ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ
Лабораторна робота №1.
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ
Мета роботи: експериментально дослідити характер
електростатичного поля; побудувати еквiпотенцiальнi лінії та
лінії напруженості електростатичного поля.
Обладнання: 1) кювета з рідиною; 2) електроди різної
форми; 3) мультиметр; 4) аркуш паперу та лінійка.
Теоретичні відомості
Електростатичним полем називають вид матерії,
завдяки якому взаємодіють нерухомі електричні заряди.
Електростатичне поле є окремим проявом стаціонарного
електромагнітного поля.
Взаємодію нерухомих точкових зарядів описує закон
Кулона: сили взаємодії F12 , F21 двох точкових зарядів q1 і
q2 , розташованих на відстані r , пропорційні добутку цих
зарядів, обернено пропорційні квадрату відстані між ними і
направлені вздовж прямої, що з’єднує ці заряди
qq
1
 1 22 ,
(1)
4 0 r
де  0 – електрична стала;  – відносна діелектрична
проникність речовини.
Електростатичне поле характеризується в кожній точці

простору вектором напруженості E , що є його силовою
характеристикою, i електростатичним потенціалом, який є його
енергетичною характеристикою.
Напруженістю в будь-якій точці електричного поля

називають вектор E , який чисельно дорівнює силi, з якою це
поле дiє на одиничний позитивний заряд, вміщений в дану
точку i направлений в бік дії сили:
F12  F21 
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E  F /q.
(2)
Напруженість електростатичного поля точкового
заряду або рівномірно зарядженої кулі дорівнює
1
q
E
 2 ,
(3)
4 0 r
де q – заряд, що створює електричне поле; r – відстань від
заряду до точки, в якій визначається напруженість поля.

Електрична індукція (електричне зміщення) D – це
фізична
величина,
яка
разом
із
напруженістю
електростатичного поля описує його властивості. Зв’язок між


вектором індукції D і напруженістю E в ізотропному
діелектрику виражається формулою


D   0 E .
(4)

Потік N вектора індукції D через довільну поверхню
дорівнює
 
N   D  dS   Dn dS ,
(5)
S

S


де Dn – проекція вектора D на напрямок нормалі до поверхні.
Для замкненої поверхні:
 
N   D  dS   Dn dS ,
(6)

де інтегрування ведеться по всій замкнутій поверхні.
Теорема Остроградського-Гауса: потік вектора
електричної індукції через будь-яку замкнуту поверхню, що
охоплює заряди q1 , q2 , q3 ... у вакуумі, дорівнює алгебраїчній
сумі всіх зарядів (кожний зі своїм знаком), які містяться
всередині замкненої поверхні
n
 
N   DdS   Dn dS  qi ,
i 1

де n – число зарядів.
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(7)

Потенціалом будь-якої точки електростатичного поля
називається фізична величина, що чисельно дорівнює роботi,
яку виконують електростатичні сили при перемiщеннi
одиничного позитивного заряду з даної точки поля в
нескінченно віддалену, потенціал якої дорівнює нулю
   
A
1 
  Edl   En dl ,
(8)
q
1
1


де En – проекція вектора E на напрямок переміщення dl .
При перемiщеннi заряду q з точки A, потенціал якої
дорівнює  A в точку B з потенціалом  B , сили поля
виконують роботу чисельно рівну
A  q ( A   B ) .
(9)
Потенціал електростатичного поля точкового заряду
дорівнює
Q

,
(10)
4  0 R
де R – відстань від заряду або центра кулі до точки, в якій
визначається потенціал.
Якщо електростатичне поле утворене системою з n
точкових зарядів, то потенціал його в заданій точці
n
Qi

.
(11)
i 1 40Ri
Значення напруженості електростатичного поля

E зв’язано з потенціалом співвідношенням

E   grad ,
(12)
де grad – швидкість змiни потенціалу в напрямі силової
лінії, що чисельно дорівнює змiнi потенціалу, який припадає на
одиницю довжини силової лінії.
Напрямок вектора напруженостi поля та розподіл
потенціалу в ньому можна зобразити особливо наочно, якщо
скористатися поняттям про лінії напруженостi та поверхні
рівного потенціалу (еквiпотенцiальнi поверхні).
144

Силовими лініями напруженостi електростатичного
поля називають криві, дотичні до яких у кожнiй точцi
збігаються з напрямом вектора напруженостi поля. Лінії
напруженостi не перетинаються, оскільки в кожнiй точцi поля

вектор E має лише один напрям.
Еквіпотенціальною
поверхнею
називають
геометричне місце точок з однаковим потенціалом.
Еквiпотенцiальнi поверхні на площині зображаються графічно
у вигляді ліній, якi прийнято проводити так, щоб різниця
потенціалів між будь-якими двома сусідніми лініями була
однакова. Згідно з фізичним змістом потенціалу лінії
напруженостi завжди перпендикулярні до еквіпотенціальних
поверхонь.
Щоб переконатися в цьому, розглянемо роботу, яку
виконуватиме
поле
при
перемiщеннi
заряду
по

еквiпотенцiальнiй поверхнi на малому перемiщеннi S .

A  FS cos   qES cos   q(1  2 ),

(13)

