде в N раз більше:
∆Φ
Eiнд = N
.
∆t
З урахуванням правила Ленца закон електромагнітної індукції
∆Φ
.
записують у вигляді Eiнд = −
∆t
Таким чином, ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює швидкості зміни магнітного потоку через цей контур, узятий із протилежним
знаком.

2. Вихрове електричне поле
Звідки ж беруться сторонні сили, які діють на заряди в контурі?
У випадку нерухомого щодо спостерігача провідника причина по
яви сторонніх сил — змінне магнітне поле. Справа в тому, що змінне магнітне поле породжує в навколишньому просторі електричне
поле — саме воно діє на вільні заряджені частинки в провіднику.
Але породження електричного поля магнітним полем відбувається
навіть там, де немає провідного контуру й не виникає електричний
струм. Як бачимо, магнітне поле може не тільки передавати магнітні взаємодії, але й бути причиною появи іншої форми матерії —
електричного поля.
Однак електричне поле, породжене змінним магнітним полем, має
істотну відмінність від поля, утвореного зарядженими частинками.

Електродинаміка. 3. Електромагнітне поле
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Електричне поле, утворене змінним магнітним полем, є вихровим, тобто його силові лінії є замкнутими.
Вихрове електричне поле має деякі особливості:
1) поле проявляє себе через силову дію на заряджені частинки,
тому основною характеристикою
вихрового електричного поля

є напруженість E ;
2) на відміну від електростатичного поля, лінії напруженості вихрового електричного поля є замкнутими. Напрямок цих ліній
можна визначити за допомогою, наприклад, лівої руки, як показано на рисунку;

3) на відміну від електростатичного поля, робота вихрового електричного поля по замкнутій траєкторії не дорівнює нулю (вихрове електричне поле є непотенціальним).

3. ЕРС індукції в рухомих провідниках
Розглянемо провідник завдовжки l, що рухається поступально


в однорідному магнітному полі з індукцією B зі швидкістю v, напрямленою під кутом α до ліній магнітної індукції поля.
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На електрони, що рухаються разом із провідником у магнітному
полі, діє сила Лоренца, напрямлена уздовж провідника. Її модуль
F = q0 Bv sin α,
де q0 — заряд вільної зарядженої частинки. Під дією цієї сили відбувається поділ зарядів — вільні заряджені частинки змістяться до
одного кінця провідника, а на іншому кінці виникне їх нестача,
тобто буде перевищувати заряд протилежного знака. Отже, у цьому
випадку стороння сила — це сила Лоренца. Поділ зарядів призведе
до появи електричного поля, що буде перешкоджати подальшому
поділу зарядів. Цей процес припиниться, коли сила Лоренца й сила


F = q0 E зрівноважать одна одну. Отже, усередині провідника напруженість електричного поля буде E = Bv sin α, а різниця потенціалів на кінцях провідника U = El = Bvl sin α. Оскільки ми розглядаємо розімкнуте коло, різниця потенціалів на кінцях провідника
дорівнюватиме ЕРС індукції в цьому провіднику. Таким
чином,
Eінд = Bvlsin α.
Якщо такий провідник замкнути, то по колу пройде електричний струм. Таким чином, рухомий у магнітному полі провідник можна розглядати як своєрідне джерело струму, що характеризується ЕРС
індукції.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чому в нерухомих провідниках, розташованих у змінному магнітному полі, виникає індукційний струм?
2. Яка причина виникнення індукційного струму під час руху
провідника в постійному магнітному полі?
3. Які особливості вихрового електричного поля?
Другий рівень
1. Яка природа сторонніх сил, що зумовлюють появу індукційного струму в нерухомому провіднику?
2. Чому закон електромагнітної індукції формулюють для ЕРС,
а не для сили струму?
3. Яка природа ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітному полі?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому від удару блискавки іноді перегоряють запобіжники навіть вимкненого з розетки приладу?
2. Чому для виявлення індукційного струму замкнутий провідник краще брати у вигляді котушки, а не у вигляді прямолінійного проводу?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. За допомогою гнучких проводів прямолінійний провідник
довжиною 60 см приєднаний до джерела постійного струму
з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,5 Ом. Провідник рухається
в однорідному магнітному полі індукцією 1,6 Тл зі швидкістю
12,5 м/с перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Визнач
те силу струму в провіднику, якщо опір зовнішнього кола дорівнює 2,5 Ом.


v

Fел

FЛ

Розв’язання. На заряди в провіднику діють дві сили: сила Лоренца й сила з боку електричного поля джерела струму. З урахуванням
цього можна записати: E = Eдж + Eінд . Скориставшись законом Ома,
можна знайти силу струму в колі:

E +E
E
= дж інд .
R+r
R +r
У рухомому провіднику ЕРС індукції Eiнд = Bvlsin α.
I=

Остаточно маємо: I =

Eдж + Bvl sin α
R +r

.

190

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

З’ясовуємо значення шуканої величини:
м
Н м
Дж
В + Тл ⋅ ⋅ м В +
⋅ ⋅м В +
с
А⋅м с
Кл = В ⋅ А = А.
=
=
[I ] =
Ом
Ом
Ом
В
12 + 1,6 ⋅ 12,5 ⋅ 0,6
I=
= 8 ( A ).
2,5 + 0,5
Відповідь: сила струму в провіднику 8 А.
2. Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° з вертикаллю. Модуль вектора магнітної індукції
дорівнює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне
дротове кільце радіусом 10 см?
3. Провідник завдовжки 20 см рухається в однорідному магнітному полі індукцією 25 мТл перпендикулярно до ліній магнітної
індукції. Знайдіть ЕРС індукції в провіднику, якщо швидкість
його руху 2 м/с.
4. Магнітний потік, що пронизує провідний контур опором
0,24 Ом, рівномірно змінився на 0,6 Вб так, що ЕРС індукції
виявилася рівною 1,2 В. Визначте час зміни магнітного потоку
й силу струму в провіднику.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Закон електромагнітної індукції:
ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює швидкості зміни
магнітного потоку через цей контур, узятий із протилежним знаком.
∆Φ
.
Eiнд = −
∆t
yy Електричне поле, утворене змінним магнітним полем, є вихровим, тобто його силові лінії є замкнутими.
yy ЕРС індукції в рухомих провідниках:
Eiнд = Bvlsin α.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 22; підр-2: § 12 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 8.14; 8.15; 8.16; 8.17.
		
Рів2 № 8.34; 8.35; 8.42; 8.43.
		
Рів3 № 8.55, 8.56; 8.57; 8.58.
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УРОК 8/35
Тема. Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагніт
ної індукції»
Мета уроку: спостерігати явище електромагнітної індукції, перевіри
ти виконання правила Ленца.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: джерело струму, ключ, розбірної електромагніт, смуго
вий магніт, амперметр, сполучні проводи.
ХІД РОБОТИ
1. Приєднайте клеми котушки 1 розбірного електромагніту через
ключ до полюсів джерела струму, а котушку 2 приєднайте до
амперметра. Замикаючи й розмикаючи ключ, спостерігайте за
показаннями амперметра. Досліджуйте, як змінюються ці показання, якщо: а) змінити полярність джерела струму; б) приєднати ярмо 3 до сердечника електромагніту.

2. Приєднавши одну з котушок до амперметра, спостерігайте за
показаннями приладу, коли до сердечника швидко наближається й швидко віддаляється від нього смуговий магніт. Досліджуйте, як зміняться результати досліду, якщо: а) повернути
смуговий магніт іншим полюсом до сердечника; б) наближати
й віддаляти магніт біля іншого кінця сердечника; в) приєднати
ярмо 3 до сердечника електромагніту.
3. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви вимірювали і які отримали результати.
4. Додаткове завдання. Накресліть схему одного із виконаних дослідів, позначте на схемі напрямки струмів і магнітних полів. Доведіть, що у проведеному досліді виконувалося правило Ленца.
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УРОК 9/36
Тема. Самоіндукція. Індуктивність
Мета уроку: розширити уявлення учнів про явище електромагнітної
індукції; роз’яснити сутність явища самоіндукції.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
4 хв

1. Явище електромагнітної індукції.
2. Закон електромагнітної індукції.
3. Правило Ленца

Демонстрації

5 хв

1. Явище самоіндукції під час розмикання
й замикання кола.
2. Використання самоіндукції для запалювання
люмінесцентної лампи.
3. Фрагменти відеофільму «Явище
самоіндукції»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Самоіндукція.
24 хв 2. ЕРС самоіндукції.
3. Індуктивність

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

Контроль
знань

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Самоіндукція
Якщо магнітний потік через замкнутий контур змінюється, то
виникає вихрове електричне поле, а внаслідок цього — ЕРС індукції
в котушці. Магнітний потік не обов’язково повинен бути створений
полем магніту або полем іншої котушки: точно так само потік може
бути створений електричним струмом самої котушки. Отже, магнітний потік може змінюватися під час зміни сили струму в котушці.
Тому будь-яка зміна сили струму в котушці призводить до виникнення в цій же котушці ЕРС (її називають ЕРС самоіндукції
Esi ).

¾¾ Самоіндукція — явище виникнення ЕРС індукції в провідному контурі
внаслідок зміни сили струму в цьому ж контурі.
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Відповідно до правила Ленца ЕРС самоіндукції протидіє зміні сили струму. Отже, самоіндукція завжди послабляє збільшення сили струму після замикання кола постійного струму. За відсутності самоіндукції сила струму миттєво зросла б до максимального
значення під час замикання ключа. Але якщо в колі є котушка зі
значною кількістю витків, а тим більше з феромагнітним сердечником, сила струму підвищуватиметься значно повільніше.
Отже, внаслідок явища самоіндукції замкнутий контур зі струмом володіє «інертністю»: силу струму в контурі, що містить котушку, не можна збільшити миттєво. У той же час її не можна
й зменшити миттєво.

2. ЕРС самоіндукції
Як відомо учням, енергетичною характеристикою вихрового
електричного поля є ЕРС індукції. Оскільки самоіндукція є окремим випадком електромагнітної індукції, то для обчислення ЕРС
самоіндукції можна застосувати формулу:
∆Φ
Esi = − N
,
∆t
де N — число витків.
Однак на практиці ЕРС самоіндукції пов’язують не зі швидкістю зміни магнітного потоку, а зі швидкістю зміни сили струму. Модуль вектора індукції магнітного поля, створюваного струмом, пропорційний силі струму. Оскільки магнітний потік Φ пропорційний B, то Φ  B  I.
Отже, можна стверджувати, що Φ = LI, де L — коефіцієнт пропорційності між струмом у провідному контурі й магнітному потоці, що пронизує цей контур. Величину L називають коефіцієнтом
самоіндукції або індуктивністю контуру.
Якщо вважати, що форма контуру залишається незмінною
й магнітний потік змінюється тільки за рахунок зміни сили струму, то для ЕРС самоіндукції одержимо:
∆I
Esi = − L .
∆t

3. Індуктивність
Струм I, що протікає через будь-який замкнутий контур, створює магнітний потік Φ , що пронизує поверхню, обмежену цим
провідником. Якщо провідник нерухомий і магнітні властивості
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середовища не змінюються, магнітний потік пропорційний силі
струму: Φ  I або Φ = LI, де L — величина, що характеризує контур (наприклад, котушку) і навколишнє його середовище (сер
дечник).
За такого способу введення індуктивності її фізичний зміст визначають з виразу:
∆Φ
L=
.
∆I
¾¾ Індуктивність — це власна якість провідного контуру, обумовлена
відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до
зміни сили струму в ньому.
З останнього виразу випливає, що індуктивність чисельно дорівнює потоку магнітної індукції, яка створюється силою струму
в 1 А. У системі СІ одиницею індуктивності є генрі (Гн). Ця одиниця названа на честь американського фізика Джозефа Генрі, що спостерігав уперше явище самоіндукції 1832 року, наступного року
після відкриття явища електромагнітної індукції:

[ L] =

1 Вб

= 1 Гн.
1А
1 генрі — це індуктивність такого провідника, у якому струм
силою в 1 А створює магнітний потік в 1 Вб.
∆I
Для розв’язання задач із використанням формули Esi = − L
∆t
можна дати й інше визначення індуктивності й одиниці її виміру.
При ∆I = 1 А й ∆t = 1 c одержуємо: Esi = − L . Таким чином, відповідно до збільшення індуктивності зростає й ЕРС індукції.
Індуктивність провідника дорівнює 1 Гн, якщо в ньому за зміни
сили струму в 1 А за 1 с виникає ЕРС самоіндукції 1 В:
1В
В⋅с
1 Гн =
=1
.
1 А/с
А

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. У який момент зазвичай іскрить рубильник: у разі замикання
або розмикання кола?
2. Коли можна спостерігати явище самоіндукції в колі постійного
струму?
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3. Чому не можна миттєво змінити силу струму в замкнутому контурі?
Другий рівень
1. Як залежить значення модуля вектора магнітної індукції від
сили струму?
2. Досліди показують, що індуктивність котушки збільшується
відповідно до збільшення числа витків у котушці. Як цей факт
можна пояснити?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому за відриву дуги трамвая від повітряного проводу виникає
іскріння?
2. Електромагніт з розімкнутим сердечником увімкнений у коло
постійного струму. Під час замикання сердечника якорем відбувається короткочасне зменшення сили струму в колі. Чому?
3. Чому відімкнення від живильної мережі потужних електродвигунів здійснюють плавно й повільно за допомогою реостата?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Надпровідну котушку індуктивністю 5 Гн замикають на джерело струму з ЕРС 20 В і дуже малим внутрішнім опором. Уважаючи, що сила струму в котушці збільшується рівномірно, визначте час, за який сила струму досягне 10 А.
Розв’язання. Сила струму в котушці збільшується поступово внаслідок явища самоіндукції. Скористаємося законом Ома для повного кола: I =

E
R+r

, де

E

— повна ЕРС кола, що складається з ЕРС

джерела й ЕРС самоіндукції:

E = Eдж + Esi . Тут Esi = − L ∆I .
∆t

Тоді за-

кон Ома набуває вигляду:
∆I
Eдж − L
∆t , або I ( R + r ) = E – L ∆I .
I=
дж
∆t
R +r
∆I Eдж
∆I
∆I
, де
=
Оскільки ( R + r ) = 0, то Eдж = L
, звідки
—
∆t
L
∆t
∆t
швидкість зміни сили струму.
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Струм у котушці змінюється рівномірно, тому час, за який він
досягне значення 10 А, дорівнює:
I
I
IL
t=
=
=
.
∆I / ∆t Eдж / L Eдж
Визначимо значення шуканої величини:
10 ⋅ 5
А ⋅ Гн
А⋅В
[t] = В = А/с ⋅ В = с . t = 20 = 2,5 (c).
Відповідь: час, за який струм у котушці досягне значення 10 А,
становить 2,5 с.
2. Знайдіть індуктивність провідника, у якому рівномірна зміна
сили струму на 2 А упродовж 0,25 с збуджує ЕРС самоіндукції
20 мВ.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Самоіндукція — явище виникнення ЕРС індукції в провідному
контурі внаслідок зміни сили струму в цьому ж контурі.
yy ЕРС самоіндукції:
∆I
Esi = − L .
∆t
yy Індуктивність — це власна якість провідного контуру, обумовлена відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до зміни сили струму в ньому.
∆Φ
L=
.
∆I
yy Індуктивність провідника дорівнює 1 Гн, якщо в ньому в разі
зміни сили струму в 1 А за 1 с виникає ЕРС самоіндукції 1 В.
1В
В⋅с
1 Гн =
=1
.
А
А
1
с

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 23 (п. 1, 2).; підр-2: § 13 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 8.4; 8.5; 8.20; 8.21.
		
Рів2 № 8.46; 8.47; 8.48; 8.49.
		
Рів3 № 8.59, 8.60; 8.61; 8.62.
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УРОК 10/37
Тема. Енергія магнітного поля
Мета уроку: вивести формулу для розрахунку енергії магнітного
поля струму й роз’яснити учням фізичний зміст цієї формули.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Явище самоіндукції.
2. ЕРС самоіндукції.
3. Індуктивність

Демонстрації

3 хв

Енергія магнітного поля котушки зі струмом

Вивчення
нового
матеріалу

26 хв

1. Чи можна стверджувати, що магнітне поле
має енергію?
2. Обчислення енергії магнітного поля

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чи можна стверджувати, що магнітне поле має енергію?
Розглянемо явище самоіндукції в контурі з лампочкою з погляду закону збереження енергії. Звідки береться енергія, за рахунок
якої протягом деякого часу після відключення джерела живлення
підтримується електричний струм у контурі? Адже спалах відбувається тоді, коли ключ уже розімкнуть. Отже, енергія не може братися від акумулятора. Очевидно, що ця енергія була раніше запасена у вигляді енергії магнітного поля.
Таким чином, описане вище явище самоіндукції наочно показує, що магнітне поле має запас енергії. Ця енергія витрачається
на створення магнітного поля, тож у разі зникнення поля її можна
одержати назад.

2. Обчислення енергії магнітного поля
Відразу ж після замикання кола, коли струм починає зростати,
у провіднику з’являється вихрове електричне поле, що протидіє
електричному полю джерела живлення. Джерело виконує додаткову роботу проти сил вихрового поля. Відповідно до закону
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збереження енергії ∆Wм — енергія, що накопичує магнітне поле за
незначний інтервал часу ∆t, — дорівнює додатковій роботі, яку виконує джерело для створення струму:
∆Wм = − Aст = −Esi q = −Esi Iінд ∆t,
де Aст — робота вихрового поля, що дорівнює за модулем й протилежна за знаком додатковій роботі джерела живлення за інтервал часу
∆t; Iінд — середня сила струму в провіднику за інтервал часу ∆t.
∆I
∆I
, одержуємо ∆Wм = L
Iiнд ∆t = LIiнд ∆I.
∆t
∆t
Щоб знайти повну енергію Wм магнітного поля, звернімося до
графіка залежності LI ( I ).
Оскільки

Esi = − L

LI

LIiнд

O

B
b

a

c

d

C
I

∆I

I

Енергія ∆Wм чисельно дорівнює площі ділянки abcd зі сторонами LIiнд й ∆I ( ∆I — зміна сили струму за інтервал часу ∆t ). Пов
на енергія Wм , яку накопичує магнітне поле за час зростання сили
струму від 0 до I, чисельно дорівнює площі трикутника OBC зі
сторонами I та LI.
Повна енергія магнітного поля прямо пропорційна квадрату
сили струму в провіднику:
Wм =

LI 2
.
2

Необхідно звернути увагу на аналогію індуктивності й маси
в механіку. Так, що більша (за інших рівних умов) індуктивність
L, то наростання струму I повільніше. А що більша (за інших рівних умов) маса m, то повільніше наростання швидкості v.
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Часткова подібність між процесом установлення струму в котушці індуктивності й розгоном автомобіля дозволяє припустити,
що величини роботи з розгону автомобіля й зі встановлення струму
виражаються аналогічними співвідношеннями.
2
mv
Механічна робота з розгону автомобіля дорівнює
.
2
Цю величину можна взяти як модель для встановлення сили
струму в котушці індуктивності. Співвідношення між I і v , L і m
дозволяє перетворити
2
2
mv
LI
в
.
2
2

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чому для створення струму в колі джерело повинне затратити
енергію?
2. Електромагніт вмикають у коло постійного струму. Чому максимальна сила струму в колі встановлюється не відразу?
Другий рівень
1. Замкнули коло, що містить джерело сталої ЕРС. На що витрачається енергія джерела до й після встановлення постійної сили
струму?
2. Чому після підвищення індуктивності струм у контурі наростає
набагато повільніше за інших рівних умов?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. У колі, зображеному на рисунку, обидві лампочки світять однаково яскраво. Чи одночасно згаснуть ці лампи після розмикання ключа?
1

2
–

+
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2. Котушку приєднали до джерела постійного струму. Які фізичні
величини залежать від індуктивності цієї котушки: а) час збільшення сили струму після замикання ключа; б) енергія магнітного поля котушки; в) потужність постійного струму в колі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. По котушці тече струм 10 А. За якої індуктивності котушки
енергія її магнітного поля дорівнюватиме 6 Дж?
2. Енергія магнітного поля котушки індуктивністю 0,5 Гн дорівнює 0,25 Дж. Яка сила струму в котушці?
3. У разі зміни сили струму в котушці, індуктивність якої 0,11 Гн,
в 5,13 раза енергія магнітного поля змінилася на 16,2 Дж. Знайдіть початкові значення енергії й сили струму.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Енергія магнітного поля струму в контурі з індуктивністю L
LI 2
, де I — сила струму в контурі.
дорівнює Wм =
2

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 23 (п. 3); підр-2: § 13 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 8.7; 8.25; 8.26; 8.27.
		
Рів2 № 8.50; 8.51; 8.52; 8.54.
		
Рів3 № 8.67, 8.68; 8.71; 8.73.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 6.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 6
«ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ.
ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Укажіть, у якому із зазначених випадків спостерігається явище електромагнітної індукції.
А Під час дугового розряді між вугільними електродами.
Б Під час електричного розряду блискавки.
В Під час уведення смугового магніту в замкнуту котушку.
Г Під час протікання електричного струму через нитку розжарення лампочки.

Електродинаміка. 3. Електромагнітне поле
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Завдання 2 (2,5 бала)
Коли магніт падає в короткозамкнену дротову котушку (див. рисунок), у котушці виникає індукційний струм.
А Лінії магнітної індукції поля магніту входять
N
у його північний полюс.
Б Індукційний струм напрямлений у котушці
S
проти годинникової стрілки (якщо дивитися
згори).
В Магніт і котушка відштовхуються одне від
одного.
Г Усередині котушки магнітне поле індукційного струму напрямлено нагору.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного літерою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Індуктивність.
Б Явище самоіндукції.
В Енергія магнітного поля.
Г Вихрове електричне поле.
1 Поле, породжуване нерухомими в цій системі відліку за
рядами.
2 У котушці, по витках якої протікає струм, є запас енергії,
LI 2
що чисельно дорівнює
.
2
3 Якість провідного контуру, обумовлене відношенням зміни
магнітного потоку, що пронизує контур, до зміни сили струму в ньому.
4 Виникнення ЕРС індукції в контурі у разі зміні сили струму
в цьому ж контурі.
5 Поле, породжуване змінним магнітним полем.

Завдання 4 (5 балів)
Енергія магнітного поля котушки індуктивністю 0,5 Гн дорівнює 0,25 Дж. Яка сила струму в котушці?
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УРОК 11/38
Тема. Вплив магнітного поля на живі організми
Мета уроку: ознайомити учнів з інформацією про вплив магнітного
поля на живі організми.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Самостійна робота № 6 «Явище електромагнітної індукції. Енергія магнітного поля»

Контроль
знань

14 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Чутливість комах до магнітних полів.
2. Вплив магнітного поля на організм людини.
25 хв 3. Магнітне поле Землі служить людині.
4. Магнітні бури.
5. Магнітні аномалії

Закріплення
вивченого
матеріалу

6 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чутливість комах до магнітних полів
Очевидну сприйнятливість до магнітного поля Землі продемонстрували, наприклад, терміти. Установлено, що в термітнику комахи розташовуються поперек магнітних силових ліній. Якщо комах екранувати від магнітного поля, то вони відразу втрачають
свою здатність орієнтуватися в просторі. За таких умовах (без магнітного поля) вони розселяються довільно.
Було встановлено, що в магнітному полі Землі орієнтуються молюски, хробаки й навіть водорості. Деякі морські бактерії розташовуються в придонному мулі під певним кутом до силових ліній магнітного поля Землі.
Спостереженнями встановлено, що і на початку, і наприкінці польоту жуки, бджоли й інші комахи вибирають головним чином напрямок північ—південь або захід—схід. Досліди показали,
що комахи змінювали вибір орієнтованого положення в просторі,
якщо змінювався напрямок магнітного поля.
Мухи й інші комахи «сідають» переважно в напрямку поперек
або уздовж магнітних ліній магнітного поля Землі.
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Орієнтиром для перелітних птахів також служить магнітне
поле Землі. Нещодавно вчені довідалися, що у птахів в зоні очей
розташовується маленький магнітний «компас» — крихітне тканинне поле, у якому розташовані кристали магнетиту, що мають
здатність намагнічуватися в магнітному полі.
Ботаніки встановили сприйнятливість рослин до магнітних полів. Виявляється, сильне магнітне поле впливає на ріст рослин.

2. Вплив магнітного поля на організм людини
Установлено, що постійні або коливні з періодом у кілька хвилин магнітні поля характерні для шлунка людини, причому вид
сигналу явно визначає функціональний стан шлунка. Сигнали різняться до й після прийому їжі, змінюються під час споживання
води (натще) або приймання ліків. Цей факт може надалі знайти
застосування в діагностиці шлункових захворювань.
Відомо, що око — джерело досить сильного електричного
поля. Це спричиняє в прилеглих тканинах електричний струм,
магнітне поле якого можна реєструвати під час руху очей і в разі
зміни освітленості сітківки. Виявилося, що магнітне поле очей істотно вище, ніж магнітне поле мозку. Тому конфігурацію й інші
характеристики цих полів необхідно знати, приступаючи до магнітографічних досліджень мозку, особливо під час вивчення зорового сприйняття.

3. Магнітне поле служить людині
Радіаційні пояси магнітосфери захищають Землю від згубного
для всього живого випромінювання Сонця. Якби магнітне поле не
відхиляло потоку заряджених частинок, змушуючи їх рухатися по
силових лініях від полюса до полюса, то частинки ці досягали б безперешкодно поверхні Землі.
Деякі зміни магнітного поля попереджають про наближення
магнітної бурі. Під час магнітних бур протягом декількох годин
відбуваються сильні зміни в іоносфері. Іоносфера перестає відбивати радіохвилі, і радіозв’язок переривається. Про наближення магнітних бур дуже важливо знати літакам і кораблям, тому що вони
відразу втрачають і можливість орієнтуватися за компасом, і локаційний зв’язок. Але магнітне поле саме попереджає про магнітні
бурі, що насуваються.
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Магнітне поле допомагає орієнтуватися літакам, кораблям,
підводним човнам. Компас часто служить єдиним дороговказом
для дослідницьких груп і туристів. Різкі відхилення магнітного
поля — аномалії — указують на родовища корисних копалин. Вивченням і розвідкою таких магнітних аномалій займається спеціальна наука — магниторозвідка.

4. Магнітні бурі
Достеменно відомо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людини та, імовірно, на розвиток інфекційних захворювань, призводять до зменшення кількості еритроцитів і зниження гемоглобіну,
підвищують в’язкість крові. У результаті відбуваються збої серцевого ритму, змінюється кров’яний тиск, з’являються головні болі,
безсоння, людина стає дратівливою тощо. Зрештою навіть у здоровому організмі може настати порушення всіх налагоджених в організмі зв’язків.

5. Магнітні аномалії
Причиною магнітної аномалії в більшості випадків є наявність
під поверхнею Землі значних мас магнітної залізної руди. Тому вивчення магнітної аномалії сприятиме одержанню цінних вказівок
про наявність і місце розташування цих покладів. Однією з найбільших і добре вивчених магнітних аномалій є Курська магнітна
аномалія, досліджена під керівництвом радянського фізика Петра
Петровича Лазарєва (1878—1942). Тут були виявлені величезні поклади залізної руди.
В Україні Кременчуцька магнітна аномалія — найбільший залізорудний район, що є продовженням Криворізького залізорудного басейну. У межах Кременчуцької магнітної аномалії відомі 4 родовища: Горишнє-Плавнинське, Лавриковське, Еристовське — залізисті кварцити переважно магнетитового складу зі значним умістом заліза.

Домашнє завдання

Підр-1: конспект; підр-2: § 11.
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УРОК 12/39
Тема. Магнітні властивості речовини
Мета уроку: ознайомити учнів із магнітними властивостями речо
вини.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Явище й закон електромагнітної індукції.
2. Явище самоіндукції.
3. Індуктивність.
4. Енергія магнітного поля

Контроль
знань

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Як середовище впливає на магнітне поле.
30 хв 2. Діа- і парамагнетики.
3. Феромагнетики

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як середовище впливає на магнітне поле
Напруженість електричного поля в середовищі завжди менша,
ніж у вакуумі. Середовище здійснює впливи й на магнітне поле:
будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується.
¾¾ Фізична величина, що характеризує намагнічування, називається намагніченістю J :
J = B − B0 = µB0 − B0 = B0 ( µ − 1),
де B = µB0 — магнітна індукція магнітного поля в речовині; B0 —
магнітна індукція магнітного поля у вакуумі; µ — відносна магнітна проникність середовища.
¾¾ Відносна магнітна проникність µ — це фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини й дорівнює відношенню магнітної індукції B магнітного поля в речовині до магнітної індукції B0
магнітного поля у вакуумі:
µ=

B
.
B0
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2. Диа- і парамагнетики
Залежно від значення відносної магнітної проникності всі речовини можна розділити на дві групи:
1) парамагнетики, для яких µ більше одиниці ( µ > 1 );
2) діамагнетики, для яких µ дещо менше одиниці ( µ < 1 ).
Наприклад, парамагнетики — вольфрам ( µ > 1,000175 ), кисень
( µ > 1,000017 ), ебоніт ( µ > 1,000014 ). Це означає, що речовина в зо
внішньому магнітному полі B0 створює слабке власне магнітне

поле, напрямок якого збігається з напрямком B0 .
Наприклад, діамагнетики — вісмут (0,99983), мідь (0,999912),
вода (0,999991). Це означає, що речовина в зовнішньому магнітно
му полі B0 створює слабке власне магнітне поле, напрямок якого

протилежний до напрямку B0 .
Розбіжності в намагнічуванні парамагнетиків і діамагнетиків
якісно легко виявити, спостерігаючи поводження речовин у сильному магнітному полі.
Речовини, у яких µ  1, називають феромагнетиками (наприклад,
магнітна проникність заліза може бути 5000 і вище). Це означає, що

речовина в зовнішньому магнітному полі B0 створює своє, дуже силь
не магнітне поле, напрямок якого збігається з напрямком B0 .

3. Феромагнетики
Феромагнетики зазвичай виділяють в окремий клас речовин через низку міркувань:
yy їхня магнітна проникність µ  1;
yy у складний спосіб залежить від магнітної індукції намагнічувального поля;
yy феромагнітні властивості проявляються не в окремих атомах,
а в кристалах загалом;
yy за певної для конкретного феромагнетика температури феромагнітні властивості його зникають.
До феромагнетиків належать дев’ять хімічних елементів (залізо, кобальт, нікель і ін.), деякі сплави й хімічні сполуки.
Магнітна проникність ферромагнетиков непостійна. Вона залежить від вектора магнітної індукції. Під час вимикання зовнішньо-
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го магнітного поля феромагнетик залишається намагніченим, тобто створює магнітне поле в навколишньому просторі.
Упорядковані орієнтації елементарних струмів не зникають
після вимикання зовнішнього магнітного поля. Завдяки цьому існують постійні магніти.
Необхідно звернути увагу учнів на те, що самі атоми феромагнітної речовини, будучи ізольованими один від одного, не проявляють жодних феромагнітних властивостей.
Феромагнітні властивості — властивості речовини, а не окремих
ізольованих атомів.
Отже, для виникнення феромагнетизму в речовині необхідна
особлива кристалічна структура феромагнітних тіл.
За температури, що перевищує певне значення для конкретного ферромагнетика, феромагнітні властивості його зникають. Цю
температуру називають температурою Кюрі. Наприклад, температура Кюрі для заліза становить 753 °C, для нікелю — 365 °C, для
кобальту — 1000 °C.
Легкі удари по торцю сталевого стрижня, розташованого
уздовж ліній індукції магнітного поля Землі, полегшують намагнічування стрижня. Сильні удари по постійному магніту можуть
призвести до його розмагнічування.
Особливу увагу на цьому уроці вчитель повинен приділити застосуванню феромагнетиків у різноманітних технічних пристроях:
постійні магніти; ферити; порошкові магніти; магнітні підсилювачі; магнітний звукозапис; магнітна дефектоскопія; магнітні сепаратори.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Яка величина характеризує магнітні властивості середовища?
2. Магнітний момент атома деякої речовини дорівнює нулю. До
якого класу належить ця речовина?
3. Чому на заводах для перенесення розпечених болванок не застосовують електромагнітні підйомні крани?
Другий рівень
1. Чому полум’я виштовхується з магнітного поля?
2. Як розмагнітити сталь і як зберегти магнітні властивості магніту постійними?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Цвяхи у ящики іноді упоковують у сильному магнітному полі.
Чим вигідний такий спосіб упакування?
2. Які переваги дає застосування в магнітних пристроях нових
сплавів зі збільшеним значенням µ ?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У якій воді — холодній чи гарячій — звичайний смуговий магніт може підняти більший вантаж?
2. У якому напрямку в неоднорідному магнітному полі рухається
кулька, виготовлена з: а) парамагнетика; б) діамагнетика?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Фізична величина, що характеризує намагнічування, називається намагніченістю J :
J = B − B0 = µB0 − B0 = B0 ( µ − 1).
yy Відносна магнітна проникність µ — це фізична величина, що
характеризує магнітні властивості речовини й дорівнює відношенню магнітної індукції B магнітного поля в речовині до магнітної індукції B0 магнітного поля у вакуумі.
B
µ=
.
B0
yy Залежно від значення відносної магнітної проникності всі речовини можна розділити на дві групи:
1) парамагнетики, для яких µ більше від одиниці ( µ > 1 );
2) діамагнетики, для яких µ дещо менше за одиницю ( µ < 1 ).
yy Речовини, у яких µ  1 , називають феромагнетиками.

Домашнє завдання

Підр-1: § 24; підр-2: § 11 (п. 1, 2).
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УРОК 13/40
Тема. Електромагнітне поле
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про електромагнітне поле
й роз’яснити умови його існування.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Магнітні властивості речовини.
2. Енергія магнітного поля.
3. Явище й закон електромагнітної індукції.
4. Явище самоіндукції. Індуктивність

Демонстрації

5 хв

Фрагменти відеофільму «Електромагнітне
поле»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Що таке електромагнітне поле?
26 хв 2. Гіпотеза Максвелла.
3. Відносність електричних і магнітних полів

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що таке електромагнітне поле?
Електричне поле створюють заряди. Магнітне поле виникає під
час руху електричних зарядів через провідник. Електромагнітне
поле — це особлива форма матерії, через яку здійснюється вплив
між електричними зарядженими частинками.
¾¾ Електромагнітне поле — форма існування матерії, за допомогою
якої відбувається взаємодія між зарядженими частинками.
Уважається, що електромагнітне поле має дві складові: електричну, котра характеризується дією поля на рухомі й нерухомі заряджені частинки, і магнітну, котра характеризується дією тільки
на заряджені рухомі частинки.

Електричне поле характеризується дією сили Feл на заряд q :


Feл = qE. Джерелом електричного поля може бути будь-яка
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заряджена частинка або заряджене тіло. Крім того, джерелом електричного поля може бути й змінне магнітне поле.
Магнітне поле характеризується дією на заряджені рухомі частинки силою Лоренцо
FЛ = qBv sin α.
Джерелом магнітного поля можуть бути заряджені рухомі тіла
і частинки й намагнічені тіла.

2. Гіпотеза Максвелла
Англійський фізик Дж. Максвелл дійшов висновку, що магнітне поле, яке змінюється з часом, породжує електричне поле. Це
дуже важливий висновок: адже породження електричного поля
магнітним полем відбувається навіть там, де немає провідного контуру й не виникає електричний струм. Як бачимо, магнітне поле
може не тільки передавати магнітні взаємодії, але й бути причиною
появи іншої форми матерії — електричного поля.
Електричне поле, утворене змінним магнітним полем, є вихровим, тобто його силові лінії є замкнутими.
Керуючись принципом симетрії, Максвелл висловив гіпотезу,
що й змінне електричне поле породжує магнітне поле.
Спираючись на той факт, що електричне поле породжується
змінним магнітним полем, а магнітне поле — змінним електричним, Максвелл дійшов висновку:
¾¾ Електричного й магнітного поля не існує окремо, незалежно одне від
одного, існує єдине електромагнітне поле.
На частинку, що має заряд q і рухається в електромагнітному

полі, діє узагальнювальна сила Лоренца Fуз , яку можна визначити
за формулою:



Fуз = Feл + FЛ ,

де Feл — електрична складова узагальнювальної сили Лоренца;

FЛ — магнітна складова узагальнювальної сили Лоренца.
Відповідно до гіпотези Максвелла змінні електричного й магнітного поля не можуть існувати одне без іншого.
Електромагнітне поле має властивість безперервності: якщо
в деяких точках A і B простору існує електромагнітне поле, то
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воно існує й у просторі між цими точками. Електромагнітне поле
поширюється в просторі з кінцевою швидкістю, що у вакуумі дорівнює швидкості поширення світла — 3⋅108 м/с.

3. Відносність електричних і магнітних полів
Максвелл переклав мовою рівнянь всі відомі факти й положення, що стосуються електричних і магнітних явищ. Цю систему рівнянь для електричних і магнітних полів називають сьогодні «рівняннями Максвелла». Опишемо ці рівняння вербально, звівши їх
у таблицю:
Поле

Що його створює

Електричне

Електричні заряди
у стані спокою
й рухомі

Змінне магнітне полем

Магнітне

Рухомі електричні
заряди (електричні
струми)

Змінне електричне
поле

Із цієї таблиці можна зробити такі висновки:
1. Електричне й магнітне поля перетворюються одне в одного під
час переходу з однієї інерціальної системи в іншу. Можна сказати, що поділ поля на електричн і магнітне доволі відносний
і залежить від системи відліку.
2. Вибір системи відліку — суб’єктивний акт, від якого не залежить саме існування поля.
Електромагнітне поле — ось та об’єктивна реальність, що існує
незалежно від того, ставимо ми дослід і в якій системі відліку чи
взагалі його не проводимсо. Тому електромагнітне поле не можна
розглядати як «сукупність» електричних і магнітних полів. Електричне й магнітне поля — прояв єдиного цілого (електромагнітного поля) за різних умов.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Що таке електричне поле?
Що таке магнітне поле?
У результаті яких процесів виникає електричне поле?
У результаті яких процесів виникає магнітне поле?
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Другий рівень
1. Чому твердження про те, що в цій точці простору існує тільки
електричне або тільки магнітне поле, не є цілком певним?
2. Назвіть джерела електричного поля. Що собою являють лінії
напруженості поля, створеного кожним видом джерела?
3. Назвіть джерела магнітного поля. Що собою являють лінії магнітної індукції поля, створеного кожним видом джерела?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Заряджена куля на ізолюючій підставці перебуває у спокої на
столі. Є прилади, за допомогою яких можна виявити електромагнітне поле. У якому випадку виявляється тільки електричне поле? тільки магнітне? електричне й магнітне одночасно?
2. Чи можна вибрати систему відліку, у якій електронний промінь у кінескопі телевізора не створює електричного поля? магнітного поля?
3. Чи можна вибрати систему відліку, у якій прямолінійна ділянка проведення з постійним струмом не створює магнітного
поля?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електромагнітне поле — форма існування матерії, за допомогою якої відбувається взаємодія між зарядженими частинками.
yy Електричне й магнітне поля не існують окремо, незалежно одне
від одного, — існує єдине електромагнітне поле.
yy Електричне й магнітне поля перетворються одне в одного під
час переходу з однієї інерціальної системи в іншу. Вибір системи відліку — суб’єктивний акт, від якого не залежить власне існування поля.

Домашнє завдання

Підр-1: § 25; підр-2: § 12 (п. 4).
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УРОК 14/41
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітне поле»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок передбачає підготовку учнів до тематичного оцінювання
знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати
учням завдання у вигляді тестів.
З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною
відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.
Таке використання тестів надає можливість здійснювати оперативний зворотний зв’язок й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В
або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або
4 пальці. При цьому працює весь клас, і жодний учень не відчуватиме страху одержати погану оцінку.
Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
1. Поблизу нерухомого провідника зі струмом існує:
А тільки електричне поле;
Б тільки магнітне поле;
В електричне й магнітне поля;
Г не існує полів.
2. На електрон з боку магнітного поля діє:
А сила Кулона;
В сила Лоренца;
Б сила Ампера; Г сила тертя.
3. Заряджена частинка рухається в однорідному магнітному полі
під дією сили Лоренца. Визначте, яким може бути рух час
тинки.
А Прямолінійний рівномірний рух.
Б Рух по параболі з постійним прискоренням.
В Рух по колу зі збільшенням швидкості.
Г Рівномірний рух по колу.
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4. Надпровідну котушку індуктивністю 30 мГн приєднують до
джерела струму. Через деякий проміжок часу сила струму в котушці досягне 50 А. У той момент часу, коли сила струму в котушці збільшиться до зазначеного значення, магнітний потік
через котушку дорівнює:
А 0;
В 1,5 Вб;
Б 0,6 Вб;
Г 1500 Вб.
5. Магнітний потік через провідний контур рівномірно зменшився на 0,4 Вб протягом 2 с. Визначте ЕРС індукції в контурі.
А 0,2 В;
В 1,25 В;
Б 0,8 В;
Г 5 В.
6. Магнітна індукція однорідного магнітного поля спрямована
вертикально, її модуль дорівнює 50 мТл. З якою найменшою
швидкістю повинен рухатися в магнітному полі прямий горизонтальний провідник завдовжки 0,5 м, щоб у ньому виникала
ЕРС індукції 0,1 В?
А 2,5 м/с;
В 25 м/с;
Б 4 м/с;
Г 40 м/с.
7. Визначте енергію магнітного поля котушки індуктивністю
0,8 Гн, сила струму в якій дорівнює 3 А.
А 1,2 Дж;
В 3,6 Дж;
Б 2,4 Дж;
Г 7,2 Дж.
8. Визначте, у якому рядку речовини розташовані в порядку зменшення магнітної проникності.
А Парамагнетик, діамагнетик, феромагнетик.
Б Феромагнетик, парамагнетик, діамагнетик.
В Діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик.
Г Феромагнетик, діамагнетик, парамагнетик.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 18–25; підр-2: § 10–14.
2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електромагнітне поле».
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УРОК 15/42
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітне поле»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість завдань. Більш докладно про це можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.
Нижче пропонуємо один із варіантів контрольної роботи з теми
«Електромагнітне поле».

Завдання 1 (0,5 бала)
Коли магнітне поле змінюється, виникає...:
А електричний струм;
Б електростатичне поле;
В вихрове електричне поле;
Г негативний електричний заряд.

Завдання 2 (1 бал)
Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо...:
А контур рухається поступально в однорідному магнітному
полі;
Б контур перебуває в однорідному магнітному полі;
B
В змінюється магнітний потік,
що пронизує контур;
Г контур перебуває в стані споI
кою в неоднорідному магнітному полі.

Завдання 3 (1,5 бала)
У яких випадках ЕРС самоіндукції більше — під час замикання
кола або в разі його розмикання? Чому?
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Завдання 4 (2 бали)
Яка індуктивність контуру, якщо за рівномірної зміни сили
струму на 5 А за 50 мс у цьому контурі виникає ЕРС 10 В?

Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного літерою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Явище електромагнітної індукції.
Б Явище самоіндукції.
В Правило Ленца.
Г Закон електромагнітної індукції.
1 Якість провідного контуру, обумовлена відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до зміни
сили струму в ньому.
2 ЕРС індукції дорівнює модулю швидкості зміни магнітного
потоку через площу контуру замкнутого провідника.
3 Виникнення ЕРС індукції в контурі в разі зміни сили струму в цьому самому контурі.
4 Індукційний струм у замкнутому контурі виникає під час
зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром.
5 Індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрямок, що створене ним магнітне поле намагається
скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, через яку виник
цей струм.

Завдання 6 (4 бали)
Обмотка електромагніта має індуктивність 0,5 Гн, опір 15 Ом
і перебуває під постійною напругою. Визначте час, протягом якого
в обмотці виділиться кількість теплоти, що дорівнює енергії магнітного поля в сердечнику електромагніту.

4. Електромагнітні коливання й хвилі
Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Коливальний рух

2

Коливальний контур

3

Період власних коливань у коливальному
контурі

4

Змінний електричний струм

5

Активний опір у колі змінного струму

6

Реактивний опір у колі змінного струму

7

Резонанс у колі змінного струму

8

Трансформатор

9

Генератор незатухаючих електромагнітних
коливань

10

Електромагнітні хвилі

11

Принцип радіотелефонного зв’язку

12

Поширення радіохвиль

13

Радіолокація. Телебачення

14

Шкала електромагнітних хвиль

15

Узагальнювальний урок з теми
«Електромагнітні коливання й хвилі»

16

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/43
Тема. Коливальний рух
Мета уроку: нагадати учнем про один із найпоширеніших видів рухів
у природі — механічні коливання.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Вільні й вимушені коливання.
2. Гармонічні коливання

Демонстрації

4 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Види коливань і умови їх виникнення.
2. Гармонічні коливання.
29 хв
3. Фізичні величини, що характеризують
коливальний рух

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Види коливань і умови їх виникнення
Коливання — один із найпоширеніших видів руху в природі
й техніці. Коливаються дерева в лісі, пшениця в полі, струни музичних інструментів, мембрана телефону. Коливаються площини
й фюзеляж літака, кузов автомобіля, поршні двигуна. Коливальні
рухи відбуваються й у житті нашої планети (землетрус, припливи
й відливи), і в астрономічних явищах, і в живій природі: биття серця, рухливість голосових зв’язок і т. ін.
Коливаннями називаються фізичні процеси, які точно або приблизно повторююються через однакові інтервали часу.
Залежно від фізичної природи розрізняють механічні й електромагнітні коливання.
¾¾ Коливання, що відбуваються тільки під дією періодично змінюваної за
величиною й напрямком зовнішньої сили, називають вимушеними.

¾¾ Вільні коливання — це коливання, що відбуваються в механічній системі під дією внутрішніх сил системи після короткочасної дії якоїсь зовнішньої сили.
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Щоб у коливальній системі відбувалися вільні коливання, необхідне виконання двох умов:
1) система повинна наближатися до положення стійкої рівноваги;
2) сили тертя або сили опору мають бути досить малими.

2. Гармонічні коливання
Коли тіло здійснює механічні коливання, змінюються його координата, швидкість і прискорення. У випадку електромагнітних
коливань змінюються сила струму в колі, заряд і напруга на обкладках конденсатора, ЕРС. У рамках шкільного курсу фізики ми
будемо розглядати тільки гармонічні коливання.
¾¾ Коливання, за яких фізична величина, що здійснює коливання, змінюється з часом за законом косинуса (або синуса), називають гармонічними.
Рівняння гармонічних коливань має вигляд:
x (t) = A cos (ωt + ϕ 0 ) або x (t) = A sin (ωt + ϕ 0 ),
де x — значення змінної величини в цей момент часу; A — амплітуда коливань; ω — циклічна частота; ϕ 0 — початкова фаза коливань.
Графік гармонічних коливань має вигляд кривої, що у математиці зветься синусоїдою або косинусоїдою.