де  – кут мiж напрямком дiючої сили i перемiщенням S (в
нашому випадку – мiж E i еквіпотенціальною поверхнею).
Робота
по
перемiщенню
заряду
вздовж
еквіпотенціальної поверхнi дорівнює нулю (1  2 ) . Отже, з
(13): cos   0 . А це означає, що лiнiї напруженостi поля
перпендикулярнi до поверхонь рiвного потенціалу. Оскiльки,
наприклад, в електростатичному полi поверхня провiдника є
поверхнею рiвного потенцiалу, то лiнiї напруженостi будуть
завжди нормальнi до поверхнi провiдника.
Взаємна ортогональність ліній напруженостi i
поверхонь
рiвного
потенцiалу
істотно
полегшує
експериментальне
i
теоретичне
дослідження
електростатичного поля. Аналітичний розрахунок основних
його характеристик можна провести, як правило, лише для
найпростішого просторового розподілу електричних зарядів:
знайшовши
лiнiї
напруженостi,
можна
визначити
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еквiпотенцiальнi поверхнi, i, навпаки, знайшовши поверхнi
рiвного потенцiалу, можна побудувати лiнiї напруженостi.
Експериментально
легше
виміряти
потенціал
електростатичного поля, ніж його напруженість, тому що
більшість електровимірювальних приладів вимірюють різницю
потенціалів мiж різними точками поля, а не його напруженість.
Тому в більшості випадків, як i в даній лабораторній роботі,
експериментально вивчається розподіл потенціалів в полi, а не
розподіл його ліній напруженостi. Силові лiнiї будують як
ортогональні
лiнiї
до
експериментально
знайдених
еквіпотенціальних поверхонь.
Визначення
еквіпотенціальних
поверхонь
за
допомогою зондів теж не проста задача, оскільки в
непровідному середовищі важко зрівняти потенціали зонда та
досліджуваної точки поля. Тому в даній роботi
електростатичне поле нерухомих зарядів моделюється
вивченням поля квазістаціонарного змінного електричного
струму.
Змінним електричним струмом називається струм,
величина і напрямок якого періодично змінюються з часом.
Закономірності,
яким
підкоряються
змінні
струми,
відрізняються від закономірностей для постійного струму.
Проте, якщо період коливань змінного струму і напруги багато
менший за час поширення електромагнітного збурення до
самої віддаленої точки кола, то миттєві значення сили струму і
напруги в усіх перерізах кола будуть практично однакові.
Струми, які задовольняють такій умові, називаються
квазістаціонарними.
Для
періодично
змінних
струмів
умова
квазістаціонарності запишеться наступним чином:
l
   T ,
(14)
c
де  – час, необхідний для передачі електромагнітного
збурення до найвіддаленішої точки поля, l – довжина
електричного кола, c – швидкість світла, T – період коливань
струму і напруги.
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Якщо умова квазістаціонарності виконана, то зміни
струму (напруги) в колі настільки повільні, що до миттєвих їх
значень можна застосувати закони постійного струму.
Електричне поле квазістаціонарного струму вважають
однаковим з електростатичним полем, що відповідає даному
миттєвому розподілу зарядів.
Заміна електростатичного поля еквівалентним по
конфігурації квазістаціонарним електричним полем струму не
завжди можлива. Користуватися нею можна тоді, коли
середовище однорідне та провідність його надзвичайно мала в
порівнянні з провідністю електродів. Виконання першої умови
необхідно тому, що в однорідному провіднику при
проходженні по ньому квазістаціонарного струму не
створюються об’ємні заряди.
Це означає, що поле мiж електродами залишається таким
самим, яким воно було б у вакуумі при наявності на електродах
тільки статичних зарядів. Виконання другої умови потрібно
для того, щоб i при проходженні струму лiнiї напруженостi
були перпендикулярними до поверхонь електродів, тобто
такими, як i у випадку, коли б на електродах, розміщених у
вакуумі, існували лише статичні заряди.
Опис вимірювальної установки
В даній роботi електростатичне поле створюється мiж
двома металевими електродами „a” та „c” різної форми,
закріпленими в кюветі з рідиною-електролітом (рис.1), до яких
прикладається напруга від джерела змінної електрорушійної
сили. Вибір змінного, а не постійного струму пояснюється
також тим, що останній викликає електроліз i поляризацію
електродів, а це спотворює картину поля. Електроліт в кюветі
має незначну провідність порівняно з матеріалом електродів,
тому їх поверхнi можна вважати еквіпотенціальними. Для
вивчення розподілу потенціалів мiж електродами „a” i „c”
вміщують металевий зонд „b”, з'єднаний через приладiндикатор (мультиметр) з точкою B подільника напруги ABC.
За допомогою мультиметра фіксуємо різницю потенціалів 
мiж зондом i точкою B.
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Ідея досліду полягає у переміщенні зонда „ b ” і
знаходженні ряду точок з однаковим потенціалом. З’єднавши
знайдені точки, отримують еквіпотенціальну лінію.

a

c

B

b

Мультиметр

A

C

Рис.1. Схема вимірювальної установки

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з електричною схемою згідно рис.1.
2. На аркуші паперу (міліметрового) зобразити контури
горизонтальних перетинів поверхонь електродів, що
розташовані в кюветі з рідиною; розграфити площину
між ними, зробити вертикальну та горизонтальну
розмітки площини аркушу.
3. Розташувати зонд поблизу одного з електродів та за
допомогою мультиметру (в режимі виміру напруги)
зафіксувати значення різниці потенціалів  між
зондом, розміщеним в обраній точці та точкою B
подільника напруги.
4. Переміщуючи зонд в кюветі з рідиною таким чином,
щоб значення різниці потенціалів не змінювалося,
знайти та зафіксувати на аркуші паперу не менш десяти
точок, що належать досліджуваній еквіпотенціальній
лінії.
5. З’єднати плавною кривою знайдені точки та отримати
еквіпотенціальну лінію.
6. Побудувати не менше 5 еквіпотенціальних ліній (лінії
мають бути розташовано рівномірно на площині між
електродами).
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7. За картиною еквіпотенціальних ліній побудувати
ортогонально до них лінії напруженостi (іншим
кольором).
8. До звіту про роботу додати оригінал одержаних
кривих.
Контрольнi запитання
1. Якi поля називають електростатичними?
2. Сформулювати та записати у векторній формі закон
Кулона.
3. Якi величини характеризують електростатичнi поля?
Який зв'язок мiж ними?
4. Сформулювати теорему Остроградського-Гауса.
5. Як графiчно зображаються електростатичнi поля?
6. Як експериментально дослiджуються електростатичнi
поля?
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Лабораторна робота №2.
ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТI КОНДЕНСАТОРIВ I
ДIЕЛЕКТРИЧНОI ПРОНИКНОСТI ДIЕЛЕКТРИКIВ
РЕЗОНАНСНИМ МЕТОДОМ
Мета роботи: вивчити принцип роботи коливального
контуру, явище резонансу; резонансним методом виміряти
ємності двох конденсаторів, сумарні ємності, отримані при їх
паралельному та послідовному сполученні; ємності кюветиконденсатора без діелектрика i з діелектриком та розрахувати
діелектричну проникність діелектрика.
Обладнання: 1) блок
живлення;
2) генератор
високочастотних
коливань; 3) коливальний контур; 4)
декілька досліджуваних конденсаторів; 5) конденсатор-кювета;
6) пластинка діелектрика.
Теоретичні відомості
Якщо відокремленому провіднику надати електричний
заряд q , то його поверхня набуде деякий потенціал. При зміні
величини заряду буде змінюватись i потенціал провідника,
залишаючись весь час прямо пропорційним величині його
заряду:

C  q .

(1)

q
залежить від форми,

розмірів
провідника
та
електричних
властивостей
навколишнього діелектрика i називається електричною
ємністю провідника. Геометрично подібні провідники мають
ємності прямо пропорційні їхнім лінійним розмірам.
Ємність відокремленого провідника чисельно дорівнює
електричному заряду, який необхідно надати цьому
провіднику, щоб потенціал провідника змінився на одиницю.
За одиницю ємності в CI, яку називають фарадою (Ф),
взято ємність такого відокремленого провідника, потенціал

Коефіцієнт пропорційності C 
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якого змінюється на 1 вольт, коли йому надати заряд в 1 кулон.
1Ф = 1Кл/1В. Величина ємності в 1Ф являє собою дуже велике
значення, тому на практиці використовують її похідні:
мікрофаради (10-6Ф), нанофаради (10-9Ф), пікофаради (10-12Ф).
Якщо провідник не є відокремленим, тобто поблизу
нього є інші провідники, то його ємність більша, ніж ємність
того самого, але відокремленого провідника. Найбільший
інтерес становить система, що складається з двох провідників,
які близько розміщені один від одного i заряди яких чисельно
рівні, але мають протилежні знаки. Позначимо різницю
потенціалів між провідниками через 1  2 , а абсолютну
величину їхніх зарядів через q . Якщо провідники перебувають
далеко від будь-яких тіл або інших провідників, то, як показує
дослід, різниця потенціалів пропорційна заряду, тобто
q
1  2  ,
(2)
C
де C – взаємна електроємність двох провідників:
q
C
.
(3)
1   2
Взаємною ємністю двох провідників називають
фізичну величину, що чисельно дорівнює заряду, який треба
перенести з одного провідника на інший, щоб змінити різницю
потенціалів між ними на одиницю. Взаємна електроємність
двох провідників залежить від їхньої форми, розмірів i
взаємного розміщення, а також від електричних властивостей
діелектрика. Особливо важливим для практики є той випадок,
коли два різнойменно заряджені провідники мають таку форму
i так розміщені один відносно одного, що електричне поле,
створене ними, повністю або майже повністю зосереджене в
обмеженій частині простору. Таку систему двох провідників
називають конденсатором, а самі провідники – обкладинками
конденсатора.
Електроємність конденсатора являє собою взаємну
ємність його обкладинок i визначається формулою (3). Якщо
простір між обкладинками конденсатора, ємність якого у
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вакуумі дорівнює C0 , заповнити однорідним діелектриком, то
ємність конденсатора зросте в  разів.
C  C0 .
(4)
C
Коефіцієнт

називається діелектричною
C0
проникністю діелектрика. Він характеризує здатність
діелектрика поляризуватись в електричному полі. Ємність
плоского конденсатора виражається формулою
 S
C 0
,
(5)
d
де  0 – електрична стала, S – площа пластини, d – відстань
між пластинами.
Конденсатори можна сполучати в батареї. При
паралельному сполученні конденсаторів (рис.1) ємність батареї
C пар дорівнює сумі ємностей окремих конденсаторів:
C пар  С1  С 2  ...  С n .

C1

C2

(6)

Cn

Рис 1. Схема паралельного сполучення конденсаторів

При послідовному сполученні (рис.2) величина
оберненої ємності батареї Cпосл
дорівнює сумі обернених
ємностей окремих конденсаторів:
1
1
1
1


 ... 
.
(7)
C посл C1 C2
Cn
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C1

C2

Cn

Рис. 2. Схема послідовного сполучення конденсаторів

Конденсатори широко застосовуються в електричних
схемах, зокрема, в коливальних контурах (послідовно з'єднані
конденсатор С , котушка індуктивності L i активний опір R ).
Якщо зарядити конденсатор i замкнути коливальний контур, то
в ньому виникнуть електричні i магнітні коливання.

L
R

C


Рис. 3. Схема коливального контуру

Диференціальне рівняння вільних незатухаючих
електричних коливань в ідеальному контурі та його розв’язок
мають вигляд
d 2q
 20 q  0, q  q0 cos0 t    ,
(8)
dt 2
де q0 – заряд на обкладенках конденсатора в момент часу t =0,
якщо   0 ; q – заряд на обкладенках конденсатора в момент
1
часу t ; 02 
– циклічна частота власних коливань
LC
системи; L – індуктивність котушки; C – ємність
конденсатора.
Період власних коливань у ідеальному контурі
описується формулою Томсона:
  2  0 ,

  2 LC ,
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(9)

Циклічна частота цих коливань 0 , у випадку, коли
можна знехтувати активним опором R0 , визначається за
формулою
1
0 
.
(10)
LC
i називається власною частотою контуру.
При наявності активного опору R коливання будуть
згасати, а їх циклічна частота буде меншою.

0 

1
R2
 2 .
LC 4 L

(11)

Якщо ввімкнути в коливальний контур (рис.3) джерело
струму, яке має періодично змінну ЕРС   cos  g t , то в
контурі встановляться вимушені електромагнітні коливання.
Рівняння вимушених коливань в цьому випадку
запишеться у вигляді:
d 2 q R dq
1



q  0 cos  g t .
(12)
2
L dt LC
L
dt
Розв'язок диференціального рівняння (12) складається з
двох
доданків:
згасаючого
коливання,
зумовленого
параметрами контуру L , C , R i вимушеного коливання
q  q0 cos  g t , яке викликає змінна ЕРС. Через наявність
активного опору власні коливання контуру незабаром згаснуть
i встановляться коливання з частотою  g i з деяким зсувом
фаз  . Амплітуда напруги
конденсаторі дорівнюватиме:
0
U0 
LC





2
20  2g



вимушених

R 22g

.

коливань на
(13)

L2
Вона залежить від різниці між власною частотою
коливального контуру i зовнішньою частотою  g та при
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зменшенні цієї різниці зростає, сягаючи максимуму тоді, коли
частоти рівні 0   g .
Явище різкого збільшення амплітуди вимушених
коливань при спiвпадіннi зовнішньої частоти з власною
частотою коливальної системи називається резонансом.
Явище резонансу може бути використане для
вимірювання ємності конденсаторів. Для цього в даній роботі
використовується високочастотний генератор коливань, який
за допомогою індуктивного зв'язку створює у зовнішньому
коливальному контурі змінну електрорушійну силу. В коло
цього коливального контуру вмикається спершу невідома
ємність i за допомогою зміни частоти генератора досягається
резонанс в системі. Після цього приєднується проградуйований
змінний конденсатор, змінюючи ємність якого, також
досягається резонанс при тій самій частоті. При цьому ємність
проградуйованого конденсатора дорівнює невідомій ємності
досліджуваного конденсатора.
Ш6
KK
ВЧГ
БЖ

250

6

Cx
Рис. 4. Електрична схема вимірювальної установки

Схему вимірювальної установки наведено на рис.4. Для
живлення генератора використовується блок живлення, який
дає постійну напругу 250В (анодну напругу лампи генератора)
i змінну напругу 6,3 В (50 Гц) для розжарювання катода лампи
генератора. Для спостереження резонансу в коливальний
контур ввімкнена паралельно до конденсатора неонова лампа,
яка при резонансі починає світитись. Електрична схема для
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даного методу вимірювання ємності конденсатора складається
з трьох блоків: блока живлення (БЖ), високочастотного
генератора (ВЧГ) i коливального контуру (КК) (рис.4).
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись з електричною схемою, перевірити
правильність сполучення блоків схеми.
2. Зняти перемикач з контактів „Ш6” на блоці
коливального контуру (при цьому від'єднується
змінний проградуйований конденсатор) i приєднати до
клем „ C x ” конденсатор з невідомою ємністю.
3. Ввести котушку коливального контуру всередину
котушки
генератора для одержання сильного
взаємоіндуктивного зв'язку i, змінюючи частоту
генератора за допомогою ручки „Частота МГц” в межах
(0,7÷1,4) МГц, добитись явища резонансу в
коливальному контурі, про що сповістить свічення
неонової лампи.
4. Знайти більш точно положення максимуму резонансу,
зменшуючи індуктивний зв’язок, віддаляючи повільно
котушку коливального контуру від генератора таким
чином, щоб неонова лампа світилась в межах дуже
малого кута повороту ручки „Частота МГц”.
5. Від'єднати досліджуваний конденсатор i поставити
перемикач на контакти „Ш6”, що приєднає
проградуйований конденсатор.
6. Обертаючи
ручку
проградуйованого
змінного
конденсатора
досягти
резонансу.
Ємність
проградуйованого конденсатора при цьому буде
дорівнювати ємності досліджуваного конденсатора
C x1 .
7. Аналогічно (повторюючи пункти 2-6) визначити
ємність іншого конденсатора C x 2 , а також їх
паралельного i послідовного сполучення C пар i Cпосл .
8. Перевірити виконання законів паралельного i
послідовного сполучення конденсаторів: за формулами
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(6-7) розрахувати C пар i Cпосл . та порівняти