3. Фізичні величини, що характеризують коливальний рух
Під час коливань зміщення тіла від положення рівноваги періодично змінюється.
¾¾ Амплітуда коливань — це фізична величина, що характеризує коливальний рух і дорівнює максимальному значенню змінної величини.
Одиниця амплітуди коливань визначається одиницею змінної
величини.
Якщо вантаж на нитці за час t зробить N повних коливань, то
t
час одного повного коливання: T =
, тобто період коливань —
N
проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання. Або інакше:
¾¾ Період коливань T — це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює мінімальному інтервалу часу, через який значення змінної величини повторюється.
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Одиниця періоду коливань у СІ — секунда (с).

¾¾ Частота коливань — це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює числу повних коливань в одиницю часу: ν =

N
.
t

Одиниця частоти коливань у СІ — герц (Гц).
1 Гц дорівнює частоті коливань, під час яких тіло за 1 с здійснює одне повне коливання.
Період і частота — взаємообернені величини.
¾¾ Циклічна частота — це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює числу повних коливань, здійснюваних за 2π секунд:
2π
ω = 2πν =
.
T
Одиниця циклічної частоти коливань у СІ — радіан на секунду
(рад/с або 1/с).
¾¾ Фаза коливань — це фізична величина, що характеризує стан коливальної системи в цей момент часу: ϕ = ωt + ϕ 0 .
2π
Фаза коливань визначається їхнім періодом (оскільки ω =
),
T
моментом часу t, у який фіксується значення змінної величини,
і початковою фазою коливань ϕ 0 — фазою коливань у момент початку відліку часу.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Наведіть приклади вільних і вимушених коливань.
Наведіть приклади гармонічних коливань.
Які величини, що характеризують коливальний рух, змінюються періодично? Наведіть приклади.
У яких одиницях вимірюються період, частота й циклічна частота коливань?

Другий рівень
1. У чому принципова відмінність коливального руху від руху по
колу?
2. Яка крива є графіком вільних коливань за відсутності тертя?
3. Чи можна за амплітуду механічних коливань приймати розмах
коливань?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1.

Чи можна назвати вільними коливання: а) поплавця на хвилях; б) струн скрипки; в) вантажівки, що їде по вибоїнах; г) голки швейної машини; д) віток камертона?
2. Поплавець, що коливається на поверхні води, за 3 с спливає
й поринає шість разів. Визначте період і частоту коливань.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. За графіком коливань тіла на пружині, наведеним на рисунку:
1) визначте амплітуду, період, частоту й циклічну частоту коливань; 2) запишіть рівняння коливань; 3) визначте зміщення
тіла за фази π / 6.
x, см
1
0

1

t

Розв’язання. Із графіка визначимо: а) амплітуду коливань (максимальний зміщення тіла): xmax = 2 см = 0,02 м; б) проміжок часу,
за який відбувається одне повне коливання, дорівнює 2 с, отже,
Т = 2 с ; в) частоту ν = 1 / T = 0,5 Гц; г) циклічну частоту

( )

ω = 2πν = 2π ⋅ 0,5 = π с −1 .
2. У початковий момент часу ( t = 0 ) тіло перебуває в стані рівноваги ( x0 = 0 ), тому рівняння коливань має вигляд: x = xmax sin ωt.
З’ясовуємо значення величин і одержуємо: x = 0,02 sin πt. Якщо
ϕ = π / 6, то x (t) = 0,01 ( м).
2. Коливання вантажу на пружині описано рівнянням
x = 0,1sin 0,5πt.
Визначте амплітуду, період, циклічну частоту й частоту коливань.
3. Амплітуда коливання 2 см, зміщення 1 см. Скільки часу минуло від початку коливань?

222

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Коливаннями називаються фізичні процеси, точно або приблизно повторювані через однакові інтервали часу.
yy Коливання, що відбуваються тільки під дією періодично змінюваної за величиною й напрямком зовнішньої сили, називають
вимушеними.
yy Вільні коливання — це коливання, що відбуваються в механічній системі під дією внутрішніх сил системи після короткочасної дії якоїсь зовнішньої сили.
yy Коливання, за яких фізична величина, що здійснює коливання, змінюється з часом за законом косинуса (або синуса), називають гармонічними.
yy Амплітуда коливань — це фізична величина, що характеризує
коливальний рух і дорівнює максимальному значенню змінної
величини.
yy Період коливань T — це фізична величина, що характеризує
коливання й дорівнює мінімальному інтервалу часу, через який
значення змінної величини повторюється.
yy Частота коливань — це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює числу повних коливань за одиницю часу:
N
ν=
.
t
yy Циклічна частота — це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює числу повних коливань, здійснюваних за
2π секунд:
2π
ω = 2πν =
.
T
yy Фаза коливань — це фізична величина, що характеризує стан
коливальної системи в цей момент часу ϕ = ωt + ϕ 0 .

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 26; підр-2: конспект.
2. Зб.:
		
Рів1 № 10.18; 10.19; 10.20; 10.21.
		
Рів2 № 10.33; 10.34; 10.35; 10.37.
		
Рів3 № 10.52, 10.53; 10.54; 10.55.
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УРОК 2/44
Тема. Коливальний контур
Мета уроку: ознайомити учнів з вільними електромагнітними коли
ваннями в ідеальному коливальному контурі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

5 хв

1. Види коливань і умови їх виникнення.
2. Гармонічні коливання.
3. Фізичні величини, що характеризують
коливальний рух

Демонстрації

3 хв

Вільні електромагнітні коливання
в коливальному контурі

Вивчення
нового
матеріалу

1. Вільні електромагнітні коливання
в коливальному контурі
25 хв 2. Ідеальний коливальний контур
3. Аналогія між вільними електромагнітними
й механічними коливаннями

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Вільні електромагнітні коливання в коливальному
контурі
Найпростіше коло, у якому можуть відбуватися вільні електричні коливання, складається з конденсатора й котушки, приєднаної до його обкладок. Активний опір провідників, з яких виготовлений коливальний контур, має бути малим.
Щоб у коливальному контурі виникли вільні коливання, системі необхідно передати енергію, наприклад зарядити конденсатор.
На обкладках конденсатора накопичується певний заряд qmax ,
а між обкладками виникає електричне поле, енергія якого до
рівнює:
Wэл.max =

2
CUmax
q2
= max .
2
2C

224

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

C

L

C

L

Якщо після заряджання конденсатор замкнути на котушку індуктивності, то під дією електричного поля конденсатора вільні заряджені частинки в контурі почнуть рухатися напрямлено. У контурі виникне електричний струм i, а конденсатор почне розряджатися. Внаслідок явища самоіндукції сила струму в котушці буде
збільшуватися поступово й досягне максимуму, коли конденсатор
повністю розрядиться.
Однак через явище самоіндукції після розряджання конденсатора струм не припиниться миттєво: він буде продовжувати текти
ще певний час у тому самому напрямку, знову заряджаючи пластини конденсатора. Після цього весь процес повториться в «протилежному» напрямку і коливальний контур повернеться у вихідний
стан, готовий до наступного коливання.
Таким чином, протягом першої чверті періоду енергія електричного поля конденсатора перетворюється в енергію магнітного
поля котушки. Повна енергія коливального контуру дорівнює:
q2
Li2
.
W = Wел + Wм =
+
2C
2
У момент, коли конденсатор повністю розрядиться, енергія
електричного поля дорівнюватиме нулю, сила струму досягне максимального значення, а повна енергія коливального контуру дорівнюватиме:
2
LImax
W = Wм.max =
.
2
Протягом другої чверті періоду енергія магнітного поля котушки перетворюється в енергію електричного поля конденсатора.
Конденсатор буде перезаряджатися, поки сила струму не досягне
нуля. Енергія магнітного поля котушки в цей момент також дорів-
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нюватиме нулю, а енергія електричного поля конденсатора досягне
максимального значення.
Наступну половину періоду характер зміни електричного заряду на обкладках конденсатора й характер зміни сили струму в контурі будуть такими самими, тільки у зворотному напрямку. Коли
заряд на обкладках конденсатора досягне максимального значення, завершиться одне повне коливання.
Електромагнітними коливаннями називають періодичні (або
майже періодичні) зміни заряду, сили струму й напруги.
Коливальний контур можна вважати замкнутою системою,
тому коливання є вільними.

2. Ідеальний коливальний контур
Якби не було втрат енергії, амплітуда коливань у коливальному контурі залишалася б незмінною, і коливання були б незатухаючими.
¾¾ Фізична модель, що являє собою коливальний контур, у якому відсутні
втрати енергії, називається ідеальним коливальним контуром, а коливання в ньому — власними коливаннями.
Закон збереження енергії для ідеального коливального контуру має такий вигляд:
2
q2
LImax
q2
Li2
+
=
.
Wел. max = Wел + Wм = Wм.max або max =
2C
2C
2
2

3. Аналогія між вільними електромагнітними
й механічними коливаннями
Якщо порівняти вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі й механічні коливання вантажу на пружині, то можна помітити, що коливання різної природи мають подібні закономірності. Потрібно звернути увагу на те, що коливання схожі за
закономірностями, а не за природою. Наприклад, якщо однією із
причин механічних коливань є інертність тіла, що характеризується його масою, то однією з причин електромагнітних коливань
є вихрове електричне поле, що характеризується ЕРС самоіндукції. Саме завдяки вихровому полю, а не інертності електрони продовжують рух у попередньому напрямку.
Скористаємося аналогією з коливаннями пружинного маятника.
Початковий стан системи відповідає моменту, коли вантаж на пружині відвели від положення рівноваги й відпустили без поштовху.
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Механічні явища

Електромагнітні явища

Вантаж починає рухатися й наближається до положення рівноваги.
Швидкість вантажу збільшується
поступово через його інертність

У коливальному контурі виникає
струм розряджання конденсатора.
Сила струму в контурі збільшується поступово через індуктивність
котушки

Вантаж не може зупинитися в положенні рівноваги: він набув певної швидкості і не може втратити
цю швидкість миттєво через інертність

Конденсатор не може залишатися
незарядженим, тому що сила струму не може миттєво зменшиться
через явище самоіндукції

Починаючи із цього моменту
швидкість буде зменшуватися,
а вантаж відхилятиметься від положення рівноваги в протилежний бік

Починаючи із цього моменту сила
струму буде зменшуватися, а пластини конденсатора набуватимуть
зарядів протилежного знака

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Назвіть основні елементи коливального контуру.
2. Чи відбуватимуться електричні коливання в контурі, якщо передати енергію котушці індуктивності, а не конденсатору?
3. Які перетворення енергії відбуваються під час вільних незатухаючих коливань у коливальному контурі?
Другий рівень
1. Чому коливання в коливальному контурі не припиняються
в той момент, коли заряд конденсатора стає рівним нулю?
2. Чому дорівнює енергія контуру в довільний момент часу?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи виникнуть коливання в коливальному контурі, якщо замінити котушку індуктивності резистором?
2. Де зосереджена енергія під час вільних коливань у контурі через 1/8, 1/4, 1/2 і 3/4 періоду після початку розряджання конденсатора?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 0,4 мкФ і котушки індуктивністю 1 мГн. Конденсатор
зарядили до напруги 100 В и замкнули на котушку. Визначте
електричну енергію, передану конденсатору, і максимальну
силу струму в котушці.
Розв’язання. Скористаємося законом збереження енергії для ідеального коливального контуру:
Wел. max = Wм.max ,
де Weл.max =

2
2
CUmax
LImax
, а Wм.max =
.
2
2

2Wм.max
2Weл.max
C
=
=U
.
L
L
L
Перевіривши одиниці величин і провівши розрахунки, одержуємо, що енергія, передана конденсатору, дорівнює 2 мДж; максимальна сила струму в котушці 2 А.
2. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора
1 мкФ і котушки індуктивністю 10 мГн. Який максимальний
заряд на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила
струму в котушці становить 100 мА?
3. Максимальне значення сили струму в коливальному контурі
1,2 мА, а амплітудне значення заряду на обкладках конденсатора 30 нКл. Визначте індуктивність котушки, якщо ємність
конденсатора 200 пФ.
Із цих формул одержуємо: Imax =

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Електричним коливальним контуром називається електричне
коло, що складається з конденсатора C й котушки L .
yy Електромагнітними коливаннями називають періодичні (або
майже періодичні) зміни заряду, сили струму й напруги.
yy Фізична модель, що являє собою коливальний контур, у якому
відсутні втрати енергії, називається ідеальним коливальним
контуром, а коливання в ньому — власними коливаннями.
2
q2
LImax
q2
Li2
+
=
yy Повна енергія коливань у контурі: max =
.
2C
2C
2
2

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 27; підр-2: § 15 (п. 1, 2).
2. Зб.: № 11.1; 11.2; 11.3; 11.5.
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УРОК 3/45
Тема. Період власних коливань у коливальному контурі
Мета уроку: навчити учнів визначати період і частоту власних коли
вань у коливальному контурі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Вільні електромагнітні коливання
в коливальному контурі.
2. Перетворення енергії в коливальному
контурі

Демонстрації

3 хв

Залежність частоти вільних електромагнітних
коливань від електроємності й індуктивності

Вивчення
нового
матеріалу

1. Формула Томсона.
2. Формула Томсона як наслідок закону
25 хв
збереження енергії
3. Період коливань у реальному коливальному
контурі

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
14 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Формула Томсона

m
. Аналоk
гом маси m для коливань у контурі є індуктивність L. А щоб визначити аналог жорсткості пружини k, придивімося до формул
kx2
q2
∆q
. Оскільки сила струму i =
WП =
і Wм =
є аналогом
2
2C
∆t
∆x
швидкості v =
, заряд q можна вважати аналогом зміщенняу
∆t
вантажу (деформації пружини) x. Тоді, зіставивши формули енер1
.
гії, можна зробити висновок про аналогії між величинами k й
C
Формула коливань пружинного маятника T = 2π
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1
, одержуємо формулу періоду
C
вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі:
Отже, замінивши m на L, а k на

T = 2π CL .
Ця формула називається формулою Томсона.
З формули Томсона випливає, що, змінюючи L і C, можна
одержувати електричні коливання заданої частоти:
1
1
ν=
=
.
T 2π CL

2. Формула Томсона як наслідок закону збереження енергії
За визначенням сила струму дорівнює швидкості зміни заряду:
∆q
∆q
I=
. У будь-який момент часу сила струму i (t) = lim
= q ′ ( t ).
∆t → 0 ∆t
∆t
Відповідно, швидкість зміни сили струму: i ′ (t) = q ′′ (t).
Повна енергія ідеального коливального контуру не змінюється
q2
Li2
+
= const. Знайдемо похідні від правої й лівої часз часом:
2C
2
 q2
Li2  ′
+
= ( const)′ . Звідси одержуємо:
тини цієї рівності: 
2 
 2C
1 2 ′ L 2 ′
1
L
q +
i =0⇒
(2q ⋅ q ′) + (2i ⋅ i ′) = 0 ⇒
2C
2
2C
2
1
⇒ ⋅ q ⋅ q ′ + L ⋅ i ⋅ i ′ = 0.
C
З огляду на те, що i = q ′, а i ′ = q ′′, маємо:
1
1
⋅ q ⋅ q ′ + L ⋅ q ′ ⋅ q ′′ = 0 ⇒ ⋅ q + L ⋅ q ′′ = 0.
C
C
1
⋅ q. Це рівняння є диференціальним рівнянЗвідси: q ′′ = −
CL
ням другого порядку, розв’язанням якого буде функція косинуса
(синуса).
Якщо q = qmax cos (ωt + ϕ 0 ), то q ′ = −qmax ω sin (ωt + ϕ 0 ),

( )

( )

а q ′′ = −qmax ω ⋅ ω cos (ωt + ϕ 0 ) = −ω2qmax cos (ωt + ϕ 0 ), у такий спосіб
q ′′ = −ω2q.
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Отже, заряд на обкладках конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за гармонічним законом:
q = qmax cos (ωt + ϕ 0 ).
1
⋅ q і q ′′ = −ω2q маємо:
CL
1
1
, звідки ω =
ω2 =
.
CL
CL
2π
Оскільки період коливань T =
, то одержуємо формулу Томω
сона: T = 2π CL .
Сила струму пов’язана із зарядом на обкладках конденсатора
співвідношенням:
З виразів q ′′ = −

π

i (t) = q ′ (t) = −qmax ω sin ωt = − Imax sin ωt = Imax cos  ωt +  ,

2
де Imax = qmax ω — амплітудне значення сили струму.
Коливання сили струму в контурі випереджають коливання заπ
ряду на обкладках конденсатора за фазою на .
2

3. Період коливань у реальному коливальному контурі
У реальному коливальному контурі завжди є певні втрати енергії. Всі ці втрати умовно вважають втратами на активному опорі R.
Наявність активного опору призводить до того, що амплітуда сили
струму поступово зменшується й коливання припиняються. Таким
чином, вільні електромагнітні коливання в реальному контурі є загасаючими.
Для загасаючих коливань формула Томсона має такий вигляд:
2π
.
T=
2
1  R 
−
CL  2L 

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Яка роль індуктивності і ємності в коливальному контурі?
2. Чому електромагнітні коливання в реальному контурі завжди є
загасаючими?
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3. Як зміниться період вільних коливань у коливальному контурі,
якщо збільшити відстань між пластинами конденсатора?
4. Як зміниться частота вільних коливань у коливальному контурі, якщо в котушку внести залізний сердечник?
Другий рівень
1. Увімкнений у коливальний контур конденсатор заповнений діелектриком проникністю ε = 4 . Як зміниться частота власних
коливань контуру?
2. У коливальному контурі відбуваються вільні незатухаючі коливання частотою 50 кГц. З якою частотою змінюється енергія
електричного поля конденсатора?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Ємність конденсатора коливального контуру зменшили
у 2 рази. У скільки разів треба змінити індуктивність котушки,
щоб частота коливань у контурі залишилася попередньою?
2. Пластини плоского конденсатора, увімкненого в коливальний
контур, спочатку зближають, а потім відсувають одну від одної.
Як при цьому змінюється частота електричних коливань?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Максимальна напруга на обкладках конденсатора ідеального коливального контуру досягає 1 кВ. Визначте період коливань у контурі, якщо за амплітудного значенні сили струму 1 А,
енергія магнітного поля в контурі становить 1 мДж.
Розв’язання. Для визначення періоду коливань скористаємося
формулою Томсона T = 2π LC й законом збереження енергії:
2
2
CUmax
LImax
=
Wэл. max = Wм.max або
. Перемноживши ці рівності,
2
2
2
2
CLUmax
Imax
2Wм.max
2
=
одержуємо: Wм.max
. Звідси: CL =
.
4
Umax Imax
Wм.max
Остаточно маємо: T = 4π
.
Umax Imax
Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення,
визначаємо період коливань: 13 мкс.
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2. Частота коливань у коливальному контурі дорівнює 100 кГц.
Якою стане частота коливань, якщо зменшити ємність конденсатора у 8 разів, а індуктивність котушки збільшити у 2 рази?
3. Яка частота вільних електромагнітних коливань у контурі, що
складається з конденсатора ємністю 250 пФ і котушки індуктивністю 40 мкГн?
4. Заряд на пластині конденсатора коливального контуру зменшився від амплітудного значення до половини цього значення.
Через яку частину періоду коливань цей заряд матиме такий самий модуль, але протилежний знак?
Відповідь: через 1/6 періоду.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Формула Томсона:
T = 2π LC .
yy Частота електромагнітних коливань:
1
1
ν=
=
.
T 2π LC
yy Формула Томсона для загасаючих коливань:
2π
.
T=
2
1  R 
−
CL  2L 

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 28; підр-2: § 15 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 11.9; 11.10; 11.11; 11.12.
		
Рів2 № 11.24; 11.25; 11.26; 11.27.
		
Рів3 № 11.32, 11.33; 11.44; 11.45.
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УРОК 4/46
Тема. Змінний електричний струм
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про змінний струм як ви
мушені електричні коливання.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Вільні електромагнітні коливання
в коливальному контурі.
2. Перетворення енергії в коливальному контурі.
3. Формула Томсона

Демонстрації

3 хв

Спостереження осцилограм змінного струму

Вивчення
нового
матеріалу

1. Змінний електричний струм.
26 хв 2. Як одержувати змінну ЕРС.
3. Генератор змінного струму

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Змінний електричний струм

¾¾ Змінний струм — електричний струм, що періодично змінюється за
модулем і напрямком.

¾¾ Вимушені електромагнітні коливання — незатухаючі коливання за-

ряду, напруги, сили струму й інших фізичних величин, зумовлених ЕРС,
що періодично змінюється:

e = Emax sin ωt.
Яскравим прикладом вимушених коливань є змінний струм:
i = Imax sin (ωt + ϕ 0 ).

2. Як одержувати змінну ЕРС
Джерело електричної енергії, що створює періодично змінювану ЕРС, називають генератором змінного струму.
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Генератором змінного струму може служити дротяна рамка, що

обертається в однорідному магнітному полі індукцією B з деякою
постійною кутовою швидкістю ω.
вісь обертання
S

N

Магнітний потік через рамку Φ = BScosα. Залежність кута α
від часу має вигляд α = ωt. Тоді Φ = BS cosωt.
Зміна магнітного потоку призводить до виникнення в рамці
ЕРС індукції Ei . Відповідно до закону електромагнітної індукції
∆Φ
∆Φ
. Швидкість зміни магнітного потоку
з погляду ма∆t
∆t
тематики є похідною функції Φ (t), тому

Ei = −

Ei = − Φ ′ (t) = ωBS sin ωt.

Таким чином, розглянута рамка є джерелом ЕРС, що зазнає
гармонічних коливань амплітудою Emax = ωBS. Якщо рамка містить N витків провідника, амплітуда ЕРС збільшується в N разів:
Emax = ωNBS.
Щоб скористатися отриманою ЕРС, необхідно приєднати рухомі кінці рамки до нерухомих контактів зовнішнього електричного
кола. Можна зробити так, щоб металеве кільце від кожного з кінців
рамки сковзало по своєму нерухомому контакту (щітки). Тоді щітки можна розглядати як полюси джерела струму. Якщо приєднати
до цих полюсів резистор, опір R якого в багато разів перевищує
опір рамки й контактів, напруга на ньому дорівнюватиме ЕРС
у рамці u (t) = ωNBS sin ωt, а сила струму в резисторі буде:
u ( t)

ωNBS
sin ωt.
R
R
На рисунку показаний графік залежності сили струму від часу
( Imax = ωNBS ).
i ( t) =

=
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Imax

0

Період змінного струму: T =

T

2T

t

2π
1
ω
, частота: ν =
=
.
ω
T 2π

3. Генератор змінного струму
Найпростіший генератор змінного струму являє собою металевий сердечник, у пази якого вкладена обмотка. Кінці обмотки
з’єднані з кільцями. Сердечник з обмоткою обертається в магнітному полі нерухомого постійного магніту або електромагніту. Обертову частину генератора називають ротором, нерухому — статором.
Швидкість обертання ротора можна зменшити, якщо використати електромагніт, що має кілька пар магнітних полюсів. Частота
ν змінного струму пов’язана із частотою обертання ротора генератора νмех співвідношенням: ν = pνмех , де p — кількість пар магнітних полюсів генератора.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. За яких умов в електричному колі виникають вимушені електромагнітні коливання?
2. Яке явище використовують під час виробництва електроенергії
на електростанціях?
3. Чому ми не помічаємо мерехтіння лампочок, увімкнених
в освітлювальну мережу змінного струму?
Другий рівень
1. Яка енергія перетворюється в електричну енергію?
2. На якому явищі заснована дія генераторів електричного
струму?
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3. Чому під час рівномірного обертання рамки в постійному магнітному полі в ній індукується не постійний, а змінний струм?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи можна виміряти чутливим електрометром напругу в колі
змінного струму?
2. Що обертають на генераторах електростанцій — рамки чи магніти? Чим це обумовлено?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. ЕРС змінного струму задана рівнянням e = 100 sin 20πt. Визнач
те частоту й період струму.
2. Дротяна прямокутна рамка розміром 20 × 30 см, що має 20 витків мідного проводу діаметром 1 мм, перебуває в однорідному
магнітному полі індукцією 0,5 Тл. Рамку замикають на резистор опором 6,6 Ом і починають обертати із частотою 10 об/с. Визначте максимальну силу струму, що виникає в рамці.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Змінний струм — електричний струм, що періодично змінюється за модулем й напрямком.
i = Imax sin (ωt + ϕ 0 ).
yy Вимушені електромагнітні коливання — незатухаючі коливання заряду, напруги, сили струму й інших фізичних величин, зумовлених ЕРС, що періодично змінюється:
e = Emax sin ωt.
yy Джерело електричної енергії, яке створює ЕРС, що періодично
змінюється, називають генератором змінного струму.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 29; підр-2: § 15.
2. Зб.:
		
Рів2 № 9.24; 9.25; 9.26; 9.27.
		
Рів3 № 9.31; 9.31; 9.33; 9.34.
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УРОК 5/47
Тема. Активний опір у колі змінного струму
Мета уроку: розглянути фазові співвідношення між струмом і напру
гою в колі змінного струму активного опору.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

Контроль
знань

5 хв

1. Вільні електромагнітні коливання
в коливальному контурі.
2. Формула Томсона.
3. Змінний електричний струм.
4. Генератор змінного струму

Демонстрації

2 хв

Резистор у колі змінного струму

Вивчення
нового
матеріалу

1. Активний опір.
26 хв 2. Діючі значення сили струму й напруги.
3. Потужність у колі змінного струму

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Активний опір
Вивчаючи постійний струм, ми діізналися, що всі провідники
мають електричний опір. Провідники чинять опір і змінний струм,
однак у колах змінного струму існують різні види опорів: активні
й реактивні опори.
¾¾ Елемент електричного кола, у якому електрична енергія незворотно перетворюється у внутрішню енергію, називають активним
опором R.
Нехай коло складається зі з’єднувальних проводів і має навантаження малої індуктивності й значного опору R . Будемо вважати, що напруга на полюсах джерела струму змінюється за законом:
u = Umax cos ωt.
Як і у випадку постійного струму, миттєве значення сили струму прямо пропорційно миттєвому значенню напруги. Тому для
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знаходження миттєвого значення сили струму можна застосувати
закон Ома:
u Umax cos ωt
i=
=
= Imax cos ωt.
R
R
У провіднику активного опору коливання сили струму за фазою
збігаються з коливаннями напруги, а амплітуда сили струму визначається рівністю:
U
Imax = max .
R
i, u
u(t)

0

t
i(t)

2. Діючі значення сили струму й напруги
З поняттями миттєвого й амплітудного значення струму, напруги й ЕРС ми вже обізнані. Постає питання, яке значення сили струму або напруги прийняти для характеристики цього струму. Адже
миттєве значення змінного струму увесь час змінюється, коливаючись між нулем і максимальним значенням. Можна було б схарактеризувати величину змінного струму його амплітудою. Це в принципі можливо, але практично дуже незручно, тому що складно побудувати такі прилади, які вимірювали б амплітуду змінного струму.
Середнє значення сили струму за період дорівнює нулю й також
не може служити його характеристикою. Справді, якщо увімкнути амперметр постійного струму в коло змінного струму, то він покаже нуль.
Зручно використовувати для характеристики змінного струму
яку-небудь властивість, що не залежить від напрямку струму. Такою властивістю є, наприклад, теплова дія струму. Оскільки
Q = I 2 Rt, то вже середнє значення квадрата сили струму за період
не дорівнює нулю.
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Нехай сила струму змінюється за законом i = Imax sin ωt. Тоді
1 − cos 2ωt
2
можна записати: i2 = Imax
sin2 ωt. З урахуванням sin2 ωt =
2
2
I
можна записати: i2 = max (1 − cos 2ωt). Середнє значення косинуса
2
I2
за період дорівнює нулю, отже, i2 = max . Таким чином, у випадку
2
синусоїдального струму діюче значення струму пов’язане з ампліI
тудою в такий спосіб: I = i2 = max .
2
Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, що виділить у провіднику ту саму кількість теплоти,
E
U
що й змінний струм за той самий час. Аналогічно: U = max , E = max .
2
2
Шкали вимірювальних приладів змінного струму градуюють
саме в діючих значеннях. У паспортах електротехнічних машин,
апаратів і приладів змінного струму зазначені діючі значення сили
струму й напруги.

3. Потужність у колі змінного струму
Потужність постійного струму можна обчислити за формулою:
P = I 2 R.
Визначимо середнє значення pср потужності змінного струму.
Миттєву потужність можна визначити за формулою p = i2 R. Тоді
2
2
p = Imax
R sin2 ωt = Imax
R

I2 R
1 − cos 2ωt
. Звідси: P = pср = max .
2
2

p
2
Imax
R

Pmax = Umax ⋅ Imax

2
Imax
R
2

P = pср = UI

O

t

u (t)

i (t )
T
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Які енергетичні перетворення відбуваються в колах змінного
струму, що містять тільки активний опір?
2. Чому ми не помічаємо мерехтіння лампочок, увімкнених
в освітлювальну мережу змінного струму?
Другий рівень
1. Чи можна виміряти чутливим електрометром напругу в колі
змінного струму?
2. Амперметр, увімкнений у коло змінного струму, показує 1 А.
Яке амплітудне значення сили цього струму?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи можна в коло змінного струму напругою 220 В вмикати конденсатор, пробивна напруга якого 250 В?
2. У який момент часу від початку коливання миттєве значення
змінного струму дорівнює його діючому значенню?
3. В освітлювальних колах змінного струму застосовують напруги 220 і 127 В. На які напруги може бути розрахована ізоляція
в цих колах?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Напруга в мережі змінюється за законом u = 310sinωt . Яка
кількість теплоти виділиться за 1 хв в увімкненій у цю мережу
електричній плитці активного опору 60 Ом?
2. На ділянці кола активного опору 900 Ом сила струму змінюється за законом i = 0,5 sin100πt (А). Визначте: діючі значення
сили струму й напруги; потужність, що виділяється на ділянці.
Запишіть рівняння залежності u (t).
3. На рисунку наведений графік залежності напруги в мережі від
часу. За який час закипить вода в чайнику, що містить 1,5 л
води, якщо опір нагрівального елемента чайника 20 Ом, ККД
чайника 72 %, а початкова температура води 20 °C?
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U, В
308

0

0,01

t, с

0,02

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Елемент електричного кола, у якому електрична енергія не
оборотно перетворюється у внутрішню, називається активним
опором.
yy У провіднику активного опору коливання сили струму за фазою збігаються з коливаннями напруги, а амплітуду сили струму визначають рівністю:
U
Imax = max .
R
yy Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, що виділить у провіднику ту саму кількість теплоти, що й змінний струм за той самий час:
I=

Imax

, U=

Umax

,

E=

2
2
yy Потужність у колі змінного струму:
P = pср =

Домашнє завдання

2
Imax
R
.
2

1. Підр-1: § 30 (п. 1, 2); підр-2: § 16 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 9.12; 9.13; 9.20; 9.21.
		
Рів2 В-1: впр. 26 (1, 2, 3).

Emax
2

.
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УРОК 6/48
Тема. Реактивний опір у колі змінного струму
Мета уроку: розглянути фазові співвідношення між струмом і напру
гою в колі змінного струму реактивного опору.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Змінний електричний струм.
2. Активний опір.
3. Діючі значення сили струму й напруги

Демонстрації

4 хв

1. Конденсатор у колі змінного струму.
2. Котушка індуктивності в колі змінного струму

Вивчення
нового
матеріалу

1. Конденсатор у колі змінного струму.
25 хв 2. Котушка індуктивності в колі змінного струму.
3. Закон Ома для кола змінного струму

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Конденсатор у колі змінного струму
Знайдемо, як змінюється з часом сила струму в колі, що містить
тільки конденсатор, якщо опором проводів і обкладок конденсатоq
рів можна знехтувати. Напруга на конденсаторі uC =
дорівнюваC
q
= Umax cosωt . Заряд кондентиме напрузі на кінцях кола. Отже,
C
сатора змінюється за гармонічним законом: q = CUm cos ωt.
Сила струму, що являє собою похідну заряду в часі, дорівнює:




i = q ′ = –Umax Cω sin ωt = Umax Cω cos  ωt +

π

= I = Imax cos  ωt +  ,

2
2

π

де Imax = ωUmax C. Таким чином,
¾¾ напруга на обкладках конденсатора й сила струму в коливальному
контурі змінюються із частотою ω , причому коливання сили струму
випереджають за фазою коливання напруги на π 2 .
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Це означає, що в момент, коли конденсатор починає заряджатися, сила струму максимальна, а напруга дорівнює нулю. Після
того як напруга досягає максимуму, сила струму стає рівною нулю
й т. ін.
u

i

0

t

0

t

Для знаходження амплітуди коливань сили струму в контурі за
відомою амплітудою коливань напруги на конденсаторі можна скористатися виразом, що збігається за формою із законом Ома для ділянки кола для постійного струму. Так, можна записати:
Umax
Umax
1
=
=
.
Imax
CUmax ω ωC
1

U
.
X
ωC
C
Величину XC називають ємнісним опором. Оскільки ω = 2πν, то
1
XC =
. Звідси випливає, що постійний струм не може існувати
2πνC
в колі, що містить конденсатор, тому що при ν = 0 XC → ∞ .
Очевидно, що з підвищенням частоти і ємності ємнісний опір
зменшується.
Середня потужність у розглянутому колі дорівнює нулю: коли
конденсатор протягом чверті періоду заряджається, енергія його
електричного поля збільшується, а протягом наступної чверті періоду електричне поле конденсатора зменшується, повертаючи всю
отриману енергію назад у коло.
Позначивши XC =

, одержимо I =

2. Котушка індуктивності в колі змінного струму
Визначимо силу струму в колі, що містить котушку, активним
опором якої можна знехтувати. Для цього попередньо знайдемо
зв’язок між напругою на котушці й ЕРС самоіндукції в ній.
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Якщо електричний опір проводу котушки можна вважати нескінченно малим, то напругу на ній можна прийняти рівною за модулем й протилежною за знаком ЕРС самоіндукції котушки:
uL = –e.
У разі зміни сили струму за гармонічним законом i = Imax sinωt
ЕРС самоіндукції дорівнює: e = – Li ′ = – LωImax cos ωt .
Напруга на кінцях котушки дорівноє:




u = LωImax cos ωt = LωImax sin  ωt +

π

π

= Umax sin  ωt +  ,

2
2


де Umax = LωImax — амплітуда напруги. Отже,

¾¾ коливання напруги на котушці випереджають коливання сили струму
π
.
2
У момент, коли напруга на котушці досягає максимуму, сила
струму дорівнює нулю. У момент, коли напруга стає рівною нулю,
сила струму максимальна за модулем.
на

u

i

0

t

0

t

Відношення напруги на котушці до сили струму не є постійною
величиною. Однак, як і у випадку з конденсатором, для знаходження амплітуди коливань сили струму в котушці можна скористатися виразом, що збігається за формою із законом Ома для ділянки
кола постійного струму:
Umax
Imax
Позначивши XL

=

ωLImax
Imax

= ωL .

= ωL , одержимо Imax =

Umax
ωL

=

Umax
XL

.
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Величину XL називають індуктивним опором. Індуктивний опір
XL = 2πνL залежить від частоти. Постійний струм взагалі «не помічає» індуктивності котушки. При ν = 0 індуктивний опір дорівнює
нулю.
Чим швидше змінюється напруга, тим більше ЕРС самоіндукції
й тим менше амплітуда сили струму.
Середня потужність у розглянутому колі дорівнює нулю: коли
сила струму протягом чверті періоду збільшується, енергія магнітного поля котушки збільшується, а протягом наступної чверті періоду магнітного поля котушки зменшується, повертаючи всю отриману енергію назад у коло. Таким чином, індуктивний опір (як і ємнісний) не сприяє необоротному перетворенню енергії електричного струму в інші форми енергії.

3. Закон Ома для кола змінного струму
Розглянемо послідовну ділянку кола змінного струму для довільних значень R , C , L і частоти змінного струму.
Повний опір Z кола, що містить активний, індуктивний і ємнісний опір, обчислюють за формулою:
2

1 

.
Z = R 2 +  ωL −

ωC 
Різницю ωL −

1
називають реактивним опором.
ωC

Закон Ома для кола змінного струму має вигляд:
Imax =

Umax
=
Z

Umax
1 

R +  ωL −

ωC 

2

.

2

Найменшого значення опору кола (тобто найбільшого амплітудного значення сили струму) можна досягти за умови, що
XL − XC = 0. За дуже малих частот Z ≈ XC (головну роль відіграє
ємнісний опір), а за дуже великих частот Z ≈ XL (головну роль відіграє індуктивний опір).
Різниця фаз між коливаннями напруги й сили струму залежить
від частоти.
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чи може існувати постійний струм у колі, що містить конден
сатор?
2. Чи може існувати постійний струм у колі, що містить котушку
індуктивності?
3. У чому подібність і відмінність активного, ємнісного й індуктивного опорів у колі змінного струму?
Другий рівень
1. Які енергетичні перетворення відбуваються в колах змінного
струму, що містять тільки ємнісний опір?
2. Чому прямий провід чинить менший опір змінному струму, ніж
той самий провід, згорнутий у котушку?
3. Чому ЕРС самоіндукції й напруга на котушці мають протилежні знаки?
4. Який із опорів (активний, ємнісний чи індуктивний) стає голов
ним за дуже високої частоти змінного струму?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Лампа накалювання й конденсатор увімкнені послідовно в коло
змінного струму. Як зміниться розжарення лампи, якщо паралельно до конденсатора підключити ще один?
2. Навіщо в мережах змінного струму, що містять велику кількість електроприладів значної індуктивності (наприклад, дроселів), паралельно до цих приладів підключають конденсатори?
3. У соленоїд вставили залізний сердечник. Як змінився опір соленоїда постійному струму? змінному струму?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Ємнісний опір конденсатора в колі змінного струму із частотою
50 Гц дорівнює 800 Ом. Яка ємність конденсатора?
2. Напруга на конденсаторі ємністю 0,5 мкФ змінюється за законом u = 10 sin100πt (В). Знайдіть, як змінюється з часом сила
струму через конденсатор.
3. До котушки прикладено напругу, що змінюється із часом за законом u = 311cos100πt (В). Знайдіть індуктивність котушки,
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якщо діюче значення сили струму, що протікає через неї, дорівнює 7 А.
4. Діючі значення напруги й сили струму в котушці індуктивності дорівнюють відповідно 150 В і 0,25 А. Яка індуктивність котушки, якщо частота змінного струму дорівнює 50 Гц?
5. Коливальний контур увімкнений у мережу змінного струму.
Діюче значення напруги на конденсаторі 100 В, на котушці індуктивності 60 В, на резисторі 30 В. Знайдіть діюче значення
напруги мережі.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Напруга на обкладках конденсатора й сила струму в коливальному контурі змінюються із частотою ω , причому коливання сили
π
струму випереджають за фазою коливання напруги на
.
2
yy Ємнісний опір дорівнює:
1
XC =
.
2πνC
yy Коливання напруги на котушці випереджають коливання сили
π
струму на .
2
yy Індуктивний опір дорівнює:
XL = 2πνL .
yy Повний опір коливального контуру змінного струму дорівнює:
2

1 

.
Z = R 2 +  ωL −

ωC 
yy Закон Ома для кола змінного струму:
U
Um
.
Im = m =
2
Z
1 

2
R +  ωL −

ωC 

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 30 (п. 3, 4); підр-2: § 16 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 9.14; 9.15; 9.16; 9.17.
		
Рів2 № 9.36; 9.37; 9.38; 9.39.
		
Рів3 № 9.41, 9.42; 9.43; 9.44.
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УРОК 7/49
Тема. Резонанс у колі змінного струму
Мета уроку: з’ясувати умови виникнення резонансу в електричних
колах.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

5 хв

1. Резистор у колі змінного струму.
2. Конденсатор у колі змінного струму.
3. Котушка індуктивності в колі змінного струму.
4. Закон Ома для кола змінного струму

Демонстрації

3 хв

Резонанс напруг у колі змінного струму

Вивчення
нового
матеріалу

25 хв

1. Умови виникнення резонансу в електричному колі.
2. Використання резонансу

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Умови виникнення резонансу в електричному колі
В ідеальному коливальному контурі можуть існувати вільні
електромагнітні коливання, власна частота яких визначається за
формулою Томсона:
1
ν=
.
2π LC
З’єднаємо коливальну систему із джерелом змінної напруги —
генератором. ЕРС генератора буде створювати в контурі змінний
електричний струм, частота якого збігатиметься із частотою зміни ЕРС, тобто в контурі виникнуть вимушені електромагнітні коливання.
Якщо змінювати ємність конденсатора або індуктивність котушки, змінюючи тим самим власну частоту коливань контуру, то
можна помітити, що:
1) під час наближення власної частоти контуру до частоти зміни
зовнішньої ЕРС амплітуда вимушених коливань сили струму
буде збільшуватися;
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2) чим більший активний опір контуру, тим слабше виражений
сплеск амплітуди коливань сили струму.
Характер залежності сили струму від частоти за постійного значення напруги U можна передбачити на основі аналізу закону Ома
для кола змінного струму:
U
.
I=
2
1 

2
R +  ωL −

ωC 
Амплітуда сили струму буде максимальною за мінімального
повного опору. Опір R не залежить від частоти, а мінімальне зна1
чення квадрата різниці ωL й
дорівнює нулю. Тому максиωC
мальна амплітуда сили струму виникає, якщо:
ωL =

1

.
ωC
Ця рівність справедлива, якщо частота вимушених коливань
збігається із частотою власних коливань у контурі:
ω=

1
LC

= ω 0 або ν = ν0 =

1
2π LC

.

Резонанс напруг полягає в різкому збільшенні амплітудного
значення сили струму Imax за умови, що частота ν змінної напруги
збігається із частотою ν0 власних коливань у контурі з котушки
й конденсатора.
I

O

R1

ω0

R2

R3

ω

На рисунку показана залежність Imax ( ν) за різних значень активного опору кола. Резонанс є «гострим» (тобто графік функції

250

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

Imax ( ν) має вузький високий максимум) за малих значень активного опору. А коли активний опір дуже великий, то резонанс взагалі
не спостерігають.

2. Використання резонансу
Явище електричного резонансу широко використовують у ра
діотехніці: у схемах настроювання радіоприймачів, підсилювачів,
генераторів високочастотних коливань. Наприклад, радіохвилі від
різних передавальних станцій збуджують в антені радіоприймача
змінні струми різних частот. Але тільки в разі резонансних коливань сили струму в контурі будуть значними. Настроювання контуру на потрібну частоту ω 0 зазвичай здійснюється шляхом зміни ємності конденсатора.
На явищі резонансу заснована робота багатьох вимірювальних
приладів (наприклад, резонансний хвилемір).
У деяких випадках резонанс в електричному колі може завдати
значної шкоди. Якщо коло не розраховано на роботу в умовах резонансу, то виникнення резонансу призведе до аварії. Надмірно високі струми можуть перегріти проводи. Високі напруги призведуть
до пробою ізоляції.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Коли спостерігається резонанс у механічних коливальних системах?
2. За яких умов у колі змінного струму настає резонанс?
3. За якої умови резонансні властивості контуру виражені найбільш чітко?
Другий рівень
1. Чому дорівнює різниця фаз між коливаннями сили струму й напруги під час резонансу?
2.

Чи може амплітуда сили струму під час резонансу в коливальному контурі активного опору R перевищити силу постійного
струму в колі такого ж активного опору і постійної напруги, що
дорівнює амплітуді змінної напруги?

Електродинаміка. 4. Електромагнітні коливання й хвилі
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Лампа накалювання, конденсатор і котушка індуктивності
з’єднані послідовно й підключені до джерела змінної напруги.
Коли в коло послідовно вмикають ще одну котушку, яскравість
світіння лампи різко збільшується. У разі послідовного підключення третьої котушки яскравість світіння лампи стає такою,
як спочатку. Поясніть явище. Як пов’язані між собою частота
ν змінного струму, ємність C конденсатора й індуктивність L
кожної із трьох однакових котушок?
1
Указівка. 2ωL =
, тобто під час увімкнення в коло двох котуωC
шок спостерігається резонанс.
2. Можна встановити режим резонансу в колі змінного струму,
не змінюючи індуктивності й електроємності в колі. Як це зро
бити?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У мережу змінної напруги 50 Гц включені послідовно лампочка, конденсатор ємністю 40 мкФ і котушка, у яку повільно вводять сердечник. Індуктивність котушки без сердечника дорівнює 125 мГн, а якщо сердечник увести повністю — 2 Гн. Опишіть, як буде змінюватися розжарення лампочки в міру введення в котушку сердечника.
Розв’язання. Сила струму буде максимальною за резонансу, коли
L=

1
= 0,25 Гн.
4π2 ν2 C

У міру введення сердечника індуктивність котушки спочатку
буде наближатися до цього значення, а потім ставати дедалі меншою. Отже, розжарення лампи буде спочатку зростати, досягнуваши під час резонансу максимуму, а потім убувати.
2. У коло увімкнено послідовно котушку індуктивністю 50 мГн
і конденсатор електроємністю 20 мкФ. Якої частоти змінний
струм потрібно створити в цьому колі, щоб настав резонанс напруг?
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3. Показане на рисунку коло підключено до виходу генератора
змінної напруги, частоту якого плавно змінюють (діюче значення напруги залишається незмінним). За частот ν1 = 200 Гц
і ν2 = 3,2 к Гц сила струму в колі однакова. За якої частоти сила
струму в колі максимальна?

R

C

L

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Резонанс напруг полягає в різкому збільшенні амплітудного
значення сили струму Imax за умови, що частота ν змінної напруги збігається із частотою ν0 власних коливань у контурі
з котушки й конденсатора:
1
ν = ν0 =
.
2π LC

Домашнє завдання

Підр-1: § 31; підр-2: § 16 (п. 2).
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УРОК 8/50
Тема. Трансформатор
Мета уроку: з’ясувати призначення й принцип дії трансформатора.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Умови виникнення резонансу
в електричному колі.
2. Використання резонансу

Демонстрації

3 хв

Будова і робота трансформатора

Вивчення
нового
матеріалу

1. Чому напругу необхідно змінювати.
2. Принцип дії трансформатора.
27 хв
3. Холостий хід трансформатора.
4. Робота трансформатора під навантаженням

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чому напругу необхідно змінювати
Активний опір проводу визначається матеріалом, з якого він виl
готовлений, і його розмірами: R = ρ . Для зменшення опору проS
водів треба або зменшувати питомий опір матеріалу, або збільшувати площу поперечного перерізу проводу.
Збільшення площі поперечного перерізу призводить до значного збільшення маси проводів. Можна зменшувати питомий опір,
але це повністю не розв’язує проблеми, оскільки передання значної
потужності P = UI за відносно незначної напруги потребує досить
високої сили струму.
Якщо ту саму потужність передавати за значної напруги (відповідно, за малої сили струму), то втрати енергії значно зменшуються. Тому перш ніж передавати енергію на великі відстані, необхідно підвищувати напругу. І навпаки: після того як енергія дійшла
до споживача, напругу необхідно знижувати.
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Такі зміни напруги забезпечують за допомогою трансформа
торів.

¾¾ Трансформатор — пристрій, що застосовується для підвищення або
зниження напруги змінного струму.
Далі розглянемо будову трансформатора.