з

виміряними величинами.
9. Повторюючи пункти 2-6, визначити ємність кюветиконденсатора С0 без діелектрика. Кювета-конденсатор
являє собою три паралельно сполучених плоских
конденсатори з площею пластин 3S 0 , між якими
можна розміщувати різні діелектрики, в тому числі i
повітря. Тоді згідно (5)
3   S o
Co  o
.
(13)
d
10. Встановити між обкладинками одного з трьох
конденсаторів пластину з досліджуваного діелектрика i
визначити ємність С  . При вміщенні пластини ємність
одного з конденсаторів змінилась i загальну ємність
кювети-конденсатора можна розглядати як ємність
двох паралельно сполучених конденсаторів – один з
діелектриком i площею S 0 , другий – без діелектрика і з
площею 2S 0 (для нього   1 ).
Тоді
2   S  0 S0  0 S 0 2   
C  0


.
(14)
d
d
d
Знайдемо відношення ємностей
С 2  

.
С0
3

(15)

Звідси
С
 2.
(16)
С0
11. Якщо площа введеної пластини діелектрика S  не
дорівнює
площі
пластини
конденсатора
S0 ,
діелектрична проникність розраховується за формулою
3
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3S 0 (C   C0 )
1 .
(17)
S C0
12. Користуючись формулою (17) i значеннями С0 , С 
розрахувати діелектричну проникність пластини.
Результати вимірювань i обчислень записати в таблицю.
Таблиця


№ C x1,
пФ

C x 2 , C пар ,
пФ
пФ

Cпосл ,
пФ

С0 ,
пФ

С ,
пФ

S0 ,
м2

S ,
м2



1
Контрольні запитання
1. Що називається ємністю конденсатора i від чого вона
залежить?
2. Чому ємність конденсатора не залежить від оточуючих
його провідників?
3. У чому полягає явище резонансу в коливальному
контурі?
4. Що таке діелектрична проникність середовища?
Список літератури
1. Савельев И.В. Курс физики. т.2. М.: Наука.1989
2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс
фізики. т.II. Електрика i магнетизм. - К: Вища школа,
1972
3. Кучерук I.М., Горбачук I.Т. Загальна фізика. Електрика
i магнетизм. - К: Вища школа, 1990
4. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит,
2003.
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Лабораторна робота №3.
ВИМIРЮВАННЯ ОПОРIВ ЗА ДОПОМОГОЮ МIСТКА
УIТСТОНА
Мета роботи: ознайомитись із методом вимірювання
опорів провідників за допомогою містка постійного струму
(містка Уітстона); виміряти опори окремих провідників та
результуючі опори, отримані при їх паралельному та
послідовному сполучення.
Обладнання: джерело постійного струму; магазин
опорів; реохорд (реостат); нуль-гальванометр; набір опорів.
Теоретичні відомості
Електричний опір – фізична величина, яка
характеризує протидію впорядкованому руху носіїв струму в
електричному колі або окремій його ділянці. Опором
називають і сам елемент кола, що чинить цю протидію.
Механізм електричного опору в металевих провідниках – це
розсіювання електронних хвиль на теплових та структурних
неоднорідностях кристалічної гратки
Опір системи, що складається з послідовно сполучених
ділянок з опорами R1 , R2 ...дорівнює
n

R   Ri ,

(1)

i 1

а опір системи паралельно ввімкнених провідників дорівнює
R

1

,

n

(2)

 (1 / Ri )
i 1

де n – число провідників.
Класичним методом вимірювання опорів провідників є
метод містка постійного струму.
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Для розгалужених кіл електричного струму (до яких і
відносяться місткові схеми) застосовуються закони (правила)
Кірхгофа.
Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума всіх струмів
у точці розгалуження дорівнює нулю
n

 Ii  0 .

(3)

i 1

Другий закон Кірхгофа: в усякому замкненому контурі
будь-якої складної мережі сума всіх спадів напруг дорівнює
сумі всіх ЕРС, які діють у цьому контурі
n

n

 I m Rm   i .
m1

(4)

i 1

При складанні рівнянь другого закону Кірхгофа
струмам і ЕРС необхідно надавати знаки („+” або „–”) згідно з
обраним напрямком обходу. Наприклад, струм вважають
від’ємним, якщо він тече назустріч обраному напрямку обходу.
На рис.1. зображена схема найпростішого містка, що
називається містком Уiтстона. Вона складається з чотирьох
опорів R1 , R2 , R0 , Rx , що утворюють замкнений контур;
нуль-гальванометра i джерела струму. ( R1 , R2 , R0 – відомі
опори; Rx – вимірюваний опір).
Гальванометр вмикається в діагональ містка ВД, а
джерело постійного струму – в діагональ АС.
При довільних значеннях опорів R1 , R2 , R0 , Rx i
замкненому ключі "К" через гальванометр протікатиме струм
I г i стрілка гальванометра буде відхилятись. Підбираючи
відповідним чином опори R1 , R2 , R0 можна добитись
відсутності струму через гальванометр. В цьому випадку
говорять, що наступила рівновага (баланс) містка.
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B

Rx

R0
Ix

C

A

Iг
I1

I0

I2
R2

R1
Д

K

Рис. 1. Схема містка Уітстона

При рівновазі різниця потенціалів між точками В i Д
дорівнює нулю. Враховуючи перший закон Кірхгофа, а також
той факт, що I 2  0 , отримаємо

I1  I 2 i I x  I 0 .

(5)

Тоді на основі другого правила Кiрхгофа для контурів
АВДА (струм I x  0 , тому що тече в напрямку обходу контура,
а струм I1  0 , тому що тече в напрямку протилежному обходу
контура) i ВСДВ (струм I x  0 , тому що тече в напрямку
обходу контура, а струм I 2  0 , тому що тече в напрямку
протилежному обходу контура) можна записати рівняння

I x Rx  I1R1  0 ,
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I 0 R0  I 2 R2  0 .

(6)

Звідси дістанемо
Rx R1

R0 R2

або Rx  R0

R1
.
R2

(7)

Для проведення вимірювань використовується схема,
наведена на рис.2. В ній вимірюваний опір Rx утворює ділянку
АВ, а в ділянку ВС вмикається магазин опорів R0 . Ділянка
АДС (опори R1 i R2 ) утворюється реохордом (реостатом). По
реохорду переміщується ковзний контакт Д, який дозволяє
змінювати співвідношення між опорами R1 i R2 .
Переміщуючи контакт, можна знайти таке його положення на
реохорді, при якому струм через гальванометр стане рівним
нулю. За допомогою магазина опору R0 можна змінювати силу
струму в схемі.
Позначимо довжину ділянки опору R1 через l1 ,
довжину ділянки опору R2 через l2 i повну довжину реохорда
через
L . Опір однорідного реохорда пропорційний його
довжині, оскільки
l
l
R1   1 , R2   2 ,
(8)
S
S
де  – питомий опір матеріалу реохорда, S – площа перерізу.
Згідно (7) одержимо
Rx  R0

l1
l
 R0 1 .
l2
L  l1
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(9)

B

R0

Rx

K2

Д

R1

A

R2

C

l2

l1



K1
Рис. 2. Електрична схема вимірювань

Визначення опорів зводиться, таким чином, до
вимірювання довжин. В принципі виміряти величину опору Rx
можливо при будь-якому значенні R0 . Але в залежності від
величини R0 балансування містка відбувається при різних
значеннях l1 L  l1  . Визначимо, як залежить точність
вимірювання Rx від положення контакту Д при балансі містка.
При цьому будемо вважати, що похибка в вимірюванні
положення повзунка (точніше кажучи, довжини l1 ) є єдиним
джерелом похибок експерименту.
Диференціюючи (9), знайдемо абсолютну похибку з
якою визначається величина опору Rx .
Ldl1
dRx  R0
.
(10)
L  l1 2
З (9) i (10) знайдемо відносну похибку:
dRx
Ldl1
1
dl


 1.
Rx
l1 L  l1  1  l1 L l1 L L
163

(11)

Похибка вимірювань залежить, таким чином, від
величини l1 L .
1
Позначимо дріб
через X , тоді
1  l1 L l1 L
dRx
dl
Х 1.
Rx
L

(12)

Побудувавши графічно залежність X
від l1 L
отримаємо криву з мінімумом, який припадає на значення
l1 L = 0,5. При всіх інших значеннях l1 L похибка зростає.
Через це опір магазина R0 слід вибирати таким, щоб рівновага
містка досягалась поблизу середини реохорда.
Порядок виконання роботи
1. Зібрати електричну схему згідно рис.2.
2. Встановити пересувний контакт Д приблизно посередині
реохорда АС i змінюючи опір R0 добитись такого стану,
щоб стрілка гальванометра майже не відхилялась.
Невеликими зміщеннями рухомого контакту реохорда
добитись повної відсутності струму через гальванометр.
Виміряти l1 та l2 i визначити величину невідомого опору

R1 за формулою (9). Вимірювання провести ще 2 рази,
змінюючи l1 та l2 (переміщуючи пересувний контакт Д
спочатку в один бік від середини реохорда, потім в інший).
3. Провести вимірювання другого невідомого опору R2 (тричі
при різних значеннях l1 та l2 ). Вимірювання невідомих
опорів необхідно виконувати при різних струмах в колі, для
чого необхідно змінювати опір магазина R0 .
4. Виміряти опори при послідовному i паралельному з'єднанні
знайдених опорів R1 i R2 . Результати вимірів та
обчислень занести до таблиці.
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№
І опір

l1

l2
R01

см

ІІ опір

см

R1

Ом

R2

R02

Ом

послідовне
з’єднання
І та ІІ опорів
R0посл Rпосл

Таблиця
паралельне
з’єднання
І та ІІ опорів
R пар Rпар

Ом

Ом

0

1
Зауваження: при вимірюваннях ключ К2 замикається
короткочасно.
5. Розрахувати значення опорів при паралельному i
послідовному з'єднанні знайдених опорів i порівняти їх з
визначеними експериментально.
Контрольні запитання
1. Чим обумовлений опір провідників?
2. Сформулюйте закони Кірхгофа.
2. Отримайте умову рівноваги містка Уітстона.
3. Як виміряти опір провідника містком Уiтстона з
мінімальною похибкою?
Список літератури
1. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс
фізики. Т.II. Електрика i магнетизм. -К: Вища школа, 1972
2. I.М. Кучерук, I.Т. Горбачук. Загальна фізика. Електрика і
магнетизм. -К: Вища школа, 1990
3. О.М. Борбат, М.Я. Горбань, I.Я. Кучеров, Л.Я.
Рубашевський,
О.М.Файдиш. Електричний практикум.
Видавництво Київського університету. - К., 1964
4. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота № 4.
ВИМIРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОРУШIЙНОI СИЛИ
ХIМIЧНОГО
ДЖЕРЕЛА ПОСТIЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦII
Мета роботи:
ознайомитись з компенсаційним
методом вимірювання в колах постійного електричного
струму; ознайомитись з основними характеристиками i
будовою хімічних джерел постійного електричного струму;
виміряти електрорушійну силу (ЕРС) декількох гальванічних
елементів та результуючу ЕРС, отриману при їх послідовному
та паралельному з'єднанні.
Обладнання: 1) нормальний елемент Вестона; 2)
джерело постійного електричного струму; 3) досліджувані
гальванічні елементи; 4) реостат; магазин електричних опорів;
5) гальванометр з нулем відліку в середній частині шкали; 6)
вольтметр; 7) подвійний електричний перемикач; 7) три
одинарних електричних перемикачі.
Теоретичні відомості
Для підтримання постійного електричного струму
необхідно, щоб принаймні в деяких місцях електричного кола
на рухомі заряди діяли сторонні сили, які завжди мають
неелектростатичну природу. Ці сили виконують роботу по
переміщенню зарядів вздовж кола. Окрім сторонніх сил на
заряд q в будь-якій точці провідника діють кулонiвськi сили.
Отже, сумарна сила, що діє на заряд в провіднику, дорівнює
 



F  Fk  Fc  q Ek  Ec ,





(1)

 
де Ec , Ek – напруженості поля сторонніх i кулонiвських сил.
Роботу, яку виконує ця сила на всьому протязі
замкненого кола, можна виразити наступним чином:
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A  q  Ekl dl  q  Ecl dl ,
l

(2)

l

де індекс l означає проекцію відповідної величини на
напрямок переміщення dl , а інтегрування проводиться по
всьому замкненому колу l .
Вираз q  Ekl dl чисельно дорівнює роботі, виконаній
l

кулонiвськими силами при перенесенні заряду q вздовж
замкненого кола. Як було показано в електростатиці, ця робота
дорівнює нулю.
Тоді в (2) розділивши роботу на величину заряду,
отримаємо:
A
 Ecl dl .
(3)
q l
Інтеграл, що містить напруженість поля сторонніх сил,
називають електрорушійною силою.

   Ecl dl .