2. Принцип дії трансформатора
Змінний струм у первинній обмотці створює змінне магнітне
поле. Завдяки сталевому сердечнику вторинну обмотку, намотану
на той самий сердечник, пронизує практично таке саме змінне магнітне поле, що й первинну.
Оскільки всі витки пронизані тим самим змінним магнітним
потоком, внаслідок явища електромагнітної індукції в кожному
витку генерується одна і та сама напруга. Тому відношення напруг
U1 і U2 на первинній і вторинній обмотках дорівнює відношенню
числа витків у них:
U1
N
= 1 .
U2
N2
Зміну напруги трансформатором характеризує коефіцієнт
трансформації.

¾¾ Коефіцієнт трансформації — величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній і вторинній обмотках трансформатора:
k=

U1
U2

=

N1
N2

.

Підвищувальний трансформатор — трансформатор, що збільшує
напругу U2 > U1 . У підвищувального трансформатора число вит

(

)

ків N2 у вторинній обмотці має бути більшим за число витків N1
у первинній обмотці, тобто k < 1 .
Понижувальний трансформатор — трансформатор, що зменшує
напругу U2 < U1 . У понижувального трансформатора число ви-

(

)

тків у вторинній обмотці має бути меншим від числа витків у первинній обмотці, тобто k > 1 .
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3. Холостий хід трансформатора
Робота ненавантаженого трансформатора називається холостим ходом.
Первинна обмотка трансформатора підключена до джерела
змінного струму напругою u1 . При цьому в обмотці виникає ЕРС
самоіндукції e1 . Спадання напруги на первинній обмотці дорівнює:
i1r1 = u1 + e1 , де r1 — опір обмотки, який ми будемо вважати дуже
маленьким. Тому в будь-який момент часу: u1 ≈ −e1 , отже, для діючих значень можна записати: U1 ≈ E1.
Для другої обмотки: u2 + e2 = 0 , u2 = −e2 , U2 = E2 .
Таким чином, у режимі холостого ходу виконується рівність:
U1 E1
N
=
= 1 = k.
U2 E2
N2

4. Робота трансформатора під навантаженням
Якщо до вторинної обмотки трансформатора приєднати навантаження, то в ній виникне електричний струм, що спричиняє зменшення магнітного потоку в сердечнику й, як наслідок, зменшення
ЕРС самоіндукції в первинній обмотці. У результаті сила струму
в первинній обмотці збільшиться, і магнітний потік зросте до первісного значення. Що більша сила струму у вторинній обмотці й потужність, яку вона віддає споживачеві, то більша сила струму
в первинній обмотці й потужність, споживана від джерела. Оскільки втрати енергії в трансформаторі малі, то U1 I1 ≈ U2 I2 , звідси
U1
I
= 2.
U2
I1
Це означає, що в підвищувальному трансформаторі U1 < U2
й I1 > I2 , а в понижувальному трансформаторі U1 > U2 й I2 > I1 .
У трансформаторі, як і в будь-якому технічному пристрої, існують втрати енергії.
Відношення потужності, яку трансформатор віддає споживачеві електричної енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі, називають ККД трансформатора:
UI
η= 2 2 .
U1 I1
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Який принцип покладено в основу робота трансформатора?
2. Чи можна трансформувати постійний струм?
3. Чому електричну енергію на більші відстані передають під високою напругою?
4. Чому перш ніж подавати споживачам електричну напругу, її
знижують?
Другий рівень
1. Чому ненавантажений трансформатор споживає дуже мало
енергії?
2. У який з обмоток понижувального трансформатора (первинній
чи вторинній) діаметр проводу має бути більшим? Відповідь поясніть.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Струм у вторинній обмотці трансформатора залежить від опору
підключених приладів. Чи змінюється у зв’язку із цим струм
у первинній обмотці і якщо так, то як це відбувається?
2. Обмотки трансформатора зроблені із проводів різної товщини.
Яка з обмоток містить більше витків? Чому?
3. Що відбудеться з котушкою трансформатора, якщо її розпрямити, не відключаючи від мережі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У первинній обмотці 200 витків, а у вторинній — 25 витків. Підвищувальна чи знижувальна напруга у цього трансформатора?
У скільки разів?
2. Трансформатор підвищує напругу від 10 до 200 В. Скільки вит
ків у вторинній обмотці трансформатора, якщо первинна обмотка містить 600 витків?
3. Первинна обмотка трансформатора, що містить 1500 витків
проводу, підключена до кола змінного струму напругою 220 В.
Визначте кількість витків у вторинній обмотці, якщо вона
повинна живити коло напругою 6,3 В і силою струму 1,5 А.

Електродинаміка. 4. Електромагнітні коливання й хвилі
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Опір вторинної обмотки 0,2 Ом. Опором первинної обмотки
знехтувати.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Трансформатор — пристрій, що застосовують для підвищення
або зниження напруги змінного струму.
yy Коефіцієнт трансформації — величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній і вторинній обмотках трансформатора:
k=

U1
U2

=

N1
N2

.

yy Відношення потужності, яку трансформатор віддає споживачеві електричної енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі, називають ККД трансформатора.
UI
η= 2 2 .
U1 I1

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 32; підр-2: § 14 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 9.8; 9.10; 9.22; 9.23.
		
Рів2 № 9.28; 9.29; 9.52; 9.53.
		
Рів3 № 9.62, 9.63; 9.64; 9.67.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 7.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 7
«ЗМІННИЙ СТРУМ. ТРАНСФОРМАТОР»
Завдання 1 (1,5 бала)
Трансформатор підвищує напруга від 120 В до 36 кВ.
А Трансформатор може підвищувати постійну напругу.
Б Якщо вихідна напруга менша від вхідної, трансформатор
називають підвищувальним.
В ЕРС у вторинній обмотці виникає внаслідок явища електромагнітної індукції.
Г Кількість витків у вторинній обмотці менше, ніж у пер
винній.
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Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку показаний графік i (t) для змінного струму.
i, A
15
a
3

0

t, мкс
b

–15

А
Б
В
Г

Період струму дорівнює 3 мкс.
Максимальне значення сили струму 10 А.
Діюче значення сили струму менше від 6 А.
Сила струму в колі змінюється за законом i = 15sin ωt.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Трансформатор.
Б Коефіцієнт трансформації.
В Режим холостого ходу.
Г Режим під навантаженням.
1 Величина, що дорівнює відношенню напруг у первинній
і вторинній обмотках трансформатора.
2 Пристрій, що застосовується для підвищення або зниження
напруги змінного струму.
3 Пристрій, що перетворює механічну енергію в електричну.
4 Робота за замкнутої вторинної обмотки.
5 Робота за розімкнутої вторинної обмотки.

Завдання 4 (5 балів)
Первинна обмотка трансформатора містить 100 витків, а вторинна — 1000. Напруга в первинному колі 120 В. Яка напруга
у вторинному колі, якщо втрати енергії відсутні?

Електродинаміка. 4. Електромагнітні коливання й хвилі
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УРОК 9/51
Тема. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань
Мета уроку: ознайомити учнів з одним зі способів утворення незату
хаючих електромагнітних коливань.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Принцип дії трансформатора.
2. Холостий хід трансформатора.
3. Робота трансформатора під навантаженням

Демонстрації

3 хв

Незатухаючі електромагнітні коливання
в генераторі на транзисторі

Вивчення
нового
матеріалу

1. Незатухаючі коливання.
26 хв 2. Автоколивальні системи.
3. Генератор на транзисторі

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Незатухаючі коливання
Реальний коливальний контур чинить певний опір електричному струму. Тому частина переданої контуру енергії безупинно перетворюється у внутрішню енергію проводів, що розсіюється в навколишньому просторі. Чим більше опір контуру, тим швидше загасають коливання. Якщо опір контуру дуже великий, коливання взагалі можуть і не виникнути — конденсатор розрядиться, а перезаряджання не відбудеться.
Щоб коливання не загасали, необхідно поповнювати енергію
контуру, заряджаючи конденсатор від джерела постійного струму. Але якщо джерело буде увесь час підключено до конденсатора, то конденсатор лише буде обмінюватися енергією із джерелом. Щоб цього не відбувалося, контур може бути підключений
до джерела тільки в ті моменти, коли обкладка конденсатора, що
приєднана до позитивного полюса джерела струму, заряджена
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позитивно. Під час коливань знак заряду на обкладках періодично змінюється, отже, ключ повинен замикати й розмикати коло із
частотою, що дорівнює частоті електромагнітних коливань контуру, тобто кілька мільйонів за секунду. Замикати з такою частотою механічний ключ не можна, тому в радіотехніці використовують транзистор.

2. Автоколивальні системи
Очевидно, що для заповнення зменшення енергії в коливальній
системі необхідно мати джерело, за допомогою якого поповнювалася б її енергія. При цьому важливо виконати дві умови:
1) енергія, що надходить від джерела в коливальну систему за період, має точно дорівнювати енергії, що за цей час необоротно
перетворюється в інші види енергії;
2) енергія повинна надходити в коливальну систему в такт, тобто
узгоджено за фазою з вільними коливаннями, що відбуваються
в системі.
¾¾ Системи, у яких генеруються незатухаючі коливання за рахунок надходження енергії від джерела усередині системи, називаються автоколивальними.

¾¾ Незатухаючі коливання, що існують у системі без впливу на неї зовнішніх періодичних сил, називаються автоколиваннями.

Будь-яка автоколивальна система складається із чотирьох елементів:
1) джерела енергії, за рахунок якого підтримуються незатухаючі коливання (у генераторі на транзисторі це джерело постійної напруги);
2) клапана — пристрою, що регулює надходження енергії від джерела в коливальну систему (у генераторі роль клапана відіграє
транзистор);
3) коливальної системи, тобто тієї частини автоколивальної системи, у якій безпосередньо відбуваються коливання (у генераторі
на транзисторі це коливальний контур);
4) пристрою, що забезпечує зворотний зв’язок, за допомогою якого коливальна система управляє клапаном (у генераторі на
транзисторі це індуктивний зв’язок котушки контуру з котушкою в колі емітер—база).
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Зворотний зв’язок

Джерело
енергії

Пристрій, що керує
надходженням енергії

Коливальна
система

3. Генератор на транзисторі
Розглянемо одну з найпоширеніших автоколивальних систем — генератор на транзисторі.
Джерелом енергії є джерело струму, а коливальною системою —
коливальний контур. Пристроєм, що регулює надходження енергії
від джерела в коливальну систему, у генераторі є транзистор.
А хто ж керує роботою самого транзистора? Звідки транзистор
«може знати», коли потрібно замикати або розмикати коло? Кращий варіант, якщо роботою транзистора будуть управляти коливання в контурі, тоді енергія від джерела струму буде надходити
в контур, коли це потрібно. Інакше кажучи, необхідно забезпечити
зворотний зв’язок у системі. Такий зворотний зв’язок можна зробити, наприклад, індуктивним: якщо між емітером і базою транзистора увімкнути котушку Lзв , на яку буде діяти магнітне поле
котушки контуру, то напруга між емітером і базою буде змінюватися в такт із коливаннями в контурі. Тому транзистор «відкриватиме» коло протягом певної частини періоду коливань.
Існує багато типів автоколивальних електричних систем.
Без них не можна навіть уявити системи зв’язку, радіолокацію,
комп’ютери й т. ін.
2
3

4
L

Lзв

1

C

На рисунку:
1 — джерела постійного струму;
2 — транзистор;
3 — коливальний контур;
4 — котушка, що забезпечує
зворотний зв’язок
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Опишіть властивості pn -переходу в напівпровідниках.
2. Яку роль у генераторі незатухаючих електромагнітних коливань відіграє транзистор?
3. Наведіть приклади автоколивальних систем.
Другий рівень
1. Як улаштований транзистор?
2. У чому полягає відмінність автоколивань від вимушених коливань та від вільних?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Від чого залежить частота коливань, що виникають у генераторі на транзисторі? амплітуда цих коливань?
2. Чому дорівнює частота електромагнітних коливань, що відбуваються в генераторі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
Ємність конденсатора коливального контуру 0,01 мкФ. Конденсатор зарядили до напруги 40 В и з’єднали з котушкою індуктивності. У контурі виникли загасаючі коливання. Яка кількість
теплоти виділилася за час повного загасання коливань?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Системи, у яких генеруються незатухаючі коливання за рахунок надходження енергії від джерела усередині системи, називаються автоколивальними.
yy Незатухаючі коливання, що існують у системі без впливу на неї
зовнішніх періодичних сил, називаються автоколиваннями.
yy Будь-яка автоколивальна система складається із чотирьох елементів: 1) джерела енергії; 2) клапана; 3) коливальної системи;
4) пристрою, що забезпечує зворотний зв’язок.

Домашнє завдання

Підр-1: § 33; підр-2: § 16 (п. 3).
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УРОК 10/52
Тема. Електромагнітні хвилі
Мета уроку: ознайомити учнів з механізмом утворення електромаг
нітних хвиль.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Незатухаючі коливання.
2. Автоколивальні системи.
3. Генератор на транзисторі

Демонстрації

5 хв

Фрагменти відеофільму «Електромагнітні
хвилі»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Як утворюється електромагнітна хвиля.
2. Відкритий коливальний контур.
26 хв 3. Фізичні величини, що характеризують
електромагнітну хвилю.
4. Досліди Герца

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як утворюється електромагнітна хвиля
Електричний заряд, що рухається в порожнечі рівномірно, не
випромінює енергії. Це випливає із принципу відносності, згідно
з яким всі інерціальні системи відліку рівноправні. У системі, що
рухається із зарядом, він нерухомий, а нерухомі заряди не випромінюють.
Інша картина виникає в тому випадку, коли заряд під дією зовнішніх сил рухається із прискоренням. Поле, що має енергію,
а значить і масу, образно кажучи, відривається від заряду й випромінюється в простір зі швидкістю світла. Випромінювання відбувається, поки на заряд діє зовнішня сила, що передає йому прискорення.
Тільки заряди, які рухаються із прискоренням, можуть передавати енергію за посередництвом створюваного ними електромагнітного поля.
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Якщо пропускати через провідник змінний струм, то біля провідника періодично буде змінюватися магнітне поле. Змінне магнітне поле створює змінне електричне поле, що, у свою чергу, створює змінне магнітне поле, і т. ін. Тобто ми спостерігаємо поширення в просторі коливань електромагнітного поля.
Як відомо, поширення в просторі коливань речовини або поля
називають хвилею.
¾¾ Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі із часом
вільного електромагнітного поля.
Отже, джерелом електромагнітної хвилі може бути або заряджене тіло, що прискорено рухається, або провідник, через який
тече змінний струм.

2. Відкритий коливальний контур
Будь-яке коло змінного струму випромінює енергію. Однак звичайний коливальний контур випромінює вкрай слабко. Це відбувається з двох причин:
1) недостатньо висока частота (інтенсивність випромінювання
пропорційна частоті в четвертому ступені);
2) хвилі, випромінювані різними ділянками контуру, перебувають у протифазі й гасять одна одну.

¾¾ Контур, що не випромінює в простір електричну енергію, називають
закритим.

Щоб зробити випромінювання більш інтенсивним, потрібно істотно підвищити частоту. Якщо судити за формулою:
1
ω=
,
LC
то для цього треба зменшити L і C . Віддалення котушки індуктивності й розсування пластин конденсатора призводить до різкого
збільшення частоти. Щоб коливальний контур добре випромінював електромагнітні хвилі, необхідно збільшити об’єм простору,
у якому утворюється електромагнітне поле. Для цього контур необхідно розгорнути (зробити відкритим), чого найпростіше досягти,
розсунувши пластини конденсатора на максимально можливу відстань.
Саме прямий провідник (вібратор) являє найпростіший приклад відкритого коливального контуру.
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3. Фізичні величини, що характеризують електромагнітну
хвилю
Відповідно до теорії Максвелла електромагнітна хвиля переносить енергію. Енергія електромагнітного поля хвилі в цей момент


часу змінюється періодично в просторі зі зміною векторів E і B .
Електричне й магнітне поля в електромагнітній хвилі перпендикулярні одне до одного, причому кожне з них перпендикулярно до напрямку поширення хвилі.
На рисунку схематично зображена залежність від координат
вектора напруженості електричного поля й вектора індукції магнітного поля в електромагнітній хвилі в певний момент часу.
У кожній точці простору, крізь який рухається електромагнітна
хвиля, модуль вектора напруженості електричного поля пропор
ційний вектору індукції магнітного поля, а напрямлені ці вектори
завжди під прямим кутом один до одного. Гребені хвилі переміщуються в просторі зі швидкістю світла c.
x

y

0


B

c
λ


E
z

z

Таким чином, електромагнітна хвиля є поперечною хвилею.
Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується періодом і частотою коливань, довжиною хвилі й швидкістю поширення.
Швидкість поширення електромагнітної хвилі — це відстань,
на яку поширюється хвиля за одиницю часу: v = s / t.
Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі є постійною й дорівнює швидкості світла у вакуумі:
c = 3 ⋅ 108 м/с.
Довжина хвилі λ — це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за час одного періоду.
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Для електромагнітної хвилі у вакуумі період T , частота ν й доc
вжина хвилі λ пов’язані співвідношеннями λ = cT = . Протягом
ν
одного періоду хвиля проходить відстань, що дорівнює довжині
хвилі.

4. Досліди Герца
Багато вчених піддавали сумніву правильність теорії електромагнітного поля Максвелла. 1886 р. Генріх Герц вирішив поставити дослід з метою спростувати теорію Максвелла. Дослід полягав
у тому, що у вузькому проміжку незамкнутого контуру збуджувалася іскра за допомогою високої напруги.
Вібратор Герца випромінював електромагнітні хвилі переваж
но в напрямку, перпендикулярному до провідника. Вектор E цієї

хвилі коливався паралельно до вібратора, а вектор B — перпендикулярно до вібратора. У напрямку осі вібратора випромінювання
не відбувається.
Необхідно було знайти спосіб виявлення й дослідження електромагнітних хвиль. Герц використав для цього другий (приймальний) вібратор.
Цей вібратор не приєднували до якогось джерела високої напруги. Тому коливання в ньому могли виникнути тільки під дією
електромагнітної хвилі. Про виникнення коливань могли свідчити малюсінькі іскри в іскровому проміжку приймального вібратора. Щоб збільшити амплітуду коливань у цьому вібраторі, було використане явище резонансу: власна частота коливань у прийомному вібраторі збіглася із власною частотою коливань у випромінювачі. Схема досліду Герца показана на рисунку.
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Герц не тільки одержав електромагнітні хвилі, але й вивчив
їхні властивості. Досліди Герца показали, що електромагнітні
хвилі відбиваються від провідника, заломлюються на границі з діелектриком, можуть інтерферувати, огинати перешкоди, їх можна поляризувати. При цьому відбиття, заломлення, інтерференція й дифракція електромагнітних хвиль відбуваються за тими ж
законами, що й для світла. Таким чином, Герц експериментально підтвердив висновок Максвелла про електромагнітну природу
світла.
Герц писав: «...описані досліди доводять ідентичність світла,
теплових променів й електродинамічного хвильового руху».

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Горизонтальний провідник, у якому протікає змінний струм
високої частоти, розташований уздовж паралелі. У яких напрямках (переважно) поширюються електромагнітні хвилі від
цього провідника?
2. Передавальний і приймальний вібратори розташовані взаємно
перпендикулярно. Чи виникнуть коливання в прийомному вібраторі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У деякій точці простору індукція магнітного поля електромагнітної хвилі змінюється від нуля до максимального значення за
2 мкс. Чому дорівнює довжина хвилі?
2. Довжина радіохвилі у вакуумі дорівнює 60 м. За який час напруженість електричного поля хвилі зменшиться від максимуму до нуля?

ЩО МИ ДОВІДАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Тільки заряди, що рухаються із прискоренням, можуть передавати енергію опосередковано, за допомогою створюваного ними
електромагнітного поля.
yy Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі із
часом вільного електромагнітного поля.
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yy Швидкість поширення електромагнітної хвилі — це відстань,
на яку поширюється хвиля за одиницю часу:
s
v= .
t
yy Довжина хвилі λ — це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за час одного періоду.
yy Існування електромагнітних хвиль було передбачено Максвеллом. Для перевірки цієї теорії Г. Герц використав відкритий
коливальний контур (вібратор), що дозволило переконатися
в правильності висновків теорії.
yy Герц зміг визначити швидкість електромагнітної хвилі за формулою:
v = λν.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 34; підр-2: § 17 (п. 2).
2. Зб.: № 12.18; 12.19; 12.23; 12.25.
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УРОК 11/53
Тема. Принцип радіотелефонного зв’язку
Мета уроку: розкрити фізичний принцип радіотелефонного зв’язку.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Модулювання коливань.
2. Детектування коливань.
3. Відеофрагменти фільму «Фізичні основи
радіопередачі»

Демонстрації

8 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Принцип радіозв’язку.
2. Модуляція.
27 хв
3. Детектування.
4. Принцип радіотелефонного зв’язку

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Принцип радіозв’язку
Радіозв’язок — передання й прийом інформації за допомогою радіохвиль, що поширюються в просторі без проводів.
Принцип радіозв’язку полягає ось у чому: змінний електричний струм високої частоти, створений у передавальній антені,
спричиняє в навколишньому просторі швидкозмінне електромагнітне поле, що поширюється у вигляді електромагнітної хвилі. Досягаючи приймальної антени, електромагнітна хвиля зумовлює
в ній змінний струм тієї ж частоти, на якій працює передавач.
Для здійснення радіотелефонного зв’язку необхідно використовувати високочастотні коливання, інтенсивно випромінювані антеною. Для передання звуку ці високочастотні коливання змінюють
за допомогою електричних коливань низької частоти (цей процес
називають модуляцією).
У приймачі з модульованих коливань високої частоти виділяються низькочастотні коливання (цей процес називають детектуванням). Отриманий у результаті детектування сигнал відповідає
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тому звуковому сигналу, що діяв на мікрофон передавача. Після
посилення коливання низької частоти можуть бути перетворені
у звук.

2. Модуляція
Для здійснення радіотелефонного зв’язку насамперед необхідно перетворити звукові коливання в електричні. Цю функцію виконує мікрофон.
Здавалося б, залишається передати отримані електричні коливання в антену передавача й одержати в просторі електромагнітну
хвилю. Але практично це неможливо: частоти звукових коливань
(до 20 кГц) дуже малі для утворення електромагнітної хвилі помітної потужності (потужність випромінюваної хвилі пропорційна
частоті в четвертому ступені).
Для здійснення радіотелефонного зв’язку необхідно використати високочастотні (ВЧ) коливання, інтенсивно випромінювані антеною. ВЧ-коливання виробляє генератор, наприклад генератор на
транзисторі. Для передання звуку ці ВЧ коливання змінюють за
допомогою коливань низької (НЧ) або звукової частоти.
¾¾ Процес модуляції полягає в зміні одного або декількох параметрів
високочастотного коливання за законом переданого повідомлення
(низькочастотного коливання).
Висока частота
O
t
Низькочастотний сигнал
O

t
Амплітудно-модульований сигнал

O

t
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Модульовану хвилю високої частоти випромінює передавальна
антена. Зустрінувши на своєму шляху провідник належної форми
й розмірів (приймальну антену), модульована хвиля починає «розгойдувати» у ньому вільні заряди, у результаті чого в приймальній антені виникають електричні коливання, а в передавальній антені —«повторювальні» електричні коливання.

3. Детектування
Отже, у приймальній антені виникають електричні коливання,
у передавальній антені — «повторювальні» електричні коливання.
При цьому з модульованих коливань високої частоти виділяють
низькочастотні коливання (цей процес називають детектуванням).
¾¾ Детектування — процес виділення низькочастотних (звукових) коливань із прийнятих модульованих коливань високої частоти.
i
O

t

i
O

t

Залишається перетворити електричні коливання у звукові. Це
роблять за допомогою динаміка.

4. Принцип радіотелефонного зв’язку
Основні етапи одержання й перетворення радіосигналу:
1) генератор незатухаючих електромагнітних коливань створює
високочастотні коливання, частота яких дорівнює власній частоті коливань коливального контуру;
2) високочастотні коливання модульовано коливаннями переданого повідомлення;
3) отримані модульовані коливання підсилюються й подаються
в передавальну антену, що випромінює електромагнітні хвилі
в навколишній простір;
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4) досягнувши приймальної антени, електромагнітні хвилі збуджують у ній високочастотні коливання;
5) слабкі високочастотні коливання підсилюються й подаються
в детектор;
6) після детектування з модульованих коливань виділяються коливання низької частоти, які посилюються й перетворюються
у звук.
Принципова схема сучасного радіотелефонного зв’язку зображена на рисунку.
Антени
Підсилювач

Підсилювач

Модулятор

Високочастотний
генератор

Мікрофон

Резонувальний
контур

Демодулятор

Динамік

Підсилювач

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Як перетворюються звукові коливання в електричні?
Чому під час радіозв’язку використовують електромагнітні
хвилі високої частоти?
Як перетворюють електричні коливання у звукові?
Як приймач вибирає потрібну радіостанцію?

Другий рівень
1. Чи можна, перетворивши звукові коливання в електричні, подавати їх в антену й у такий спосіб здійснити передання по радіо мовлення або музики?
2. Чому не можна прийняті й посилені електромагнітні коливання подавати в гучномовець?
3. Завдяки чому можлива одночасна робота багатьох радіостанцій?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. З якою метою у вхідний коливальний контур радіоприймача
вмикають конденсатор змінної ємності?
2. Чому коливання високої частоти, що використовуються під час
радіозв’язку, називають несучими?
3. За рахунок якої енергії збуджується коливальний рух заряджених частинок в антені радіоприймача? Яка частота їхніх коливань?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. На якій частоті судна передають сигнал небезпеки, якщо за
міжнародною угодою довжина радіохвилі повинна бути 600 м?
2. На якій довжині хвилі працює радіостанція, передаючи програму на частоті 1,2 МГц?
3. Який період коливань у коливальному контурі, що випромінює
радіохвилі довжиною хвилі 300 м?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Радіозв’язок — передання й прийом інформації за допомогою
радіохвиль, що поширюються в просторі без проводів.
yy Процес модуляції полягає у зміні одного або декількох параметрів високочастотного коливання за законом переданого повідомлення (низькочастотного коливання).
yy Детектування — процес виділення низькочастотних (звукових)
коливань із прийнятих модульованих коливань високої час
тоти.
yy Основні етапи радіотелефонного зв’язку: генерація незатухаючих електромагнітних коливань; модуляція; випромінювання
електромагнітних хвиль у навколишній простір; детектування;
виділення коливань низької частоти, які підсилюються й перетворюються у звук.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 35; підр-2: § 18 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 12.12; 12.13; 12.14; 12.15.
		
Рів2 № 12.25; 12.28; 12.29; 12.31.
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УРОК 12/54
Тема. Поширення радіохвиль
Мета уроку: ознайомити учнів із властивостями радіохвиль різної
довжини і їх застосуванням.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Принцип радіотелефонного зв’язку.
2. Модуляція.
3. Детектування

Демонстрації

5 хв

Відеофрагменти фільму «Поширення радіохвиль»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Діапазон радіохвиль.
2. Поверхнева хвиля.
26 хв
3. Просторова хвиля.
4. Стільниковий зв’язок

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Діапазон радіохвиль
Електромагнітні хвилі дуже різноманітні тому, що їхні властивості залежать від довжини хвилі. Герц у своїх дослідах одержав
хвилі довжиною від 60 см до 6 м. У подальших дослідах інші фізики одержали й досліджували електромагнітні хвилі довжиною
хвилі всього кілька міліметрів. Всі перераховані хвилі належать до
діапазону радіохвиль.
¾¾ Радіохвилі — електромагнітні хвилі довжиною від 100 км (3 кГц) до
0,1 мм (3 ТГц).
Відповідно до Міжнародної угоди весь спектр радіохвиль, які
застосовують у радіозв’язку, розділений на діапазони: довгі хвилі,
середні хвилі, короткі хвилі й ультракороткі хвилі.

2. Поверхнева хвиля
Під час використання електромагнітних хвиль для радіозв’язку
як джерело, так і приймач радіохвиль найчастіше розташовуються
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поблизу земної поверхні. Форма й фізичні властивості земної поверхні, а також стан атмосфери сильно впливають на поширення
радіохвиль.
Відповідно до сучасної теорії хвилі поширюються різними шляхами. Один шлях лежить уздовж поверхні Землі, яким поширюється так звана поверхнева (земна) хвиля. Вона порівняно швидко
загасає через поглинання енергії всіма провідниками, що трапляються на її шляху.
Форма Землі обмежує дальність прийому поверхневих хвиль.
Якби вони поширювалися строго прямолінійно, то радіозв’язок був
би можливий тільки на відстані прямої видимості. Але оскільки залежно від висоти електричні й магнітні параметри атмосфери змінюються, поверхнева хвиля заломлюється, відхиляючись до Землі, її траєкторія викривляється й дальність прийому збільшується.
Перешкоди на поверхні Землі відбивають радіохвилі. За перешкодами може утворюватися радиотінь, куди хвиля не потрапляє.
Але якщо довжина хвилі досить велика, то хвиля огинає перешкоду й радиотінь не утворюється. Потужні радіостанції, що працюють на довгих хвилях, забезпечують зв’язок на кілька тисяч кілометрів. На середніх хвилях зв’язок можливий у зоні до кількох сотень кілометрів, на коротких хвилях — лише в зоні прямої видимості.

3. Просторова хвиля
Просторові хвилі поширюються від антени шляхом, що лежить під більшим або меншим кутом до поверхні Землі. На висоті близько 100–300 км хвилі стикаються із шаром повітря, іонізованого електромагнітним випромінюванням Сонця й потоком заряджених частинок, випромінюваних світилом. Цей шар називають
іоносферою.
Іоносфера, що проводить електричний струм, відбиває радіохвилі довжиною хвилі, що перевищує 10 м, як звичайна металева
пластина. Але здатність іоносфери відбивати й поглинати радіохвилі істотно змінюється залежно від часу доби й пір року.
Хвилі після відбиття в іоносфері знову потрапляють на Землю.
Однак все залежить від кута, під яким хвилі входять в іоносферу.
Якщо він перевищує деяку величину, хвилі проникають в іоносферу, проходять крізь неї й потім вільно поширюються в космічному просторі. І навпаки, якщо кут менше деякої граничної
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величини, хвиля під тим же кутом відбивається до Землі. Чим менше довжина хвилі, тим глибше хвиля проникає в іоносферу, а значить, відбивається з більшої висоти. Короткі хвилі поширюються
на більші відстані тільки за рахунок багаторазових відбиттів від іоносфери й поверхні Землі. Саме за допомогою коротких хвиль можна здійснити радіозв’язок на будь-яких відстанях на Землі.

4. Стільниковий зв’язок
Особливості хвиль УКХ-діапазону (випромінювання вузьким
пучком; поширення в зоні прямої видимості; незначна дальність
поширення поблизу поверхні землі) забезпечили їх використання
в стільниковому зв’язку.
Стільниковий зв’язок — один із видів мобільного радіозв’язку,
в основі якого лежить стільникова мережа.
Ключова особливість полягає в тому, що загальна зона покриття ділиться на осередки (стільники), що визначаються зонами покриття окремих базових станцій (БС). Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній й без
забудови) поверхні зона покриття однієї БС являє собою коло, тому
складена з них мережа має вигляд стільника із шестикутними осередками (стільниками).
Мережу становлять рознесені в просторі прийомопередавачі,
що працюють у тому самому частотному діапазоні, і комутувальне
обладнання, що дозволяє визначати поточне місце розташування
рухомих абонентів і забезпечувати безперервність зв’язку під час
переміщення абонента із зони дії одного прийомопередавача в зону
дії іншого.
Основні складові стільникової мережі — це стільникові телефони й базові станції, які зазвичай розташовують на дахах будинків
і вишках. Будучи включеним, стільниковий телефон прослуховує
ефір, знаходячи сигнал базової станції. Після цього телефон посилає станції свій унікальний ідентифікаційний код. Телефон і станція підтримують постійний радіоконтакт, періодично обмінюючись пакетами.
Стільникові мережі різних операторів з’єднані одна з одною,
а також зі стаціонарною телефонною мережею. Це дозволяє абонентам одного оператора робити дзвінки абонентам іншого оператора, а також телефонувати з мобільних телефонів на стаціонарні
й зі стаціонарних на мобільні.
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ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чому радіохвилі можуть огинати Землю?
2. Чому утруднений зв’язок на коротких хвилях у гірській місцевості?
3. Який вплив чинить іоносфера Землі на поширення радіохвиль?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Що потрібно для переходу до прийому більше коротких хвиль:
зближувати чи розсовувати пластини плоского конденсатора,
увімкненого в коливальний контур?
2. Чи є істотним розходження між умовами поширення радіохвиль на Місяці й Землі?
3. Радіохвилі якого діапазону можуть бути прийняті без ретрансляції на протилежній стороні Землі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. За якої частоти коливань радіопередавач випромінює електромагнітні хвилі довжиною 49 м? До яких хвиль (довгих, середніх чи коротких) належать ці хвилі?
2. Який період коливань у коливальному контурі, що випромінює
радіохвилі з довжиною хвилі 300 м?
3. Чому дорівнює довжина хвилі, посланої радіостанцією, що працює на частоті 1400 кГц?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Радіохвилі — електромагнітні хвилі довжиною від 100 км
(3 кГц) до 0,1 мм (3 ТГц).
yy Відповідно до сучасної теорії хвилі поширюються різними шляхами: поверхнева хвиля; просторова хвиля.
yy Стільниковий зв’язок — один із видів мобільного радіозв’язку,
в основі якого лежить стільникова мережа.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 36 (п. 1, 2, 3, 4, 5); підр-2: § 18 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 12.4; 12.5; 12.8; 12.9.
		
Рів2 № 12.16; 12.20; 12.21; 12.38.
		
Рів3 № 12.53, 12.54; 12.55; 12.56.
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УРОК 13/55
Тема. Радіолокація. Телебачення
Мета уроку: пояснити принцип радіолокації й принцип передання
й прийому телевізійного зображення.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
3 хв

1. У чому полягає модуляція?
2. У чому полягає детектування?
3. Поширення радіохвиль

Демонстрації

7 хв

1. Відеофрагменти фільму «Радіолокація».
2. Принцип дії кінескопа.
3. Відеофрагменти фільму «Фізичні основи
телебачення»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Принцип роботи радіолокатора.
2. Застосування радіолокації.
25 хв
3. Поняття про телебачення.
4. У чому перевага супутникового телебачення

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Принцип роботи радіолокатора
Ще в дослідах Герца спостерігалося відбиття електромагнітних
хвиль від перешкод. Це явище використовують для радіолокації.
¾¾ Радіолокація — виявлення й точне визначення місця розташування
об’єктів за допомогою радіохвиль.
Помітне відбиття радіохвиль відбувається в тому випадку, коли
лінійні розміри цілі перевищують довжину хвилі, на якій працює
радіолокатор. Тому радіолокаційні станції працюють у діапазоні
дециметрових, сантиметрових і навіть міліметрових хвиль.
Показавши учням блок-схему радіолокаційної станції, слід зупинитися на основних принципах радіолокації:
1) створення остронапрямленого радіопроменя;
2) відбиття хвиль від відшукуваного об’єкта;
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3) прийом відбитого сигналу, що вказує на наявність відшукуваного об’єкта на шляху радіохвиль;
4) визначення часу між випромінюванням і прийомом радіосигналу для обчислення відстані до відшукуваного об’єкта.
Визначення відстані здійснюється шляхом вимірювання загального часу проходження радіохвиль до цілі й назад. Оскільки швидкість радіохвиль с = 3 ⋅ 108 м с в атмосфері практично постійна, то
ct
R= .
2
Внаслідок розсіювання радіохвиль до приймача доходить лише
незначна частина тієї енергії, що випромінює передавач. Тому приймачі радіолокаторів посилюють прийнятий сигнал у 1012 разів.

2. Застосування радіолокації
Найбільш широко застосовують радіолокацію на флоті, в авіації й у космонавтиці. Радіолокаційні установки забезпечують безпечний рух судів за будь-якої погоди й будь-якого часу доби. Застосування радіолокаційних установок на аеродромах робить безпечними зліт і посадку літака за будь-яких умов.
За допомогою радіолокаторів метеорологи досліджують хмари. Завдяки радіолокаторам, установленим на космічних апаратах, учені вивчають рельєф багатьох планет. Наприклад, Венера
завжди прихована від нашого погляду товстим шаром хмар, але за
допомогою локації були отримані знімки поверхні планети. Значну
роль у дослідженні планет Сонячної системи відіграли радіотелескопи. За допомогою локаторів спостерігають метеори у верхніх шарах атмосфери.
Помітне значення має радіолокація у військовій справі. Війська ПВО можуть вчасно виявити літаки або ракети.

3. Поняття про телебачення
Принципова схема одержання й прийому телевізійного сигналу майже не відрізняється від схеми радіотелефонного зв’язку, але
є тут кілька особливостей.
Телевізійний сигнал несе набагато більше інформації, ніж радіотелефонний. У телепередавачі коливання частоти-носія модулюють як звуковим сигналом, так і відеосигналом, що надходить від
відеокамери.
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В основу телевізійного передання зображень покладено три фізичних процеси:
1) перетворення оптичного зображення в електричні сигнали;
2) передання електричних сигналів каналами зв’язку;
3) перетворення переданих електричних сигналів в оптичне зображення.
Зображення кадру перетворюється за допомогою передавальної
вакуумної електронної трубки — іконоскопа в серію електричних
сигналів. Усередині іконоскопа розташований мозаїчний екран,
на якому за допомогою оптичної системи проектується зображення об’єкта. Кожна чарунка мозаїки заряджається, причому її заряд залежить від інтенсивності світла, що падає на чарунку. Цей
заряд змінюється в разі потрапляння на чарунку електронного пучка, створюваного електронною гарматою. Електронний пучок послідовно потрапляє на всі елементи спочатку одного рядка мозаїки, потім іншого рядка й т. ін. (усього 625 рядків за 1/25 секунди).
Процес послідовного перетворення оптичного зображення
в електричні сигнали називається розгорткою зображення.
Відеосигнал, що утворюється, містить інформацію про зображення. Цими сигналами модулюють потім коливання, які вироб
ляє генератор високої частоти.
Модульовані відеосигналом високочастотні коливання подаються в антену й випромінюються нею в простір. Одночасно другий
передавач здійснює передання сигналу звукового супроводу.
Телевізійний приймач перетворює отриманий відеосигнал у видиме зображення на екрані приймальної електронно-променевої
трубки — кінескопа. Електронна пушка такої трубки обладнана
електродом, що управляє числом електронів у пучку, а отже, і світінням екрана в місці потрапляння променя. Системи котушок горизонтального й вертикального відхилення вимушують електронний
промінь оббігати весь екран в такий самий спосіб, як електронний
промінь оббігає мозаїчний екран у передавальній трубці. Синхронність руху променів у передавальній і приймальній трубках досягають шляхом посилання спеціальних синхронізувальних сигналів.

4. У чому перевага супутникового телебачення
Особливості ультракоротких хвиль забезпечили їх широке застосування в супутниковому телебаченні.
Супутникове телебачення — система передання телевізійного
сигналу від передавального центра до споживача через штучний
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супутник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній
орбіті.
Із центральної керувальної станції на супутник передають високочастотний сигнал. Передавач, установлений на супутнику, передає цей сигнал на Землю. Приймальний пристрій складається із
супутникової тарілки, конвертора, що знижує частоту прийнятого
сигналу, і приймача.
Перевагою супутникового телебачення є те, що можна приймати тисячі телевізійних каналів, перебуваючи на великій відстані
від передавальних телевізійних центрів.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. На яких принципах базується робота радіолокатора?
2. Чому для радіолокації використовують електромагнітні хвилі
дуже малої довжини?
3. Чому антена радіолокаційної станції обертається?
4. Радіохвилі якого діапазону використовують для телемовлення?
5. Чому стійкий прийом телевізійного передання можливий тільки в межах видимості випромінювальної антени?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Якісні питання
1. Чому радіолокаційна установка повинна надсилати радіосигнали у вигляді коротких імпульсів, що йдуть через рівні проміжки часу один за одним?
2. Який прилад у радіолокаційній установці служить для вимірювання часу між відправленням сигналу й прийомом відбитого
імпульсу?
3. Чому дальність дії передавальної телевізійної станції обмежена
лінією горизонту?
4. Навіщо передавальні антени телецентрів розташовують на багатометрових вишках?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Тривалість імпульсу радіолокатора tiмп = 2 мкс, а проміжок
часу між імпульсами ∆t = 0,6 мс. Визначте максимальну й мінімальну відстань визначення цілей цим радіолокатором.
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2. Антена корабельного радіолокатора перебуває на висоті
h = 20 м над водою. На якій найбільшій відстані цей радіолокатор може виявити вночі рятувальний пліт, якщо хвиль на море
немає? Радіус Землі 6400 км.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Радіолокація — виявлення й точне визначення місця розташуct
вання об’єктів за допомогою радіохвиль: R = .
2
yy Процес послідовного перетворення оптичного зображення
в електричні сигнали називається розгорткою зображення.
yy Супутникове телебачення — система передання телевізійного
сигналу від передавального центра до споживача через штучний супутник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній орбіті.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 35 (п. 5), § 36 (п. 6, 7); підр-2: § 18 (п. 3, 4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 12.3; 12.6; 12.7; 12.22.
		
Рів2 № 12.45; 12.46; 12.47; 12.49.
		
Рів3 № 12.51, 12.52; 12.62; 12.64.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 9.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 9
«ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ»
Завдання 1 (1,5 бала)
На рисунку показана схема модуляції електромагнітної хвилі.

+
А
Б

=

Частота електромагнітної хвилі набагато менша, ніж частота звукових коливань.
Амплітуда високочастотних коливань змінюється зі звуковою частотою.
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Мікрофон посилює звукові коливання.
Звукові коливання виробляє генератор коливань.

Завдання 2 (2,5 бала)
Теорію електромагнітних явищ розробив англійський фізик
Дж. Максвелл у другій половині XIX століття.
А Максвелл припустив, що світло — це різновид електромагнітних хвиль.
Б Електромагнітні хвилі, передбачені Максвеллом, виявив
дослідним шляхом англійський фізик Майкл Фарадей.
В Максвелл припустив, що постійні електричне й магнітне
поля, взаємно породжуючи одне одного, можуть поширюватися в просторі у вигляді електромагнітних хвиль.
Г Електромагнітні хвилі можуть випромінюватися тільки такими, що перебувають у спокої, або рухомими рівномірно
зарядженими частинками.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Принцип радіозв’язку.
Б Модуляція.
В Детектування.
Г Радіолокація.
1 Процес виділення звукових коливань із прийнятих високочастотних коливань.
2 Процес передання й прийому інформації за допомогою ра
діохвиль.
3 Процес зміни одного або декількох параметрів високочастотних коливань за законом переданого повідомлення.
4 Процес перетворення звукових коливань в електричні.
5 Процес виявлення об’єктів і визначення їх місця розташування за допомогою радіохвиль.

Завдання 4 (5 балів)
Індуктивність котушки коливального контуру 0,5 мГн. Потрібно настроїти цей контур на частоту 1 МГц. Якою повинна бути ємність конденсатора в цьому контурі?
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УРОК 14/56
Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль
Мета уроку: ознайомити учнів з видами електромагнітних випромі
нювань, їхніми фізичними властивостями.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Самостійна робота № 9 «Електромагнітні
коливання й хвилі»

Контроль
знань

15 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Що таке шкала електромагнітних хвиль.
2. Низькочастотне випромінювання й радіохвилі.
25 хв 3. Інфрачервоне випромінювання.
4. Видиме й ультрафіолетове випромінювання.
5. Рентгенівське й гамма-випромінювання

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що таке шкала електромагнітних хвиль
Електромагнітні випромінювання істотно відрізняються за своїми властивостями, хоча й мають єдину фізичну природу. Всі види
електромагнітного випромінювання тією чи іншою мірою проявляють хвильові властивості (інтерференцію, дифракцію, поляризацію) і квантові (корпускулярні) властивості.
¾¾ Шкала електромагнітних хвиль — безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань, що являють
собою змінне електромагнітне поле, яке поширюється в просторі.
За способом випромінювання хвиль розрізняють: низькочастотне випромінювання й радіохвилі; інфрачервоне випромінювання; видиме світло й ультрафіолетове випромінювання; рентгенівське випромінювання; гамма-випромінювання.
Всі ці види випромінювань являють собою електромагнітні хвилі, що мають однакову швидкість поширення, яка дорівнює швидкості світла, а породжують їх заряджені частинки, що рухаються
із прискоренням.
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0,01 нм
400 нм

1 нм

100 нм

1 мм

1 см

1м

Видиме світло

1 км

700 нм

2. Низькочастотне випромінювання й радіохвилі
Низькочастотні випромінювання (наддовгі радіохвилі) виникають біля провідників, по яких тече змінний струм, і поблизу генераторів електричного струму. Ці хвилі можуть поширюватися на
незначні відстані й серйозно не впливають на живі організми.
Змінний електричний струм породжує радіохвилі довжиною
хвилі від 10 км до ультракоротких і мікрохвиль (довжиною менше 0,1 мм).
Необхідно звернути увагу на вплив потужних електромагнітних хвиль на здоров’я людини. Медики стверджують, що стільниковий телефон — це небезпечне джерело електромагнітного випромінювання, тому що воно надто близько дотикається до голови людини. Поглинаючись тканинами головного мозку, хвилі передають
їм енергію, що призводить до порушення нервової, ендокринної
й серцево-судинної систем.

3. Інфрачервоне випромінювання
Природними джерелами інфрачервоного випромінювання є:
сонце, зірки, планети. Штучним джерелом інфрачервоного випромінювання є будь-яке тіло, температура якого вище за температури навколишнього його середовища.
Приймачами інфрачервоного випромінювання є болометри,
термометри й фоторезистори, фотоелементи й т. ін.
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Механізм утворення інфрачервоного випромінювання такий.
У нагрітому тілі енергія теплового руху перетворюється у внутрішню енергію. Це відбувається внаслідок зіткнення частинок між собою. При цьому збільшується енергія переважно коливального
й обертового руху частинок, тобто частинки збуджуються. Збуджені атоми й молекули випускають енергію у вигляді електромагнітних хвиль і при цьому переходять зі збудженого стану в нормальний. Поглинувши енергію теплового руху, атоми знову переходять
у збуджений стан, а потім повертаються в нормальний стан і т. ін.
Описане випромінювання називається тепловим випромінюванням і за природою є електромагнітним. Воно існує за будь-якої температури, відмінної від абсолютного нуля.
Властивості інфрачервоного випромінювання: проходить через
картон, чорний папір, тонкий шар ебоніту, через асфальт, через атмосферу Землі, його сильно поглинають пари води.
Застосування інфрачервоного випромінювання:
1) фотографування земних об’єктів у тумані й темряві;
2) прогрівання тканин живого організму;
3) сушіння деревини, пофарбованих поверхонь, підігрівання матеріалів;
4) сигналізація, яку використовують під час охорони приміщень;
5) медицина, геодезія, криміналістика;
6) військова справа (прилади нічного бачення й ін.).