(4)

l

Із (3) i (4) отримаємо:

 A .
q

(5)

Поклавши q  1 , отримаємо   A .
Вирази (4), (5) дозволяють дати 2 означення поняття
електрорушійної сили.
1. Електрорушійна сила
являє собою циркуляцію
напруженості стороннього поля вздовж замкненого
контуру.
2. Електрорушійна сила – це величина, що дорівнює
роботі сторонніх сил при переміщенні одиничного
позитивного заряду вздовж замкненого контуру.
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Оскільки при відсутності ЕРС постійний струм не може
протікати, то джерела постійного струму являють собою
джерела ЕРС. Тому величину  називають електрорушійною
силою джерела струму.

Якщо Ec відмінна від нуля тільки в частині кола
довжиною l1 , то для всіх інших ділянок пiдiнтегральний вираз
в (4) буде дорівнювати нулю i інтегрування можна проводити
тільки по ділянці кола l1 .
Формула (4) дає найбільш загальне означення ЕРС, i
придатна для будь-яких випадків. Якщо відомо, які саме сили
викликають рух зарядів в даному джерелі, то завжди можна
знайти напруженість поля сторонніх сил i за (4) обчислити
повну ЕРС джерела.
Практично виміряти ЕРС в будь-якому випадку можна за
різницею потенціалів розімкненого джерела ( I  0 ). При
наявності в джерелі електричного струму силою I різниця
електричних потенціалів, згідно другого правила Кiрхгофа,
буде завжди меншою за електрорушійну силу на величину
спаду електричної напруги U r на внутрішньому електричному
опорі r джерела:

U    U r    Ir .

(6)

З (6) випливає, що покази вольтметра можуть чисельно
дорівнювати ЕРС у двох випадках:
1) коли внутрішній електричний опір джерела дорівнює
нулю;
2) коли сила електричного струму I дорівнює нулю.
Оскільки внутрішній опір джерела не може
дорівнювати нулю, то покази вольтметра дорівнюють ЕРС
тільки при умові, що сила електричного струму через джерело
дорівнює нулю. Звичайні вольтметри, дія яких пов'язана з
проходженням через них електричного струму, виявляються
непридатними для точного вимірювання ЕРС.
Класичним методом точного вимірювання ЕРС
джерела є компенсаційний. Сутність його полягає в тому, що
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вмикаючи полюсами назустріч один одному два джерела
постійного електричного струму, добиваються рівності нулю
сили електричного струму через один з них.
У цьому випадку порівняння електрорушійних сил
джерел можна замінити порівнянням відомих електричних
опорів електричної схеми, до якої входять дані джерела.
Гальванометр при цьому відіграє роль нульового приладу i
важливим є не ціна подiлки його шкали, а лише його
чутливість, яка i визначає точність даного методу.
Розглянемо
принципову
електричну
схему
експериментальної установки (рис.1). Допоміжна батарея з
ЕРС  , що значно перевищує ЕРС досліджуваного елемента
 x , замикається на резистор R0 (реохорд AB) i підтримує на
ділянці AB електричного кола постійний електричний струм
силою
I


R0  r

.

(7)

Досліджуваний елемент одним своїм полюсом
приєднується до точки A, а другим – через магазин
електричних опорів R i гальванометр G до повзунка реохорду
D. Оскільки спад електричної напруги на реохорді U AB при
цьому буде значно більшим за ЕРС досліджуваного елемента,
то завжди можна підібрати таку ділянку реохорда AD, на якій
спад електричної напруги U AD дорівнював би  x .
Гальванометр G при цьому виявляється ввімкненим
між точками C i D, які мають однакові електричні потенціали.
За такої умови сила електричного струму через гальванометр
виявиться рівною нулю.
А це означає, що

U AD  IRx   x ,
де Rx – електричний опір ділянки AD реохорда.
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(8)

G
C

x

R

Rx
B

A

I



D

R0

D

r

Рис. 1. Електрична схема експериментальної установки

Для точного визначення сили електричного струму I ,
що проходить через реохорд, використовують нормальний
елемент Вестона, який є еталоном ЕРС:  N (20 С0) = (1,0183 
1,0187) В.
Елемент Вестона вмикають в електричне коло
гальванометра замість гальванічного елемента  x i підбирають
положення повзунка D' реохорда так, щоб сила електричного
струму в електричному колі гальванометра стала рівною нулю,
тоді

де RN

U AD  IRN   N ,
– електричний опір ділянки AD' реохорда.
З співвідношень (8) i (9) маємо:

(9)

Rx
.
(10)
RN
Таким чином, вимірювання ЕРС гальванічного
елемента зводиться до підбору електричних опорів Rx i RN
(якщо, звичайно, сила електричного струму через реохорд на
протязі всього досліду залишається незмінною).

 x  N
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Величини цих опорів прямо пропорційні довжинам
відповідних ділянок реохорда: R x  l x ; R N  l N , тому
 x  N lx .
(11)
lN
За відомою  N i виміряними експериментально l x i l N
за формулою (11) розраховують ЕРС гальванічного елемента.
Схема, що застосовується в даній роботі, зображена на
рис.2. Досліджуваний елемент  x i нормальний елемент  N
вмикаються в коло гальванометра навперемінно за допомогою
подвійного перемикача K. Роль реохорда виконує реостат AB.
Магазин опорів R слугує для встановлення робочого струму в
колі реохорда.
При всіх вимірах коло батареї  i коло елементів  x i
 N мають замикатися лише на короткий час. Щоб запобігти
перевантаженню гальванометра i нормального елемента
великими струмами, послідовно з гальванометром вмикається
магазин опорів R1 . Перед кожним новим виміром магазин
опорів має бути встановлений на максимальний опір. Величина
опорів поступово зменшується до нуля в міру того, як
компенсація стає настільки досконалою, що її уточнення на
великому опорі виявляється складною.

1.

2.
3.
4.

Порядок виконання роботи
Зібрати схему, наведену на рис.2.; звернути увагу на
правильне підключення полюсів джерел електричного
струму  ,  x i  N .
Поставити магазин опорів R1 на максимальне значення
його опору.
Подвійним перемикачем K ввімкнути в коло
гальванометра нормальний елемент Вестона.
Замкнувши на короткий час вимикачі K1 i K2 ,
переміщенням повзунка реостата добитися відсутності
електричного струму через гальванометр. Потім,
поступово зменшуючи опір магазина R1 до нуля,
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уточнити
компенсацію.
Заміряти
компенсуючої ділянки реостата l N .

довжину

R



K1

B

A

R1

N
G

K
K2
x
Рис.2. Електрична схема вимірювальної установки
5. Ввімкнути в коло гальванометра досліджувані
елементи
 xi і заміряти довжини компенсуючих
ділянок реостата l xi . Розрахувати ЕРС елементів за
формулою (11).
6. Виміряти ЕРС послідовно i паралельно з'єднаних
досліджуваних елементів i порівняти їх з теоретично
розрахованими величинами.
7. Результати вимірювань та розрахунків занести до
таблиці.
Таблиця
Послідовне
Послідовне
№
сполучення ЕРС сполучення ЕРС
l xi ,  xi ,
l xi , см
 xi ,В
l xi , см
 xi ,В
см
В
1
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Еталон ЕРС (елемент Вестона):  N (20 С0) = (1,0183 
1,0187) В.

8. На завершення знову ввімкнути в коло гальванометра
елемент Вестона i пересвідчитись в тому, що
компенсуюча довжина ділянки реостата l N
не
змінилась. Якщо l N помітно видовжилась (це може
бути при розрядженні батареї  ), то цю батарею
необхідно замінити, а вимірювання повторити.
Зауваження: вимірювання ЕРС слід проводити 3-4 рази для
кожного елемента.
Контрольні запитання
1. Який фізичний зміст поняття електрорушійна сила джерела
електричного струму?
2. В чому полягає суть методу компенсації?
3. В чому полягає суть явища поляризації гальванічного
елемента i як воно використовується на практиці?
4. Як побудований елемент Вестона i які особливості його
експлуатації?
Список літератури
1. Савельев И.В. Курс физики. т.2. М.: Наука.1989
2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс фізики.
Т.II. Електрика i магнетизм. -К: Вища школа, 1972
3. I.М. Кучерук, I.Т. Горбачук. Загальна фізика. Електрика і
магнетизм. -К: Вища школа, 1990
4. Сірий Є.I. Загальний фізичний практикум. Львiв, 1966
5. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота № 5.
ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ МЕТАЛІВ ТА
НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ
Мета роботи: дослідити залежність опору металів i
напівпровідників від температури; визначити температурний
коефіцієнт опору металу i ширину забороненої зони
напівпровідника.
Обладнання: збірний корпус, в якому встановлено
електропіч, всередині якої знаходяться 3 зразка (1– метал
(мідь); 2 – сплав з низьким температурним коефіцієнтом опору;
3 – напівпровідник), датчик та вимірювальний пристрій, що
дозволяє виконувати вимірювання температури зразків в
електропечі та опір зразків в процесі нагріву
Теоретичні відомості
Теоретичною
основою
фізики
металів,
напівпровідників та діелектриків є зонна теорія. Зонна теорія –
це квантова теорія електронів, які рухаються в періодичному
полі кристалічної гратки. З точки зору квантової механіки
електрони
ізольованих атомів
можуть знаходитись лише в
E
певних, відмінних один від одного
(„дискретних”)
енергетичних
станах.
Перехід
із
одного
можливого
стану
в
другий
відбувається стрибкоподібно зі
зміною
енергії
на
cкінчену
E
величину
E .
На
рис.1
схематично наведено дискретні
рівні енергії Е електронів в атомі. Рис.1 Дискретні рівні енергії Е
електронів в атомі
При утворенні кристалу атоми
зближуються i починають все сильніше взаємодіяти.
Ця взаємодія по-різному впливає на електрони,
розташованих на різних енергетичних рівнях. Електрони, що
знаходяться на більш глибоких рівнях, будуть збурені мало i
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залишаються поблизу тих атомів, до складу яких вони входили,
коли атоми були ще на значній відстані. Рух же зовнішніх
(валентних) електронів буде настільки збуреним, що вони
перестають належати якому-небудь одному атому i стають
належністю всього кристалу, або, як кажуть, колективізуються.
Теорія показує, що коли число атомів, що утворюють кристал
дорівнює N , то рівень кожного валентного електрона в
кристалі розщеплюється на N окремих, близько розташованих
один до одного рівнів. В реальних кристалах число атомів N є
дуже великим, в результаті чого в кристалі виникає смуга або
зона дозволених станів, що утворюються величезним числом
надзвичайно близько розташованих один до одного рівнів.
Таким чином, енергетична зона – це сукупність
великого числа (1027 1029) близько розташованих підрівнів, які
практично зливаються в одну квазінепреривну смугу (тільки не
просторову, а енергетичну).
На рис.2 показано розщеплення енергетичних рівнів як
функції відстані r між атомами. Відмічені на рисунку
значення r1 i r2 відповідають відстаням між атомами в двох
різних кристалах.
Подібно до того, як в ізольованому атомі дискретні
рівні енергії розділені областями недозволених значень енергії,
так i у твердому тілі дозволені енергетичні зони розділені
зонами заборонених значень енергії. Ширина дозволених та
заборонених зон не залежить від розмірів кристалу. Таким
чином, чим більше атомів містить кристал, тим тісніше
розташовуються рівні в зоні. Ширина дозволених зон має
величину порядку декількох еВ (1еВ=1,6·10-19Дж). Отже, якщо
кристал містить 1023 атомів, відстань між сусідніми рівнями в
зоні складає 10-23еВ.
Кожний електрон будь-якого атома характеризується
одним із дозволених значень енергії, тобто займає один із
дозволених енергетичних рівнів. В основному, незбуреному
стані атома сумарна енергія електронів приймає мінімальне
можливе значення.
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атом в кристалі

ізольований атом

К

r2

r1

r

Рис. 2. Розщеплення енергетичних рівнів як функція відстані
атомами

r між

Через це, здавалось би, всі електрони повинні
знаходитись на самому низькому рівні. Але, електрони
підкоряються принципу заборони Паулi, згідно з яким в будьякій квантовій системі (атомі, молекулі, кристалі i т.д.) на
кожному енергетичному рівні може знаходитись не більше
двох електронів, причому власні моменти (спіни) електронів,
які одночасно займають один i той же рівень, повинні мати
протилежні напрямки  . Отже, на самому низькому рівні
атома може розташуватися тільки два електрони, решта
заповнює більш високі рівні.
При абсолютному нулі енергія кристала повинна бути
мінімальною. Через це валентні електрони заповнюють
попарно нижні рівні дозволеної зони, що виникла з того рівня,
на якому знаходяться валентні електрони в основному стані
атома (будемо називати її валентною зоною).
Більш високі дозволені зони будуть вільними від
електронів. В залежності від ступеню заповнення валентної
зони електронами i ширини забороненої зони можливі три
випадки, що зображені на рис.3.
176

Метал (а)

Напівпровідник(б)

Вільна
зона

Вільна зона
(зона провідності)

Заборонена зона

Заборонена зона

E

E

КE

КE
Валентна зона

Заповнена
валентна зона

Ізолятор (в)

Вільна
зона
Заборонена зона

E

КE

Заповнена
валентна зона

(Зона провідності)