4. Видиме й ультрафіолетове випромінювання
За високих температур атоми й молекули починають випромінювати видиме світло (довжина хвилі від 380 до 760 нм). Атоми випромінюють видиме світло тільки в збудженому стані.
Випромінювання, що виявляється безпосередньо за фіолетовою
частиною видимого спектра, називається ультрафіолетовим випромінюванням. Ультрафіолетове випромінювання входить до складу
сонячного світла, світла електричної дуги. Воно випускається також спеціальними газорозрядними лампами. Ультрафіолетове випромінювання виявляють за допомогою фотоелементів, люмінесцентних речовин, за його хімічною і біологічною дією.
Властивості й застосування ультрафіолетового випроміню
вання:
1) спричиняє люмінесценцію (використовують в люмінесцентних
лампах; люмінесцентному аналізі й дефектоскопії);
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2) зумовлює фотоефект (застосовують у промисловій електроніці
й автоматиці);
3) спричиняє фотохімічні реакції (застосовують у текстильному
виробництві, відіграє важливу роль у фізіології тварин і рослин);
4) чинить бактерицидну дію (використовують для стерилізації повітря в промислових приміщеннях і в медичній практиці);
5) впливає на центральну нервову систему, стимулюючи низку
важливих життєвих функцій в організмі;
6) різні дози ультрафіолетового випромінювання, діючи на тканині шкіри, сприяють утворенню захисного пігменту — засмаги
(вітамін D2 ).

5. Рентгенівське й гамма-випромінювання
Рентгенівське випромінювання виникає внаслідок зіткнення
швидких електронів із перешкодою: зі склом стінки трубки, з анодом рентгенівської трубки. Це можна пояснити на підставі теорії
Максвелла: під час зіткнення електрони рухаються з дуже значними прискореннями, внаслідок чого випромінюють електромагнітні
хвилі високої частоти (гальмівне випромінювання). Квантова теорія теж пояснює цей процес: внаслідок зіткнення кінетична енергія електрона переходить в енергію народжуваних фотонів.
Мала довжина хвилі рентгенівських променів, їх значна «твердість» є причиною, що обумовлює основні властивості рентгенівського випромінювання:
1) має високу проникну й іонізувальну здатність;
2) не відхиляється електричним і магнітним полями;
3) спричиняє люмінесценцію;
4) має фотохімічну дію;
5) чинить помітну біологічну дію на живі клітини, тканини й організм у цілому;
6) поширення, відбиття, заломлення, інтерференція й дифракція
відбуваються аналогічно до видимого випромінювання.
Деякі із цих властивостей здобули практичне застосування
в медицині й рентгеноструктурному аналізі.
Гамма-випромінювання (довжина хвилі менше 0,05 нм) випромінюють збуджені атомні ядра під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень і перетворень елементарних частинок.
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Гамма-випромінювання використовують у дефектоскопії; радіаційній хімії; сільському господарстві й харчовій промисловості;
медицині.
Загальна закономірність шкали електромагнітних хвиль така:
¾¾ у міру переходу від більш довгих хвиль (малих частот) до більш коротких (великих частотам) хвильові властивості електромагнітного
випромінювання проявляються слабше, а квантові властивості —
сильніше.
Необхідно мати на увазі, що межі між сусідніми діапазонами
є умовними й не різкими, а зміни властивостей випромінювання
залежно від довжини хвилі відбуваються поступово й плавно. Але
відмінності, наприклад, між радіохвилями й рентгенівським випромінюванням гігантські. І тут немає нічого дивного — довжини
хвиль відрізняються в 10 000 разів.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що розуміють під електромагнітними хвилями?
2. Що є джерелом електромагнітних хвиль?
3. Які явища свідчать про те, що світло являє собою електромагнітні хвилі?
4. Як можна виявити інфрачервоні промені? ультрафіолетові промені? рентгенівські промені?
5. Як змінюються властивості електромагнітного випромінювання відповідно до збільшення його частоти?
Другий рівень
1. Які ви знаєте методи порушення електромагнітних хвиль і способи їх реєстрації?
2. Чи залежать властивості електромагнітних хвиль від способу їх
порушення? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь.
3. Що спільного між усіма видами електромагнітних випромінювань? У чому відмінність?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому в ясний літній день найспекотніше буває не опівдні, а трохи пізніше?
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2. У якого випромінювання більше помітні хвильові властивості:
у видимого світла чи в радіохвиль?
3. У якого випромінювання більше помітні квантові властивості:
в інфрачервоного чи в ультрафіолетового?
4. Які властивості рентгенівських променів дозволяють застосовувати їх у медицині?
5. Що вища напруга, прикладена до рентгенівської трубки, то
«твердіші» (тобто з більш короткими хвилями) промені випускає вона. Чому? Чи зміниться «твердість» випромінювання,
якщо, не міняючи анодної напруги, змінити розжарення нитки
катода?
6. Як уникнути негативного впливу деяких видів електромагнітного випромінювання на здоров’я людини?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Порівняйте енергії фотонів, які відповідають рентгенівському
випромінюванню довжиною хвилі 3 ⋅ 10−11 м й інфрачервоному
довжиною хвилі 6 мкм.
2. У двохелектродній трубці напруга між катодом і анодом 1000 В.
Якої швидкості набуває електрон, пройшовши відстань між
анодом і катодом?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Шкала електромагнітних хвиль — безперервна послідовність
частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань, що
являють собою змінне електромагнітне поле, яке поширюється в просторі.
yy Загальна закономірність шкали електромагнітних хвиль:
у міру переходу від більш довгих хвиль (малих частот) до більш
коротких (великих частотам) хвильові властивості електромагнітного випромінювання проявляються слабше, а квантові
властивості проявляються сильніше.

Домашнє завдання

Підр-1: § 37; підр-2: § 24 (п. 1, 2, 3).
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УРОК 15/57
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітні коливання
й хвилі»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.
Це надасть можливість для оперативного зворотного зв’язку
й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати,
піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь
клас, і ні в кого не виникатиме страху одержати погану оцінку.
Розглянемо кілька прикладів таких задач.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
1. Ємність конденсатора коливального контуру збільшили в 3 рази,
а з котушки контуру вийняли сердечник, внаслідок чого її індуктивність зменшилася в 48 разів. У скільки разів змінився період
вільних електромагнітних коливань у контурі?
А Зменшився у 12 разів.
Б Зменшився в 4 рази.
В Збільшився в 4 рази.
Г Збільшився у 12 разів.
2. Під час вільних незатухаючих електромагнітних коливань
у контурі, що складається з котушки індуктивності 40 мГн
і конденсатора електроємністю 1 мкФ, максимальна напруга на
конденсаторі дорівнює 60 В. Визначте максимальну силу струму в котушці.
А 0,15 А.
Б 0,3 А.
В 9,5 А.
Г 12 А.
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3. Під час вільних незатухаючих електромагнітних коливань
у коливальному контурі максимальний заряд конденсатора дорівнює 20 мкКл. Скільки разів у хвилину модуль заряду конденсатора набуває значення 15 мкКл, якщо частота коливань
1 кГц?
А 90 000.
Б 120 000.
В 180 000.
Г 240 000.
4. У послідовному колі змінного струму індуктивність котушки
10 мГн, електроємність конденсатора 0,01 мкФ. Частоту змінного струму збільшують від 8 до 12 кГц, не змінюючи амплітудного значення напруги на полюсах джерела струму. Визначте,
як змінюється амплітудне значення сили струму в колі.
А Увесь час збільшується.
Б Увесь час зменшується.
В Спочатку збільшується, потім зменшується.
Г Спочатку зменшується, потім збільшується.
5. У генераторі на транзисторі виникають електромагнітні коливання частотою 50 кГц. Що потрібно змінити, щоб частота коливань зменшилася до 25 кГц.
А Збільшити Lсв в 2 рази.
Б Зменшити C в 2 рази.
В Збільшити L в 4 рази.
Г Зменшити напругу джерела струму у 2 рази.
6. Напруженість електричного поля плоскої електромагнітної
хвилі коливається уздовж напрямку північ—південь, а індукція магнітного поля хвилі — уздовж вертикалі. Визначте можливий напрямок поширення хвилі.
А На північ.
Б На захід.
В Нагору.
Г На південь.
7. Визначте довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, якщо частота хвилі 500 МГц.
А 1,5 см.
В 15 см.
Б 6 см.
Г 60 см.
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8. У дослідах Герца використання оцинкованого заліза мало забезпечити...
А …поглинання електромагнітних хвиль.
Б …відбиття електромагнітних хвиль.
В …заломлення електромагнітних хвиль.
Г …випромінювання електромагнітних хвиль.
9. Визначте функцію мікрофона в радіозв’язку.
А Перетворення електромагнітних хвиль у звукові.
Б Утворення звукових коливань.
В Перетворення звукових коливань в електромагнітні.
Г Посилення звукових коливань.
10. Визначте, для чого може знадобитися збільшення проміжку
часу між імпульсами радіолокатора.
А Для більш точного визначення напрямку на об’єкт.
Б Для збільшення максимальної відстані виявлення об’єкта.
В Для більш точного визначення відстані до об’єкта.
Г Для зменшення мінімальної відстані виявлення об’єкта.

Домашнє завдання

1. Підр-1: §§ 26—37; підр-2: §§ 15—18.
2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електромагнітні коливання й хвилі».
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УРОК 16/58
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітні коливання
й хвилі»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість задач. Про це більш докладно можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.
Нижче пропоновано один із варіантів контрольної роботи № 4
«Електромагнітні коливання й хвилі».

Завдання 1 (0,5 бала)
Що використовують як джерело електромагнітних хвиль?
А Заряджений конденсатор.
Б Провідник, через який тече постійний струм.
В Закритий коливальний контур.
Г Відкритий коливальний контур.

Завдання 2 (1 бал)


В електромагнітній хвилі E — напруженість електричного

поля, а B — індукція магнітного поля.
x

y

B

0

c


E

z
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А
Б
В
Г


Вектор E паралельний до напрямку поширення хвилі.

Вектор B паралельний до напрямку поширення хвилі.


Вектори E і B паралельні один до одного.


Вектори E і B перпендикулярні до напрямку поширення
хвилі.

Завдання 3 (1,5 бала)
Під час яких природних явищ утворюються й випромінюються
електромагнітні хвилі?

Завдання 4 (2 бали)
Сигнал радіолокатора повернувся від цілі через 0,4 мс. На якій
відстані перебуває ціль?

Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Електромагнітне поле.
Б Електромагнітна хвиля.
В Електромагнітне випромінювання.
Г Досліди Герца.
1 Фази коливань електричного й магнітного полів хвилі в цій
точці збігаються.
2 Процес поширення в просторі із часом вільного електромагнітного поля.
3 Сукупність електричних і магнітних полів, які можуть за
певних умов породжувати одне одного.
4 Доведено за допомогою відкритого коливального контуру існування електромагнітних хвиль, відкритих Максвеллом.
5 Виникає тоді, коли заряджена частинка рухається із прискоренням.

Завдання 6 (4 бали)
Максимальне значення напруги на конденсаторі вхідного коливального контуру дорівнює 20 мВ, а максимальне значення сили
струму в контурі — 8 А. На якій довжині хвилі працює радіоприймач, якщо ємність конденсатора дорівнює 2000 пФ?

5. Хвильова й квантова оптика
Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Розвиток уявлень про природу світла

2

Прямолінійне поширення світла

3

Відбиття світла. Плоске дзеркало

4

Заломлення світла. Повне відбиття

5

Лінзи. Побудова зображень у лінзах

6

Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач

7

Оптичні прилади

8

Дисперсія світла

9

Інтерференція світла

10

Застосування інтерференції. Розв’язування
задач

11

Дифракція світла

12

Лабораторні роботи № 4 і 5

13

Поляризація світла

14

Зародження квантової теорії

15

Фотоефект

16

Розв’язування задач

17

Тиск світла

18

Узагальнювальний урок з теми «Хвильова
й квантова оптика»

19

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/59
Тема. Розвиток уявлень про природу світла
Мета уроку: ознайомити учнів з історією розвитку поглядів на при
роду світла.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

Вивчення
нового
матеріалу

1. Ідеї давніх філософів.
2. Корпускулярна теорія світла Ньютона.
3. Хвильова теорія світла Гюйгенса.
40 хв
4. Електромагнітна теорія світла.
5. Квантова теорія світла.
6. Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ідеї давніх філософів
Питання «Що таке світло?» надзвичайно цікавило ще давніх
філософів. Більшість їх дотримувалися тієї точки зору, що світло створюється усередині самої людини й випромінюється з її ока.
Одні філософи розглядали світло як певні матеріальні промені, що
з’єднують світне тіло й людське око. Вони вважали, що відкрите
око випромінює «флюїди» і обмацує ними спостережувані предмети ніби найтоншими щупальцями. Інші вважали, що з кожного
предмета зриваються оболонки, подібні до самих предметів. Ці «образи» предметів, потрапляючи в око, давали відчуття форми й кольорів предметів.

2. Корпускулярна теорія світла Ньютона
Першою науковою теорією, що намагалася пояснити фізичну
теорію природу світла, була теорія світлових частинок, розроблена
Ньютоном і викладена в його книзі «Оптика». Відповідно до цієї теорії світло являє собою потік частинок, випущених світним тілом в усіх
напрямках (перенесення речовини). На підставі корпускулярних
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уявлень Ньютон пояснив більшість відомих тоді оптичних явищ:
прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбиття й заломлення світла.

3. Хвильова теорія світла Гюйгенса
Відповідно до уявлень Гюйгенса світло — це хвилі, які поширюються в особливому, гіпотетичному середовищу — ефірі, що запов
нює весь простір і проникає усередину всіх тіл. Гюйгенс не розглядав справжнього хвильового процесу, його міркування стосувалися лише поширення хвильового фронту. Він строго математично
описав явище відбиття й заломлення хвиль, причому з його міркувань випливало, що швидкість світла в більш густому середовищі
повинна бути менше, ніж у повітрі.
1801 р. Юнг на підставі хвильових уявлень дуже просто й наоч
но роз’яснив інтерференцію світла.
1818 р. Френель незалежно від Юнга докладно розвинув теорію
дифракції й інтерференції світла, показавши при цьому, що ці явища є прямим наслідком хвильової природи світла.
Остаточного удару по корпускулярній теорії було завдано дослідами Фуко, що виміряв швидкість світла у воді, значення якої виявилося таким, як це випливало із хвильової теорії.
Хвильова теорія з єдиної точки зору пояснила всі відомі тоді
явища й передбачила ряд нових.
Протягом понад сто років корпускулярна й хвильова гіпотези про природу світла існували паралельно. Жодна з них не могла
здобути вирішальної перемоги. Лише авторитет Ньютона спонукав
більшість учених віддавати перевагу корпускулярній теорії.

4. Електромагнітна теорія світла
У другій половині XIX століття Максвелл довів, що світло
є окремим випадком електромагнітних хвиль. Роботами Максвелла були закладені основи електромагнітної теорії світла. Після того
як Герц експериментально виявив електромагнітні хвилі, жодних
сумнівів щодо того, що під час поширення світло поводиться як
хвиля, не залишилося. 1899 р. П. М. Лебедєв дав новий доказ тотожності світлових і електромагнітних хвиль. Він виявив дослідним шляхом, що світло тисне на тіла, на які воно падає, і виміряв
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цей тиск. Але за теорією Максвелла, електромагнітні хвилі також
чинять подібний тиск.
Таким чином, у другій половині XIX століття була розроблена
електромагнітна теорія світла.

5. Квантова теорія світла
На початку ХХ століття уявлення про природу світла почали
докорінно змінюватися. Зненацька з’ясувалася, що відкинута корпускулярна теорія все-таки має право на існування. 1900 р. німецький фізик Макс Планк припустив, що атоми тіл поглинають і випромінюють енергію кінцевими порціями — квантами. А 1905 р.
Ейнштейн висловив думку, що світло поширюється в просторі у вигляді дискретних об’єктів — квантів світла.
Таким чином, були виявлені переривчасті, або, як кажуть,
квантові властивості світла.

6. Корпускулярно-хвильовий дуалізм
Виникла надзвичайна ситуація: явища інтерференції й дифракції, як і раніше, можна було пояснити, уважаючи світло хвилею, а явища випромінювання й поглинання — уважаючи світло
потоком частинок.
У результаті численних обговорень, пошуків і досліджень виникла сучасна теорія світла. Ця теорія є синтезом корпускулярної
й хвильової теорій. У її основу покладена думка, що світло одночасно має хвильові й корпускулярні властивості.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

У чому полягає закон прямолінійного поширення світла?
У чому полягає закон відбиття світла?
У чому полягає закон заломлення світла?
У чому проявляються хвильові властивості світла?

Домашнє завдання

Підр-1: § 38; підр-2: передмова до розділу № 5.
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УРОК 2/60
Тема. Прямолінійне поширення світла
Мета уроку: ознайомити учнів із прямолінійним поширенням світла.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Прямолінійне поширення світла.
2. Тінь і півтінь.
3. Схема сонячного й місячного затемнень

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Основні поняття геометричної оптики.
25 хв 2. Закон прямолінійного поширення світла

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
15 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Основні поняття геометричної оптики
Оптика являє собою розділ фізики, у якому вивчають явища
й закономірності, пов’язані з виникненням, поширенням і взаємодією з речовиною електромагнітних хвиль видимого діапазону.
¾¾ Геометрична оптика — це розділ оптики, у якому вивчають закони
поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах без урахування хвильових властивостей
світла.
Основними поняттями геометричної оптики є пучок і промінь.
¾¾ Промінь — це лінія, що вказує на напрямок перенесення світлової
енергії.
У побуті ми часто називаємо світловим променем тонкий пучок
світла. Не існує нескінченно вузьких світлових пучків; пучок світла завжди має кінцеву ширину. Промінь — це ніби вісь пучка, а не
сам пучок.
На практиці всі джерела світла мають розміри. Світна ж точка є найпростішим джерелом світла, яке може уявити собі людина.
Промені світла, що виходять з неї, ніде не перетинаються і являють
собою цілком упорядковану світлову картину.
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¾¾ Джерело світла, розмірами якого в даних умовах можна знехтувати,
називають точковим джерелом світла.
Точкове джерело світла є фізичною моделлю джерела світла,
відстань до якого в багато разів більше від розмірів джерела.

2. Закон прямолінійного поширення світла
В основі геометричної оптики лежить ряд законів, установлених експериментально. Один з них — закон прямолінійного поширення світла:
¾¾ світло в порожнечі або однорідному середовищі поширюється прямолінійно.
Прямолінійність поширення світла підтверджується утворенням тіні. Якщо взяти точкове джерело світла, екран і між ними помістити непрозорий предмет, то на екрані з’явиться темне зображення його обрисів — тінь.
¾¾ Тінь — ділянка простору, у яку не потрапляє світлова енергія від джерела світла.
Можна дати ще одне визначення: тінь — ділянка простору,
з якої не можна побачити джерело світла.
Якщо ж ми візьмемо протяжне джерело світла, то на екрані навколо тіні утвориться ще й півтінь, тобто ділянка простору, з якої
джерело світла можна побачити лише частково. Або інакше:
¾¾ півтінь — ділянка простору, у яку світлова енергія від джерела світла
потрапляє частково.
Утворенням тіні й півтіні пояснюють сонячні й місячні затемнення. У разі сонячного затемнення повна тінь від Місяця падає на
Землю. Із цього місця Землі Сонця не видно. Коли Місяць, обертаючись навколо Землі, потрапляє в її тінь, то спостерігають місячне затемнення.
У тих місцях Землі, куди впала тінь, буде спостерігатися повне
затемнення Сонця. У місцях півтіні тільки частина Сонця буде закрита Місяцем, тобто відбудеться часткове затемнення Сонця.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що являє собою промінь світла (у фізичному змісті)?
2. Наведіть приклади точкових і протяжних джерел світла.
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3. Чи доводилося вам бачити пучки світла? Наведіть приклади.
Другий рівень
1. Чим відрізняється математичне тлумачення променя світла від
фізичного?
2. Чому утворення тіні є доказом прямолінійності поширення
світла?
3. Чому форма тіні предмета нагадує форму цього ж предмета?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Як довести, що світло в однорідному середовищі поширюється
прямолінійно?
2. Як перевірити, що три далеко розташованих один від одного
стовпи стоять уздовж однієї прямої? На чому заснований запропонований вами спосіб?
3. Як просто й надійно перевірити прямолінійність лінійки? накресленої на папері лінії?
4. Як одержати від одного й того ж кілка тінь різної довжини?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Кілок заввишки 1,5 м, установлений вертикально, відкидає
тінь довжиною 1 м. Яка кутова висота Сонця?
2. Сонячного ранку людин ростом 180 см відкидає тінь довжиною
4,5 см, а дерево — тінь довжиною 30 м. Яка висота дерева?
3. Ви стоїте на березі ріки, а на протилежному березі росте дерево, висота якого вам відома. Опишіть спосіб, за допомогою якого можна виміряти ширину ріки, якщо у вашому розпорядженні є лінійка з поділками.

H
l

h
L

Розв’язання. За допомогою лінійки треба виміряти довжину витягнутої руки (позначимо цю довжину l ). Потім, тримаючи лінійку
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у витягнутій руці (див. рисунок), треба «виміряти» видиму «висоту» дерева (позначимо її h ). Тоді ширину ріки L знаходимо із проL
l
= , де H — висота дерева. Під час обчислення можна
порції
H h
знехтувати довжиною руки порівняно із шириною ріки.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Під променем світла розуміють уявну лінію, уздовж якої поширюється світло, випущене світною точкою.
yy Пучок променів — це сукупність світлових променів.
yy Джерело світла, розмірами якого в даних умовах можна знехтувати, називають точковим джерелом світла.
yy Закон прямолінійного поширення світла: світло в порожнечі
або однорідному середовищі поширюється прямолінійно.
yy Тінь — ділянка простору, у яку не потрапляє світлова енергія
від джерела світла.
yy Півтінь — ділянка простору, у яку світлова енергія від джерела
світла потрапляє частково.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 39 (п. 1); підр-2: § 19 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 13.1; 13.12; 13.14; 13.15.
		
Рів2 № 13.27; 13.28; 13.29.
		
Рів3 № 13.64, 13.65.
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УРОК 3/61
Тема. Відбиття світла. Плоске дзеркало
Мета уроку: ознайомити учнів з особливістю поширення світла на
границі двох середовищ, розказати їм про закони, яким підко
ряється це явище.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
4 хв

1. Промені й пучки.
2. Закон прямолінійного поширення світла.
3. Тінь і півтінь

Демонстрації

4 хв

1. Відбиття світла.
2. Рівність кутів під час відбиття від
дзеркальної поверхні.
3. Дзеркальне й розсіяне відбиття

Вивчення
нового
матеріалу

1. Відбиття світла.
2. Закон відбиття світла.
25 хв
3. Принцип Гюйгенса й закон відбиття світла.
4. Плоске дзеркало

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відбиття світла
Предмети, які відбивають майже все світло, що падає на них,
здаються нам зазвичай білими, предмети ж, які поглинають майже
все світло, що падає на них, здаються нам чорними. Тіла, які відбивають світло «краще» за всі інші, ми взагалі не бачимо! Це — дзеркала.
Світло, відбите від шорсткуватої поверхні, взагалі не утворює
якогось пучка й не має певного напрямку: воно розсіюється й поширюється у всіх напрямках. Таке відбиття називається розсіяним
(дифузійним).
Саме так відбивається світло від більшості тіл, завдяки чому ми
можемо бачити тіла навколо нас.
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Якщо ж поверхня гладка, то відбиття буде дзеркальним, тобто
відбите світло утворює вузький пучок. Кут α , утворений падаючим
променем і перпендикуляром до поверхні, називають кутом падіння; кут β , утворений відбитим променем і перпендикуляром до поверхні, називають кутом відбиття.

1
α

β

2. Закон відбиття світла
На границі розділу двох середовищ відбувається порушення закону прямолінійного поширення світла. При цьому після відбиття
промінь світла залишається в тій же площині, що й падаючий промінь. Для дзеркального відбиття світла виконується закон відбиття світла, установлений ще в ІІІ ст. до н. е.
Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні в точці падіння лежать в одній площині.
¾¾ Кут відбиття дорівнює куту падіння.
Хід променів під час відбиття світла має властивість оборотності: якщо точковий об’єкт і його зображення поміняти місцями,
то променева картина відбиття не зміниться; зміниться при цьому
лише напрямок променів.

3. Принцип Гюйгенса й закон відбиття світла
Закон відбиття світла можна одержати, скориставшись принципом Гюйгенса. Нехай плоска хвиля падає на границю розділу
двох середовищ.
Напрямок поширення хвилі задамо променями A1 A і B1 B, які
паралельні один до одного і перпендикулярні до хвильової поверхні AC . Різні ділянки хвильової поверхні досягають відбивної поверхні MN не одночасно: порушення коливань у точці A почнетьCB
ся раніше, ніж у точці B ∆t =
, де v — швидкість поширення
v
хвилі. У момент, коли хвиля досягне точки B , вторинна хвиля із
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центром у точці A вже пошириться на деяку відстань і являтиме
собою півсферу радіуса r = AD = v∆t = CB.
B1

A2

A1
D

M

α

B2
C

β
B

N

A

Промені AA2 й BB2 , перпендикулярні до хвильової поверхні
DB , задають напрямок поширення відбитої хвилі. У прямокутних
трикутниках ABD і BAC гіпотенуза AB загальна, катет AD дорівнює катету CB, отже, ці трикутники рівні. Тоді ∠DBA = ∠CAB,
крім того, ∠α = ∠CAB й ∠β = ∠DBA. Отже, кут падіння α дорівнює
куту відбиття β. Таким чином, ми вивели закон відбиття світла,
використовуючи принцип Гюйгенса.

4. Плоске дзеркало
Закон відбиття світла справедливий для відбивної поверхні
будь-якої форми: плоскої, сферичної й т. ін. Закон дзеркального
відбиття справедливий для ідеальної плоскої поверхні.

¾¾ Відбивну поверхню називають плоским дзеркалом, якщо падаючий

на неї пучок паралельних променів після відбиття залишається паралельним.

Якщо перед плоским дзеркалом знаходиться світна точка A , то
із законів відбиття світла випливає: промені від цієї точки після відбиття утворюють розбіжний пучок, а продовження цих променів
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перетнуться в точці A1 , розташованій за дзеркалом симетрично
відносно точки A .
У цьому випадку точку A1 називають уявним зображенням точки A. Якщо частина відбитих променів потрапляє нам в очі, ми
сприймаємо їх як ті, що вийшли із точки A1, тобто «побачимо» за
дзеркалом світлову точку. Точно так само з окремих точок утворюється зображення протяжних предметів.
А

А1

Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним, рівним за
розміром власне предмету; зображення розташоване симетрично
предмету відносно площини дзеркала.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Завдяки чому ми бачимо предмети?
Чому плоске дзеркало віддає точне зображення предмета?
Які особливості має зображення предмета в плоскому дзеркалі?
Чому зображення в дзеркалі є уявним?

Другий рівень
1. Чим відрізняється дзеркальне відбиття від розсіяного?
2. За якого кута падіння променя на дзеркало падаючий і відбитий промені збігаються?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому не можна використовувати плоске дзеркало як кіно
екран?
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2. Як за допомогою законів відбиття побудувати зображення точкового джерела в плоскому дзеркалі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Кут між падаючим і відбитим променями становить 80°. Чому
дорівнює кут падіння променя?
2. Сонячний промінь відбивається від поверхні озера. Кут між падаючим променем і горизонтом удвічі більший, ніж кут між падаючими й відбитим променями. Чому дорівнює кут падіння
променя?
3. Два плоских прямокутних дзеркала утворюють двогранний кут
150°. На відстані 10 см від лінії дотикання дзеркал і на однаковій відстані від кожного з них розташоване точкове джерело
світла. Визначте відстань між уявними зображеннями джерела
світла в дзеркалах.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Закон відбиття світла:
промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні в точці падіння лежать в одній площині. Кут відбиття
дорівнює куту падіння.
yy Відбивну поверхню називають плоским дзеркалом, якщо пучок
паралельних променів, що падає на неї, після відбиття залишається паралельним.
yy Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним, дорівнює
за розміром власне предмету; зображення розташоване симетрично предмету відносно площини дзеркала.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 39 (п. 2, 3, 4, 5); підр-2: § 19 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 13.2; 13.3; 13.16; 13.17.
		
Рів2 № 13.30; 13.31; 13.32; 13.34.
		
Рів3 № 13.33, 13.35; 13.66; 13.67.
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УРОК 4/62
Тема. Заломлення світла. Повне відбиття
Мета уроку: ознайомити учнів із законом заломлення світла.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Закон прямолінійного поширення світла.
2. Закон відбиття світла.
3. Зображення предмета в плоскому дзеркалі

Демонстрації

4 хв

1. Заломлення світла.
2. Повне відбиття.
3. Заломлення світла в призмі

Вивчення
нового
матеріалу

1. Явище заломлення світла.
2. Закон заломлення світла.
3. Принцип Гюйгенса й закон заломлення.
28 хв
4. Показник заломлення.
5. Повне відбиття.
6. Заломлення світла в призмі

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Явище заломлення світла
З дослідів випливає, що під час падіння вузького пучка світла
на границю розділу двох середовищ пучок розділяється: одна його
частина повертається в перше середовище (і це явище називається
відбиттям світла), а інша — проникає в друге середовище, змінивши свій напрямок (це явище називається заломленням світла).
У разі зміни кута падіння пучка спостерігається зміна яскравості відбитого й заломленого пучків: яскравість одного збільшується, а іншого — зменшується. За нормального падіння пучка
світла на плоску границю заломлення немає. Відповідно до збільшення кута падіння збільшується й кут заломлення.
Кількісний закон, що описує заломлення світла, був установлений 1621 року голландським ученим Снелліусом.
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2. Закон заломлення світла
Розглянемо падіння світла із середовища 1 на границю розділу
із прозорим середовищем 2 (наприклад, із повітря на поверхню
води). Якщо кут α падіння променя на границю розділу відмінний
від нуля, то після переходу в середовище 2 напрямок променя змінюється.

α

β
1

О
γ

2

Кутом заломлення γ називається кут між заломленим променем і перпендикуляром до границі розділу двох середовищ.
На початку XVII ст. було відкрито закон заломлення світла:
¾¾ промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до поверхні
в точці падіння променя лежать в одній площині. Відношення синуса
кута падіння променя до синуса кута заломлення є величиною постійною для двох певних середовищ:
sin α
= n.
sin γ
Величина n називається відносним показником заломлення
двох певних середовищ. Якщо середовище 1 є вакуумом, то n називають абсолютним показником заломлення середовища 2.

3. Принцип Гюйгенса й закон заломлення світла
Розглянемо плоску хвилю, що падає на границю розділу MN
двох середовищ.
Напрямок поширення хвилі задамо променями A1 A і B1 B, які
паралельні один до одного й перпендикулярні до хвильової поверхні AC.
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Зрозуміло, що спочатку поверхні MN досягне промінь A1 A.
CB
Промінь B1 B досягне її через час ∆t =
, де v1 — швидкість світv1
ла в першому середовищі. У момент, коли вторинна хвиля в точці B тільки почне збуджуватися, хвиля від точки A вже пошириться в іншому середовищі на відстань AD = v2 ∆t, де v2 — швидкість світла в другому середовищі. Провівши площину BD, дотичну до всіх вторинних хвиль, одержимо хвильову поверхню заломленої хвилі.
B1

v1

A1
α

C
B

M

A
γ

N


v2

D
A2

B2

Розглянемо прямокутні трикутники ACB і ADB. У трикутнику ACB кут CAB дорівнює куту падіння α , отже, CB = AB sin α.
З огляду на те, що CB = v1 ∆t, знаходимо AB :
AB =

v1
∆t .
sinα

(1)

Аналогічно в трикутнику ADB кут ABD дорівнює куту заломлення γ, отже, AD = AB sin γ . З огляду на те, що AD = v2 ∆t, знаходимо AB :
AB =

v2
∆t .
sin γ

Порівнюючи вираження (1) і (2), знаходимо:
sin α v1
=
= n21 .
sin γ
v2

(2)
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4. Показник заломлення
Фізична величина n21 називається відносним показником заломлення, або показником заломлення другого середовища відносно першого. Відносний показник заломлення показує, у скільки
разів швидкість світла v1 в першому середовищі більше швидкості
v
світла v2 в другому середовищі: n21 = 1 .
v2
Саме зміна швидкості поширення світла у випадку його переходу з одного прозорого середовища в інше є причиною заломлення світла.
Уведемо поняття оптичної густини середовища: чим менше швидкість світла в середовищі, тим більша її оптична густина.
Фізичну величину, що визначає, у скільки разів швидкість
світла в середовищі менше, ніж у вакуумі, називають абсолютним
показником заломлення середовища.
¾¾ Абсолютний показник заломлення середовища n — це фізична величина, що характеризує оптичну густину середовища й дорівнює відношенню швидкості світла c у вакуумі до швидкості світла v в середовищі:
n=

c
.
v

Абсолютний показник заломлення залежить від фізичного стану середовища (температури, густини й ін.) і від властивостей світлової хвилі (довжини або частоти).
Необхідно звернути увагу: відносний показник заломлення доn
рівнює n21 = 2 .
n1

5. Повне відбиття
Якщо падаючий промінь напрямлений з оптично більш густого
середовища в оптично менш густе (наприклад, з води в повітря), то
sin α
< 1. Це означає, що в цьому випадку кут заломлення γ більsin γ
ше кута падіння α . У разі збільшення кута падіння інтенсивність
відбитого променя збільшується, а інтенсивність заломленого променя зменшується. І за такого кута падіння α 0 , коли заломлений
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промінь повинен був би йти уздовж поверхні розділу двох середовищ, тобто при γ = 90°, заломлений промінь повністю зникає.

γ
α

n2
α0
n1

Цей кут падіння α 0 називається граничним кутом повного відбиття, тому що якщо кут падіння дорівнює цьому куту або є більшим
за нього, промінь світла повністю відбивається від границі розділу
двох середовищ. Це явище називається повним відбиттям:
¾¾ явище відбиття світла від оптично менш густого середовища, за якого заломлення відсутнє, а інтенсивність відбитого світла практично
дорівнює інтенсивності падаючого.
Таким чином, заломлення не зможе відбуватися, якщо α > α 0 ,
n
де α 0 = arcsin 2 — граничний кут повного відбиття. Наприклад,
n1
кут повного відбиття для границі розділу вода–повітря дорівнює
49°, для границі скло–повітря цей кут дорівнює 39°, а для границі
алмаз–повітря α 0 = 24°.
Явище повного відбиття використовують, наприклад, у світловодах під час передання світлових сигналів по тонких скляних нитках («волоконна оптика»). За рахунок багаторазового повного відбиття світло може бути напрямлено будь-яким (прямим або вигнутим) шляхом.
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Волоконно-оптичні пристрої використовують у медицині як ендоскопи — зонди, що вводять у різні внутрішні органи для безпосереднього візуального спостереження.
У цей час волоконна оптика витісняє металеві провідники в системах передання інформації.
Повне відбиття використовують у призматичних біноклях, перископах, дзеркальних фотоапаратах, а також у світлообертувачах
(катафотах), що забезпечують безпечну стоянку й рух автомобілів.

6. Заломлення світла в призмі
Спрямуємо промінь світла на скляну призму, як показано на
рисунку. Проходячи крізь призму, промінь заломлюється двічі.
У результаті він відхиляється до основи призми. Нижче показані
призми повного відбиття й хід світлових променів у них.

Такі призми замінюють дзеркала в перископах, дозволяють перевернути зображення в оптичному пристрої й т. ін.
Заломлення світла в призмі призводить до тим більшого відхилення променя, що більший кут між гранями призми, на яких відбувається заломлення. Цей кут називають заломлювальним кутом
призми.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Що відбувається з пучком світла на границі розділу двох сере
довищ?
2. У якому випадку відносний показник заломлення більше від
одиниці? менше від одиниці? Наведіть приклади.
3. Наведіть приклади спостереження повного відбиття світла.
4. У яку сторону відхиляється промінь світла, проходячи крізь
призму?
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Другий рівень
1. Чим обумовлено заломлення світла на границі двох прозорих
середовищ?
2. Чому занурений у воду олівець здається зламаним?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому глибина ріки, визначена «на око», виявляється меншою
від справжньої глибини?
2. Чому невеликі пухирці повітря у воді здаються «сріблястими»?
3. Чи може відбутися повне відбиття світла у разі переходу з води
у скло?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте швидкість світла в алмазі; у воді; у льоді.
2. У дно водойми глибиною 2,5 м устромлено стовп так, що його
верхня частина вивищується над поверхнею води на 1 м. Обчисліть довжину тіні стовпа на дні водойми, якщо висота Сонця
над горизонтом 30°.
3. Обчисліть товщину d скляної плоскопаралельної пластинки,
після проходження якої світловий промінь зміщується на відстань l = 4 мм. Кут падіння світла на пластинку α = 45°.

α

d

n

l

γ
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Закон заломлення світла:
промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до поверхні в точці падіння променя лежать в одній площині. Відношення синуса кута падіння променя до синуса кута заломлення
є величиною сталою для двох певних середовищ:
sin α
= n.
sin γ
yy Абсолютний показник заломлення середовища n — це фізична
величина, що характеризує оптичну густину середовища й дорівнює відношенню швидкості світла c у вакуумі до швидкості
світла v в середовищі:
c
n= .
v
yy Повне відбиття: явище відбиття світла від оптично менш густого середовища, за якого заломлення відсутнє, а інтенсивність
відбитого світла практично дорівнює інтенсивності падаючого.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 40; підр-2: § 19 (п. 3, 4).
2. Зб.:
		
Рів1 № 13.18; 13.19; 13.20; 13.21.
		
Рів2 № 13.37; 13.38; 13.39; 13.40.
		
Рів3 № 13.68, 13.69; 13.70; 13.71.
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УРОК 5/63
Тема. Лінзи. Побудова зображень у лінзах
Мета уроку: розповісти учням про лінзи, їхні фізичні властивості і ха
рактеристики; навчити учнів одержувати зображення в зби
ральній і розсіювальній лінзах.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
4 хв

1. Закон відбиття світла.
2. Закон заломлення світла.
3. Повне відбиття

Демонстрації

6 хв

1. Опуклі й увігнуті лінзи.
2. Проходження світла крізь збиральну лінзу.
3. Проходження світла крізь розсіювальну лінзу.
4. Одержання зображень за допомогою лінз

Вивчення
нового
матеріалу

1. Основні елементи лінзи.
2. Збиральна й розсіювальна лінзи.
25 хв
3. Фізичні величини, що характеризують лінзу.
4. Побудова зображення, що дає тонка лінза

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Основні елементи лінзи
Найважливішим елементом численних оптичних приладів
і систем, починаючи від окулярів і закінчуючи гігантськими телескопами, є лінза.
¾¾ Лінзою називається оптично прозоре тіло, обмежене сферичними поверхнями.

¾¾ Лінзу, товщина якої значно менше радіусів кривини її поверхонь, називають тонкою лінзою.
Розрізняють опуклі лінзи (рис. а), які посередині товстіші, ніж
біля країв, і увігнуті лінзи (рис. б), які посередині тонші, ніж біля
країв.
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а

б

Для тонкої лінзи можна вважати, що вся лінза лежить в одній
площині, яку називають площиною лінзи.
Точку площини лінзи, де товщина лінзи максимальна (для опуклої лінзи) або мінімальна (для ввігнутої лінзи), називають оптичним центром лінзи.
Через центр лінзи перпендикулярно до площини лінзи проходить головна оптична вісь лінзи.
d
Поб
оптиічна
чна в
іс

ь

R1

Головна
оптична вісь
O

O1
Оптичний центр

O2
R2

2. Збиральна й розсіювальна лінзи
Основні параметри й дії збиральної лінзи рекомендовано спочатку вивчати експериментально за допомогою двоопуклої лінзи.
Демонструючи дію збиральної двоопуклої лінзи, важливо звернути увагу учнів на те, що зазначене відхилення променів збиральною лінзою завжди спостерігається за будь-якого кута падіння променя на лінзу.

¾¾ Лінзу, що перетворить паралельний пучок променів у збіжний, назива-

ють збиральною.
Промені, що падають на збиральну лінзу паралельно до головної оптичної осі, після заломлення в лінзі перетинаються в одній
точці, що називають фокусом лінзи й позначають F.
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Демонструючи дію розсіювальної лінзи, переконуємося, що незалежно від розташування світної точки відносно двоввігнутої лінзи, остання завжди формує тільки розбіжний пучок світла.

¾¾ Лінзу, що перетворює паралельний пучок променів у розбіжний, називають розсіювальною.

Паралельні промені, що падають на розсіювальну лінзу, після
заломлення в лінзі йдуть так, що їхні продовження перетинаються в одній точці, розташованої по ту сторону лінзи, звідки падає
пучок.
Точку, у якій перетинаються продовження заломлених у розсіювальній лінзі променів, що падають на лінзу паралельно до головної оптичної осі, називають також фокусом лінзи й позначають F.
Фокус розсіювальної лінзи називають уявним, тому що в цій
точці перетинаються не самі промені, а їхні продовження.

3. Фізичні величини, що характеризують лінзу
У розсіювальної лінзи, так само як і в збиральній, є два фокуси,
які розташовані по різні сторони лінзи на рівних відстанях від неї.
Відстань від площини лінзи до її фокуса називають фокусною відстанню лінзи й позначають F.
Фокусна відстань лінзи залежить від ступеня кривини її поверхонь. Лінза з більш опуклими поверхнями заломлює промені сильніше, ніж лінза з менш опуклими поверхнями, і тому має меншу
фокусну відстань.

¾¾ Оптичною силою лінзи називають величину D , оборотну фокусній
відстані лінзи:

1
.
F
Одиницею фокусної відстані в СІ є 1 метр. Оптичну ж силу лінзи
в СІ вимірюють в 1/м (цю одиницю оптичної сили часто називають
діоптрією). Наприклад, оптична сила лінзи з фокусною відстанню
2 м дорівнює 0,5 1/м.
Чим менше фокусна відстань лінзи, тим більше її оптична сила,
тобто тим сильніше вона заломлює промені, що на неї падають.
D=

¾¾ У збиральної й розсіювальної лінз оптичні сили відрізняються знаком.

Для збиральної лінзи F > 0 : D > 0 , для розсіювальної — F < 0 : D < 0 .
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4. Побудова зображення, що дає тонка лінза
Побудуємо зображення точки S, що виходить за допомогою
лінзи. Для цього необхідно знайти точку перетину S1 променів, які
виходять із точки S і проходять крізь лінзу. Оскільки в точці S1
перетинаються всі промені, що виходять із точки S, то для побудови зображення достатньо двох променів із трьох, показаних на рисунку. Точка S1 буде дійсним зображенням точки S, якщо в точці
S1 перетинаються промені, заломлені лінзою. Точка S1 буде уявним зображенням точки S , якщо в точці S1 перетинаються продов
ження променів, заломлених лінзою.
S

2
1
3

l

F

O
F

3
S1

2 1

Побудуємо зображення предмета AB , що перебуває на відстані,
більшій за 2F. Для побудови зображення точки B скористаємося
двома правилами: 1) точка і її зображення завжди лежать на одній
прямій, що проходить через оптичний центр лінзи; 2) промінь, що
падає на збиральну лінзу паралельно до головної оптичної осі, після заломлення в лінзі проходить через її фокус.

2

B

l

C
1

h
A

O

F

F

2F
d

f

A1
H
B1
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Ми бачимо, що якщо предмет розташований за подвійною фокусною відстанню збиральної лінзи, то його зображення виявляється зменшеним, переверненим, дійсним.
Якщо предмет розташований між фокусом і лінзою, зображення предмета буде збільшеним, прямим, уявним.
Побудова зображення предмета, отриманого за допомогою розсіювальної лінзи, показує, що розсіювальна лінза завжди дає уявне, зменшене, пряме зображення.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. За якою ознакою можна дізнатися: ця лінза збиральна чи розсіюювальна, якщо судити тільки за формою?
2. Чому опуклу лінзу називають збиральною, а ввігнуту лінзу —
розсіювальною?
3. Залежно від чого змінюється зображення, що дає збиральна
лінза?
4. Чому ввігнута лінза не дає дійсного зображення?
Другий рівень
1. За допомогою лінзи отримали зображення деякого предмета.
У якому випадку його можна побачити на екрані — коли це зображення є дійсним чи коли воно уявне?
2. За допомогою лінзи на екрані отримане зображення полум’я
свічі. Чи зміниться це зображення і як, якщо половину лінзи
закрити непрозорим екраном?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Від чого залежить характер зображення, що дає збиральна
лінза?
2. У склі є порожнеча у вигляді двоопуклої лінзи. Яка це лінза —
збиральна чи розсіювальна? Відповідь обґрунтуйте.
3. Збиральна лінза дає зображення предмета, що перебуває за її
фокусом. Як зміниться тип зображення, якщо предмет помістити між лінзою і її фокусом?
4. Під час випалювання лінзу тримають на відстані 25 см від дощечки. Яка оптична сила лінзи?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. На рисунку показані світна точка S і її зображення S1 , отримане за допомогою лінзи, а також головна оптична вісь KN цієї
лінзи. Визначте положення оптичного центра лінзи і її фокусів.
Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна?
S1
K

N

S

2. На рисунку показані світна точка S і її зображення S1 , отримане за допомогою лінзи, а також головна оптична вісь KN цієї
лінзи. Визначте положення оптичного центра лінзи і її фокусів.
Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна?
S1
S
K

N

3. Побудуйте зображення цього предмета в лінзі. Охарактеризуйте отримане зображення.
A

B
F
F
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ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Лінзою називається оптично прозоре тіло, обмежене сферичними поверхнями.
yy Лінзу, товщина якої значно менше від радіусів кривини її поверхонь, називають тонкою лінзою.
yy Лінзу, що перетворює паралельний пучок променів у збіжний,
називають збиральною.
yy Лінзу, що перетворює паралельний пучок променів у розбіжний, називають розсіювальною.
yy Відстань від площини лінзи до її фокуса називають фокусною
відстанню лінзи й позначають F.
yy Оптичною силою лінзи називають величину D, зворотну фокус1
ній відстані лінзи: D = .
F

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 41 (п. 1, 2, 3); підр-2: § 20 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 13.4; 13.5; 13.6; 13.7.
		
Рів2 № 13.49; 13.50; 13.51; 13.52.
		
Рів3 № 13.53, 13.54; 13.59.
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УРОК 6/64
Тема. Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач
Мета уроку: ознайомити учнем з формулою тонкої лінзи; навчити їх
розв’язувати задачі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Збиральна й розсіювальна лінзи.
2. Хід основних променів у лінзах.
3. Побудова зображення предмета в лінзах

Вивчення
нового
матеріалу

1. Формула тонкої лінзи.
31 хв 2. Розв’язування задач

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Формула тонкої лінзи
Розглянемо збиральну лінзу і розташуємо AB предмет на d
відстані перед нею d > F . Побудуємо зображення A1 B1 предмета
AB, скориставшись двома вихідними із точки A променями (див.
рисунок, на якому фокуси позначені F1 і F2 ).
A

C

h
B

F2
F1

O

B1
H
A1

Позначимо через h висоту предмета AB, а через H — висоту
зображення A1 B1 . З огляду на те, що OB = d , OB1 = f , з подоби
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трикутників OBA і OB1 A1 , а також COF2 і A1 B1 F2 (пари подібних
трикутників на рисунку виділені по-різному) одержуємо:
H OB1
f
H B1 F2 f − F
=
= ,
=
=
.
h
OB
d
h
OF2
F
Прирівнюючи праві частини цих співвідношень, знаходимо:
fF + dF = fd .
Розділивши це рівняння на Fdf , одержуємо:
1 1 1
+ = .
d f F
У цій формулі відстань до зображення беруть зі знаком «плюс»,
якщо зображення дійсне, і зі знаком «мінус», якщо зображення
уявне. Фокусну відстань збиральної лінзи беруть зі знаком «плюс»,
а розсіювальної — зі знаком «мінус».
Використовуючи формулу тонкої лінзи, можна знайти, наприклад, відстань до зображення, якщо відомі відстань від лінзи до
предмета й фокусна відстань лінзи. Виражаючи за допомогою форFd
мули лінзи f через d і F, одержимо f =
. Звідси також вид
d−F
но, що за d > F зображення дійсне ( f > 0 ), за d < F — зображення
уявне ( f < 0 ), а якщо предмет знаходиться набагато далі від фокуса
( d  F ), то f ≈ F.
Ще раз можна нагадати учням, що заломлювальну здатність
лінзи характеризує величина, названа оптичною силою лінзи.
Оптична сила більше в тієї лінзи, у якої фокусна відстань менше
1
(D=
).
F
Формула для лінійного збільшення в загальному випадку має
H
f
вигляд: Γ =
=
.
h
d

2. Розв’язування задач
1. Де на оптичній осі збиральної лінзи повиненне перебувати точкове джерело світла, щоб з однієї точки простору не можна було
одночасно побачити джерело і його зображення?
2. На розсіювальну лінзу падає збіжний пучок променів (див. рисунок). Після заломлення в лінзі промені перетинаються в точці, розташованій на відстані a від лінзи.
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S1

S
b

f
a

Якщо лінзу забрати, то точка перетинання променів переміститься ближче до місця, де перебувала лінза, на відстань b. Визнач
те фокусну відстань лінзи.
Розв’язання.Скористаємося оборотністю світлових променів.
Тоді точка S1 відіграє роль джерела світла, а точка S — роль уявного зображення. З огляду на те, що f необхідно брати зі знаком
«мінус», запишемо формулу тонкої лінзи:
1 1 1
df
= − , або F =
.
F d f
f −d
З рисунка видно, що d = a, f = a − b, отже,
F=

a ( a − b)

( −b )

=

a ( b − a)
b

.

Оскільки за умовою завдання b < a, то вираз (b − a) є негатив-

ним, тому негативним є й фокусна відстань лінзи ( F < 0), що відповідає розсіювальній лінзі.
3. Побудуйте зображення точки, що перебуває на головній оптичній осі розсіювальної лінзи.
4. На рисунку показані світна точка S і її зображення S1 , отримане за допомогою лінзи, а також головна оптична вісь KN цієї
лінзи. Визначте положення оптичного центра лінзи і її фокусів.
Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна?
K

N

S1

S
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5. Дано точки A й A1 на осі лінзи невідомої форми. Визначте вид
лінзи (збиральна чи розсіювальна). Побудовою знайдіть фокуси
лінзи.

A

A1

6. Лінза з оптичною силою D = 5 дптр дає зображення предмета,
збільшене вдвічі. Визначте відстань між лінзою й предметом.
Розв’язання.Оптична сила лінзи позитивна, тобто лінза збиральна. В умові не сказано, дійсне або уявне зображення дає лінза (обидва варіанти збільшеного зображення можливі). Отже, з формули
Γ = f / d випливає, що f = ±Γd (лінійне збільшення Γ = 2 ). Тоді
формула тонкої лінзи набуває вигляду:
1
1
±
=D,
d Γd
звідки:
Γ ±1
d=
.
ΓD
Отже, завдання має два розв’язання. Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення, одержуємо d1 = 0,3 м
й d2 = 0,1 м.
7. Якщо предмет розташований на відстані 36 см від збиральної лінзи, то висота його зображення 10 см, а якщо на відстані
24 см — то висота його зображення 20 см. Визначте фокусну відстань лінзи й висоту предмета.
8. Визначте побудовою положення фокусів лінзи, якщо A — світна точка, A1 — її зображення. MM — головна оптична вісь
лінзи.
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A

Домашнє завдання

A1

1. Підр-1: § 41 (п. 4, 5); підр-2: § 20 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 13.8; 13.22; 13.23; 13.24.
		
Рів2 № 13.55; 13.56; 13.57; 13.58.
		
Рів3 № 13.74, 13.75; 13.76; 13.77.

M
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УРОК 7/65
Тема. Оптичні прилади
Мета уроку: показати учням, у який спосіб дослідження оптичних
явищ сприяло розвитку вмінь управляти ходом світлових про
менів і конструювати різні оптичні прилади.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

4 хв

1. Закон прямолінійного поширення світла.
2. Закон відбиття світла.
3. Закон заломлення світла.
4. Формула тонкої лінзи

Демонстрації

6 хв

1. Лупа.
2. Фотоапарат, його будова.
3. Мікроскоп, проекційний апарат.
4. Модель телескопа

Вивчення
нового
матеріалу

1. Оптичні системи.
2. Око. Окуляри.
25 хв 3. Лупа.
4. Телескоп і мікроскоп.
5. Фотоапарат, проекційний апарат

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Оптичні системи
Розрізняють природні (біологічні) і штучні оптичні системи.
¾¾ Оптична система — сукупність оптичних елементів — створена
для формування пучків світлових променів або для одержання зоб
ражень.
Всі оптичні прилади можна розділити на дві групи:
а) прилади, які діють тільки разом з людським оком і не утворюють зображень на екрані. До них належать лупа, мікроскоп
і різні прилади телескопічної системи. Такі прилади називають
візуальними;
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б) прилади, за допомогою яких одержують оптичні зображення на
екрані. До них належать проекційні апарати, фотоапарати, кіноапарати й інші.

2. Око. Окуляри
Людське око являє собою складну систему, головною метою якої
є найбільш точне сприйняття, первісна обробка й передання інформації, що міститься в електромагнітному випромінюванні видимого світла. Очне яблуко складається з оболонок, які оточують внутрішнє ядро ока, що становить його прозорий уміст — склоподібне тіло, кришталик, водяниста волога в передній і задній камерах.
Світлові промені потрапляють від навколишніх предметів в око
через роговицю. Роговиця в оптичному змісті — це сильна збиральна лінза, що фокусує розбіжні в різні сторони світлові промені.
Заломившись на передній і задній поверхні роговиці, світлові
промені проходять через прозору рідину, що заповнює передню камеру, аж до радужки. Зіниця, круглий отвір у радужці, дозволяє
центрально розташованим променям продовжити свою подорож
усередину ока. Зіниця не тільки регулює величину світлового потоку на сітківку, але й відсіває бічні, випадкові, зухвалі перекручування промені. Далі світло заломлюється кришталиком. За кришталиком розташоване склоподібне тіло, що поширюється аж до
сітківки й заповнює собою великий об’єм очного яблука.
Промені світла, сфальцьовані оптичною системою ока, потрапляють, зрештою, на сітківку. Роговиця й кришталик — це дві
збірні лінзи, і зображення, проектоване на сітківку, перевернене. У сітківці оптична інформація сприймається світлочутливими нервовими клітинами, кодується в послідовність електричних
імпульсів і передається через зоровий нерв у головний мозок для
остаточної обробки й свідомого сприйняття.
¾¾ Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості спостережуваних предметів називають адаптацією.
Кришталик може змінювати свою кривину, а отже, і оптичну
силу.
Здатність кришталика змінювати свою кривину в разі зміни
відстані до розглянутого предмета називають акомодацією.
Якщо людина дивиться на дуже віддалений предмет, то її око
найбільш розслаблене. Що ближче розташований предмет, то сильніше напружується око.
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Найменшу відстань, на якій око бачить предмет, практично не
напружуючись, називають відстанню найкращого зору D.
Для людини з нормальним зором ця відстань дорівнює 25 см.
Оптична сила нормального ока 58,5 дптр, що відповідає фокусній
відстані 1,71 см.
Найпоширенішими дефектами зору є короткозорість і далекозорість, які виправляють, застосовуючи лінзи.
За короткозорості (рис. б) зображення віддаленого предмета виходить усередині ока перед сітківкою. Щоб воно відсунулося від
кришталика й перемістилося на сітківку, слід застосовувати окуляри із розсіювальними (увігнутими) лінзами.
За далекозорості (рис. в) все зовсім інакше. Тепер зображення
опиняється за сітківкою, і для його переміщення на неї застосовують окуляри зі збиральними (опуклими) лінзами.

а

б

в

3. Лупа

¾¾ Лупою називається двоопукла лінза з невеликою фокусною відстанню

(від 10 до 1 см).
Лупа є найпростішим приладом, що дозволяє збільшити кут
зору.
Наше око бачить тільки ті предмети, зображення яких виходить на сітківці. Розмір зображення залежить від кута зору ϕ —
кута між крайніми променями, які потрапляють від предмета
h
в око: tgϕ =
(у більшості випадків кут зору дуже малий, тому
d
h
ϕ ≈ tgϕ = ).
d
Багато предметів малі, їх видно з відстані найкращого зору
під кутом зору, близьким до граничного. Лупа збільшує кут зору,
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а також і зображення предмета на сітківці ока, тому видимі розміри предмета збільшені порівняно з його дійсними розмірами.

4. Телескоп і мікроскоп
Призначення телескопа — зібрати якнайбільше світла від досліджуваного об’єкта й збільшити його видимі кутові розміри.
Основною оптичною частиною телескопа є об’єктив, що збирає
світло й створює зображення джерела.
Якщо об’єктив телескопа являє собою лінзу або систему лінз, то
телескоп називають рефрактором, а якщо ввігнуте дзеркало — те
рефлектором.
Навіть за кутових збільшень об’єктів у десятки разів кут зору
для дуже віддалених зір виявляється менше 1′ . Проте око розрізняє таку зорю через велику концентрацію світлового потоку на зіниці. Що більше діаметр об’єктива телескопа, то більша енергія потрапляє на зіницю ока.
Для одержання великих кутових збільшень (близько кількох
сотень) застосовують мікроскоп. Прилад складається із двох систем
лінз: об’єктива й окуляра. На об’єктив світло падає від розглянутого об’єкта, через окуляр світло потрапляє в око спостерігача. Предмет розташовується безпосередньо за фокусом об’єктива, за допомогою якого досягають дійсного збільшеного зображення.
Необхідно підкреслити, що принцип дії мікроскопа зводиться
до послідовного збільшення кута зору спочатку об’єктивом, а потім
окуляром. Спочатку об’єктив створює збільшене зображення предмета перед окуляром, а потім окуляр додатково збільшує це зображення.
Кутове збільшення оптичних мікроскопів зазвичай змінюється
в межах від 15 до 1200.

5. Фотоапарат, проекційний апарат

¾¾ Фотоапаратом називається пристрій для одержання оптичних зо-

бражень різних об’єктів на світлочутливому шарі фотоплівки або матриці.
Необхідно насамперед відзначити, що зображення утворене не
лінзою, а за допомогою малого отвору. Лінза потрібна для одержання більш якісного зображення. Тому особливу увагу слід звернути на роль діафрагми у фотоапараті. Будова фотоапарата подібна
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до будови ока. Роль роговиці й кришталика тут виконує об’єктив,
роль же сітківки в плівковому фотоапараті — світлочутлива плівка, а в цифровому — фотоелемент.
Істотною відмінністю фотоапарата від ока є спосіб наведення
на різкість: для цього зазвичай змінюють відстань від об’єктива
до плівки (фотоелемента). Однак останнім часом з’явилися фотоапарати, у яких можна плавно змінювати також і фокусну відстань
об’єктива.
За допомогою проекційних апаратів на екрані одержують дійсне збільшене зображення рисунків, креслень, фотографій і т. ін.
Проектування прозорих об’єктів (діафільмів, діапозитивів) називається діапроекцією, непрозорих об’єктів (рисунків, фотографій,
креслень) — епіпроекцією.
Призначення діапроектора — створювати на екрані збільшене
зображення прозорих рисунків або фотографій, зафіксованих на
кадрі діафільму або діапозитиві.
Кінопроектор відрізняється від діапроектора лише тим, що
в ньому зміна кадрів відбувається 24 рази за 1 с. Із цією метою перед об’єктивом ставлять рухливу механічну заслінку (обтюратор),
що перекриває об’єктив у той момент, коли кіноплівка прокручується на один кадр. Оскільки око ці переривання не помічає, то ми
бачимо безперервний рух предметів на кіноекрані.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Оптична сила лінз може бути додатною або від’ємною. Які лінзи потрібно використовувати для усунення короткозорості? далекозорості?
2. Як відрізнити окуляри для далекозорих людей від окулярів для
короткозорих людей?
3. Чи можна сфотографувати предмет, розташований між
об’єктивом і його фокусом? Чому?
Другий рівень
1. Чому людина з нормальним зором може однаково чітко бачити
як далеко, так і близько розташовані предмети?
2. Як треба розташувати предмет і лупу, щоб бачити через лупу
збільшене зображення цього предмета? Яким буде це зображення — дійсним чи уявним?
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3. Що спільного в будові ока й фотоапарата? Чим відрізняються
в них способи наведення на різкість?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Що спільного у всіх оптичних приладів, які «збільшують» або
«наближають»?
2. Оптична сила лінз в окулярах –1,5 дптр. Для короткозорих чи
далекозорих очей ці окуляри?
3. У магазині «Оптика» є в продажу такі окуляри: +2 дптр,
–0,5 дптр, –3 дптр, +2,5 дптр. Які вади зору виправляють ці
окуляри?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. На футлярі лупи написане 4×. Це означає, що лупа дає 4-кратне
збільшення. Яка фокусна відстань цієї лупи?
2. Збільшення об’єктива мікроскопа дорівнює 25. Яке збільшення
мікроскопа, якщо збільшення окуляра 12?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Оптична система — сукупність оптичних елементів,— створена для формування пучків світлових променів або для одержання зображень.
yy Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості спостережуваних предметів називають адаптацією.
yy Здатність кришталика змінювати свою кривину в разі зміни
відстані до розглянутого предмета називають акомодацією.
yy Найменша відстань, на якій око бачить предмет, практично не
напружуючись, називають відстанню найкращого зору D.
yy Короткозорій людині необхідні окуляри з розсіювальними лінзами, а далекозорій — із збиральними.
yy Лупою називається двоопукла лінза з невеликою фокусною відстанню (від 10 до 1 см).

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 42; підр-2: § 20 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 13.9; 13.10; 13.11; 13.27.
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Рів2 № 13.60; 13.61; 13.62; 13.63.
		
Рів3 № 13.71, 13.73; 13.76; 13.77.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 10.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 10
«ПРИРОДА СВІТЛА. ЗАКОНИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Ясного дня сонячні відблиски на поверхні води є результатом...:
А заломлення світла.
Б прямолінійного поширення світла.
В дзеркального відбиття світла.
Г дифузійного відбиття світла.

Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку зображена скляна лінза, що перебуває в повітрі. Перед лінзою розташовано предмет AB .
B
A
F

А
Б
В
Г

F

Зображення предмета в лінзі пряме уявне збільшене.
Зображення предмета в лінзі пряме дійсне зменшене.
Зображення предмета в лінзі перевернене уявне зменшене.
Зображення предмета в лінзі перевернене дійсне зменшене.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Якщо предмет перебуває далі від подвійної фокусної відстані від лінзи, то…

Електродинаміка. 5. Хвильова й квантова оптика

Б
В
Г
1
2
3
4
5

335

Якщо предмет перебуває на подвійній фокусній відстані від
лінзи, то…
Якщо предмет перебуває між подвійною фокусною відстанню й фокусною відстанню лінзи, то…
Якщо предмет перебуває від збиральної лінзи на відстані,
меншій, ніж фокусна,…
…зображення буде збільшеним переверненим.
…зображення буде рівним переверненим.
…зображення буде зменшеним переверненим.
…зображення буде розмитим.
…зображення буде збільшеним прямим.

Завдання 4 (5 балів)
Промінь світла падає на поверхню рідини з повітря під кутом
40° і заломлюється під кутом 24°. За якого кута падіння променя
кут заломлення дорівнюватиме 20°?

336

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

УРОК 8/66
Тема. Дисперсія світла
Мета уроку: дати поняття про дисперсію світла й пояснити її з погля
ду електромагнітної теорії.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

12 хв

Самостійна робота № 10 «Природа світла.
Закони геометричної оптики»

Демонстрації

4 хв

Відеофрагменти фільму «Дисперсія світла»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Досліди Ньютона з розкладання білого світла
в спектр.
23 хв 2. Дисперсія світла.
3. Спектроскоп.
4. Забарвлення предметів

Закріплення
вивченого
матеріалу

6 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Досліди Ньютона з розкладання білого світла в спектр
1666 року Ісаак Ньютон направив тонкий пучок сонячного світла на скляну призму. За призмою спостерігалося розкладання білого світла в кольоровий спектр: сім основних кольорів — червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий плавно переходили один в одний. Найменшого відхилення від
первісного напрямку падіння зазнають червоні промені, а найбільшого — фіолетові.
Ньютон дійшов висновку, що біле світло має складну структуру,
тобто біле світло містить електромагнітні хвилі різних частот.
Другий важливий висновок Ньютона полягає в тому, що світло
різних кольорів характеризується різними показниками заломлення в певному середовищі. Це означає, що абсолютний показник заломлення nф для фіолетових кольорів більший, ніж для червоного
nк . Залежність показника заломлення світла від його кольорів
Ньютон назвав дисперсією (від латинського слова dispersio — «розсіювання»).
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2. Дисперсія світла
Відповідно до хвильової теорії кольори світла визначаються
частотою електромагнітної хвилі, якою є світло. Найменшу частоту має червоний колір, найбільший — фіолетовий. Аналізуючи досліди Ньютона і спираючись на хвильову теорію світла, можна зробити висновок: показник заломлення світла залежить від частоти
світлової хвилі.
Різним швидкостям поширення хвиль відповідають різні абсолютні показники заломлення середовища ( n = c / v ).
Явище розкладання світла в спектр, обумовлене залежністю абсолютного показника заломлення середовища від частоти світлової
хвилі, називають дисперсією світла.
З огляду на те, що довжина хвилі обернено пропорційна частоті
( λ = c / ν ), можна стверджувати, що абсолютний показник заломлення зменшується відповідно до збільшення довжини світлової хвилі.
Звідси випливає те, що в разі заданої частоти довжина хвилі
більша в тому середовищі, де швидкість хвилі більша.
Під час переходу з одного середовища в інше швидкість v поширення світлової хвилі змінюється, але частота ν, а отже, і колір
світла залишаються незмінними. Тому, відповідно до формули
v = λν , змінюється довжина світлової хвилі. Під час переходу в середовище з більшою оптичною густиною довжина хвилі, як і її
швидкість, зменшується:
v
λ
n21 = 1 = 1 .
v2 λ 2
Досліди довели, що колір визначає саме частота світлової хвилі,
тому, наприклад, довжина хвилі червоного світла у воді менше,
ніж у вакуумі (або повітрі).

3. Спектроскоп
Сукупність частот світлових хвиль, які містяться у випромінюванні будь-якої речовини, називають спектром випромінювання
цієї речовини.
Спектральний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини за її спектром.
Спектральний склад світла вивчають за допомогою спектральних апаратів. Зазвичай спектральний апарат складається із трьох
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основних частин: коліматора, призми й зорової труби (або лінзи
й екрана).
Коліматор являє собою вузьку трубку, на одному кінці якої розташована ширма із щілиною 1, що перебуває у фокусі лінзи 2.
4

3
2
1

Вузький паралельний пучок світла напрямлено на призму 3.
Після заломлення із призми виходять пучки, кожний з яких відхиляється на деякий кут. Якщо пучки фокусує збиральна лінза 4 на
фотопластині або екрані, то такий прилад називається спектрографом. Якщо замість лінзи й екрана використовують зорову трубу, то
прилад називають спектроскопом.

4. Забарвлення предметів
Оскільки біле світло є складеним, тобто являє собою сукупність різних кольорів, забарвлення предметів може виникати з двох причин:
1) Виключення якого-небудь кольору (або кольорів) зі складу білого світла у разі поглинання речовиною світлових хвиль із певною довжиною хвилі. У результаті відбите від речовини або заломлене нею світло набуває забарвлення. Наприклад, зелений
колір листя рослин обумовлений тим, що хлорофіл, який входить до їхнього складу, поглинає в основному червоні промені.
Всі інші кольори спектра аркуш відбиває, але біле світло після
виключення з його складу червоних кольорів око сприймає як
зелене.
2) Поділ кольорів у пучку білого світла через те, що хвилі різної
довжини хвилі заломлюються або розсіюються речовиною порізному, а також у результаті інтерференції або дифракції. Наприклад:
yy внаслідок того, що хвилі різної довжини хвилі заломлюються
по-різному, пучок білого світла після заломлення в призмі розкладається в кольоровий спектр;
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yy під час інтерференції променів, відбитих двома поверхнями
тонкої плівки, виникає райдужне забарвлення (мильні бульки,
крила комах);
yy оскільки хвилі різної довжини хвилі по-різному розсіюються
на скупченнях молекул у повітрі, коліор неба стає блакитним;
yy веселка також пояснюється поділом кольорів під час заломлення світла крапельками води.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Перший рівень
Як можна спостерігати явище дисперсії світла?
Чому Ньютон зробив зі свого досліду висновок, що біле світло
є складеним?
Чим пояснюється розкладання білого світла на кольорові
пучки?
Чи спостерігається дисперсія світла під час проходження через
вакуум?
Другий рівень
На скляну призму напрямляють промінь червоного або зеленого світла. Чи буде спостерігатися розкладання цього світла на
якісь кольорові промені?
Чому під час проходження через трикутну скляну призму широкого пучка білого світла райдужне забарвлення з’являється
тільки біля країв пучка?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. На зошиті написано червоним олівцем «відмінно» і зеленим —
«добре». Є два скельця — зелене й червоне. Через яке скло треба дивитися, щоб побачити слово «відмінно»?
2. Одним із недоліків перших телескопів Галілея було райдужне
забарвлення країв зображень. Поясніть це явище.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Світлова хвиля довжиною хвилі 600 нм поширюється в повітрі.
Яка довжина хвилі у воді?
Розв’язання. Довжини хвиль λ1 і λ 2 світлових хвиль у повітрі
й у воді пов’язані зі швидкостями v1 й v2 поширення цих хвиль
у повітрі такими співвідношеннями: λ1 = v1 / ν і λ 2 = v2 / ν ,
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де ν — частота світла, що не змінюється під час переходу світла
з одного середовища в інше. З попередніх рівнянь одержуємо:
λ1 v1
=
.
λ 2 v2
Швидкості поширення світла в повітрі й у воді пов’язані з абсолютними показниками заломлення цих середовищ співвідно
v1 n2
λ1 n2
шенням: v = n . Звідси λ = n . Остаточно:
2
1
2
1
n
λ 2 = λ1 1 .
n2
Підставляючи числові значення, одержуємо 4,51 ⋅ 10−7 м.
2. Яка довжина хвилі жовтого світла пар натрію в склі з показником заломлення 1,56? Довжина хвилі цього світла в повітрі дорівнює 589 нм.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Ньютон дійшов висновку, що біле світло має складну структуру, тобто біле світло містить електромагнітні хвилі різних
частот.
yy Явище розкладання світла в спектр, обумовлене залежністю абсолютного показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі, називають дисперсією світла.
yy Під час переходу в середовище з більшою оптичною густиною
v
λ
довжина хвилі, як і її швидкість, зменшується: n21 = 1 = 1 .
v2 λ 2
yy У разі заданої частоти довжина хвилі більша в тотму середовищі, де швидкість хвилі більша.
yy Спектральний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини за її спектром.
yy Кожний колір має свою частоту хвилі.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 43; підр-2: § 22 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 14.1; 14.2; 14.3; 14.4.
		
Рів2 № 14.21; 14.22; 14.23; 14.25.
		
Рів3 № 14.29, 14.31; 14.32; 14.35.
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УРОК 9/67
Тема. Інтерференція світла
Мета уроку: на прикладі явища інтерференції ознайомити учнів із
хвильовими властивостями світла.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
3 хв

1. Дисперсія світла.
2. Спектроскоп.
3. Забарвлення предметів

Демонстрації

5 хв

1. Дослід з біпризмою Френеля.
2. Кільця Ньютона.
3. Відеофрагменти фільму «Інтерференція
світла»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Хвильові властивості світла.
2. Умови максимуму й мінімуму
27 хв
інтерференційної картини.
3. Інтерференція світла в тонких плівках

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Хвильові властивості світла
Оскільки хвилі не взаємодіють одна з одною, то кожна область
простору, куди приходять дві або кілька хвиль, братиме участь
у коливаннях, спричинених кожною хвилею окремо.
Для того щоб знайти результуюче зміщення у певній точці простору, потрібно знайти зміщення, зумовлене кожною хвилею, а потім додати їх.
Додавання в просторі хвиль, за яких утворюється постійний
у часі розподіл амплітуд результуючих коливань, називається інтерференцією (від латинських слів inter — «взаємно, між собою»
і ferio — «ударяю, вражаю»).
¾¾ Інтерференцією хвиль називається явище посилення коливань в одних точках простору й ослаблення в інших в результаті накладення
двох або декількох хвиль, що приходять у ці точки.
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Оскільки світло має електромагнітну природу, то в разі поширення світлової хвилі в кожній точці простору відбувається періодична зміна напруженості й магнітної індукції електромагнітного
поля. Якщо через будь-яку точку простору поширюються дві світлові хвилі, то напруженості полів векторно додаються. Результуюча напруженість буде характеризувати світлову енергію, що приходить у певну точку.
Що більше напруженість, то більша енергія, що надходить.
Точно так само складаються й вектори магнітної індукції. У випадку, коли напрямки напруженостей полів двох світлових хвиль збігаються, результуюча напруженість збільшується, і в цих точках
спостерігається максимальне збільшення освітленості. І навпаки,
коли напруженості полів напрямлені протилежно, результуюча
напруженість зменшується й світло гаситься світлом.
Необхідно звернути увагу на таке: під час інтерференції енергія
не зникає — відбувається її перерозподіл у просторі.
Для того щоб у певних точках простору увесь час могло відбуватися посилення або ослаблення результуючих коливань, необхідно, щоб виконувалися дві умови, які називаються умовами когерентності:
1) хвилі повинні мати однакову частоту;
2) незмінне зміщення фаз у кожній точці простору.
Хвилі, що відповідають умовам когерентності, називають когерентними.
Когерентні джерела — це джерела, що мають однакову частоту
й незмінне зміщення фаз у часі.
Для одержання двох когерентних світлових хвиль можна випромінювання від того самого атома розділити шляхом відбиття
або заломлення на два пучки. У школі зазвичай розглядають два
методи: 1) метод Френеля; 2) метод Ньютона.
За допомогою методу Френеля вивчають інтерференційний дослід із дзеркалами або біпризмою Френеля. У першому випадку використовують явище відбиття, у другому — заломлення.
Використовуючи метод Ньютона, можна розглянути інтерференцію в тонких плівках і за допомогою кілець Ньютона.

2. Умови максимуму й мінімуму інтерференційної картини
Розглянемо дві когерентні світлові хвилі, які надходять у довільну точку M , розташовану на відстані d1 від джерела S1 й на
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відстані d2 від джерела S2 . Відстань ∆d = d1 − d2 називається геометричною різницею ходу хвиль.
d

S2

2

S1

M
∆d
d1

Якщо хвилі виходять із джерел S1 і S2 з однаковими фазами,
а різниця ходу ∆d = 0, то в точку M хвилі приходять теж із однаковими фазами. У цьому випадку в точці M відбуваються електромагнітні коливання зі збільшеною амплітудою, тобто спостерігається максимум освітленості. Те саме відбувається за умови, що на
відрізку ∆d укладається будь-яке ціле число довжин хвиль (парне
число напівхвиль).
Умова максимуму: у певній точці простору відбувається посилення результуючих світлових коливань, якщо геометрична різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює
цілому числу довжин хвиль (парному числу напівхвиль):
λ
∆dmax = kλ = 2k .
2
Якщо на відрізку ∆d укладається непарне число напівхвиль, то
коливання напруженостей полів цих хвиль відбуваються в протилежних фазах. У цьому випадку в точці M відбуваються електромагнітні коливання зі зменшуваною амплітудою, тобто спостерігається мінімум освітленості.
Умова максимуму: у певній точці простору відбувається ослаб
лення результуючих світлових коливань, якщо геометрична різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює
непарному числу напівхвиль:
∆dmin = (2k + 1)

λ
.
2
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3. Інтерференція світла в тонких плівках

h

Розглянемо відбиття світла в тонких плівках. Оскільки світло відбивається по черзі від двох поверхонь, від2
1
бите світло є результатом накладання
n1
двох світлових хвиль.
Різниця ходу між ци ми відбитими
n2
хвилями залежить від товщини плівки й кута падіння; отже, вони можуть
посилювати або послабляти одна одну.
Тому в разі освітлення такої плівки
монохроматичним світлом у відбитому світлі на поверхні плівки
можна спостерігати темні й світлі смуги. Якщо на плівку (крильце
метелика, поверхня мильної плівки) падає біле світло, то інтерференційні смуги виходять забарвленими.
Інтерес являють і спостереження інтерференції за допомогою
кілець Ньютона. Для цього на плоску поверхню скляної відполірованої пластини поміщають плоско-опуклу лінзу.
Роль плівки в цьому випадку виконує повітряний проміжок між скляною поверхнею лінзи й пластиною. Якщо освітлювати лінзу монохроматичним світлом, то спостерігається чергування
світлих і темних кілець. Якщо ж лінзу освітлювати білим світлом,
то кільця виявляються спектрально забарвленими.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Перший рівень
Чому не можна спостерігати явище інтерференції від двох незалежних джерел світла?
Як можна одержати когерентні світлові хвилі?
Що таке інтерференційний максимум? мінімум?
Чим пояснюється райдужне забарвлення тонких нафтових
плівок?
Другий рівень
Чи спостерігатиметься на поверхні води інтерференційна картина, якщо кинути у воду одночасно два камені?
Чи спостерігатиметься інтерференційна картина, якщо кинути
у воду жменю піску?
Чому інтерференцію світлових хвиль можна спостерігати тільки для хвиль, випущених тим самим джерелом світла?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому товстий шар нафти не має райдужного забарвлення?
2. Чи можна спостерігати інтерференцію світла від двох поверхонь шибки?
3. Видуваючи мильну бульку й спостерігаючи за нею у відбитому
світлі, можна помітити на її поверхні райдужні кольори. Поясніть це явище.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. У деяку точку простору приходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2 мкм. Визначте, посилиться чи ослабне
світло в цій точці, якщо в неї приходять фіолетові промені дов
жиною хвилі 400 нм.
2. У деяку точку простору приходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2 мкм. Визначте, посилиться чи ослабне
світло в цій точці, якщо в неї приходять червоні промені довжиною хвилі 700 нм.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Інтерференцією хвиль називається явище посилення коливань
в одних точках простору й ослаблення в інших внаслідок накладання двох або декількох хвиль, що приходять у ці точки.
yy Когерентні (зв’язані) хвилі — це хвилі, що мають однакову частоту й незмінне зміщення фаз у кожній точці простору.
Когерентні джерела — це джерела, що мають однакову частоту
й незмінне зміщення фаз у часі.
yy Амплітуда коливань середовища в певній точці максимальна,
якщо різниця ходу двох хвиль, що збуджують коливання в цій
λ
точці, дорівнює цілому числу довжин хвиль: ∆dmax = kλ = 2k .
2
yy Амплітуда коливань середовища в даній точці мінімальна,
якщо різниця ходу двох хвиль, що збуджують коливання в цій
1
k+
2 .
точці, дорівнює непарному числу напівхвиль: ∆d =
λ

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 44 (п. 1, 2, 3, 4); підр-2: § 21 (п. 1).
2. Зб.: № 14.9; 14.10; 14.11; 14.12.
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УРОК 10/68
Тема. Застосування інтерференції світла. Розв’язування задач
Мета уроку: ознайомити учнів з деякими способами практичного за
стосування інтерференції.
Тип уроку: урок закріплення знань.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Інтерференція світла.
2. Когерентні хвилі й когерентні джерела.
3. Умови максимуму й мінімуму
інтерференційної картини

Демонстрації

5 хв

Відеофрагменти фільму «Інтерференція
світла»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Застосування інтерференції.
26 хв 2. Розв’язування задач

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Застосування інтерференції
Явище інтерференції світла має різноманітне практичне застосування. Використовуючи це явище, можна точно визначати довжини світлових хвиль, вимірювати показники заломлення газів й інших речовин, з’ясовувати точні виміри лінійних розмірів,
контролювати якість шліфування й полірування поверхонь і т. ін.
Об’єктиви й окуляри сучасних оптичних приладів містять по
кілька лінз. Отже, світло має пройти хоча б десяток границь розділу повітря–скло. А на кожній такій границі світло частково відбивається. Це не тільки призводить до ослаблення інтенсивності світла, але й утворює внаслідок багатьох відбиттів додаткові світлові
плями, які погіршують якість зображення.
Український фізик А. Т. Смакула знайшов ефективний спосіб: послабити відбиття можна, якщо одну відбиту світлову хвилю
замінити двома! Для цього необхідно на поверхню скла нанести
тонку плівку такої товщини, щоб відбиті від двох її поверхонь світлові хвилі послабляли одна одну.

Електродинаміка. 5. Хвильова й квантова оптика
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Далі наведемо деякі приклади застосування інтерференції.
Особливу увагу слід звернути на фізичні принципи, що лежать
в основі технічних додатків цього явища.
Рекомендовано розглянути (на вибір учителя) деякі з наведених тут прикладів:
1. Інтерферометри.
2. Просвітління оптики.
3. Перевірка якості обробки поверхонь.
4. Надточне визначення розмірів.
5. Визначення довжин світлових хвиль.
6. Визначення еталона 1 м у довжинах світлових хвиль.

2. Розв’язування задач
1. Визначте товщину плівки на поверхні лінзи, якщо плівка розрахована на максимальне гасіння світлової хвилі довжиною
555 нм. Абсолютний показник заломлення плівки 1,231.
Розв’язання. Хвилі, відбиті від зовнішньої й внутрішньої поверхонь плівки, повинні гасити одна одну, тому різниця їхнього ходу
λ
відповідає умові мінімуму: ∆dmin = (2k + 1) .
2
Оскільки в процесі просвітління оптики намагаються використати найбільш тонкі плівки, то найменша товщина плівки відповідає умові: ∆dmin = λ / 2.
Довжина хвилі в плівці менше, ніж довжина хвилі у вакуумі
в n разів: λ = λ 0 / n.
Плівки розраховують для нормально падаючого світла, тому
різниця ходу дорівнює подвоєній товщині плівки: ∆dmin = 2h.
Остаточно одержуємо:
λ
λ
2h = 0 ⇒ h = 0 .
2n
4n
Підставивши числові значення, одержуємо, що товщина плівки дорівнює 113 нм.
2. На плоскій полірованій поверхні скла лежить полірована скляна пластинка. Коли під правий край пластинки підклали фольгу, у відбитому світлі одержали показану на рисунку інтерференційну картину. Визначте товщину фольги, якщо довжина
світлової хвилі λ = 650 нм.
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Розв’язання. Інтерференційні смуги з’явилися тому, що різниця
ходу двох відбитих пучків світла відрізняється в різних місцях
пластинки (товщина повітряного зазору збільшується від нуля до
максимального значення h ).
2

1

h

Дві сусідні темні смуги відповідають місцям, де різниця ходу
відрізняється на довжину хвилі (отже, товщина повітряного зазоλ
ру — на
). З огляду на кількість темних смуг на рисунку в умові
2
λ
задачі, одержуємо h = 8 ⋅ = 4λ = 2,6 мкм.
2
3. У деяку точку простору приходять когерентні світлові хвилі з геометричною різницею ходу 1,2 мкм. Довжина хвиль
у вакуумі 600 нм. Визначте, посилення чи ослаблення світла
відбувається в точці, якщо світло поширюється: у вакуумі,
у повітрі, у воді.
4. Частота когерентних світлових хвиль від двох джерел A і B
дорівнює 6 ⋅ 1014 Гц. Який результат інтерференції світла в точці відрізка AB , що віддалений на 0,25 мкм від середини цього
відрізка?

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 44 (п. 5, 6); підр-2: § 21 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 14.13; 14.27.
		
Рів2 № 14.36; 14.37; 14.38.
		
Рів3 № 14.48, 14.49; 14.50; 14.51.
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УРОК 11/69
Тема. Дифракція світла
Мета уроку: ознайомити учнів з явищем дифракції світла й умовами
її спостереження.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Що називають інтерференцією світла?
2. Що таке інтерференційний максимум?
мінімум?
3. Застосування інтерференції світла

Демонстрації

5 хв

Відеофрагменти фільму «Дифракція світла»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Дифракція світла.
25 хв 2. Принцип Гюйгенса–Френеля.
3. Дифракційна решітка

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Дифракція світла
Наявність чіткої тіні за освітленим об’єктом видавалася вагомим доказом прямолінійного поширення світла. Проте що далі перебуває від об’єкта його тінь, то більш розпливчастими стають її обриси.
Якщо на шляху пучка світла поставити невелике непрозоре
тіло, розміри якого порівнянні з довжиною світлової хвилі, то світло, огинаючи краї цього тіла, буде відхилятися від прямолінійного поширення.
Досліди італійського вченого Гримальді в середині XVII ст.
свідчили про те, що навіть в однорідному середовищі світло не завжди поширюється прямолінійно: поблизу країв перешкод воно загинається, відхиляючись від прямолінійного поширення.
¾¾ Дифракція світла — це явище огинання границь непрозорих тіл —
країв отворів, вузьких щілин і екранів, тобто порушення прямолінійності світла.
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Дифракція майже не помітна, коли ширина отвору набагато перевищує довжину хвилі. Натомість коли ширина отвору набагато
менша за довжину хвилі, дифракція найбільш помітна. Із цієї причини не можна одержати пучок світла, товщина якого менша від
довжини хвилі.

2. Принцип Гюйгенса–Френеля
Кількісну теорію дифракції розробив Френель, сформулювавши принцип, що згодом одержав назву принципу Гюйгенса–Френеля.
¾¾ Кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинної хвилі; вторинні джерела світла, які розташовані на одній хвильовій поверхні, є когерентними; хвильова поверхня в будь-який момент часу є результатом інтерференції вторинних хвиль.
Принцип Гюйгенса–Френеля зручний для опису поширення як
механічних, так і електромагнітних хвиль.
Голландський фізик Х. Гюйгенс знайшов простий геометричний спосіб знаходження фронту хвилі в момент часу t + ∆t , якщо
відомо його положення в момент t . Для цього необхідно побудувати «огинальну» поверхню для «вторинних» сферичних хвиль (тобто поверхню, дотичну до всіх цих хвиль).

3. Дифракційна решітка

¾¾ Дифракційна решітка — це спектральний прилад, що використовують для розкладання світла в спектр і вимірювання довжини хвилі.
Назвемо періодом d дифракційної решітки сумарну ширину
щілини й непрозорого проміжку: d = a + b.
A1

b

ϕ

A3

a

A2

d

ϕ
B2
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Розглянемо вторинні світлові хвилі від точок A1 і A2 , які поширюються під кутом ϕ до напрямку первинної хвилі. Різниця ходу
цих хвиль:
A2 B2 = d sin ϕ.
Отже, умова взаємного посилення двох вторинних хвиль має
вигляд:
d sin ϕ = kλ,
де k = 0, 1, 2, …
Якщо ця умова виконується, то відповідні хвилі від точок A3 ,
A4 , … An теж мають однакові фази з розглянутими хвилями. Таким чином, рівність d sinϕ = kλ є умовою максимуму освітленості.
Значення k визначає порядок дифракційного максимуму. У всіх
напрямках, для яких кут ϕ не відповідає отриманій формулі, світлові хвилі практично не поширюються.
Положення максимумів світла не залежить від кількості щілин, а залежить тільки від довжини хвилі. Що менше довжина
хвилі випромінювання, то меншому значенню кута відповідає положення максимуму. Таким чином, видиме оптичне випромінювання розтягується в спектр так, що внутрішнім краєм його є фіолетове, а зовнішнім — червоне оптичне випромінювання. Значення
k = 0 відповідає максимуму за напрямком ϕ = 0 для всіх довжин
хвиль. Тому нульовий спектр являє собою біле зображення щі
лини.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
За яких умов дифракція хвиль проявляється особливо чітко?
Чому за допомогою мікроскопа не можна побачити атом?
Як за допомогою принципу Гюйгенса можна знайти нове положення фронту хвилі?
Як можна визначити положення фронту сферичної хвилі?

Другий рівень
1. Чому штрихи на дифракційній решітці повинні розташовуватися щільно один біля одного?
2. У яких випадках справедливі закони геометричної оптики?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Що ви побачите, подивившись на електричну лампочку крізь
пташине перо?
2. Якщо, зіщуливши око, дивитися на нитку лампочки накалювання, то нитка здається облямованою світлими відблисками.
Чому?
3. Решітки мають 50 і 100 штрихів на 1 мм. Яка з них дасть на
екрані ширший спектр за інших рівних умов?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. На дифракційну решітку, що має N = 200 штрихів на міліметр,
нормально падає світло довжиною хвилі λ = 500 нм. Визначте:
а) найбільший порядок спектра;
б) кут, під яким спостерігають максимум другого порядку.
Розв’язання. Формула дифракційної решітки має вигляд:
d sin ϕ = kλ,
де d =

l
. Звідси одержуємо:
N
sin ϕ =

Nkλ
.
l

Максимальному k відповідає sin ϕ = 1, отже, kmax =

d
l
=
.
λ Nλ

Визначаємо значення шуканих величин:
sin ϕ =

200 ⋅ 2 ⋅ 5 ⋅ 10−7
= 0,2, звідки ϕ ≈ 12°.
10−3
10−3
kmax =
= 10.
200 ⋅ 5 ⋅ 10−7

2. Знайдіть найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію
довжиною хвилі 589 нм, якщо період дифракційної решітки
2 мкм.
3. Дифракційна решітка, що має 100 штрихів на 1 мм, віддалена
від екрана на 1,8 м. На якій відстані від центральної щілини перебуває перший максимум освітленості, якщо на решітку падає
монохроматичне світло довжиною хвилі 410 нм?
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4. Для вимірювання довжини світлової хвилі застосовують ди
фракційну решітку, що має 1000 штрихів на 1 мм. Максимум
першого порядку на екрані отриманий на відстані 24 см від центрального. Визначте довжину хвилі, якщо відстань від дифракційної решітки до екрана 1 м.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Дифракція світла — це явище огинання границь непрозорих
тіл — країв отворів, вузьких щілин і екранів, тобто порушення
прямолінійності світла.
yy Принцип Гюйгенса:
кожну точку фронту хвилі можна розглядати як джерело вторинних хвиль. Нове положення фронту хвилі постає як огинальна цих вторинних хвиль.
yy Дифракційна решітка — це спектральний прилад, що служить
для розкладання світла в спектр і вимірювання довжини хвилі.
yy Умова спостереження дифракційного максимуму:
d sin ϕ = kλ.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 45; підр-2: § 21 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 14.14; 14.15; 14.16.
		
Рів2 № 14.39; 14.40; 14.41; 14.42.
		
Рів3 № 14.52, 14.53; 14.54; 14.55.
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УРОК 12/70
Тема. Лабораторна робота № 4 «Спостереження інтерференції світ
ла». Лабораторна робота № 5 «Спостереження дифракції світла»
Мета уроку: спостерігати явища інтерференції й дифракції світла, ви
значати умови, за яких спостерігаються ці явища.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: дві скляні пластинки або прилад для спостереження кі
лець Ньютона, сталеві леза з тонкою оксидною плівкою, кюве
ти з водою, на поверхні якої перебуває плівка бензину; щілина
змінної ширини (або штангенциркуль, або розрізи різної ши
рини в цупкому чорному папері), лазерний диск, лазерний ліх
тарик.
ХІД РОБОТИ № 4
1. Ретельно протріть скляні пластинки, зберіть їх докупи і стисніть пальцями. Спостерігайте пластинки у відбитому світлі на
темному тлі, намагайтеся побачити яскраві райдужні кільця.
Спостерігайте зміни цих кілець, змінюючи тиск на пластинки.
2. Спробуйте спостерігати інтерференційну картину, дивлячись
через скляні пластини у вікно або на світлу поверхню.
3. Спостерігайте інтерференційну картину (кольори мінливості)
на поверхні сталевого леза з тонкою оксидною плівкою.
4. Спостерігайте інтерференційну картину за допомогою плівки
бензину на воді.
5. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви вимірювали і який отримали результат.
ХІД РОБОТИ № 5
1. Наблизьте до ока щілину завтовшки в кілька десятих частинок міліметра, розташувавши її паралельно до трубки люмінесцентної лампи. Розглядаючи через щілину цю лампу, спостерігайте райдужні смужки біля лампи. Запам’ятайте, у якому порядку йдуть кольори в райдужних смужках.
2. Змінюючи ширину щілини (або виконуючи спостереження через щілину іншої ширини), досліджуйте вплив ширини щілини
на дифракційну картину.
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3. Спостерігайте відбиття білого світла від лазерного диска. За
пам’ятайте, у якому порядку йдуть кольори у відбитому світлі.
4. Спостерігайте відбиття пучка червоного світла лазерного ліхтарика від лазерного диска.
5. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви вимірювали і який отримали результат.

Домашнє завдання

1. Підр-1: §§ 44, 45; підр-2: § 21.
2. Зб.: № 14.33; 14.3; 14.43.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 11.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 11
«ХВИЛЬОВА ОПТИКА»
Завдання 1 (1,5 бала)
Завдяки якому явищу під час освітлення білим світлом мильної
бульки ми бачимо райдужні плями?
А Завдяки явищу інтерференції.
Б Завдяки заломленню світла.
В Завдяки відбиттю світла.
Г Завдяки явищу дисперсії.

Завдання 2 (2,5 бала)
Якщо нагріти на спиртівці лезо безпечної бритви, то на поверхні металу можна побачити так звані «кольори мінливості».
А Кольори мінливості виникають через дисперсію.
Б Кольори мінливості виникають через заломлення світла.
В Кольори мінливості виникають через інтерференцію білого
світла в тонких плівках.
Г Кольори мінливості не залежать від температури, до якої
нагріте лезо.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

356

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

А
Б
В
Г
1
2
3
4
5

Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, то воно…
Якщо тіло гарно відбиває промені всіх квітів спектра, то
воно…
Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, крім зеленого, то воно…
Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, крім червоного, то воно…
…буде здаватися білим.
…буде здаватися чорним.
…буде здаватися блакитним.
…буде здаватися зеленим.
…буде здаватися червоним.

Завдання 4 (5 балів)
Під час виготовлення штучних перламутрових ґудзиків на їхню
поверхню наносять дрібне штрихування? Чому після такого обробляння ґудзик має райдужне забарвлення?

Електродинаміка. 5. Хвильова й квантова оптика
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УРОК 13/71
Тема. Поляризація світла
Мета уроку: дати поняття про поляризацію світла й пояснити її з по
гляду електромагнітної теорії.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Самостійна робота № 11 «Хвильова оптика»

Контроль
знань

15 хв

Демонстрації

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Як поляризоване природне світло.
20 хв 2. Як одержати поляризоване світло.
3. Застосування поляризації світла

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

Відеофрагменти фільму «Поляризація світла»

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Як поляризоване природне світло


Світлова хвиля характеризується вектором напруженості E

й вектором магнітної індукції B, які здійснюють коливання у взаємно перпендикулярних площинах. Площина, у якій коливається

вектор E, називають площиною коливань. Площина, у якій здій
снює коливання вектор B, називають площиною поляризації.
Окремо взяті молекула або атом випромінюють електромагніт

ну хвилю, для якої площина коливання векторів E і B є чітко фіксованою. Але будь-яке світне тіло складається з великої кількості
частинок. Випромінювання кожної з них ніяк не пов’язане з випромінюванням сусідньої з нею частинки, тому площина коливань

вектора E в кожній з них не залежить від сусідніх частинок. У сумарному випромінюванні, яке випускає таке тіло, безліч порізному орієнтованих площин коливань, а амплітуда коливань век
тора E в будь-якій площині однакова.
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Таке світло називається природним, або неполяризованим. Прикладами неполяризованого світла може бути сонячне випромінювання, випромінювання ламп накалювання, ламп денного світла
й т. ін.
¾¾ Природне світло (неполяризоване світло) — оптичне випромінювання зі швидко й безладно змінюваними напрямками, напруженості
електромагнітного поля, причому всі напрямки коливань, перпендикулярні до світлових променів, рівноймовірнісні.
Якщо на шляху природного світла поставити поляризатор —
пристрій, що пропускає світлові хвилі лише в певній площині ко
ливань вектора E, то у світлі, що пройшло крізь поляризатор, ко
ливання вектора E ′ будуть відбуватися тільки в цій площині. Таке
світло називається пласко поляризованим, або лінійно поляризованим.
¾¾ Поляризація світла — це орієнтація вектора напруженості світлової хвилі в площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі,
під час взаємодії світла з речовиною.
Неполяризоване й поляризоване світло — це два окремих випадки частково поляризованого світла — світла, у якого амплітуда

коливань вектора E в різних площинах коливань неоднакова.

2. Як одержати поляризоване світло
Наприкінці XVII сторіччя було виявлено, що кристал ісландського шпату роздвоює пучки світла, які проходять крізь нього. Це
явище одержало назву подвійної променезаломлюваності.
Якщо із кристала турмаліну уздовж його оптичної осі вирізати
пластину, то вона буде пропускати лише ті світлові хвилі, вектор
напруженості яких паралельний до оптичної осі кристала. У міру
збільшення кута між оптичними осями кристалами інтенсивність
світла, що проходить крізь пластини, зменшується. Коли осі кристалів установляться перпендикулярно один до одного, світло не
пройде зовсім. У цьому випадку перша пластина виконує функції
поляризатора, а друга — аналізатора. Поляризатори й аналізатори
мають загальну назву — поляроїди.
Світло завжди частково поляризується під час відбиття від поверхні діелектрика й у разі заломлення на його поверхні. У відби
тій хвилі вектор E переважно перпендикулярний до площини падіння, а в заломленій — лежить у площині падіння.
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3. Застосування поляризації світла
Застосування поляризації світла: поляризатори у фотографії
(обертаючи поляризатор, обертається площина поляризації, тим
самим посилюючи або послабляючи ефект пригнічення відбиття);
поляроїди на автотранспорті (для захисту водіїв від осліплення світлом фар зустрічних автомобілів); дія цукромірів (дозволяють вимірювати концентрацію цукру в речовині); поляризоване скло в рідкокристалічних індикаторах і екранах (перегляд стереоскопічних зображень і фільмів).

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яке світло називається природним?
Чому природне світло завжди неполяризоване?
Чим відрізняється природне світло від поляризованого?
Які функції виконують поляроїди?
З якою метою використовують поляроїдні фільтри?
Для яких цілей може бути використане явище поляризації?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чому окуляри з поляризаційними скельцями зменшують відблиски? (Звичайні сонячні окуляри просто зменшують кількість світла, що потрапляє в очі, але не усувають відблисків.)
Розв’язання. Пряме сонячне світло не поляризоване, тобто коливання електричного вектора електромагнітної хвилі відбуваються в площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі,
але орієнтація вектора в цій площині хаотична. У разі відбиття від
якої-небудь поверхні світло поляризується в площині, паралельній
до цієї поверхні, тобто коливання електричного вектора, як і раніше, відбуваються в площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі, але тепер він орієнтований переважно паралельно
до відбивної поверхні. Ступінь поляризації світла під час відбиття залежить від матеріалу поверхні й кута, під яким світло падає
на неї. Якщо, наприклад, ви їдете в автомобілі назустріч сонцю на
початку другої половини дня, то відбите від дороги світло, що потрапляє вам в очі, переважно поляризоване паралельно до дороги. Поляроїдні окуляри зменшують відблиски від дороги, тому що
вони пропускають тільки вертикально поляризоване світло, а відбите від дороги горизонтально поляризоване світло поглинає скло
іокулярів.
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2. У якому випадку поляроїдні окуляри можуть поліпшити здатність рибалки бачити під водою?
Розв’язання. Рибалка за допомогою поляроїдних окулярів також може послабити відблиски сонячного світла на поверхні води
і в той же час бачити світло, відбите від риби. Від поверхні води
відбивається переважно світло з поляризацією, паралельною до поверхні. Відповідно світло, що проникає у воду, має перпендикулярну поляризацію, тобто його електричний вектор орієнтований перпендикулярно до електричного вектора у відбитому від води світлі. Відбившись від риби, таке світло може пройти крізь поляроїдні
окуляри рибалки. Тому рибалка не бачить відблисків, але бачить
рибу. Це міркування не цілком справедливо, якщо риба перебуває
на глибині понад 1,5 м, тому що на такій глибині світло, розсіюючись на дрібні зважені у воді частинках, набуває горизонтальної
поляризації.
3. Якось уранці після морозної ночі придивіться до тонких, прозорих морозних візерунків на вікні, що виходить на сонячну
сторону. Якщо візерунки вже почали підтавати й на підвіконні
утворилася калюжа, спробуйте побачити в ній відбиття цих візерунків. Ви виявите, що вони облямовані кольоровими смужками. Чому відбиття виявляються кольоровими?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Природне світло (неполяризоване світло) — оптичне випромінювання зі швидко й безладно змінюваними напрямками напруженості електромагнітного поля, причому всі напрямки коливань, перпендикулярні до світлових променів, рівноймовірнісні.
yy Поляризація світла — це орієнтація вектора напруженості світлової хвилі в площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі, під час взаємодії світла з речовиною.

Домашнє завдання

Підр-1: § 46; підр-2: § 22 (п. 2).
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УРОК 14/72
Тема. Зародження квантової теорії
Мета уроку: ознайомити учнів з історією зародження квантової
теорії.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Вивчення
нового
матеріалу

1. Суперечності між теорією й дослідом.
30 хв 2. Гіпотеза Планка.
3. Фотони

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
15 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Суперечності між теорією й дослідом
Однією з проблем, з якою фізики зіштовхнулися наприкінці
XIX сторіччя, було встановлення закономірностей випромінювання абсолютно чорного тіла.
¾¾ Абсолютно чорне тіло — це фізична модель тіла, що повністю поглинає будь-яке падаюче на нього випромінювання.
Експериментально було отримано розподіл енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. Однак аналітичний вид відповідної до цього графіка функції Wλ = f ( λ ) нікому не був відомий.
Більше того, всі спроби вчених одержати експериментально цю
функцію закінчувалися невдачею.

2. Гіпотеза Планка
Щоб досягти згоди між теорією й дослідом, треба було прийняти, що світло випромінюється й поглинається окремими порціями (квантами). Це означало, що світло має властивості не тільки
хвиль, але й частинок.
14 грудня 1900 р. німецький фізик Макс Планк виступив на засіданні Німецького фізичного товариства з доповіддю, присвяченою
проблемі розподілу енергії в спектрі випромінювання абсолютно
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чорного тіла. Запропоноване ним розв’язання проблеми стало першим кроком у створенні сучасної фізики мікросвіту.
Світло випромінюється й поглинається речовиною не безупинно, а окремими порціями — квантами.
Причому енергія такого кванта визначалася величиною E = hν ,
де h — стала Планка.
За сучасним даними h = 6,63 ⋅ 10−34 Дж ⋅ с.
Однак у той час не було прямих експериментальних доказів існування квантів випромінювання. У результаті ідею Планка більшість фізиків сприйняли як «спритний фокус», що не мав серйозних наукових підстав.
Після відкриття Планка почала розвиватися нова, найсучасніша й глибока фізична теорія — квантова теорія. Розвиток її не завершений і донині.

3. Фотони
Планк спочатку вирішив, що світло тільки випромінюється
квантами, а поширюється й поглинається безупинно. Ситуація змінилася докорінно, коли Альберт Ейнштейн дійшов висновку, що
монохроматичне випромінювання поводиться так, начебто складаW
ється з N =
незалежних один від одного квантів енергії величиhν
ною hν кожний. Ейнштейн припустив, що справа не просто у квантах енергії, а в реальних частинках, з яких складається будь-яке
електромагнітне випромінювання. Пізніше частинки світла (кванти світла) почали називати фотонами.
Фотони мають такі властивості:
1. Фотон є електрично нейтральною частинкою; його заряд дорівнює нулю.
2. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку
й завжди дорівнює швидкості світла у вакуумі.
3. Енергія фотона пропорційна частоті електромагнітного випромінювання, квантом якого він є: E = hν.
E hν h
4. Імпульс фотона дорівнює: p =
=
= .
c
c
λ
5. Маса фотона дорівнює нулю.
Остання властивість стосується тільки окремого фотона, а світло в цілому (як потік фотонів) має масу. Наприклад, для системи із
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двох фотонів, які мають однакову енергію й летять під кутом θ
один до одного, масу визначають співвідношенням:
2E
θ
M = 2 sin .
2
c
6. Фотони випромінюються під час: переходів частинок речовини зі збудженого стану в стан з меншою енергією; прискорення заряджених частинок; розпаду деяких частинок; анігіляції.
Під час поглинання світла речовиною фотон цілком передає всю
енергію частинкам речовини.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Наведіть приклади абсолютно чорних тіл.
2. Як пов’язана енергія кванта й частота випромінювання?
3. Яку мікрочастинку називають фотоном?
Другий рівень
1. Які факти свідчать про наявність у світла корпускулярних
властивостей?
2. У чому сутність квантових уявлень про поширення й поглинання світла?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Як змінюється енергія фотона у разі збільшення довжини хвилі
світла?
2. Що нового вніс Ейнштейн у розвиток квантових уявлень порівняно з гіпотезою Планка?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте енергію кванта видимого світла довжиною хвилі
500 нм.
2. Скільки фотонів за секунду випромінює волосок електричної
лампи накалювання потужністю 100 В, якщо на випромінювання світла затрачається 4,4 % електричної енергії? Довжину
хвилі випромінювання вважайте рівною 600 нм.
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Розв’язання. Оскільки кожний фотон має енергію E , то сумарна
енергія N фотонів дорівнює W = EN, а потужність випромінюванW
ня Pкорисн =
, де t — час, за який лампа випромінює N фотонів.
t
Корисну потужність можна знайти зі співвідношення:
Pкорисн
η=
.
Pвитр
hc
Оскільки енергія фотона дорівнює E =
, то
λ
EN hνN hcN
Pкорисн =
=
=
.
λ
t
t
З формули ККД маємо: Pкорисн = ηPвитр , звідки:
ηPвитр λt
hcN
ηPвитр =
⇒N=
.
hc
λt
Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення,
одержуємо N = 1,3 ⋅ 1019.
3. Чутливість сітківки ока до жовтого світла становить
3,33 ⋅ 10−18 Вт. Скільки фотонів має щомиті поглинати сітківка,
щоб виникло зорове відчуття? Довжину хвилі прийміть рівною
600 нм.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Абсолютно чорне тіло — це фізична модель тіла, яке повністю
поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього.
yy Світло випромінюється й поглинається речовиною не безупинно, а окремими порціями — квантами.
yy Властивості фотонів:
1) заряд дорівнює нулю;
2) рухається зі швидкістю світла у вакуумі;
3) енергія фотона: E = hν.
E hν h
4) імпульс фотона: p =
=
= .
λ
c
c
5) маса фотона дорівнює нулю.

Домашнє завдання

Підр-1: § 47; підр-2: § 23 (п. 1).
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УРОК 15/73
Тема. Фотоефект
Мета уроку: роз’яснити учням явище фотоефекту й зміст його за
конів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

3 хв

1. Гіпотеза Планка.
2. Властивості фотонів

Демонстрації

5 хв

1. Фотоефект на цинковій пластинці.
2. Відеофрагменти фільму «Фотоефект»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Закони фотоефекту.
2. Пояснення фотоефекту за допомогою
25 хв
хвильової теорії світла.
3. Квантове пояснення фотоефекту.
4. Застосування фотоефекту

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Закони фотоефекту
Фотоефект було відкрито 1887 року Генріхом Герцом, однак
перші експериментальні дослідження були виконані російським
ученим О. Г. Столєтовим.
¾¾ Явище взаємодії світла з речовиною, що супроводжується випущенням
електронів, називають фотоефектом.
Розрізняють зовнішній фотоефект, за якого фотоелектрони вилітають за межі тіла, і внутрішній фотоефект, за якого електрони, вирвані світлом з атомів, залишаються усередині речовини.
Численні експерименти й спостереження дозволили зробити
висновок: явище фотоефекту практично безінерційне; інтенсивність фотоефекту залежить від роду металу, величини світлового
потоку й спектрального складу випромінювання.
Закони фотоефекту були експериментально встановлені професором Московського університету О. Г. Столєтовим:
1. Число фотоелектронів, які щомиті вириваються з поверхні металу, прямо пропорційне інтенсивності світла.
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2. Максимальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується в разі збільшення частоти світла, що падає, і не залежить
від інтенсивності світла.
3. Для кожної речовини існує максимальна довжина світлової
хвилі (червона границя фотоефекту), за якої починається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями більшої
довжини фотоефекту не спричиняє.
Якщо перший закон фотоефект ще можна було пояснити, використовуючи класичну електромагнітну теорію світла, то наступні два закони прямо суперечили уявленням, що існували у той час.
Знадобилося більше 20 років, щоб розгадати цю загадку.

2. Пояснення фотоефекту за допомогою
хвильової теорії світла
Отримані дослідним шляхом закони фотоефекту не вдалося пояснити на основі електромагнітної хвильової теорії світла. З погляду цієї теорії електромагнітна хвиля, досягнувши поверхні металу, зумовлює вимушені коливання електронів, відриваючи їх від
металу. Але тоді потрібен час для «розгойдування» електронів, і за
малої освітленості металу повинне виникнути помітне запізнення
між початком освітлення й моментом вильоту електронів, а фото
ефект практично безінерційний.
Крім того, кінетична енергія електронів, що залишають метал,
повинна залежати від амплітуди змушувальної сили, а значить,
і від напруженості електричного поля в електромагнітній хвилі.

3. Квантове пояснення фотоефекту
1905 року Альберт Ейнштейн запропонував теорію, що давала пояснення відразу всієї сукупності експериментальних фактів
про фотоефект. Розвинувши й поглибивши ідеї Планка, Ейнштейн
дійшов висновку, що світло повинне не тільки випромінюватися
й поглинатися, але також і поширюватися у вигляді окремих порцій енергії — квантів електромагнітного поля. Ці кванти інакше
називають фотонами.
Ейнштейн уважав, що під час взаємодії з речовиною фотон поводиться подібно до частинки й передає свою енергію не речовині загалом і навіть не атому, а тільки окремим електронам. Щойно метал
поглине фотон, енергія останнього E = hν передається вільному
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електрону. Вона витрачається на звільнення електрона з металу —
на роботу виходу й на передання йому кінетичної енергії. При цьому енергія фотона передається електрону в металі тільки повністю,
а сам фотон перестає існувати.
mv2
Рівняння Ейнштейна для фотоефекту: hν = A +
, де hν —
2
енергія поглиненого фотона; A — робота виходу електрона з метаmv2
лу;
— кінетична енергія, з якою електрон залишає поверхню
2
металу.
Рівняння Ейнштейна можна розглядати як вираження закону
збереження енергії для одиничного акту взаємодії фотона з електроном. Воно дозволяє пояснити всі закони фотоефекту.
Кінетична енергія фотона може бути виражена так:
mv2
= hν − A , а його швидкість: v =
2

2 ( hν − A )
m

.

Звідси випливає, що максимальна кінетична енергія фотоелектрона, а, отже, і його максимальна початкова швидкість залежать
від частоти світла й не залежать від інтенсивності світла.
За рівності hν = A швидкість фотоелектрона й кінетична енергія дорівнюють нулю. У цьому випадку електрон ніби «випадає»
з металу з нульовою швидкістю. Спостерігаємо поріг фотоефекту:
νmin =

A
hc
або λ max =
.
h
A

Інтенсивність світла прямо пропорційна числу фотонів nф
і енергії кожного з них hν . Кожного фотона цілком поглинає тільки один електрон. Тому кількість вирваних світлом фотоелектронів, а отже, і фотострум насичення пропорційні nф , тобто інтенсивності світла (перший закон фотоефекту).

4. Застосування фотоефекту
Явище фотоефекту широко застосовують в науці й техніці: воно
дозволяє здійснити безпосереднє перетворення енергії світла в електричну енергію. Прилади, в основі принципу дії яких лежить явище
фотоефекту, називають фотоелементами. У фотоелементах енергія
світла керує енергією електричного струму або перетворюється в неї.
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Фотоелементи використовують для зчитування інформації (зображення, звуку або даних) з оптичних дисків (компакт-дисків),
які є сьогодні однією з найпоширеніших форм запису й зберігання інформації.
Важливим застосуванням фотоелементів є використання їх для
виготовлення сонячних батарей на космічних кораблях. Сонячні
батареї використовують сьогодні і як джерело електричного струму
в спекотних місцевостях: таку батарею розміщають на даху будинку, а електроенергія, яку вона дає, живить кондиціонери, що охолоджують приміщення. Таким чином, сонячна енергія, коли її виявляється в надлишку, сама ж допомагає послабити небажані наслідки цього надлишку.
Застосування фотоефекту в техніці: кіно (відтворення звуку);
фототелеграф; фотометрія (для вимірювання сили світла, яскравості, освітленості); керування виробничими процесами.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чим відрізняється зовнішній фотоефект від внутрішнього фотоефекту?
2. Які факти свідчать про наявність у світла корпускулярних
властивостей?
3. Які факти свідчать про наявність у світла хвильових власти
востей?
Другий рівень
1. Які закони фотоефекту не можна пояснити на основі хвильової
теорії світла?
2. Чому, відповідно до класичної електродинаміки, хвилі повинні
були б відібрати в частинок всю енергію теплового руху?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому за частот, менших від червоної границі, фотоефект не спостерігається?
2. Чому для різних речовин червона границя фотоефекту має різні
значення?
3. У чому розбіжності фотоефекту в напівпровідниках і в металах?

Електродинаміка. 5. Хвильова й квантова оптика
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Робота виходу електронів з калію дорівнює 3,55 ⋅ 10−19 Дж . Визначте довжину хвилі червоної границі фотоефекту.
2. Цинкова пластинка освітлюється монохроматичним світлом
довжиною хвилі 300 нм. Якого максимального потенціалу набуває пластина? Червона границя фотоефекту для цинку дорівнює 332 нм.
3. Робота виходу електронів з калію дорівнює 2,25 еВ. З якою
швидкістю вилітають електрони з калію, якщо його освітили
монохроматичним світлом довжиною хвилі 365 нм?
4. Якою найменшою напругою повністю втримуються електрони, вирвані ультрафіолетовими променями довжиною хвилі
0,1 мкм із вольфрамової пластинки? Робота виходу для вольфраму 4,5 еВ.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Явище взаємодії світла з речовиною, що супроводжується випусканням електронів, називають фотоефектом.
yy Закони фотоефекту:
1. Число фотоелектронів, які щомиті вириваються з поверхні
металу, прямо пропорційне інтенсивності світла.
2. Максимальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується в разі збільшення частоти падаючого світла й не залежить від інтенсивності світла.
3. Для кожної речовини існує максимальна довжина світлової хвилі (червона границя фотоефекту), за якої починається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями
більшої довжини фотоефекту не спричиняє.
mv2
.
yy Рівняння Ейнштейна для фотоефекту: hν = A +
2

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 48; підр-2: § 23 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 15.3; 15.5; 15.11; 15.13.
		
Рів2 № 15.16; 15.18; 15.19; 15.20.
		
Рів3 № 15.32, 15.33; 15.34; 15.35.
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УРОК 16/74
Тема. Розв’язування задач
Мета уроку: закріпити знання учнів про закони фотоефекту під час
розв’язування конкретних задач.
Тип уроку: урок закріплення знань.
Контроль знань:
1. Явище фотоефекту.
2. Закони фотоефекту.
3. Застосування фотоефекту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Засвоєнню теоретичного матеріалу про закони фотоефекту добре
допомагають правильно організовані заняття з розв’язуванням відповідних задач. Залежно від рівня підготовки класу вчитель підбирає
такі завдання, які повною мірою відповідають пізнавальним запитам
учнів. Нижче наводимо орієнтовний набір якісних і розрахункових
задач, з яких учитель може вибрати необхідні для цього уроку.
Дуже часто для вимірювання енергії заряджених частинок
в атомній і ядерній фізиці застосовують одиницю, яку називають
електрон-вольт:
1 електрон-вольт (1 еВ) — це енергія, якої набуває частинка із
зарядом, що дорівнює заряду електрона ( qe = 1,6 ⋅ 10−19 Кл ), під час
проходження різниці потенціалів в 1 В.
1 eВ = 1,6 ⋅ 10−19 Кл ⋅ 1В = 1,6 ⋅ 10−19 Дж.

Якісні задачі
1. На що витрачають енергію, затрачувану в процесі здійснення
роботи виходу електрона з металу?
2. Цинкова пластинка, заряджена негативно й приєднана до електрометра, освітлюється світлом електричної дуги. Чому стрілка електрометра спочатку повертається в нульове положення,
а потім знову відхиляється?
3. Жовте світло, що падає на поверхню катода, спричиняє фото
ефект. Чи обов’язково виникне фотоефект у разі освітлення катода синім світлом? жовтогарячим світлом?
4. У якого світла — червона чи зеленого — енергія фотона більше?
5. Порівняйте енергії фотонів видимого світла, інфрачервоного,
ультрафіолетового й рентгенівського випромінювань.
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Розрахункові задачі
1. Коли довжину хвилі випромінювання, що падає на катод фотоелемента, зменшили від λ1 = 500 нм до λ 2 = 400 нм, максимальна швидкість фотоелектронів збільшилася в 2 рази. Визначте
червону границю фотоефекту λ max для цього катода.
Розв’язання. Після зміни довжини хвилі випромінювання максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільшилася в 4 рази.
Відповідно до рівняння Ейнштейна для фотоефекту
hc
hc
= A + Ek1 ,
= A + Ek2 = A + 4Ek1 .
λ1
λ2
hc(4λ 2 − λ1 )
Виключаючи із цих рівнянь Ek1, знайдемо A =
.
3λ1λ 2
3λ1λ 2
hc
Оскільки A =
, одержуємо λ max =
. Перевіривши
λ max
4λ 2 − λ1
одиниці величин і підставивши числові значення, знаходимо червону границю фотоефекту: 545 нм.
2. Визначте сталу Планка, якщо зі збільшенням частоти електромагнітного випромінювання в процесі фотоефекту на 1,21 ⋅1011
кГц затримувальний потенціал зріс на 0,5 В.
3. У разі освітлення поверхні деякого металу світлом частотою
5 ⋅ 1014 Гц вилітають фотоелектрони. Яка робота виходу електронів з металу, якщо максимальна кінетична енергія фото
електронів 1,2 еВ?
4. На рисунку показана вольт-амперна характеристика вакуумного фотоелемента, на катод якого діє світло довжиною хвилі 450 нм. Знайдіть червону границю фотоефекту для цього
катода.
I, мкA
2

–0,5

0

0,5

1

U, В
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Домашнє завдання

1. Підр.: § 23 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 15.4; 15.6; 15.8; 15.12.
		
Рів2 № 15.21; 15.22; 15.23; 15.26.
		
Рів3 № 15.31, 15.36; 15.37.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 12.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 12 «КВАНТОВІ
ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА. ЗАКОНИ ФОТОЕФЕКТУ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Учень спостерігає явище дифракції світла, розглядаючи лампочку крізь капронову тканину.
А Лампочка випромінює світло окремими квантами.
Б Корпускулярна теорія пояснює дифракцію світла.
В Корпускулярні властивості світла проявляються тільки під
час його поширення.
Г Хвильові властивості світла спостерігаються тільки під час
фотоефекту.

Завдання 2 (2,5 бала)
Після освітлення катода вакуумного фотоелемента світлом
з катода вилітають фотоелектрони. Інтенсивність світлового потоку збільшили у 2 рази.

А
Б

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільши
лася.
Максимальна швидкість фотоелектронів збільшилася.

Електродинаміка. 5. Хвильова й квантова оптика
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Максимальна кінетична енергія фотоелектронів не залежить від частоти падаючого світла.
У фотоелементі світлова енергія перетворюється в енергію
електричного струму.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Фотоефект.
Б Перший закон фотоефекту.
В Другий закон фотоефекту.
Г Третій закон фотоефекту.
1 Максимальна кінетична енергія вирваних електронів лінійно зростає у разі збільшення частоти падаючого світла.
2 Явище фотоефекту практично безінерційне; інтенсивність
фотоефекту залежить від роду металу й спектрального складу випромінювання.
3 Для кожної речовини існує мінімальна частота світла, названа червоною границею фотоефекту, нижче від якої фотоефект неможливий.
4 Виривання електронів з речовини під дією світла.
5 Кількість електронів, що вириваються світлом щомиті з поверхні металу, пропорційна поглиненій енергії світла.

Завдання 4 (5 балів)
Робота виходу електронів з деякого металу дорівнює
7,55 ⋅ 10−19 Дж . Визначте довжину хвилі червоної границі фото
ефекту для цього металу. Що це за метал?
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УРОК 17/75
Тема. Тиск світла
Мета уроку: пояснити фізичну природу тиску світла з погляду елек
тромагнітної й квантової теорій.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Самостійна робота № 11 «Квантові властивості
світла. Закони фотоефекту»

Контроль
знань

15 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Чому світло чинить тиск.
25 хв 2. Квантове пояснення тиску світла.
3. Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Чому світло чинить тиск
Для пояснення світлового тиску розглянемо дію електромагнітної хвилі, що падає на металеву пластину перпендикулярно до її
поверхні. Під дією електричного поля хвилі вільні електрони бу
дуть рухатися з деякою швидкістю v в напрямку, протилежному

до напрямку вектора напруженості E. З боку магнітного поля хвилі на рухомий електрон діє сила Лоренца. Якщо, скориставшись
правилом лівої руки, визначити напрямок сили Лоренца, то побачимо, що він збігається з напрямком поширення хвилі. Сумарна
сила Лоренца, що діє на електрони пластини, і є силою тиску, а відношення цієї сили до площі поверхні визначає тиск електромагнітної хвилі.
Максвелл теоретично довів, що тиск, створюваний електромагнітною хвилею на абсолютно непрозоре тіло можна визначити за формулою:
p = (1 + R ) wср ,
де R — коефіцієнт відбиття, wср — середня густина енергії хвилі.
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Дзеркальна поверхня повністю відбиває світло, тому Rз = 1
Чорна поверхня, навпаки, повністю поглинає світло, тому Rч
і pч = wср . Отже, тиск, створюваний світлом на дзеркальну поверхню, удвічі більший, ніж тиск на чорну поверхню.
Передбачене Максвеллом існування світлового тиску було експериментально підтверджене П. М. Лебедєвим, що 1900 р. виміряв
тиск світла на тверді тіла, використовуючи для цього чутливі крутильні ваги. Теорія й експеримент збіглися. Досліди Лебедєва —
експериментальне свідчення факту: фотони мають імпульс.

2. Квантове пояснення тиску світла
Нехай паралельний пучок монохроматичного світла падає на
тіло перпендикулярно до його поверхні.

c

S
V
S

l=

t
c∆

За інтервал часу ∆t на поверхню падає N фотонів. Кожний
hν
з поглинених фотонів передає тілу імпульс, що дорівнює pν =
,
c
2hν
.
а кожний з відбитих — pν =
c
Якщо R — коефіцієнт відбиття фотонів, то RN фотонів відбивається від тіла, а (1 − R ) N — поглинається. Сумарний імпульс, що
передають тілу все N фотонів, дорівнює:
∆p = (1 − R ) N

hν
2hν
Nhν
W
+ RN
= (1 + R )
= (1 + R )
,
c
c
c
c

де W = Nhν — сумарна енергія всіх фотонів.

376

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

Сила тиску, відповідно до другого закону Ньютона, дорівнює
∆p
F=
, тому тиск світла визначають зі співвідношення:
∆t
(1 + R ) W = (1 + R ) W = 1 + R w,
∆p
F
p=
=
=
(
)
S S∆t
cS∆t
V
W
де w =
— об’ємна густина енергії падаючого світла.
V
Таким чином, вираз для тиску світла, отриманий у рамках
квантової теорії, повністю збігається з виразом для тиску світла,
передбаченим теорією Максвелла.

3. Корпускулярно-хвильовий дуалізм
Класична фізика завжди чітко розмежовувала об’єкти, що мають хвильову природу (наприклад, світло й звук), і об’єкти, що мають дискретну корпускулярну структуру (наприклад, системи матеріальних точок). Одне з найбільш значних досягнень сучасної фізики — переконання в помилковості протиставлень хвильових і квантових властивостей світла. Розглядаючи світло як потік фотонів, а фотони як кванти електромагнітного випромінювання, що мають одночасно хвильові й корпускулярні властивості, сучасна фізика змогла
об’єднати, здавалося б, непримиренні теорії — хвильову й корпускулярну. У результаті виникло уявлення про корпускулярно-хвильовий
дуалізм, що лежить в основі всієї сучасної фізики.
¾¾ Корпускулярно-хвильовий дуалізм — проявлення у поводженні того
самого об’єкта як корпускулярних, так і хвильових властивостей.
Отже, квант світла — це не хвиля, але й не корпускула в розумінні Ньютона. Фотони — особливі мікрочастинки, енергія й імпульс яких (на відміну від звичайних матеріальних точок) виражаються через хвильові характеристики — частоту й довжину хвилі.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
1.

Перший рівень
Що називають тиском? силою тиску?
У якому випадку тиск світла більше: під час його падіння на
дзеркальну поверхню чи на чорну?
Чому тиск світла залежить від типу поверхні?
Другий рівень
Як напрямлені електричне й магнітне поля в електромагнітній
хвилі?
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2. Назвіть відмітні властивості частинок речовини й частинок
електромагнітного поля (фотонів).
3. Чи змінюється енергія фотона під час переходу з одного середовища в інше?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Світло нормально падає на поверхню твердого тіла. Порівняйте
тиск світла на цю поверхню в трьох випадках: а) поверхня дзеркальна; б) поверхня чорна; в) поверхня біла. Обґрунтуйте свою
відповідь.
2. Чому хвіст комети, що летить до Сонця, напрямлений від
Сонця?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Знайдіть імпульс фотона видимого світла довжиною хвилі у вакуумі 600 нм.
2. Знайдіть імпульс фотона ультрафіолетового випромінювання
частотою 1,5 ⋅ 1015 Гц.
3. На поверхню твердого тіла нормально падає випромінювання
лазера довжиною хвилі 660 нм. Який імпульс передає поверхні
кожний фотон, що падає? Розгляньте два випадки: а) поверхня
чорна; б) поверхня дзеркальна.
4. На один квадратний метр поверхні тіла за 1 с падає 105 фотонів
довжиною хвилі 500 нм. Визначте світловий тиск, якщо всі фотони: а) тіло відбиває; б) тіло поглинає.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Досліди Лебедєва — експериментальне свідчення того, що фотони мають імпульс.
yy Корпускулярно-хвильовий дуалізм — проявлення у того самого об’єкта як корпускулярних, так і хвильових властивостей.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 49; підр-2: § 23 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 15.1; 15.2; 15.7; 15.9.
		
Рів2 № 15.24; 15.28; 15.29; 15.30.
		
Рів3 № 15.40, 15.41; 15.42; 15.43.
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УРОК 18/76
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Хвильова й квантова оптика»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного
оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, учням можна запропонувати завдання у вигляді тестів.
З метою поступової підготовки до перевірки знань учням можна запропонувати набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці
тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.
Таке застосування тестів надає можливість для встановлення
оперативного зворотного зв’язка й оцінювання вчителем ступеня
готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б,
В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3
або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху
одержати погану оцінку.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
1. Показник заломлення оптичного скла дорівнює 1,73. Визначте,
за якого значення кута падіння променя з повітря на поверхню
цього скла заломлений промінь буде перпендикулярним до відбитого.
А 75° .
Б 60°.
В 30°.
Г 15° .
2. Визначте, який з оптичних пристроїв може давати дійсне зображення предметів.
А Оптичний мікроскоп.
Б Окуляри короткозорої людини.
В Проекційний апарат.
Г Плоске дзеркало.
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3. Запалена свічка розташована перед лінзою з оптичною силою
–10 дптр на відстані 20 см від неї. У скільки разів висота зображення полум’я менше від висоти власне полум’я?
А У 4 рази.
В У 2 рази.
Б У 3 рази.
Г У 1,5 раза.
4. Які з наведених прикладів можна пояснити дифракцією
світла?
А Неможливість побачити атоми в мікроскоп.
Б Кольорове забарвлення крилець метеликів.
В Кольорове забарвлення DVD-диска.
Г Кольорове забарвлення мильної плівки.
5. Дві когерентні світлові хвилі у вакуумі мають частоту
7,5 ⋅ 1014 Гц. За якої різниці ходу цих хвиль буде спостерігатися
інтерференційний максимум?
А 0,9 мкм.
В 1,1 мкм.
Б 1,0 мкм.
Г 1,2 мкм.
6. Коли світло частотою 1015 Гц падає на поверхню металу, максимальна
кінетична
енергія
фотоелектронів
дорівнює
2,4 ⋅ 10−19 Дж. Визначте мінімальну енергію фотонів, за якої
можливий фотоефект для цього металу.
А 1,7 ⋅ 10−19 Дж.
В 4,2 ⋅ 10−19 Дж.
−19
Б 3,1 ⋅ 10 Дж.
Г 9,0 ⋅ 10−19 Дж.
7. Частоту випромінювання, що падає на поверхню металу, поступово збільшують. Фотоефект починається за частоти ν0 .
У скільки разів збільшується максимальна кінетична енергія
фотоелектронів, коли частота збільшується від 1,5ν0 до 3,5ν0 ?
А У 2 рази.
В У 4 рази.
Б У 3 рази.
Г У 5 разів.
8. Внаслідок розсіювання рентгенівського випромінювання на
електронах частота цього випромінювання зменшується від
6 ⋅ 1019 до 4 ⋅ 1019 Гц. Визначте, якої кінетичної енергії набувають електрони внаслідок цього процесу.
А 1,3 ⋅ 10−14 Дж.
В 3,3 ⋅ 10−14 Дж.
Б 2,6 ⋅ 10−14 Дж. Г 6,6 ⋅ 10−14 Дж.
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УРОК 19/77
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хвильова й квантова оптика»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість задач. Більш докладно можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.
Нижче пропоновано один з варіантів контрольної роботи № 5
«Хвильова й квантова оптика».

Завдання 1 (0,5 бала)
У разі накладення двох світлових хвиль із однаковою частотою
й постійною різницею фаз спостерігається...
А …відбиття світла.
Б …заломлення світла.
В …дифракція світла.
Г …інтерференція світла.

Завдання 2 (1 бал)
У балон, з якого відкачано повітря, поміщені два електроди. Потік світла падає на один з електродів і вириває з нього електрони.

К

А
Б

А

У разі збільшення напруги між електродами сила фотоструму зменшується.
Кількість електронів, які світло вириває з поверхні металу,
обернено пропорційна поглинутій енергії.
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Максимальна кінетична енергія вирваних електронів лінійно зростає в разі збільшення частоти падаючого світла.
Максимальна початкова швидкість фотоелектронів не залежить від частоти світла.

Завдання 3 (1,5 бала)
За яких умов непрозорий предмет дає тінь без півтіні?

Завдання 4 (2 бали)
Знайдіть імпульс фотона ультрафіолетового випромінювання
частотою 1,5 ⋅ 1015 Гц.

Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Енергія кванта.
Б Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.
В Червона границя фотоефекту.
Г Швидкість фотоелектрона.
1
2
3
4
5

mv2
.
2
2 ( hν − A )
.
m
hc
.
λ
hc
λ max =
.
A
hν > A .
hν = A +

Завдання 6 (4 бали)
Якщо по черзі освітлювати поверхню металу випромінюванням
різної довжини хвиль — 350 і 540 нм, то максимальні швидкості
фотоелектронів будуть відрізнятися удвічі. Визначте роботу виходу електрона для цього металу.

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Постулати Бора

2

Спектри випромінювання атомів і молекул

3

Лабораторна робота № 6 «Спостереження
суцільного й лінійчастого спектрів речовини»

4

Люмінесценція

5

Атомне ядро

6

Ядерні сили

7

Фізичні основи ядерної енергетики

8

Радіоактивність

9

Радіоактивні перетворення

10

Закон радіоактивного розпаду

11

Методи реєстрування іонізувального
випромінювання

12

Лабораторна робота № 7 «Дослідження треків
заряджених частинок за фотографіями»

13

Ядерні реакції

14

Елементарні частинки

15

Узагальнювальний урок з теми «Атомна
і ядерна фізика»

16

Тематичне оцінювання

Дата
проведення
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УРОК 1/78
Тема уроку: Постулати Бора
Мета уроку: ознайомити учнів з ядерною моделлю атома; розкрити
шляхи виходу із кризи класичної фізики.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Вивчення
нового
матеріалу

1. Ядерна модель атома.
33 хв 2. Квантові постулати Бора

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ядерна модель атома
Експерименти, проведені різними вченими протягом XIX сторіччя, довели, що атом має складну структуру. Фізикам стало відомо, що до складу атома входять електрони, які мають негативний
заряд, хоча атом загалом є нейтральним.
Одну з перших моделей атома 1903 р. запропонував Томсон.
Відповідно до моделі Томсона атоми являють собою однорідні кульки з позитивно зарядженої речовини, у якій містяться електрони.
Сумарний заряд електронів дорівнює позитивному заряду атома.
Тому атом загалом електрично нейтральний.
Ця модель дістала назву «пудинг», тому що електрони були
вкраплені в позитивно заряджене середовище, подібно до родзинок
у пудингу.
Подальший прогрес у дослідженні внутрішньої структури атома був пов’язаний з ім’ям англійського фізика Ернеста Резерфорда.
Резерфорд запропонував своїм співробітникам експериментально перевірити спроможність моделі атома Томсона. Пропускаючи через дуже тонку металеву плівку вузький пучок швидких
α -частинок, експериментатори не повинні були виявити скількинебудь помітного відхилення цих частинок. Резерфорд установив,
що кожна α -частинка, потрапляючи на екран із сірчистого цинку,
спричиняє спалах світла (див. рисунок на с. 384).
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золота
фольга
ϕ
мікроскоп
екран
джерело
α-частинок
Схема досліду Резерфорда

Зазнавши розсіювання в золотій фользі, α -частинки вдарялися
потім в екран і їх реєстрували за допомогою мікроскопа. Зовсім
зненацька виявилося, що приблизно одна α -частинка з 20 000, що
падають на золоту фольгу завтовшки всього лише 4 ⋅ 10−5 см, повертається назад, у бік джерела.
Резерфорду знадобилося кілька років, щоб остаточно зрозуміти
настільки несподіване розсіювання α -частинок на великі кути.
Він дійшов висновку, що позитивний заряд атома зосереджений
у дуже малому об’ємі в центрі атома, а не розподілений по всьому
атомі, як це було в моделі Томсона.
Резерфорд зміг визначити розмір атомного ядра. І виявилося,
що атомне ядро в десятки тисяч разів менше від власне атома: розмір ядра — близько 10−14 –10−15 м , у той час як розмір атома — приблизно 10−10 м.
Ґрунтуючись на своїх дослідах і розрахунках, Резерфорд запропонував планетарну (ядерну) модель атома:
yy атоми будь-якого елемента складаються з позитивно зарядженої частини, що дістала назву ядра;
yy до складу ядра входять позитивно заряджені елементарні частинки — протони (пізніше було встановлено, що й нейтральні
нейтрони);
yy навколо ядра обертаються електрони, що утворюють так звану
електронну оболонку.
Подібність атома із Сонячною системою посилювалася тим, що
закон Кулона, що «керує» рухом електронів, збігається за формою
із законом всесвітнього тяжіння, що «керує» рухом планет: і в тому,
і в іншому випадку сила обернено пропорційна квадрату відстані.
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2. Квантові постулати Бора
Відповідно до класичної теорії, система, що складається з масивного позитивно зарядженого ядра й легких, негативно заряджених електронів, може бути стійкою тільки в тому випадку, коли
електрони перебувають у русі. Таким чином, атом має бути подіб
ним до мініатюрної Сонячної системи, у якій роль Сонця відіграє
ядро, а планет — електрон.
Рухаючись по «планетарних» орбітах, електрони повинні були
б шляхом випромінювання втрачати енергію руху й у результаті
швидко наближатися до ядра. Розрахунки показували, що електрон в атомі Гідрогену повинен випроменити всю свою енергію за
малу частку секунди. Однак в атомі цього не відбувається.
Таким чином, в «атомних масштабах» суперечить досвіду не
тільки класична електродинаміка, але й класична механіка —
основа основ всієї класичної фізики.
Данський фізик Нільс Бор доповнив планетарну модель атома
положеннями, які покликані були усунути недоліки цієї моделі.
1913 року опублікував свою квантову теорію атома. Основу цієї теорії становлять постулати Бора.
Перший постулат Бора:

¾¾ Існують особливі стани атома, у яких він не випромінює енергію. Такі
стани називають стаціонарними станами.

¾¾ Стаціонарний стан атома означає, що його електрони локалізовані
в просторі й мають певну енергію.

Момент імпульсу тіла визначають як L = mvr, де m — маса тіла;
v — модуль швидкості його руху; r — відстань до точки обертання
тіла. Отже, відповідно до першого постулату Бора, орбітальний момент імпульсу електрона може набувати тільки дискретних значень:
h
,
2π
де me — маса електрона; v — швидкість руху електрона; rn — радіус стаціонарної орбіти атома; n = 1, 2, 3, 4, ... (цілі числа); h —
стала Планка.
me vrn = n

У ядерній фізиці часто використовують величину  =

h
.
2π
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Другий постулат Бора:

¾¾ Будь-яке випромінювання атома пов’язане з його переходом з одного
стаціонарного енергетичного стану в інший.

¾¾ Для переходу атома з одного стаціонарного стану в інший зі значеннями енергій E1 і E2 виконується рівність:
hν = E1 − E2 .
Для наочної демонстрації енергетичного стану атома застосовують спеціальні схеми. Кожний стаціонарний (дозволений) стан
атома позначають лінією, яку називають енергетичним рівнем. Найнижчий рівень називають енергетичним рівнем основного стану.
Вище від нього розташовані інші дозволені рівні. Переходи атома
з одного стану в інший зображують вертикальними стрілками.
E
En

E2

E1

На рисунку показані енергетичні рівні атома Гідрогену. З теорії
Бора випливає формула для енергії будь-якого збудженого стану
E
атома Гідрогену: En = 21 .
n
Всі енергетичні рівні відповідають негативним значенням енергії: нульове значення енергії відповідало б віддаленню електрона
на нескінченно велику відстань від ядра, тобто іонізації атома.
Найнижчий енергетичний рівень відповідає основному стану атома, а всі інші — збудженим. Для іонізації атома, що перебуває в основному стані, необхідно передати йому енергію, що дорівнює E1 (це
так звана енергія іонізації атома). Теорія Бора дає правильне значення енергії іонізації атома Гідрогену: 13,55 еВ.
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Тепер можна пояснити, чому атоми є стабільними: без надходження енергії ззовні вони можуть переходити тільки в стан з меншою енергією. Зазвичай атом перебуває в збудженому стані недовго (біля 10−8 c ), після чого переходить в основний стан. Якщо ж
атом перебуває в основному стані, то переходити йому нікуди. Існування основного стану (стану з найменшою енергією) є загальною
ознакою квантових систем.
Найбільший успіх теорія Бора мала стосовно атома Гідрогену,
для якого виявилося можливим побудувати кількісну теорію. Однак уже для наступного за складністю атома — Гелію — домогтися
кількісної згоди з дослідом не вдалося, не кажучи вже про складніші атоми.
Подальший розвиток фізики показав, що труднощі теорії Бора
були пов’язані з її внутрішньою суперечливістю, тому що в ній поєднувалися закони класичної фізики й суперечні їм постулати
Бора.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
У чому полягають розбіжності між моделями атома, запропонованими Томсоном і Резерфордом?
Яким експериментальним даним суперечить планетарна модель атома?
Від чого залежить частота випромінюваного атомом світла?
У якому стані енергія електрона менше: в основному або в збудженому?

Другий рівень
1. Чому планетарна модель атома не узгоджується із законами
класичної фізики?
2. Чому планетарна модель атома не могла пояснити подібність
атомів?
2. Якими способами можна перевести атом у збуджений стан?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чи можна застосовувати закон Кулона для обчислення сили
взаємодії альфа-частинки з ядром атома золота в досліді Резерфорда?
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2. Які класичні уявлення про рух і взаємодію частинок покладені
в основу теорії Бора?
3. У результаті яких змін, що відбуваються в атомі, виникає випромінювання?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте радіус першої орбіти атома Гідрогену.
Розв’язання. Доцентрове прискорення електрона визначено кулонівською силою притягання до ядра атома Гідрогену:
a=

v2
e2
=
,
r
4πε 0 me r 2

де ε 0 — електрична стала.
Орбітальний момент імпульсу електрона на першій орбіті:
me vr1 = . Одержимо вираз для квадрата швидкості:
v2 =

e2
.
4πε 0 me r

Запишемо рівняння для r1 : r1 =
З огляду на те, що  =

4πε 0 2
.
me e2

ε h2
h
, маємо: r1 = 0 2 .
2π
πme e

Перевіривши одиниці величин і підставивши чисельні значення, одержуємо, що радіус першої орбіти атома Гідрогену дорівнює
5,31 ⋅ 10−11 м.
2. На рисунку показані енергетичні рівні атома. Стрілками позначені переходи між рівнями. За яких переходів відбувається поглинання випромінювання? За якого переходу випускається випромінювання максимальної довжини хвилі? За якого переходу
випускається випромінювання максимальної частоти?

2

1

3

4
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3. На скільки змінилася енергія електрона в атомі Гідрогену під час
випромінювання атомом фотона довжиною хвилі 4,86 ⋅ 10−7 м?
4. Скориставшись рисунком, на якому показані енергетичні рівні
атома Гідрогену, визначте довжину хвилі випромінювання, що
відповідає переходу між першими й другим збудженими станами атома водовода.
Розв’язання. Перший збуджений стан відповідає другому знизу
енергетичному рівню ( n = 2 ), а другий збуджений стан — третьому
( n = 3 ). Енергія фотона, що відповідає переходу між цими енергетичними рівнями, hν32 = E3 − E2 .
c
ch
Оскільки довжина хвилі λ 32 =
, одержуємо λ 32 =
.
ν32
E3 − E2
Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення
в СІ ( E2 = −5,4 ⋅ 10−19 Дж , E3 = −2,4 ⋅ 10−19 Дж ), одержуємо:
λ 32 = 6,6 ⋅ 10−7 м.
5. Під час переходу атома Гідрогену із четвертого енергетичного
стану на другий випромінюються фотони енергією 2,55 еВ. Визначте частоту випромінювання.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Постулати Бора.
1. Існують особливі стани атома, у яких він не випромінює
енергію. Такі стани називають стаціонарними станами.
2. Будь-яке випромінювання атома пов’язане з його переходом
з одного стаціонарного енергетичного стану в інший:
hν = E1 − E2 .
yy Формула для енергії будь-якого збудженого стану атома ГідроE
гену: En = 21 .
n

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 50; підр-2: § 25 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 16.1; 16.2; 16.3; 16.4.
		
Рів2 № 16.9; 16.10; 16.11; 16.12.
		
Рів3 № 16.16, 16.17; 16.18; 16.19.
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УРОК 2/79
Тема. Спектри випромінювання атомів і молекул
Мета уроку: ознайомити учнів з лінійчастими й молекулярними
спектрами випромінювання.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Ядерна модель атома.
2. Недоліки ядерної моделі атома.
3. Квантові постулати Бора

Демонстрації

6 хв

Відеофрагменти фільму «Спектральний аналіз»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Лінійчасті спектри випромінювання газів.
25 хв 2. Молекулярні спектри випромінювання.
3. Лінійчасті спектри й енергетичні рівні

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Лінійчасті спектри випромінювання газів
Численні дослідження довели, що внаслідок нагрівання до високої температури пари будь-якої хімічної речовини випромінюють світло, вузький пучок якого призма розкладає на кілька пучків.
¾¾ Лінійчасті спектри — оптичні спектри випущення й поглинання, що
складаються з окремих спектральних ліній.
Лінійчастий спектр випущення будь-якого конкретного хімічного елемента не збігається зі спектром випущення інших хімічних елементів і, відповідно, є «візитною карткою» елемента.
Відбувається й зворотне явище: у випадку пропускання білого
світла через пару речовини спостерігається виникнення темних ліній на тлі суцільного спектра. Темні лінії розташовані точно в тих
місцях, де спостерігають лінії спектра випускання цього хімічного елемента. Такий спектр називається лінійчастим спектром поглинання.
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2. Молекулярні спектри випромінювання
Спектр молекули складається з великої кількості окремих ліній, що зливаються в смуги, чіткі з одного краю й розмиті з іншого.
На відміну від лінійчастих спектрів, смугасті спектри створюють
не атоми, а молекули, не зв’язані або слабко зв’язані одна з одною.
Серії дуже близьких ліній групуються на окремих ділянках спектра й заповнюють цілі смуги.

3. Лінійчасті спектри й енергетичні рівні
Дослідження лінійчастих спектрів атомів дало багату інформацію про їхні енергетичні рівні. Чим більша різниця енергій стаціонарних станів, тим більша частота випромінювання, що відповідає переходам між цими станами. Розглянемо переходи в атомі Гідрогену.
E
0

n=3
n=2

n=1

Всі переходи між основним станом і будь-яким іншим відповідають ультрафіолетовому випромінюванню. Всі переходи між першим та іншими збудженими станами відповідають видимому світлу, а всі переходи, що залишилися, — інфрачервоному випромінюванню.
Відстані між «глибокими» енергетичними рівнями важких атомів настільки значні, що переходи між цими рівнями супроводжуються випущенням або поглинанням фотонів рентгенівського випромінювання.
Якщо внаслідок зіткнення зі швидким електроном відбудеться
іонізація атома й «звільниться місце», на якомусь із нижніх енергетичних рівнів, тоді спостерігатимуться переходи «зверху» на
цей рівень і виникне рентгенівське випромінювання з лінійчастим
спектром (на відміну від гальмового випромінювання, що має безперервний спектр).
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Під час випускання світла атом може переходити з будь-якого
стану в незбуджений відразу, наприклад, E5 − E1 = hν5,1 , або послідовно, через проміжні стани:
E5 − E4 = hν5,4 ; E4 − E3 = hν4,3 ; E3 − E2 = hν3,2 ; E2 − E1 = hν2,1 .
Всі ці переходи здійснюються відповідно до закону збереження
й перетворення енергії:
hν5,1 = hν5,4 + hν4,3 + hν3,2 + hν2,1 .

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чим відрізняється атом, що перебуває в стаціонарному стані,
від атома в збудженому стані?
2. Електрон в атомі Гідрогену перейшов із четвертого енергетичного рівня на другий. Як при цьому змінилася енергія атома? Чому?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте, який з переходів (див. рисунок а) відповідає: а) випромінюванню з найбільшою довжиною хвилі? б) поглинанню
з найбільшою частотою?
E

E

А
Б

В
а

б

2. На рисунку б показані три енергетичних рівні атома. Під час переходу з рівня А на рівень Б виникає інфрачервоне випромінювання
довжиною хвилі 1,2 мкм; під час переходу з рівня Б на рівень В —
світло довжиною хвилі 600 нм. Визначте довжину хвилі випромінювання, що виникає в разі переходу атома з рівня А на рівень В.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 51; підр-2: § 25 (п. 3).
2. Зб.: № 16.5; 16.6; 16.7; 16.8.
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УРОК 3/80
Тема. Лабораторна робота № 6 «Спостереження суцільного й ліній
частого спектрів речовини»
Мета уроку: спостерігати суцільний і лінійчастий спектри випромі
нювання, досліджувати порядок кольорів у спектрах.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: генератор високої напруги «Спектр», спектральні труб
ки з різними газами, джерело постійного струму, лампа нака
лювання з вертикальною прямою лінією (ці прилади є загаль
ними для всього класу), скляна призма (або призма прямого
зору, або скляна пластинка зі скошеними гранями).
ХІД РОБОТИ
1. Спостерігайте через призму нитку лампи накалювання (грані призми, на яких заломлюється світло, повинні бути вертикальними). Переконайтеся, що спостерігаєте суцільний спектр.
Запишіть, у якому порядку ви спостерігаєте кольори в цьому
спектрі.
2. Спостерігайте через призму по черзі світло від декількох спектральних трубок. Переконайтеся, що одноатомні гази дають лінійчасті спектри.
3. Спостерігаючи лінійчасті спектри, визначте:
99 чи бачите ви однакові спектральні лінії в спектрах різних речовин;
99 чи відрізняється порядок кольорів у лінійчастих спектрах
від порядку кольорів у суцільному спектрі.
4. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви спостерігали і який отримано результат.
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УРОК 4/81
Тема. Люмінесценція
Мета уроку: пояснити явище люмінесценції на основі квантових уяв
лень про світло.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Ядерна модель атома.
2. Квантові постулати Бора.
3. Лінійчасті й молекулярні спектри

Демонстрації

6 хв

Відеофрагменти фільму «Люмінесценція»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Люмінесценція.
25 хв 2. Мимовільне й вимушене випромінювання.
3. Квантові генератори

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
10 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Люмінесценція
Одним із прикладів явищ, які можна пояснити на підставі квантових уявлень про світло, є люмінесценція. Так називають випромінювання речовини (тривалість світіння повинна бути не менше
10−10 с), відмінне від теплового випромінювання. Люмінесценцію
називають також «холодним світінням».
Деякі форми природної люмінесценції відомі дуже давно (наприклад, світіння світлячків, морських риб, полярне сяйво, світіння деревини й інших органічних речовин під час гниття).
Якщо система має дискретні енергетичні рівні, то для виникнення випромінювання вона повинна спочатку перейти в збуджений стан, тобто одержати додаткову енергію. Цей процес
може відбуватися по-різному: внаслідок поглинання зовнішнього випромінювання (фотолюмінесценція); хімічних реакцій (хемілюмінесценція); «бомбардування» речовини швидкими електронами (катодолюмінесценція); протікання електричного струму
(електролюминесценція).
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Люмінесценція спостерігається в діапазонах видимого світла, інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань і навіть
у рентгенівському діапазоні.
Люмінесценція, по суті, процес виділення отриманої речовиною
попередньо під час переходу в нерівноважний стан надлишкової енергії. У разі порушення люмінесценції атом, поглинаючи енергію, переходить із основного рівня енергії на збуджений рівень. Якщо під
час люмінесценції відбувається зворотний перехід зі збудженого стану в основний, частоти люмінесценції й збудливого світла збігаються.
Під час взаємодії з навколишніми атомами збуджений атом
може передати їм частину енергії й перейти на проміжний рівень,
протягом випромінювального переходу з якого відбувається люмінесценція, названа спонтанною. Такі переходи відбуваються мимовільно. Під час спонтанних переходів випущення фотонів не залежить від зовнішніх впливів на систему, тому спонтанне випромінювання є некогерентним. Під дією зовнішнього електромагнітного поля певної частоти можуть відбуватися квантові переходи, що
відповідають частоті збудливого випромінювання. Це вимушене
або стимульоване випромінювання, що є когерентним.
Люмінесценція здобула широкого застосування в техніці. Наприклад, завдяки катодолюмінесценції світяться екрани електроннопроменевих трубок, екрани осцилографів, локаторів, виникає світіння трубок з розрідженим газом. Енергозберігальні лампи теж являють приклад використання люмінесценції. Спектральний аналіз
люмінесценції є методом дослідження напівпровідників і діелектриків. Характер спектра випромінювання кристалів залежить від
дуже багатьох факторів, від типу й концентрації дефектів, температури, рівня збудження, наявності деформацій, електричних і магнітних полів. Все це дозволяє використовувати спектральний аналіз
люмінесценції як метод дослідження кристалів.
Напівпровідникові світлодіоди засновані на явищі електролюмінесценції, у рентгеноскопії використано рентгенолюмінесценцію. У сцинтиляційних детекторах використовують радіолюмінесценцію — світіння сцинтиляторів під впливом радіаційного опромінення, і т. ін.

2. Мимовільне й вимушене випромінювання
У збудженому стані атом може перебувати лише протягом
дуже малого проміжку часу, після чого мимовільно (спонтанно)
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переходить в основний стан, випромінюючи при цьому квант світла.
Це випромінювання відбувається за відсутності зовнішнього впливу
на атом і обумовлено лише нестійкістю його збудженого стану.
Якщо ніякого впливу на атом не виявляється, то час його перебування в збудженому стані становить близько 10−8 c . Якщо ж атом
піддається зовнішньому впливу, то час життя його збудженого стану скорочується й виникає випромінювання, що називають вимушеним, або індукованим, випромінюванням.
Поняття про вимушене випромінювання було уведено 1916 року
Альбертом Ейнштейном. Це випромінювання відбувається в результаті впливу на збуджений атом кванта світла, частота якого
збігається із частотою його мимовільного випромінювання. Атом
при цьому переходить на більш низький енергетичний рівень, і до
первинного фотона додається ще один фотон, що нічим не відрізняється від першого.
Таким чином, випромінювання, що падає на атом, «подвоюється»: до атома «приходить» один фотон, а «ідуть» два точно таких
самі (тобто їхні частоти й напрямки руху збігаються). Тому в активному середовищі, де багато атомів перебувають у цьому ж збудженому стані, випромінені фотони будуть, у свою чергу, «змушувати»
інші атоми випромінювати точно такі фотони. У результаті інтенсивність випромінювання може лавиноподібно збільшуватися. Посилення падаючої хвилі, обумовлене вимушеним випромінюванням, уперше спостерігав дослідним шляхом радянський фізик Валентин Олександрович Фабрикант 1939 року.

3. Квантові генератори
«Запустити» лавину вимушеного випромінювання може фотон,
що його спонтанно випромінив який-небудь атом цього ж середовища: цей фотон «змусить» інший атом випромінити такий самий
фотон, потім два однакових фотони «змусять» ще два атоми випромінити ще два таких самих фотони й так далі. У результаті (без зовнішнього випромінювання) може розвинутися лавиноподібний
процес, що призводить до надзвичайно інтенсивного випромінювання за рахунок «запасу енергії» атомів, що перебувають у метастабільному стані. На цьому заснована дія квантових генераторів,
які сьогодні широко використовують у техніці, медицині, побуті,
засобах зв’язку.
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¾¾ Оптичні квантові генератори, випромінювання яких лежить у види-

мій і інфрачервоній області спектра, називаються лазерами.
За інтенсивністю випромінювання лазери набагато перевершують всі інші види джерел випромінювання.
Під час роботи лазера часто використовують систему трьох енергетичних рівнів атома, з яких верхній рівень — з часом життя порядку 10−7 –10−8 c, середній рівень — метастабільний, з часом життя порядку 10−3 c, а нижній рівень відповідає основному стану атома.
Далі рекомендовано розглянути як приклад принцип дії рубінового лазера.
Лазери відіграють значну роль у сучасному науково-технічному
прогресі. Їхнє випромінювання має унікальні й дуже цінні властивості, які забезпечили їм широке застосування в найрізноманітніших галузях науки, техніки, медицини й т. ін. Якість лазерної енергії визначено її високою концентрацією й можливістю передання на значну відстань. Лазерний промінь можна сфокусувати в крихітну цятку діаметром, порівнянним із довжиною світлової хвилі, й одержати густину енергії, що перевищує вже на сьогоднішній день густину енергії ядерного вибуху. За допомогою лазерного випромінювання вже вдалося досягти найвищих значень температури, тиску, магнітної індукції. Нарешті, лазерний промінь
є найбільш містким носієм інформації й у цій ролі — принципово
новим засобом її передання й обробляння.
За допомогою лазерів удалося створити тривимірні зображення, які називаються голографічними. Розглядаючи голограму під
різними кутами, ви можете бачити зображений на ній предмет
з різних сторін: наприклад, на голограмі (на відміну від фотографії) можна «зазирати» за предмети, розташовані на передньому
плані.
Принцип дії лазера використовують також під час створення
еталонів часу, тобто найбільш точних годинників: похибка ходу таких годинників — не більше однієї секунди за 30 000 років.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Які перетворення енергії відбуваються під час фотолюмінесценції? катодолюмінесценції?
2. Чим відрізняється випромінювання лазера від випромінювання лампи накалювання?
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3. Назвіть принципові відмінності лазерного випромінювання від
випромінювання лампи накалювання.
4. Охарактеризуйте основні особливості лазерного випроміню
вання.
5. Як використовують лазери в різних галузях науки, техніки
й медицини?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Якісні питання
1. За якої умови світло під час проходження через речовину може
посилюватися?
2. Які перетворення енергії відбуваються під час роботи енерго
зберігальної лампи?
3. Атоми Хрому в рубіновому лазері утворюють як мимовільне,
так і вимушене випромінювання. Які характеристики цих випромінювань збігаються, а які — ні?
4. Чим відрізняється метастабільний стан від стабільного?
5. Яку роль у роботі лазера відіграють метастабільні рівні атомів?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Люмінесценція — нетеплове світіння речовини, що відбувається після поглинання нею енергії збудження.
yy Оптичні квантові генератори, випромінювання яких лежить у видимій та інфрачервоній області спектра, називаються лазерами.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 52; підр-2: § 26 (п. 1, 2, 3)
2. Зб.: № 16.13; 16.14; 16.15.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 13.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 13
«БУДОВА АТОМА. ПОСТУЛАТИ БОРА. АТОМНІ СПЕКТРИ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Лінійчастий спектр спостерігається під час світіння...:
А …розпеченої речовини.
Б …хімічно чистої речовини.
В …речовини в газоподібному атомарному стані.
Г …речовини в газоподібному стані під більшим тиском.
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Завдання 2 (2,5 бала)
На рисунку показані чотири нижніх енергетичних рівні деякого атома. Стрілки відповідають переходам між рівнями; νi — частота фотона, випроміненого або поглинутого під час переходу.
5
1

2

3

4

6

А
Б
В
Г

Під час переходу 1 відбувається випромінювання фотона.
Під час переходу 3 відбувається поглинання фотона.
Частота ν3 — найбільша із усіх частот νi .
Виконується співвідношення ν4 = ν2 + ν5 + ν6 .

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Модель атома Дж. Томсона.
Б Модель атома Резерфорда.
В Недоліки планетарної моделі атомів.
Г Наслідку постулатів Бора.
1 Не можна було пояснити стабільність атомів і подібність
різних атомів того самого хімічного елемента.
2 Дозволили пояснити стабільність атомів і подібність різних
атомів того самого хімічного елемента.
3 У центрі атома перебуває ядро, що складається із протонів
і нейтронів, а навколо ядра рухаються електрони.
4 Атоми являють собою однорідні кулі з позитивно зарядженої речовини, у якій перебувають електрони.
5 У нормальному стані атом має мінімальну енергію, а під час
іонізації — максимум енергії, що дорівнює нулю.

Завдання 4 (5 балів)
На скільки змінилася енергія електрона в атомі Гідрогену під
час випромінювання атомом фотона довжиною хвилі 486 нм?
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УРОК 5/82
Тема. Атомне ядро
Мета уроку: ознайомити учнів з моделлю ядра атома й з історією від
криття протона й нейтрона.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

15 хв

Самостійна робота № 13 «Будова атома.
Постулати Бора. Атомні спектри»

Демонстрації

3 хв

Відеофрагменти фільму «Відкриття нейтрона»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Відкриття протона й нейтрона.
22 хв 2. Протонно-нейтронна модель ядра

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відкриття протона й нейтрона
Вивчення складу ядра проводили експериментально за допомогою бомбардування ядра α -частинками. Під час такого бомбардування з ядра вилітали частинки, що входять до його складу. Першою такою частинкою, відкритою Резерфордом 1919 р. під час бомбардування ядер, був протон, або ядро найлегшого ізотопу атома
Гідрогену.
Виміри показали, що протон має позитивний заряд, що дорівнює за модулем заряду електрона, а маса протона приблизно в 1800 разів більше від маси електрона. Протони трапляються
в земних умовах у вільному стані, як ядра атома Гідрогену.
1930 р. Боті й Беккер, обстрілюючи берилій α -частинками, виявили сильно проникне випромінювання. Спочатку припустили,
що ядро Берилію, захопивши α -частинку, перетворюється в збуджене ядро Карбону, перехід якого в нормальний стан супроводжується випущенням жорсткого γ -випромінювання.
1931 р. Ірен і Фредерик Жоліо-Кюрі виявили, що нове випромінювання інтенсивно вибиває протони з речовин, що містять водень.
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1932 р. англійський фізик Джеймс Чедвик, аналізуючи роботи
Боті й Беккера й подружжя Жоліо-Кюрі, дійшов висновку, що спостережувані в різних газах пробіги й швидкості ядер віддачі можуть виникати під час зіткнення цих ядер не з γ -квантами, а із
частинками, маса яких наближується до маси протона. Оскільки ці
частинки мали велику проникну здатність і безпосередньо не іонізували газ, значить, вони були електрично нейтральними. Адже
заряджена частинка сильно взаємодіє з речовиною й тому швидко
втрачає свою енергію. Нова частинка була названа нейтроном.
Нейтрони у вільному вигляді за земних умов практично не зустрічаються через їхню нестійкість. Нейтрон досить швидко мимовільно
розпадається: середній час життя нейтрона близько 15,3 хвилини.

2. Протонно-нейтронна модель ядра
1932 року російський фізик Д. Д. Іваненко й німецький фізик
В. Гейзенберг запропонували протонно-нейтронну модель ядра,
справедливість якої була згодом підтверджена експериментально.
Ядро атома будь-якого хімічного елемента складається із двох
видів елементарних частинок: протонів і нейтронів.
¾¾ Число протонів у ядрі дорівнює атомному номеру елемента Z в періодичній системі елементів і називається зарядовим числом.
Число нейтронів у ядрі позначають N .
¾¾ Сума числа протонів Z і числа нейтронів N у ядрі називають масовим числом і позначають буквою A : A = Z + N .
Як одиницю маси в атомній і ядерній фізиці використовують
атомну одиницю маси (а. о. м.).
Атомна одиниця маси дорівнює 1/12 маси атома Карбону атомною масою 12 : 1 а. е. м. = 1,66057 ⋅ 10−27 кг.
Якщо під X мається на увазі символ хімічного елемента, то
ядро будь-якого хімічного елемента в загальному вигляді познача14
ється так: ZA X . Наприклад, для Феруму: 56
26 Fe , для Нітрогену: 7 N ,
для Урану: 235
92 U і т. ін. Протон і нейтрон позначаються, відповідно,
1
1
як 1 p і 0 n . Оскільки масове число A являє собою загальне число
протонів і нейтронів у ядрі, то число нейтронів у ядрі можна знайти
в такий спосіб:
N = A − Z.
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Cпівпрацівник Резерфорда Фредерик Содді виявив, що існують
ядра з тим самим електричним зарядом, але різною масою (їх назвали ізотопами).
¾¾ Ізотопи являють собою ядра з тим самим значенням Z , але різними
масовими числами A , тобто з різним числом нейтронів N.
Наприклад, водень має три ізотопи: 11 H — протій (у ядрі тільки
один протон), 21 H — дейтерій (у ядрі — протон і нейтрон), 31 H — тритій (у ядрі — протон і два нейтрони).
У сучасній фізиці прийнято, що протон і нейтрон — це два так
званих зарядових стани однієї й тієї ж частинки — нуклона (від лат.
nucleus — «ядро»). Протон — нуклон у зарядженому стані, нейтрон — у нейтральному. Використовуючи цей термін, можна стверджувати, що атомні ядра складаються з нуклонів.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. У скільки разів приблизно розмір атома більший від розміру
атомного ядра?
2. Чи існують атомні ядра із зарядом меншим, ніж у протона?
3. Чому довелося відмовитися від припущення, що ядра атомів
складаються тільки із протонів?
4. У ядрі якого атома немає нейтронів?
Другий рівень
1. Яке припущення (щодо сполуки ядер) дозволяли зробити результати дослідів із взаємодії α -частинок з ядром атомів різних
елементів?
2. Як за допомогою періодичної системи елементів Менделєєва визначити кількість протонів і нейтронів у певному елементі?
3. Чому в природі відсутні вільні нейтрони?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Якісні питання
1. Визначте за допомогою таблиці Д. І. Менделєєва, атом якого хімічного елемента має: а) 3 протони в ядрі; б) 9 електронів.
2. Скільки нуклонів у ядрі атома Берилію 49 Be ? Скільки в ньому
протонів? нейтронів?
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3. У ядрі атома хімічного елемента 22 протони й 26 нейтронів. Назвіть цей елемент.
4. На рисунках схематично показані деякі ядра. Які з них належать ізотопам того самого хімічного елемента? Назвіть відповідні ізотопи.

а

б

в

г

д

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Відповідно до протонно-нейтронної моделі ядра атомів складаються із протонів і нейтронів (ці частинки мають загальну назву «нуклони»).
yy Число Z протонів у ядрі називають зарядовим числом, загальне число A нуклонів — масовим числом. Число нейтронів
у ядрі N = A − Z.
yy Верхній індекс у позначенні ядра ZA X відповідає масовому числу, а нижній — зарядовому числу ядра.
yy Ізотопи — атоми одного хімічного елемента, що відрізняються
за масою (кількістю нейтронів у ядрі).

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 53; підр-2: § 27 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.1; 17.2; 17.3; 17.4.
		
Рів2 № 17.20; 17.21; 17.22; 17.23.
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УРОК 6/83
Тема. Ядерні сили
Мета уроку: ознайомити учнів з новим видом взаємодії між частин
ками, що становлять ядро атома.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Відкриття протона й нейтрона.
2. Протонно-нейтронна модель ядра.
3. Ізотопи

Контроль
знань

4 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Характеристики ядерних сил.
2. Енергія зв’язку атомного ядра.
29 хв
3. Дефект мас.
4. Стійкість ядер

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Характеристика ядерних сил
Ядерні сили є найбільш потужними з-поміж чотирьох відомих на сьогодні взаємодій: гравітаційне, слабке, електромагнітне
й сильне.
Оскільки ядра досить стійкі, то протони й нейтрони повинні
втримуватися усередині ядра якимись силами, причому дуже значними. Що це за сили? Напевне можна сказати, що це не гравітаційні сили, які занадто слабкі. Стійкість ядра не може бути пояснена також електромагнітними силами з тієї причини, що між однойменно зарядженими протонами діє електричне відштовхування.
А нейтрони позбавлені електричного заряду.
Виходить, між нуклонами в ядрі діють особливі сили. Ці сили
назвали ядерними.
Основні властивості ядерних сил
1. Ядерні сили є короткодіючими. Виміри показали, що інтенсивна взаємодія між нуклонами відбувається на відстанях, які дорівнюють розмірам нуклонів. На великих відстанях діють лише
електромагнітні сили.
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2. Ядерні сили є дуже потужними. Вони в 1000 разів більше за сили
електростатичного відштовхування двох протонів на близькій
відстані (приблизно 10−15 м).
3. Ядерні сили є силами притягання. Тому вони втримують нуклони усередині ядра.
4. Ядерні сили діють між будь-якими нуклонами (протон ⇔ протон; нейтрон ⇔ нейтрон; протон ⇔ нейтрон). У всіх цих випадках ядерні сили однакові.
5. Ядерні сили мають властивість насичення, яка полягає в тому,
що нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії одночасно
лише з невеликим числом нуклонів-сусідів.

2. Енергія зв’язку атомного ядра
Про міцність того або іншого утворення судять з огляду на те,
наскільки легко або важко зруйнувати його: чим складніше його
зруйнувати, тим воно міцніше. Але зруйнувати ядро — це означає
розірвати зв’язки між його нуклонами, або, іншими словами, виконати роботу проти сил зв’язку між ними.
¾¾ Енергію зв’язку визначають мінімальною енергією, яку потрібно затратити для розщеплення ядра на його складові — нуклони.
Значення енергії зв’язку ядра дуже складно розрахувати теоретично, однак тут на допомогу прихоить відкрите Ейнштейном співвідношення між масою й енергією: тіло у стані спокою масою m
має енергію E = mc2 , де c — швидкість світла.
Якщо енергія тіла змінюється на ∆E , то маса цього тіла змінюється на ∆m = ∆E c2 .

3. Дефект мас
Вимірювання мас ядер показують, що маса спокою ядра Mя
менше, ніж сума мас спокою складових його нуклонів:
Mя < Zmp + Nmn .
Різниця ∆M = Zmp + Nmn − Mя називається дефектом мас.
Дефект мас є мірою енергії зв’язку атомного ядра. Якщо ∆Eзв —
енергія зв’язку ядра, що виділяється під час його утворення, то відпо∆E
відна їй маса ∆M = 2зв характеризує зменшення сумарної маси всіх
c
нуклонів під час утворення ядра. Отже: ∆Eзв = Zmp + Nmn − Mя ⋅ с2 .

(

)
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Що більше протонів у ядрі, тобто що більше заряд Ze ядра, то
сильніше кулонівське відштовхування між протонами. Тому, для
того щоб вони не розліталися під дією кулонівських сил, потрібне
більше число нейтронів для стабілізації ядра. За малих Z число
нейтронів N ≈ Z , а за великих Z (у ядрах важких елементів) навіть значне число нейтронів у ядрі ( N ≈ 1,6Z ) уже не може перешкоджати його розпаду. Останнім стабільним ядром, що має максимальне число протонів, є свинець ( Z = 82 ). Для характеристики
міцності ядер зазвичай беруть енергію зв’язку, розраховуючи на
один нуклон.
Енергія зв’язку, що припадає на один нуклон, називається питомою енергією зв’язку:
E
f = зв .
A
У довідкових таблицях зазвичай наводять маси нуклідів — атомів певного хімічного елемента, ядра яких містять строго визначену кількість протонів ( Z ) і нейтронів ( N ).

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Як охарактеризувати міцність ядер?
2. Як залежить міцність ядер атомів від їхньої енергії зв’язку?
3. Чому ядро Купруму стійке, а ядро Урану нестійке?
Другий рівень
1. Що наводить нас на думку, що в ядрі, крім електричних сил, діють ядерні сили?
2. Чому кулонівське відштовхування протонів у легких ядрах не
відіграє істотної ролі? Чи можете ви назвати ядра, де це відштовхування взагалі відсутнє?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Якісні питання
1. Чому енергія зв’язку атома Гідрогену 11 H дорівнює нулю?
Розв’язання. Ядро атома Гідрогену складається з одного протона.
2. Не користуючись відповідними таблицями, порівняйте енергії
зв’язку таких двох ядер: 73 Li і 74 Be .
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3. Дефект мас учень пояснив зменшенням мас частинок, що утворили ядро. Чи так це насправді?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте енергію зв’язку берилію-9.
Розв’язання. Ядро 49 Be містить Z = 4 протона й N = 5 нейтронів.
Атом відповідного нукліда містить ще 4 електрони.
Скористаємося даними довідкових таблиць: маса атома Берилію дорівнює ma = 9,01219 а. о. м., а маси протона, нейтрона й електрона дорівнюють
mp = 1,00728 а. о. м., mn = 1,00866 а. о. м., me = 1,00055 а. о. м.
Маса ядра атома mя = ma − Zme , а дефект мас:
∆m = Zmp + Nmn − mя = Zmp + Nmn + Zme − ma = 0,06243 а. о. м.
Енергія зв’язку:
E = ∆mc2 = 0,06243 а. о. м. ⋅ 931,5 МэВ/а. о. м. ≈ 58 МеВ.
2. Визначте дефект мас і енергію зв’язку ядра атома 235
92 U .
3. У якого з елементів питома енергія зв’язку більше:
а) з масовим числом 200 і 100;
б) з масовим числом 20 і 80?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Сили притягання, що діють між нуклонами в ядрі, називаються ядерними.
yy Енергія зв’язку визначається мінімальною енергією, яку потрібно затратити для розщеплення ядра на його складові — нуклони.
yy Різниця ∆M = Zmp + Nmn − Mя називається дефектом мас.
yy Енергія зв’язку, що припадає на один нуклон, називається пиE
томою енергією зв’язку: f = св .
A

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 54; підр-2: § 27 (п. 2, 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.9; 17.54; 17.55; 17.56.
		
Рів2 № 17.57; 17.58; 17.59; 17.60.
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УРОК 7/84
Тема. Фізичні основи ядерної енергетики
Мета уроку: ознайомити учнів з ланцюговою ядерною реакцією й бу
довою ядерного реактора.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Ядерні сили.
2. Енергія зв’язку.
3. Дефект мас

Демонстрації

6 хв

Відеофрагменти фільму «Ядерний реактор»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Ланцюгова ядерна реакція.
23 хв 2. Ядерний реактор

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ланцюгова ядерна реакція
1939 року було з’ясовано, що внаслідок взаємодії ядра Урану-235 і нейтрона утвориться нове нестабільне ядро Урану 236
92 U,
яке відразу ж розпадається на два осколки, що розлітаються з великою швидкістю.
Більшість великих осколків мають масове число A в межах
135–145, а дрібні — від 90 до 100. У результаті реакції ділення ядра
Урану 235
92 U утворюються два або три нейтрони. Одна з можливих
реакцій ділення ядра Урану відбувається за схемою:
235
1
236
144
89
1
92 U + 0 n →
92 U* →
56 Ba + 36 Kr + 3 0 n .
Ця реакція відбувається з утворенням трьох нейтронів. Можлива реакція з утворенням двох нейтронів:
235
1
236
140
94
1
92 U + 0 n →
92 U* →
54 Xe + 38 Sr + 2 0 n .

¾¾ Діленням ядра називається ядерна реакція ділення важкого ядра, збудженого захопленням нейтрона, на дві приблизно рівні частини, названі осколками ділення.
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Оскільки маса спокою важкого ядра більше від суми мас спокою осколків, що виникають під час ділення, то через це відбувається виділення енергії, еквівалентної зменшенню маси спокою.
Під час ділення кожного ядра Урану звільняються 2–3 нейтрони. Ці нейтрони, у свою чергу, можуть бути причиною ділення інших ядер Урану, які так само випускають нейтрони, здатні спричинити ділення ядер, і т. ін. Таким чином, число ядер, які діляться,
швидко збільшується. Цей процес дістав назву ланцюгової ядерної
реакції.
¾¾ Реакція, у якій кількість ядер, що діляться, збільшується з часом або
залишається постійною, називається ланцюговою ядерною реакцією.
Суть цієї реакції полягає в тому, що випущені під час ділення одного ядра N нейтронів можуть спричинити ділення N ядер, у результаті чого буде випущено N 2 нових нейтронів, які зумовлюватимуть ділення N 2 ядер, і т. ін. Отже, число нейтронів, що народжуються в кожному поколінні, наростає в геометричній прогресії. Загалом процес має лавиноподібний характер, протікає досить швидко
й супроводжується виділенням величезної кількості енергії.

2. Ядерний реактор
Ланцюгова реакція, що відбувається в урані, є основою для перетворення ядерної енергії в інші види енергії.
Уперше керована ланцюгова реакція ділення ядер Урану була
здійснена 1942 року в США під керівництвом італійського фізика
Фермі.
Пристрій, у якому здійснюється керована ланцюгова ядерна реакція, називається ядерним реактором.
У ядерних реакторах ядерне паливо (уран або плутоній) розміщають усередині тепловидільних елементів (ТВЕЛ). Продукти ділення нагрівають оболонки ТВЕЛів, і вони передають теплову енергію воді, яку називають у цьому випадку теплоносієм. Отримана
теплова енергія перетворюється далі в електричну енергію подібно
до того, як це відбувається у звичайних теплових електростанціях.
Перетворення енергії відбувається за такою схемою:
¾¾ внутрішня енергія ядер Урану → кінетична енергія нейтронів і осколків ядер → внутрішня енергія води → внутрішня енергія пари → кінетична енергія пари → кінетична енергія ротора турбіни й ротора
генератора → електрична енергія.
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Під час ділення ядер стінки ТВЕЛів сильно нагріваються. Відведення тепла з активної зони здійснюється теплоносієм — водою.
У потужних реакторах зона нагрівається до температури 300 °C.
Щоб уникнути закипання, вода виводиться з активної зони в теплообмінник під тиском близько 107 Па. У теплообміннику радіоактивна вода (теплоносій), що циркулює в першому контурі, віддає тепло звичайній воді, що циркулює в другому контурі. Передане тепло
перетворює воду в другому контурі в пару. Ця пара температурою
близько 230 °C під тиском 3 ⋅ 106 Па напрямляється на лопатки парової турбіни, яка обертає ротор генератора електричної енергії.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чому нейтрони виявляються найбільш зручними частинками
для бомбардування атомних ядер?
2. Що відбувається у разі влучення нейтрона в ядро Урану?
3. Чому під час ділення ядер Урану виділяється енергія?
Другий рівень
1. Які переваги атомних електростанцій порівняно з тепловими?
2. Які проблеми можуть виникнути через використання атомних
електростанцій?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому природний уран не є атомним пальним і зберігання його
не пов’язане з небезпекою вибуху?
2. Один-єдиний нейтрон може спричинити в шматку урану ланцюгову реакцію з виділенням величезної кількості енергії. Як
може в цьому шматку з’явитися нейтрон? Звідки?
Розв’язання. Нейтрон може з’явитися за рахунок мимовільного
ділення ядра Урану; при цьому кожне ділення дає 2–3 вільних нейтрони.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте електричну потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 440 г ізотопу Урану-235 і має ККД 20 %. Під час ділення одного ядра Урану 235
92 U виділяється 200 МеВ енергії.
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Розв’язання. Скористаймося формулою для визначення потужності: Pэл = ηPтепл . Теплову потужність знайдемо як відношення повної енергії, що виділяється під час ділення урану, до часу:
E
Pтепл =
.
∆t
m
Повна енергія дорівнює E = E0 ⋅ N, де N =
NA — кількість
M
атомів Урану; NA — число Авогадро. Отже:
E ⋅ m ⋅ NA
E= 0
.
M
Остаточно одержуємо:
Pэл = ηPтепл = η

NE0
EN m
E
=η
=η 0 A U .
M∆t
∆t
∆t

Перевіривши одиниці величин і підставивши числові значення,
одержуємо, що електрична потужність АЕС 83 МВт.
2. Знайдіть ККД атомної електростанції потужністю 500 МВт,
якщо щодоби вона витрачає 2,35 кг урану-235. Уважайте, що під
час кожного ділення ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Діленням ядра називається ядерна реакція ділення важкого
ядра, збудженого захопленням нейтрона, на дві приблизно рівні частини, що називаються осколками ділення.
yy Реакція, у якій кількість ядер, що діляться, збільшується з часом або залишається постійною, називається ланцюговою ядерною реакцією.
yy Пристрій, у якому здійснюється керована ланцюгова ядерна реакція, називається ядерним реактором.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 55; підр-2: § 29 (п. 3).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.17; 17.18.
		
Рів2 № 17.89; 17.93; 17.94; 17.95.
		
Рів3 впр. 39 (1, 2, 3).
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УРОК 8/85
Тема. Радіоактивність
Мета уроку: ознайомити учнів з відкриттям явища природної радіо
активності й властивостями радіоактивного випромінювання.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль
знань

4 хв

1. Енергія зв’язку.
2. Дефект мас.
3. Ланцюгова ядерна реакція
4. Ядерний реактор

Демонстрації

5 хв

Відеофрагменти фільму «Відкриття природної
радіоактивності»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Відкриття радіоактивності.
2. Види радіоактивного випромінювання.
24 хв 3. Радіоактивність як свідчення складної
будови атомів.
4. Радіоактивний розпад

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Відкриття радіоактивності
Перші реальні свідчення того, що можна перетворювати один
елемент в інший, з’явилися у фізиків під час дослідження радіоактивності. Наприкінці XIX ст. з’явилися факти, які свідчили, що
атом має складну будову. Особливо це стало очевидно після того, як
французький учений Анрі Беккерель 1896 р. виявив, що солі урану є джерелом невідомого в той час випромінювання. 1898 р. учені
П’єр Кюрі й Марія Кюрі-Склодовська відкрили два нових хімічних
елементи (радій і полоній), у яких випромінювання, аналогічне випромінюванню урану, було значно більше сильним.
¾¾ Радіоактивність — здатність атомів деяких хімічних елементів до
мимовільного випромінювання.
Хімічні елементи, що володіють радіоактивністю, називаються
радіоактивними елементами.
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2. Види радіоактивного випромінювання
1899 р. Резерфорд, вивчаючи іонізуючу здатність радіоактивного випромінювання, виявив, що воно неоднорідне й складається
із двох частин, які він назвав альфа- і бета-променями.
Йому вдалося довести, що α -промені є потоком ядер атомів Гелію. Того ж року А. Беккерель довів, що β -промені є потоком електронів.
1900 р. французький фізик П. Віллард установив, що до складу
радіоактивного випромінювання входить і третя складова, яку він
назвав γ -променями. Вивчення γ -променів показало, що вони являють собою електромагнітні хвилі, довжина яких менше, ніж
у рентгенівських променів. Таким чином, було встановлено, що радіоактивне випромінювання складається з α -, β - і γ -променів.
1903 р. Е. Резерфорд і його співробітник Ф. Содді вказали на те,
що явище радіоактивності супроводжується перетворенням одного
хімічного елемента в іншій, наприклад радію в радон.

3. Радіоактивність як свідчення складної будови атомів
Явище радіоактивності завжди супроводжується виділенням
енергії. Виявилося, що 1 г радію виділяє 600 Дж енергії, яку відносить α -, β - і γ -випромінювання.
Експериментальні дослідження показали, що на явище радіоактивності не чинять впливу такі зовнішні дії, які могли б вплинути на електронну оболонку атома (нагрівання, електричні й магнітні поля, хімічні сполуки, агрегатний стан і т. ін.). Отже, радіоактивність обумовлена лише структурою атома. З’ясувалося, що радіоактивність — це властивість деяких атомних ядер мимовільно перетворюватися в інші ядра з випусканням частинок.
Таким чином, мимовільне випромінювання речовиною α -, β і γ -частинок, поряд з іншими експериментальними фактами, послужило підставою для припущення, що атоми речовини є складними за структурою.

4. Радіоактивний розпад
Чим же пояснюється радіоактивність? Яке походження радіоактивних променів? І нарешті, що ж відбувається з речовиною під
час радіоактивного розпаду? У 1902–1903 рр. Ернест Резерфорд
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і його співпрацівник, англійський хімік Фредерик Содді припустили, що радіоактивність пов’язана з перетвореннями атомів радіоактивної речовини в інші атоми. Розрахунки показували, що радіоактивні речовини безупинно протягом тисячоріч випромінюють невеликі кількості енергії, практично не змінюючись. Так, 1903 р. П’єр
Кюрі визначив, що 1 г радію виділяє за 1 год близько 582 Дж енергії.
Звідки ж береться енергія, на виділення якої не мають жодного впливу всі відомі впливи? Очевидно, за радіоактивності речовина зазнає якихось глибоких змін, цілком відмінних від звичайних
хімічних перетворень. Було зроблене припущення, що перетворень
зазнають самі атоми.
Після того як 1911 р. Резерфордом була запропонована ядерна
модель атома, стало очевидним, що власне ядро зазнає зміни під
час радіоактивних перетворень.
Таким чином, було виявлено, що в результаті атомного перетворення утворюється цілком нова речовина, що повністю відрізняється за своїми фізичними і хімічними властивостях від первісної речовини. Ця нова речовина, однак, сама також нестійка й зазнає перетворень з випусканням характерного радіоактивного випромінювання.
Радіоактивність являє собою мимовільне перетворення одних
атомних ядер в інші, що супроводжується випусканням різних частинок.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.

Перший рівень
Перелічте факти і явища, що підтверджують складну будову
атома.
Як стали називати здатність атомів деяких хімічних елементів
до мимовільного випромінювання?
Яке із трьох α , b і γ -випромінювань не відхиляють магнітне
й електричне поля?
Про що свідчить явище радіоактивності?

Другий рівень
1. Яка частина атома — ядро чи електронна оболонка — зазнає
зміни під час радіоактивного розпаду? Чому ви так вважаєте?
2. Чому встановити природу α -променів виявилося набагато
складніше, ніж β -променів?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Вузький пучок β -випромінювання в однорідному магнітному
полі помітно розширюється. Про що це свідчить?
2. Чи належить радіоактивність до рідкісного явища? Наведіть
факти, що підтверджують вашу відповідь.

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте за рисунком напрямок індукції магнітного поля й напрямку сил Лоренца, які діють на α -, і β -частинки. Перевірте,
чи виконується правило лівої руки.

α γ

β

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Радіоактивність — здатність атомів деяких хімічних елементів
до мимовільного випромінювання.
yy Радіоактивне випромінювання складається з α -, β - і γ -про
менів.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 56 (п. 1); підр-2: § 28 (п. 1).
2. Зб.: № 17.10; 17.24; 17.25; 17.26; 17.47.
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УРОК 9/86
Тема. Радіоактивні перетворення
Мета уроку: розкрити природу радіоактивних перетворень; ознайо
мити учнів з радіоактивними сімействами.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Радіоактивність.
2. Види радіоактивного випромінювання

Контроль
знань

3 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Правило зміщення під час α -розпаду.
30 хв 2. Правило зміщення під час β -розпаду.
3. Радіоактивні сімейства

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Правило зміщення під час α -розпаду
Знайдемо правило, відповідно до якого змінюються масове й зарядове числа ядра під час α -розпаду (випускання α -частинок).
Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випущенням α -частинок, називаються α -розпадом.
Оскільки α -частинка є ядром Гелію, рівняння α -розпаду в загальному вигляді можна записати так:
A
A –4
4
Z X → Z –2Y + 2 He.
Альфа-розпад зменшує масове число на 4, а зарядове число на 2,
тобто переміщає елемент на дві клітинки до початку періодичної
222
4
системи. Наприклад, 226
88 Rd →
86 Rn + 2 He .

2. Правило зміщення під час β -розпаду
Під час β -розпаду ядра з нього вилітає електрон. При цьому загальне число нуклонів у ядрі залишається колишнім, тобто масове
число ядра не змінюється. Заряд же ядра збільшується на e, тому
що електрон заряджений негативно.
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Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випусканням β -частинок, називаються β -розпадом.
Під час β -розпаду: ZA X → Z +1A Y + –10 e.
Бета-розпад не змінює масового числа, а зарядове число збільшує на 1, тобто зміщує елемент на одну клітинку ближче до кінця
періодичної системи.
Наприклад, 31 H → 32 He + –10 e.
Може виникнути питання: чому з ядра вилітають електрони,
якщо воно складається тільки з нуклонів, тобто протонів і нейтронів? Справа в тому, що один із нейтронів ядра, випустивши електрон, перетворюється в протон.
α -розпад і β -розпад є наслідками двох законів збереження, що
виконуються під час радіоактивних перетворень,— збереження
електричного заряду й масового числа:
¾¾ сума зарядів (масових чисел) продуктів розпаду дорівнює заряду (масовому числу) вихідного ядра.
Під час γ -випромінювання з ядра вилітає фотон, що не має
електричного заряду. Число нуклонів при цьому не змінюється.
Отже, за γ -випромінювання зарядове число ядра не змінюється,
тобто ядро залишається ядром того ж самого хімічного елемента
з тим самим масовим числом.
Необхідно відзначити, що під час β -розпаду, крім електрона,
вилітає ще одна частинка — електронне антинейтрино 00 νe , властивості якої ми розглянемо пізніше.
n → 11 p +

1
0

0
−1

e + 00 νe .

3. Радіоактивні сімейства
Ядра, які виникли в результаті радіоактивного розпаду також
радіоактивні. Так виникає ланцюжок радіоактивних перетворень,
і ядра, пов’язані із цим ланцюжком, утворюють радіоактивний ряд
або радіоактивне сімейство.
¾¾ Елементи, які становлять ланцюжок перетворень, називають радіоактивним рядом.
Перетворення тривають, поки не виникає стабільне ядро (це
може відбутися після 10–15 радіоактивних перетворень).

418

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

У природі існують три радіоактивних сімейства: сімейство
232
235
Урану 238
92 U ; сімейство Торію
90Th й сімейство Актинію 89 Ac . Сі208
мейство Урану закінчується свинцем 206
82 Pb ; Торію — 82 Pb ; Акти207
нію — 82 Pb . Вимірявши кількість свинцю в урановій руді, можна
встановити вік цієї руди.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Якісні питання
1. Які з відомих вам законів збереження виконуються під час радіоактивного розпаду?
2. Чи можна стверджувати, що під час β -розпаду з ядра вилітає
електрон? Чому?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте, ядро якого хімічного елемента X утвориться в результаті такої реакції β -розпаду: 146 C → X + –10 e ?
2. Ядро ізотопу 211
83 Bi вийшло з іншого ядра після послідовних
α - і β -розпадів. Що це за ядро?
3. Скільки α - і β -розпадів відбувається в результаті перетворення радію-226 у свинець-206?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випущенням α -частинок, називаються α -розпадом:
A
A –4
4
Z X → Z –2Y + 2 He.
yy Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випусканням β -частинок, називаються β -розпадом:
A
A
0
Z X → Z +1Y + –1 e.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 56 (п. 2, 3, 4); підр-2: § 28 (п. 1).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.11; 17.12; 17.13; 17.27.
		
Рів2 № 17.28; 17.29; 17.30.
		
Рів3 № 17.50; 17.51; 17.52; 17.53.
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УРОК 10/87
Тема. Закон радіоактивного розпаду
Мета уроку: ознайомити учнів із законом радіоактивного розпаду;
показати його статистичний характер.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
1. Правило зміщення під час α -розпаду.
2. Правило зміщення під час β -розпаду.
3. Радіоактивні сімейства

Контроль
знань

5 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Період напіврозпаду.
2. Закон радіоактивного розпаду.
28 хв
3. Зв’язок сталої напіврозпаду з інтенсивністю
радіоактивного випромінювання

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Період напіврозпаду
Якщо взяти закриту скляну колбу, що містить певну кількість
радону, то виявиться, що приблизно за 57 с кількість радону в колбі зменшиться вдвічі. Ще через 57 с із кількості радону, що залишилася, залишиться теж половина, і т. ін. Досвід показує, що
¾¾ для кожного виду радіоактивних ізотопів існує період напіврозпаду —
проміжок часу, упродовж якого розпадається половина початкового
числа атомів.
Будемо позначати період напіврозпаду T.
Наприклад, період напіврозпаду ізотопу Урану 238
92 U дорівнює
235
4,5 млрд років, а ізотопу 92 U — «усього» 700 млн років, тобто приблизно в шість із половиною разів менше. Це розходження в періоді
напіврозпаду пояснює, чому ізотопу 235
92 U в земній корі в 140 разів
менше, ніж 238
U:
«повернувшись»
у
часі,
можна сподіватися, що
92
цих ізотопів Урану було нарівно приблизно 6 млрд років тому (приблизно такий вік Сонячної системи).
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Період же напіврозпаду радію 226
88 Ra , за геологічними мірками
дуже малий: усього лише 1600 років, тобто приблизно в 3 млн разів
менше, ніж період напіврозпаду 238
92 U . Радій існує на Землі тільки
тому, що він під час радіоактивного розпаду урану постійно утворюється в невеликих кількостях.
Для характеристики радіоактивного розпаду часто використовують величину, яку називають сталою радіоактивного розпаду радіонукліда й позначають символом λ. Стала радіоактивного розпаду пов’язана з періодом напіврозпаду співвідношенням:
λ=

0,69
.
T

2. Закон радіоактивного розпаду
Знайдемо, за яким законом зменшується з часом число атомів
N певного ізотопу внаслідок радіоактивного розпаду — інакше кажучи, визначимо залежність N (t) .
Позначимо число атомів у початковий момент ( t = 0 ) як N0 ,
тобто N (0) = N0 . Через час t = T , що дорівнює періоду напіврозпаду, число атомів буде вдвічі менше від початкового: N (T ) = N0 2 .
Після закінчення кожного наступного проміжку часу T число
атомів зменшується вдвічі, тому N (2T ) = N0 22 , N (3T ) = N0 23
і так далі. Через час τ = Nt залишиться N (nT ) = N0 ⋅ 2− n атомів.
Оскільки n = t T , одержуємо закон радіоактивного розпаду:
N = N0 ⋅ 2
N
N0

0

T 2T 3T

t

−

t
T

.

Графік залежності N (t) наведений на
рисунку:
Період напіврозпаду — стала величина,
що не може бути змінена такими доступними впливами, як охолодження, нагрівання, тиск і т. ін. Для урану період напіврозпаду дорівнює 4,5 млрд років, для
радію — 1590 років, для радону — 3,825
доби, для радію-С — 1,5 ⋅ 10−4 c .

Атомна і ядерна фізика

421

Закон розпаду атомів не є законом, що управляє розпадом одного атома, тому що не можна вгадати, коли відбудеться цей розпад.
Розпад атома не залежить від його віку, тобто атоми «не старіють». Передбачити, коли відбудеться розпад даного атома, неможливо. Закон радіоактивного розпаду визначає середнє число атомів, що розпадаються за певний інтервал часу. Закон радіоактивного розпаду є статистичним законом.

3. Зв’язок сталої напіврозпаду з інтенсивністю
радіоактивного випромінювання
Із практичної точки зору важливою характеристикою процесу
радіоактивного розпаду є швидкість, з якою розпадається той або
інший радіонуклід.
Фізичну величину, що чисельно дорівнює кількості розпадів,
які відбуваються в певному радіонуклідному зразку в одиницю
часу, називають активністю радіонуклідного зразка.
Активність радіонуклідного зразка позначають символом A .
Одиниця активності в СІ — бекерель (Бк).
1 Бк — це активність такого зразка, у якому за 1 с відбувається 1 акт розпаду.
Але 1 Бк — це дуже маленька активність, тому використовують
позасистемну одиниці активності — кюрі (Кі):
1 Кі = 3,7 ⋅1010 Бк.
Якщо в цей момент часу в зразку міститься деяка кількість N
атомів радіонукліда, то активність A цього радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою:
A = λN.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Чому не визначають час повного розпаду всіх ядер?
2. Чи справедливо те, що чим довше існує атом, тим більше ймовірність його розпаду?
3. Для ядра якого нукліда (з великим чи малим періодом напіврозпаду) імовірність розпаду протягом найближчої години більше?
4. Чому радіоактивність урану за кілька років помітно не змінюється?
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2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Визначте масу радію-226, що міститься в радіонуклідному зразку, якщо активність радію становить 5 Кі.
Розв’язання. Активність зразка A = λN. Оскільки N = νNA ,
m
а ν = m / M, то N =
⋅ NA . Підставимо вираження для N у формуM
λmNA
лу активності: A =
.
M
AM
Звідси m =
.
λNA
Перевіривши одиниці величин і підставивши чисельні значення, одержуємо, що в радіоактивному зразку міститься 5,07 г радію-226.
2. Кількість атомів радіоактивного нукліда зменшилася в 4 рази
протягом 50 хвилин. Визначте період напіврозпаду цього нукліда.
3. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда дорівнює 1 година. Скільки відсотків початкової кількості атомів залишилося
через 10 годин?
4. Скільки відсотків радіоактивних атомів розпадеться протягом
половини періоду напіврозпаду?
5. Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо впродовж 12 год у середньому розпадається 7500 атомів з 8000?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Для кожного виду радіоактивних ізотопів існує період напіврозпаду — проміжок часу, за який розпадається половина початкового числа атомів.
t
−
yy Закон радіоактивного розпаду: N = N0 ⋅ 2 T .
yy Розпад атома не залежить від його віку, тобто атоми «не ста
ріють».

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 57; підр-2: § 28 (п. 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.14; 17.15.
		
Рів2 № 17.38; 17.39; 17.40; 17.41.
		
Рів3 № 17.67, 17.68; 17.69; 17.70.
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УРОК 11/88
Тема. Методи реєстрування іонізувального випромінювання
Мета уроку: ознайомити учнів із сучасними методами виявлення
й дослідження заряджених частинок.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ

4 хв

1. Період напіврозпаду.
2. Закон радіоактивного розпаду.
3. Зв’язок сталої напіврозпаду з інтенсивністю
радіоактивного випромінювання

Демонстрації

4 хв

1. Будова і принцип дії лічильника Гейгера—
Мюллера.
2. Спостереження треків частинок у камері Вільсона.
3. Фотографії треків заряджених частинок
у бульбашковій камері

Вивчення
нового
матеріалу

1. Будова і принцип дії лічильника Гейгера—
Мюллера.
2. Іонізаційна камера.
25 хв
3. Камера Вільсона.
4. Бульбашкова камера.
5. Метод товстошарових фотоемульсій

Контроль
знань

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання.
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Будова і принцип дії лічильника Гейгера–Мюллера
Всі сучасні реєстрації ядерних частинок і випромінювань можна розбити на дві групи:
а) обчислювальні методи, засновані на використанні приладів, що
вважають число частинок того або іншого типу;
б) трекові методи, що дозволяють відтворити слід частинки.
Лічильник Гейгера–Мюллера — один із найважливіших приладів
для автоматичного рахунку частинок. Дія лічильника заснована на
ударній іонізації. Заряджена частинка пролітає в газі, відриваючи
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від атомів електрони, і створює позитивні іони й вільні електрони.
Електричне поле між анодом і катодом прискорює електрони до
енергій, за яких починається іонізація. Лічильник Гейгера–Мюллера застосовують в основному для реєстрації електронів і γ -випромінювань.

2. Іонізаційна камера
Така камера дозволяє вимірювати дози іонізувального випромінювання. Зазвичай це циліндричний конденсатор, між обкладками якого перебуває газ. Між обкладками прикладають високу напругу. За відсутності іонізувального випромінювання струм практично відсутній, а в разі опромінення газу в ньому з’являються
вільні заряджені частинки (електрони й іони) і протікає слабкий
струм. Цей слабкий струм підсилюють і вимірюють. Сила струму
характеризує іонізувальну дію випромінювання ( γ -кванти).

3. Камера Вільсона
Набагато більші можливості для вивчення мікросвіту дає створена 1912 р. камера Вільсона. У цій камері швидка заряджена частинка залишає слід, який можна спостерігати безпосередньо або
фотографувати.
Дія камери Вільсона заснована на конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапельок води. Ці іони створює
уздовж своєї траєкторії заряджена рухома частинка. Крапельки
утворюють видимий слід частинки, що пролетіла, — трек.
Інформація, яку дають треки в камері Вільсона, значно повніша за ту, яку можуть дати лічильники. За довжиною треку можна
визначити енергію частинки, а за кількістю крапельок на одиницю
довжини треку оцінюють її швидкість.
Російські фізики П. Л. Капіца й Д. В. Скобельцин запропонували поміщати камеру Вільсона в однорідне магнітне поле. Магнітне
поле діє на заряджену рухому частинку з певною силою. Ця сила
викривляє траєкторію частинки, не змінюючи модуля її швидкості. За кривиною треку можна визначити відношення заряду частинки до її маси.
Зазвичай треки частинок у камері Вільсона не тільки спостерігають, але й фотографують.
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4. Бульбашкова камера
1952 р. американський учений Д. Глейзер запропонував використовувати для виявлення треків частинок перегріту рідину.
У цій рідині на іонах, що утворюються під час руху швидкої зарядженої частинки, виникають бульбашки пари, що дають видимий
трек. Камери такого типу були названі бульбашковими.
Перевага бульбашкової камери перед камерою Вільсона обумовлена більшою густиною робочої речовини. Пробіги частинок
внаслідок цього виявляються досить короткими, і частинки навіть великих енергій «застрягають» у камері. Це дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки й зумовлені нею
реакції.
Треки в камері Вільсона й бульбашковій камері — одне з голов
них джерел інформації про поводження й властивості частинок.

5. Метод товстошарових фотоемульсій
Найбільш дешевим методом реєстрування частинок і випромінювань є фотоемульсійний. Він базується на тому, що заряджена
частинка, рухаючись у фотоемульсії, руйнує молекули бромистого
срібла в тих зернах, крізь які вона пройшла. Під час проявлення
в кристаликах відновлюється металеве срібло й ланцюжок зерен
срібла утворює трек частинки. За довжиною й товщиною треку
можна оцінити енергію й масу частинки.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чи можна за допомогою камери Вільсона реєструвати незаряджені частинки?
2. Які переваги має бульбашкова камера порівняно з камерою
Вільсона?
Другий рівень
1. Чому не реєструються альфа-частинки за допомогою лічильника Гейгера–Мюллера?
2. Які характеристики частинок можна визначити за допомогою
камери Вільсона, поміщеної в магнітне поле?
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ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Як за допомогою камери Вільсона можна визначити природу
частинки, що пролетіла в камері, її енергію, швидкість?
2. З якою метою камеру Вільсона іноді перегороджують шаром
свинцю?
3. Де більше довжина вільного пробігу α -частинки: біля поверхні
Землі або у верхніх шарах атмосфери?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. На рисунку показаний трек α -частинки,
що рухалася в однорідному магнітному полі
магнітною індукцією 100 мТл, напрямленому перпендикулярно до площини рисунка.
Відстань між лініями сітки на рисунку дорівнює 1 см. Яка швидкість частинки?
2. Показана на рисунку фотографія отримана в камері Вільсона, наповненій водяною парою.
Яка частинка могла пролетіти
через камеру Вільсона? Стрілкою показано напрямок початкової швидкості частинки.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 58; підр-2: § 28 (п. 3).
2. Зб.: № 17.49; 17.77; 17.78; 17.79; 17.80.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 14.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 14
«АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНІ СИЛИ. РАДІОАКТИВНІСТЬ»
Завдання 1 (1,5 бала)
Відбувся α -розпад радію 226
88 Ra.
А Число протонів у ядрі зменшилося на 1.
Б Утворилося ядро з атомним номером 90.
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Утворилося ядро з масовим числом 224.
Утворилося ядро атома іншого хімічного елемента.

Завдання 2 (2,5 бала)
Для реєстрування заряджених частинок використовують камеру Вільсона.
А Камера Вільсона дозволяє визначити тільки кількість частинок, що пролетіли.
Б За допомогою камери Вільсона можна реєструвати нейт
рони.
В Заряджена частинка, що пролетіла через камеру Вільсона,
спричиняє кипіння перегрітої рідини.
Г Помістивши камеру Вільсона в магнітне поле, можна визначити знак заряду частинок, що пролітають.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Протон.
Б Нейтрон.
В Ізотопи.
Г Альфа-частинка.
1 Нейтральна частинка, утворена одним протоном і одним
нейтроном.
2 Позитивно заряджена частинка, утворена двома протонами
й двома нейтронами. Ідентична ядру атома Гелію
3 Частинка, що не має електричного заряду і має масу
1,67 ⋅ 10−27 кг.
4 Частинка з позитивним зарядом, що дорівнює за модулем
заряду електрона і масою 1,67 ⋅ 10−27 кг.
5 Ядра з однаковим електричним зарядом, але різної маси.

Завдання 4 (5 балів)
Який ізотоп утворюється з урану 239
92 U після двох β -розпадів
і одного α -розпаду? Запишіть рівняння реакції.
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УРОК 12/89
Тема. Лабораторна робота № 7 «Дослідження треків заряджених час
тинок по фотографіях»
Мета уроку: навчитися аналізувати фотографії треків заряджених
частинок.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: фотографії треків заряджених частинок у підручнику,
тонкий папір, олівець, лінійка.
ХІД РОБОТИ
1. Поясніть, чому треки 1, 2 і 3 на рисунку а мають форму спіралей (камера Вільсона перебуває в однорідному магнітному полі,
індукція якого перпендикулярна до площини рисунка). Укажіть напрямок руху атомного ядра, якому належить трек 1,
і напрямок індукції магнітного поля.
а

б

2. Виміряйте початковий радіус кривини r2 треку 2 на рисунку а.
Для цього перенесіть рисунок на тонкий папір, проведіть дві
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хорди й перпендикуляри до середини цих хорд. Точку перетинання цих перпендикулярів можна вважати центром кривини
траєкторії.
3. Виміряйте таким точно способом початковий радіус кривизни
r3 треку 3 на рисунку а. Порівняйте радіуси r2 і r3 . Яка частинка могла залишити трек 3, якщо трек 2 належить α -частинці?
Відомо, що початкові швидкості обох частинок однакові.
4. На рисунку б показані треки частинок, які вилітають зі свинцевої пластинки 1 усередині камери Вільсона внаслідок опромінення γ -квантами (камера Вільсона знову перебуває в однорідному магнітному полі, індукція якого перпендикулярна до площини рисунка). Перенесіть рисунок на тонкий папір. Виміряйте радіуси кривизни треків 2 і 3, порівняйте отримані значення.
Яка частинка могла залишити трек 3, якщо трек 2 належить
електрону?
5. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви вимірювали і який отримали результат.
Після закінчення уроку учням можна запропонувати виконати самостійну роботу № 14 «Атомне ядро. Ядерні сили. Радіоактивність».
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УРОК 13/90
Тема. Ядерні реакції
Мета уроку: ознайомити учнів з можливістю перетворення ядер хі
мічних елементів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Демонстрації

5 хв

Відеофрагменти фільму «Ядерні реакції»

Вивчення
нового
матеріалу

1. Ядерні реакції
28 хв 2. Енергетичний вихід ядерних реакцій
3. Термоядерна реакція

Закріплення
вивченого
матеріалу

1. Якісні питання
12 хв 2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ядерні реакції
1919 р. Резерфорд уперше здійснив штучне перетворення атомних ядер. Під час бомбардування ядер азоту α -частинками, які випускає радій, ядро Нітрогену перетворювалося в (нестабільне) ядро
ізотопу Оксигену й випускався протон:
14
4
17
1
7 N+ 2 He → 8 O+ 1 p.

¾¾ Зміни атомних ядер під час взаємодії їх одне з одним або іншими час-

тинками називаються ядерними реакціями.
Ядро являє собою «густе утворення», і коли в нього потрапляє
частинка, то вона не взаємодіє з якимсь одним нуклоном. Проникаючи в ядро, частинка «застрягає» у ньому, причому енергія частинки передається не одному, а багатьом нуклонам.
Захоплення ядром частинки, що потрапила в нього, призводить
до утворення проміжного, так званого складеного ядра. У цьому
полягає перший етап ядерної реакції.
Другий етап ядерної реакції — перетворення складеного ядра —
відбувається незалежно від захоплення падаючої частинки. Обидва етапи зображені схемою:
A1
Z1

X+a→

A2
Z2

Y→

A3
Z3

C + b,
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де

A1
Z1

X — вихідне ядро-мішень; a — налітаюча частинка;

складене ядро;

A3
Z3

A2
Z2

Y —

C — ядро, що є продуктом ядерної реакції; b —

частинка, що вилітає з ядра в результаті реакції. Можливе протікання реакції в один етап.
Щоб могла відбутися ядерна реакція, необхідно, щоб ядро й частинка (або два ядра) зблизилися на дуже малу відстань — таку, щоб
між ними почали діяти ядерні сили, що характеризуються малим радіусом дії.
Якщо обидві початкові частинки позитивно заряджені, то в разі
їх зближення між ними виникають великі електростатичні сили
відштовхування, для подолання яких необхідна велика початкова
енергія частинок.
Відкриття нейтрона докорінно змінило уявлення про умови протікання ядерних реакцій — виявилося, що для цього не
обов’язково потрібні частинки з великими кінетичними енергіями. Оскільки нейтрон не має електричний заряд, він не відштовхується від ядра й безперешкодно проникає в нього, зумовлюючи
ядерну реакцію.
Під час ядерних реакцій обов’язково виконуються різні закони
збереження (наприклад, закон збереження енергії, імпульсу, заряду, маси й ін.).
Всі ядерні реакції можна класифікувати:
yy за видом взаємодії:
а) під дією заряджених частинок;
б) під дією нейтронів.
yy за енергетичним виходом:
а) з виділенням енергії;
б) з поглинанням енергії.

2. Енергетичний вихід ядерних реакцій
Ядерні реакції можуть відбуватися як із поглинанням енергії,
так і з виділенням енергії. Тип реакції легко визначити за масами
ядер або частинок, що вступають у реакцію і є продуктами цієї реакції. Якщо сумарна маса ядер і частинок зменшується після реакції на ∆m, то енергія спокою зменшується на ∆E = ∆mc2 . Відповідно до закону збереження енергії саме така енергія повинна виділитися внаслідок ядерної реакції. У такому випадку говорять про
енергетичний вихід ∆E ядерної реакції.
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Якщо сумарна маса ядер і частинок збільшується після реакції
на ∆m, то енергія спокою збільшується на ∆E = ∆mc2 , тобто відповідна енергія за такої реакції поглинається. Якщо не враховувати
енергію γ -квантів, то кінетична енергія продуктів реакції повинна
бути на ∆E менше від кінетичної енергії ядер і частинок, що вступили в реакцію.
Енергетичний вихід реакції можна визначити й за різницею сумарної енергії зв’язку ядер, що утворюються й вихідних.
Енергія ядерної реакції: Q = 931,5 ∑ Mi − ∑ Mk МеВ,
де

∑M

i

(

)

— сума мас частинок, що вступають у ядерну реакцію;

∑M

— сума мас частинок, що утворюються, в а. о. м.
Якщо Q > 0 — реакція називається екзоенергетичною, тому що
йде з виділенням енергії.
Якщо Q < 0 — реакція називається ендоенергетичною і для її порушення необхідно затратити енергію (наприклад, прискорити
частинки, тобто передати їм достатню кінетичну енергію).
Відповідно до закону збереження енергії «поглинання» і «виділення» енергії слід сприймати тільки в тому розумінні, що під
час ядерних реакцій відбувається перетворення одного виду енергії в іншій: у разі поглинання енергії кінетична енергія початкових
частинок перетворюється у внутрішню енергію ядра, а в разі виділення енергії початкова внутрішня енергія ядра частково перетворюється в кінетичну енергію частинок, що утворюються.
Хімічні реакції також можуть відбуватися з поглинанням і виділенням енергії (наприклад, горіння). Однак порівняння масштабів
виділення енергії під час ядерних і хімічних реакцій дає такий результат: під час повного ділення ядер одного грама урану виділяється стільки ж енергії, скільки під час згоряння трьох тонн вугілля.
k

3. Термоядерна реакція
Ядерна енергія вивільнюється не тільки в ядерних реакціях ділення важких ядер, але й у реакціях з’єднання легких атомних
ядер. Так, наприклад, маса спокою ядра Гелію значно менше від
суми мас спокою двох ядер важкого Гідрогену, на які можна розділити ядро Гелію.
Це означає, що під час злиття легких ядер маса спокою зменшується, отже, повинна виділятися значна енергія. Але для з’єднання
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однойменно заряджених протонів необхідно подолати кулонівські
сили відштовхування, що можливе за досить великих швидкостей
частинок, що зіштовхуються. Подібного роду реакції злиття легких ядер можуть протікати тільки за дуже високих температур.
Тому вони називаються термоядерними.
¾¾ Термоядерні реакції — це реакції злиття легких ядер за дуже високої
температури.
Необхідні умови для синтезу ядер Гелію із протонів є в надрах
зір. На Землі термоядерна реакція синтезу здійснюється під час
проведення експериментальних термоядерних вибухів.

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Які закони збереження виконуються під час ядерних реакцій?
2. Чому під час реакцій ділення важких ядер виділяється енергія?
3. Чому нейтрони виявляються найбільш зручними частинками
для бомбардування атомних ядер?
4. Чому під час ділення ядер Урану виділяється енергія?
Другий рівень
1. У чому полягає головна відмінність ядерних реакцій на нейтронах
від ядерних реакцій, спричинених зарядженими частинками?
2. Згоряє шматок паперу. Чи є горіння ядерною реакцією?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. Відбувся мимовільний розпад ядра. Виділилася чи поглинулася енергія під час цього розпаду? Відповідь обґрунтуйте.
Розв’язання. Виділилася. У результаті мимовільного розпаду
ядро переходить у стан з меншою енергією — у більш стійкий стан.
2. Для чого потрібні в ядерних реакціях прискорювачі?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Напишіть відсутні позначення в таких ядерних реакціях:
27
1
4
13 Al + 0 n → ? + 2 He ,
55
25

Mn + ? →

55
26

Fe + 01n.
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2. Визначте енергію, що виділяється під час ділення 4,7 г чистого Урану-235. Уважайте, що під час кожного ділення ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ. Визначте масу бензину, що під
час згоряння виділяє таку саму енергію. Питома теплота згоряння бензину 44 МДж/кг.
3. Ядро Урану 235
92 U поглинає один нейтрон і ділиться на два осколки й чотири нейтрони. Один з осколків — ядро 137
55 Cs. Ядром
якого ізотопу є другий осколок?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Зміни атомних ядер під час взаємодії їх одне з одним або іншими частинками називаються ядерними реакціями.
yy Енергетичним виходом ядерної реакції називають різницю
енергії спокою частинок до й після реакції.
yy Якщо Q > 0 — реакція називається екзоенергетичною, тому що
йде з виділенням енергії.
yy Якщо Q < 0 — реакція називається ендоенергетичною і для її
порушення необхідно затратити енергію.
yy Термоядерні реакції — це реакції злиття легких ядер за дуже
високої температури.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 56 (п. 4, 5); підр-2: § 29 (п. 1, 2).
2. Зб.:
		
Рів1 № 17.32; 17.33; 17.34; 17.35.
		
Рів2 № 17.36; 17.37; 17.61; 17.62.
		
Рів3 № 17.63, 17.64; 17.65; 17.66.
3. Д: підготуватися до самостійної роботи № 15.

ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 14 «ЯДЕРНІ
РЕАКЦІЇ Й ЕНЕРГІЯ ЗВ’ЯЗКУ ЯДЕР. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА»
Завдання 1 (1,5 бала)
У результаті влучення нейтрона в ядро Алюмінію 27
13 Al утворюється α -частинка і ядро деякого елемента.
А α -частинка являє собою ядро атома важкого Гідрогену.
Б Атомний номер ядра, що утворилося, більше 12.
1
24
4
В Рівняння реакції має вигляд 27
13 Al + 0 n → 11 Na+ 2 He .
27
0
25
2
Г Рівняння реакції має вигляд 13 Al + 1 n → 13 Al+ 1 H .
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Завдання 2 (2,5 бала)
Ядра тритію 31 H за дуже високої температури вступають у ядерну реакцію синтезу, у результаті якої утворюється нове ядро й два
нейтрони.
А Рівняння реакції має вигляд 31 H + 31 H → 42 H + 2 01n .
Б
В
Г

3
3
4
1
Рівняння реакції має вигляд 1 H + 1 H → 2 He + 2 0 n .
У результаті реакції сумарна маса спокою частинок збільшується.
У результаті реакції утворюється два протони.

Завдання 3 (3 бали)
Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.
А Реакції синтезу.
Б Реакції ділення.
В Керовані ланцюгові ядерні реакції.
Г Термоядерні реакції.
1 Реакції злиття легких ядер за дуже високої температури.
2 Розщеплення ядра на менш масивні ядра.
3 Утворення ядра з менш масивних ядер.
4 Реакції, у яких число ядер, що діляться, може збільшуватися з часом.
5 Реакції, що проходять стаціонарно, у яких число ядер, що
діляться, залишається постійним.

Завдання 4 (5 балів)
Користуючись довідковими таблицями, обчисліть енергію зв’яз
ку ядра Карбону 136 C.
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УРОК 14/91
Тема. Елементарні частинки
Мета уроку: дати поняття про елементарні частинки та їхні власти
вості.
Тип уроку: комбінований урок.
ПЛАН УРОКУ
Самостійна робота № 15 «Ядерні реакції
й енергія зв’язку ядер. Ядерна енергетика»

Контроль
знань

15 хв

Вивчення
нового
матеріалу

1. Які частинки слід вважати елементарними?
25 хв 2. Класифікація елементарних частинок.
3. Кварки

Закріплення
вивченого
матеріалу

5 хв

1. Якісні питання.
2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Які частинки слід вважати елементарними?
Дотепер ми оперували в основному чотирма частинками: електрон, протон, нейтрон і фотон. Але для пояснення експериментів
з опроміненням нейтронами протонів знадобилося припущення
про існування мезонів. Цю частинку «придумав» японський фізик
Х. Юкава. Дослідження β -розпаду змусили В. Паулі «знайти»
частинку-фантом — нейтрино.
1928 року англійський фізик Поль Дирак, розв’язуючи задачу
про рух електрона зі швидкістю, наближеною до швидкості світла,
висловив ідею про можливості існування в природі античастинки
електрона — позитрона.
Елементарні частинки, у точному значенні цього терміна,— це
первинні, далі нерозкладні частинки, з яких, за припущенням,
складається вся матерія.
Як помітив італійський фізик Енріко Фермі, поняття «елементарний» стосується скоріше рівня наших знань, ніж природи частинок. У міру того як розвивалася наука, багато елементарних частинок переходили в розряд неелементарних.
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Елементарні частинки сучасної фізики не задовольняють строгого визначення елементарності, оскільки більшість із них, за сучасними уявленнями, є складеними системами. Загальна властивість цих систем полягає в тому, що вони не є атомами або ядрами
(виняток становить протон). Тому іноді їх називають суб’ядерними
частинками.

2. Класифікація елементарних частинок
Коли кількість відомих елементарних частинок досягла кількох сотень, постала необхідність створити класифікацію частинок.
Насамперед, всі частинки розділили за масою. За аналогією з Періодичною системою хімічних елементів всі елементарні частинки
було розбито на три групи.
У першій групі виявилася тільки одна частинка — фотон з нульовою масою. У другу групу ввійшли відносно легкі частинки, які
були названі лептонами. Третя група частинок — найбільш важких — дістала назву адронів.
Подальші дослідження показали, що частинки об’єднані в групи не тільки через розбіжності в їхніх масах, а й відповідно до їхньої здатності до фундаментальних взаємодій. В електромагнітній
взаємодії беруть участь всі частинки, що мають електричний заряд. Носіями електромагнітної взаємодії є фотони.
У слабкій взаємодії беруть участь всі елементарні частинки,
крім фотонів. До адронів відносять частинки, які здатні до сильної
взаємодії. Адронів більше, ніж лептонів, але майже всі адрони є нестабільними. Адрони діляться на мезони й баріони.

3. Кварки
Відповідно до теорії американських фізиків Гелл-Манна
й Цвейга, всі адрони складаються із кварків, а також антикварків.
У дослідах з вивчення розсіювання дуже швидких електронів
на протонах і нейтронах було з’ясовано, що більша частина електронів проходить крізь протони й нейтрони, не зазнаючи істотних
відхилень, а незначна їх частина сильно розсіюється на якихось
центрах. Цей результат схожий на результат дослідів Резерфорда
з розсіювання α -частинок. Для пояснення таких властивостей
адронів 1964 року була розроблена модель, що дістала назву теорія
кварків.
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Кварками вчені назвали три «дійсно» елементарні частинки,
з яких будуються всі адрони. Щоб пояснити властивості адронів,
довелося припустити існування шести різних кварків, які позначають u , d s , c , b , t .
Всі відомі баріони можна «сконструювати», об’єднавши три
кварки різних кольорів, а всі відомі мезони — об’єднавши один
кварк і один антикварк. Кваркову теорію вважають доведеною експериментально. Всі способи одержати вільні кварки виявилися невдалими. Теорія пояснює це тим, що для звільнення кварка необхідна величезна енергія. Якщо бомбардувати адрони дедалі швидшими частинками, то енергія буде затрачуватися на народження
нових пар «кварк–антикварк», а звільнення окремих кварків не
відбуватиметься.
Відповідно до сучасних уявлень, саме шість кварків і шість лептонів є найменшими «цеглинками» речовини. Як бачимо, природа має досить різноманітні «цеглинки». Залишається ще дуже багато питань до природи. Одне з них: чим пояснити спектр мас елементарних частинок? Пошук загальних закономірностей триває...

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перший рівень
1. Чи означає розпад частинки на дві (або більшу кількості інші
частинки), що вона складалася з декількох частинок?
2. Які частинки беруть участь у сильних взаємодіях?
3. Яка взаємодія характеризує процеси, що відбуваються з лептонами?
Другий рівень
1. Які елементарні частинки називають стабільними? Назвіть стабільні частинки.
2. Які фундаментальні фізичні закони дозволяють (або забороняють) ті або інші перетворення елементарних частинок?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Якісні питання
1. І атом Гідрогену, і нейтрон можуть розпадатися на протон
і електрон. Чому ж атом Гідрогену не вважають елементарною
частинкою, а нейтрон зараховують до них?
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2. Під час розпаду вільного нейтрона народжуються протон й інші
частинки. Чому ж розпад вільного протона з утворенням нейтрона неможливий?

2. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Чи може вільний електрон поглинути фотон?
Розв’язання. Не може, оскільки за такого процесу не можуть одночасно виконуватися закони збереження імпульсу й енергії. Щоб
переконатися в цьому, найпростіше перейти в систему відліку,
у якій електрон після поглинання фотона перебуватиме у стані спокою. У цій системі відліку виходить, що початкова кінетична енергія електрона й енергія фотона просто «зникли».
2. Нарисуйте схеми атомів Гелію й Антигелію, укажіть, з яких
елементарних частинок вони складаються.
3. Чи може один γ -квант у вакуумі перетворитися в пару електрон–позитрон?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
yy Елементарні частинки діляться на такі групи: фотон, лептони;
адрони. До адронів належать частинки, здатні до сильної взаємодії, до лептонів — частинки, не здатні до сильної взаємодії.
yy Відомі такі види фундаментальних взаємодій:
99 гравітаційна (її носії — гіпотетичні частинки гравітони);
99 електромагнітна (її носії — фотони);
99 сильна (її носії — глюони);
99 слабка (її носії — бозони).

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 59; підр-2: § 29 (п. 3)
2. Зб.:
		
Рів1 № 18.3; 18.4; 18.13; 18.15.
		
Рів2 № 18.16; 18.20; 18.21; 18.23.
		
Рів3 № 18.26; 18.27; 18.28; 18.29.
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УРОК 15/92
Тема. Узагальнювальний урок з теми «Атомна і ядерна фізика»
Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до те
матичного оцінювання знань.
Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного
оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.
Таке використання тестів дає можливість забезпечувати оперативний зворотний зв’язок й здійснювати вчителем оцінювання ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад,
1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає
страху одержати погану оцінку.
Розглянемо кілька прикладів таких задач.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ
E, еВ
0
–1,5
–3,4

n=3
n=2

–13,55

n=1

1. Скориставшись рисунком, визнач
те енергію фотона, поглиненого
атомом Гідрогену під час переходу
з основного стану на третій енергетичний рівень.
А 1,5 еВ.
Б 7,5 еВ.
В 12 еВ.
Г 13 еВ.

2. Атом Гідрогену перебуває в основному стані. Скориставшись
рисунком з попереднього завдання, визначте енергію, яку він
може поглинути.
А 1,5 еВ.
В 4,9 еВ.
Б 3,4 еВ.
Г 14 еВ.
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3. Під час переходу зі збудженого стану A в основний стан атом
послідовно випромінює два фотони, які відповідають довжині
хвилі 900 і 600 нм. Визначте довжину хвилі світла, що виникло
б внаслідок моментального переходу зі стану A в основний
стан.
А 300 нм.
В 750 нм.
Б 360 нм.
Г 1500 нм.
4. Дефект мас ядра становить 0,5 а. е. м. Визначте (приблизно)
енергію зв’язку цього ядра.
А 0,5 МеВ.
В 930 МеВ.
Б 470 МеВ.
Г 1,9 ГеВ.
5. Внаслідок з’єднання трьох ядер Гелію-4 у ядро Карбону-12 питома енергія зв’язку збільшилася від 7,07 МеВ до 7,68 МеВ/нуклон. Визначте енергетичний вихід цієї термоядерної реакції.
А 570 МеВ.
В 4,5 ГеВ.
Б 2,3 МеВ.
Г 6,8 ГеВ.
6. На скільки відсотків зменшується число радіоактивних атомів
за 4 періоди напіврозпаду?
А На 94 %.
В На 25 %.
Б На 75 %.
Г На 6 %.
7. Внаслідок радіоактивних розпадів радон-222 перетворився
в полоній-214. Скільки α -розпадів і скільки β -розпадів відбулося під час цього перетворення?
А 2 і 2.
Б 4 і 2.
В 2 і 4.
Г 2 і 1.
8. Визначте енергію, що виділяється внаслідок ділення 2,35 г урану-235. Уважайте, що під час ділення кожного ядра виділяється енергія 200 МеВ.
А 960 МДж.
Б 120 ГДж.
В 160 ГДж.
Г 192 ГДж.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 50–59. Уч-2: § 25–30.
2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Атомна і ядерна фізика».
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УРОК 16/93
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика»
Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з ви
вченої теми.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді
контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить
шість задач. Більш докладно про це можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.
Нижче пропоновано один із варіантів контрольної роботи № 6
«Атомна і ядерна фізика».

Завдання 1 (0,5 бала)
Відповідно до теорії Бора, атом може випромінювати світло під
час...:
А …руху електронів по орбітах в атомі.
Б …будь-якого прискореного руху електронів.
В …переходу на більш високий енергетичний рівень.
Г …переходу зі збудженого стану в основний.

Завдання 2 (1 бал)
У незбагаченому урані, навіть хімічно чистому, не може відбуватися ланцюгова реакція ділення, тому що...:
А …нейтрони, що вилітають під час ділення ядер, мають занадто малу енергію.
Б …під час ділення ядер утворюється недостатня кількість
нейтронів.
В …нейтрони поглинають в основному ядра Урану-235 без подальшого ділення.
Г …нейтрони поглинають в основному ядра Урану-238 без подальшого ділення.

Завдання 3 (1,5 бала)
Чому нейтрони виявляються найбільш зручними частинками
для бомбардування атомних ядер?
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Завдання 4 (2 бали)
а)
б)

Допишіть рівняння в ядерних реакціях:
198
1
198
80 Hg + 0 n → ? + 79 Au ;
9
12
1
4 Be + ? → 6 C + 0 n.

Завдання 5 (3 бали)
Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару).
До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.
А Рівняння α -розпаду.
Б Рівняння β -розпаду.
В Дефект мас.
Г Енергія зв’язку.
1 ∆M = Zmp + Nmn − Mя .
X→
X→

Y + −10 e .
Y + 42 He .

2
3
4

∆Eсв = ( Zmp + Nmn − Mя ) ⋅ с2 .

5

A1
Z1

A
Z
A
Z

A
Z +1
A −4
Z −2

X+a→

A2
Z2

Y→

A3
Z3

C + b.

Завдання 6 (4 бали)
Визначте дефект маси ядра атома Літію 73 Li в атомних одиницях маси й кілограмах.
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Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ УРОКИ
УРОК 1/94 і УРОК 2/95
Тема. Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й розвитку
суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини
Мета уроків: узагальнити відомості про розвиток фізики й поглядів
на наукову картину світу.
Тип уроків: урок закріплення знань.
ПЛАН УРОКІВ
1. Внесок фізиків у створення природничо-наукової картини світу.
2. Роль фізики в науково-технічному прогресі.
3. Сучасні уявлення про будову речовини.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Специфіка узагальнювальних уроків полягає в їхній світоглядній спрямованості. Дуже складно сконструювати урок так, щоб він
пройшов «на одному подиху» і був цікавий кожному учневі. Учитель повинен, використовуючи свої особисті можливості й можливості фізичного кабінету, сам добре підготуватися до цього уроку:
підібрати відео- й аудіозаписи, вірші, скористатися матеріалом Інтернету.
Упродовж майже 2500 років свого існування фізична наука
змогла розвинути загальні уявлення про природу, що поєднує знан
ня людей про мега-, макро- і мікросвіти. Починаючи з XIX сторіччя
фізики навчилися не тільки пояснювати відомі факти, але й виводити нові закони й, спираючись на них, розвивати нові галузі техніки.
Результати, отримані вченими-фізиками, застосовують в інших науках, наприклад у біології й хімії. Фізичні прилади й методи досліджень широко використовують у науці, промисловості,
сільському господарстві.
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ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (7 годин)
Уроки № 96-102
Список робіт фізичного практикуму, з яких учитель може вибрати будь-які 7 для виконання.
№
з/п

Тема роботи

1

Дослідження магнітного поля Землі

2

Дослідження магнітного поля соленоїда

3

Вимірювання ємності конденсатора

4

Визначення енергії зарядженого
конденсатора

5

Дослідження напівпровідникового діода

6

Дослідження транзистора

7

Дослідження відбиття й заломлення
світла

8

Визначення довжини світлової хвилі

9

Вивчення явища поляризації світла

10

Дослідження властивостей
електромагнітних хвиль

11

Вивчення будови дозиметра й складання
радіологічної карти місцевості

12

Визначення фокусної відстані й оптичної
сили лінзи

13

Моделювання радіоактивного розпаду

14

Визначення температурного коефіцієнта
опору металу

15

Дослідження залежності опору
напівпровідників від температури

16

Вимірювання індуктивності котушки

Резерв навчального часу: 3 години

Дата
проведення

ЗМІСТ
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Електродинаміка
1. Електричне поле
УРОК 1/1.
УРОК 2/2.
УРОК 3/3.
УРОК 4/4.
УРОК 5/5.
УРОК 6/6.
УРОК 7/7.
УРОК 8/8.
УРОК 9/9.
УРОК 10/10.
УРОК 11/11.

Абетка електростатики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Електричне поле. Напруженість електричного поля . . . . . . . . . . . . .  21
Робота з переміщення заряду в електростатичному полі . . . . . . . .  27
Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів . . . . . . . .  33
Розв’язування завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Провідники в електростатичному полі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Діелектрики в електростатичному полі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Електроємність. Конденсатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Енергія електричного поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Узагальнювальний урок з теми «Електричне поле» . . . . . . . . . . . . . .  69
Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле» . . . . . . . . . . . . . . .  72

2. Електричний струм
УРОК 1/12.
УРОК 2/13.
УРОК 3/14.
УРОК 4/15.
УРОК 5/16.
УРОК 6/17.
УРОК 7/18.
УРОК 8/19.
УРОК 9/20.
УРОК 10/21.
УРОК 11/22.
УРОК 12/23.
УРОК 13/24.
УРОК 14/25.
УРОК 15/26.
УРОК 16/27.

Електричний струм. Сила струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Послідовне й паралельне з’єднання провідників . . . . . . . . . . . . . . . .  82
ЕРС. Закон Ома для повного кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Наслідки із закону Ома для повного кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС
і внутрішнього опору джерела струму» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Робота й потужність електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Коефіцієнт корисної дії джерела струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Електричний струм у металах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Електричний струм у рідинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Електричний струм у газах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Електричний струм у напівпровідниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Напівпровідникові прилади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Лабораторна робота № 2 «Дослідження
електричного кола з напівпровідниковим діодом» . . . . . . . . . . . . . 140
Електричний струм у вакуумі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Узагальнювальний урок з теми «Електричний струм» . . . . . . . . . . 149
Тематичне оцінювання з теми «Електричний струм» . . . . . . . . . . . . 152

3. Електромагнітне поле
УРОК 1/28.
УРОК 2/29.
УРОК 3/30.
УРОК 4/31.

Магнітне поле струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Сила Ампера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Сила Лоренца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

447

Зміст
УРОК 5/32.
УРОК 6/33.
УРОК 7/34.
УРОК 8/35.
УРОК 9/36.
УРОК 10/37.
УРОК 11/38.
УРОК 12/39.
УРОК 13/40.
УРОК 14/41.
УРОК 15/42.

Явище електромагнітної індукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Правило Ленца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Закон електромагнітної індукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища
електромагнітної індукції» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Самоіндукція. Індуктивність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Енергія магнітного поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Вплив магнітного поля на живі організми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Магнітні властивості речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Електромагнітне поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітне поле» . . . . . . . . 213
Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітне поле» . . . . . . . . . 215

4. Електромагнітні коливання й хвилі
УРОК 1/43.
УРОК 2/44.
УРОК 3/45.
УРОК 4/46.
УРОК 5/47.
УРОК 6/48.
УРОК 7/49.
УРОК 8/50.
УРОК 9/51.
УРОК 10/52.
УРОК 11/53.
УРОК 12/54.
УРОК 13/55.
УРОК 14/56.
УРОК 15/57.
УРОК 16/58.

Коливальний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Коливальний контур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Період власних коливань у коливальному контурі . . . . . . . . . . . . . 228
Змінний електричний струм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Активний опір у колі змінного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Реактивний опір у колі змінного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Резонанс у колі змінного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Трансформатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Генератор незатухаючих електромагнітних коливань . . . . . . . . . . 259
Електромагнітні хвилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Принцип радіотелефонного зв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Поширення радіохвиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Радіолокація. Телебачення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Шкала електромагнітних хвиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Узагальнювальний урок з теми
«Електромагнітні коливання й хвилі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітні
коливання й хвилі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

5. Хвильова й квантова оптика
УРОК 1/59.
УРОК 2/60.
УРОК 3/61.
УРОК 4/62.
УРОК 5/63.
УРОК 6/64.
УРОК 7/65.
УРОК 8/66.
УРОК 9/67.
УРОК 10/68.

Розвиток уявлень про природу світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Прямолінійне поширення світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Відбиття світла. Плоске дзеркало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Заломлення світла. Повне відбиття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Лінзи. Побудова зображень у лінзах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Оптичні прилади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Дисперсія світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Інтерференція світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Застосування інтерференції світла. Розв’язування задач . . . . . . . . 346

448
УРОК 11/69.
УРОК 12/70.
УРОК 13/71.
УРОК 14/72.
УРОК 15/73.
УРОК 16/74.
УРОК 17/75.
УРОК 18/76.
УРОК 19/77.

Усі уроки фізики. 11 клас. Академічний рівень
Дифракція світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Лабораторна робота № 4 «Спостереження інтерференції
світла». Лабораторна робота № 5 «Спостереження
дифракції світла» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Поляризація світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Зародження квантової теорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Фотоефект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Тиск світла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Узагальнювальний урок з теми «Хвильова й квантова
оптика» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Тематичне оцінювання з теми «Хвильова й квантова
оптика» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Атомна і ядерна фізика
УРОК 1/78.
УРОК 2/79.
УРОК 3/80.
УРОК 4/81.
УРОК 5/82.
УРОК 6/83.
УРОК 7/84.
УРОК 8/85.
УРОК 9/86.
УРОК 10/87.
УРОК 11/88.
УРОК 12/89.
УРОК 13/90.
УРОК 14/91.
УРОК 15/92.
УРОК 16/93.

Постулати Бора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Спектри випромінювання атомів і молекул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Лабораторна робота № 6 «Спостереження
суцільного й лінійчастого спектрів речовини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Люмінесценція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Атомне ядро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Ядерні сили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Фізичні основи ядерної енергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Радіоактивність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Радіоактивні перетворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Закон радіоактивного розпаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Методи реєстрування іонізувального випромінювання. . . . . . . . . 423
Лабораторна робота № 7 «Дослідження треків заряджених
частинок по фотографіях» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Ядерні реакції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Елементарні частинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Узагальнювальний урок з теми «Атомна і ядерна фізика» . . . . . . . 440
Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика» . . . . . . . . 442

УРОК 1/94 і УРОК 2/95. Узагальнювальні уроки. Фізична картина світу.
Роль науки в житті людини й розвитку
суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини . . . . . . . . . . . 444
Уроки № 96-102. Фізичний практикум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