Рис.3. Розміщення i заповнення зон електронами

В випадку а електрони заповнюють валентну зону не
повністю. Тому достатньо надати електронам, що знаходяться
на верхніх рівнях зовсім невелику енергію ~ (10-23 ÷10-22)еВ для
того,
аби перевести їх на більш високі рівні. При
температурах, відмінних від 0 К, частина електронів
переходить на більш високі рівні.
Додаткова енергія, що викликана дією на електрон
електричного поля, також виявляється достатньою для
переходу електрона на більш високі рівні. Кристал з подібною
схемою енергетичних рівнів являє собою метал.
У випадках б i в рівні валентної зони повністю зайняті
електронами – зона є заповненою. Для того аби перевести
електрон у верхню вільну зону, йому потрібно надати енергію,
не меншу ніж ширина забороненої зони E . Електричне поле
(в усякому випадку, такої напруженості, при якій не
відбувається електричного пробою кристалу) не спроможне
надати електрону таку енергію. При цих умовах електричні
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властивості кристалу визначаються шириною забороненої зони
E . Якщо E є невеликою (від декількох десятих до 2
електрон-вольт), енергії теплового руху kT достатньо для
того, аби перевести достатню частину електронів у верхню
вільну зону. Вільна зона виявиться для них зоною провідності.
Одночасно стане можливим перехід електронів валентної зони
на звільнені верхні рівні. Таким чином вихід електронів із
заповненої валентної зони дає можливість електронам, що
залишились приймати участь у провідності. В місці, яке
залишив електрон, виникає надлишок позитивного заряду, або
як кажуть „позитивна дірка”. Ця „дірка” поводить себе як
позитивний заряд, який за величиною дорівнює заряду
електрона. На місце, звільнене електроном („дірку”) може
перейти електрон з більш глибокого рівня валентної зони, а це
рівнозначно тому, що перемістилася „позитивна дірка”. Тобто
„дірка” почне перемішуватись по валентній зоні в бік,
протилежний рухові електрона, так як переміщувався би
позитивний
заряд.
Така
речовина
називається
напівпровідником,
перенос
струму
в
якому
може
здійснюватися електронами в зоні провідності та дірками у
валентій зоні. Відзначимо, що обидва процеси переміщення
зарядів ведуть до одного напрямку струму, тому електронна та
діркова складові струму у напівпровідниках додаються.
У зовнішньому електричному полі електрони
рухаються в бік, протилежний напруженості електричного
поля, а дірки – в напрямку напруженості, тобто в той бік, куди
переміщувався би позитивний заряд. Електропровідність
напівпровідника, що зумовлена переміщенням електронів,
називається електронною провідністю, а електропровідність,
що зумовлена переміщенням дірок – дірковою провідністю.
Так звана власна провідність характерна для чистого
напівпровідника, коли вільні електрони й дірки утворюються в
рівній кількості в зонах провідності та валентній, приймаючи
участь в струмі.
Якщо ширина забороненої зони E є великою
(порядку декількох електрон-вольт) завдяки тепловому руху у
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вільну зону не може потрапити помітне число електронів. В
цьому випадку кристал виявляється ізолятором.
Число електронів в металі чи сплаві, які приймають
участь в електропровідності (число валентних електронів),
практично не залежить від температури. З цієї причини вплив
температури на електропровідність металів проявляється
тільки в тому, що зі збільшенням останньої збільшуються
амплітуди теплових коливань іонів решітки, що призводить до
збільшення ймовірності розсіювання електронів на іонах, в
результаті чого електропровідність буде зменшуватись.
Температурна залежність опору характеризується
температурним коефіцієнтом опору  , який являє собою
відносну зміну опору при зміні температури на одиницю, тобто


1 dR
,
R dT

(1)

де R – опір провідника при даній температурі; T –
температура провідника. Взагалі

не є постійною
величиною, а залежить від температури.
Для багатьох металів залежність опору від температури
може бути подана в такому вигляді:
R  R0 (1  T  T 2  T 3 ) ,

(2)

де R – опір металу при даній температурі, Ro – опір при
умовному нулі температури, від якої починається відлік;  ,  ,
 – константи, які залежать від типу металу (вони
визначаються експериментально).
Для температур, значно нижчих за температуру
плавлення, залежність опору металу від температури
задовільно описується рівнянням

R  R0 (1  T ) ,
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(3)

тобто є лінійною.
В даному випадку  збігається з температурним
коефіцієнтом опору для температури, при якій визначено Ro i
для даного температурного інтервалу є величиною постійною.
Температурна залежність опору напівпровідників є
складнішою. Це пояснюється тим, що в них, окрім фактора, що
призводить до зростання опору з підвищенням температури
внаслідок зростання амплітуди коливань решітки i розсіювання
електронів на іонах, різко зростає число носіїв струму, тому що
електрони дістають додаткову енергію i частина їх переходить
із заповненої зони у зону провідності. Фактор зростання числа
носіїв струму перекриває фактор, що призводить до зростання
опору внаслідок зростання інтенсивності коливань решітки.
Досліди показують, що у деяких напівпровідників при
підвищенні
температури
на
10С
електропровідність
зменшується на (3-6)%, а при підвищенні на 100С – приблизно
на 75%. Тому опір напівпровідників зменшується з
підвищенням температури. В першому наближенні для
температур, що незначно відрізняються від кімнатної,
залежність опору від температури може бути записана у
вигляді
 E 
R  A exp 
,
 2kT 

(4)

де k – стала Больцмана, A – константа, яка може бути
визначена експериментально, E – ширина забороненої зони.
Опис вимірювальної установки
1. Вимірювальна установка складається з об’єкта дослідження
та вимірювального пристрою, що встановлено на робочому
столі та сполучено між собою кабелем. Об’єкт дослідження
представляє собою збірний корпус, в якому встановлено
електропіч з вміщеними всередину зразками (1 – метал, 2 –
сплав, 3 – напівпровідник), датчиком, лампочкою, що
вмикається при включеній печі; вентилятор для охолодження
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електропечі; джерела живлення електропечі та вентилятора.
Електропіч використовується для нагрівання зразків,
температура яких вимірюється датчиком вимірювання
температури. Вентилятор використовується для прискорення
охолодження електропечі. Джерела живлення зі схемами
управління використовуються для живлення електропечі та
вентилятора і керуванням їх роботою з вимірювального
пристрою.
На передній панелі об’єкта дослідження знаходиться вікно, яке
дозволяє спостерігати електропіч та зразки. На цій же панелі
знаходяться наступні пристрої управління та індикації:
– вимикач „СІТЬ” – призначено для вмикання та вимикання
живлення;
– перемикач „ЗРАЗОК” – призначено для підключення зразків
до входу вимірювального пристрою.
Положенням перемикача „ЗРАЗОК” відповідають
підключення наступних зразків:
„1” – метал (мідь);
„2” – сплав з низьким температурним коефіцієнтом
опору;
„3” – напівпровідник;
„0” – вимірювальний вхід вимірювального пристрою
закорочено.
Індикатор „ВЕНТ” призначено для індикації вмикання
та вимикання вентилятора.
2. У вимірювальному пристрої застосовано однокристальну
мікро-ЕОМ з відповідними додатковими пристроями, які
дозволяють виконувати вимірювання температури зразків в
електропечі та опір зразків в процесі нагріву; здійснювати
функції управління установкою: вмикання та вимикання
електропечі та вентилятора, зупинку індикації при зніманні
показів індикатора. У склад вимірювального пристрою входять
також джерела його живлення та рідкокристалічний
індикатор.
На передній панелі вимірювального пристрою
розміщено наступні пристрої управління та індикації:
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– рідкокристалічний індикатор, який призначено для індикації
величин, що вимірюються (у верхній частині – температури в
градусах Цельсію, у нижній – опору в Омах), а також режимів
роботи (відображується в правому верхньому куті);
– кнопки „НАГРІВАННЯ” та „ВЕНТ” призначено для
вмикання та вимикання (шляхом повторного натискання)
електропечі та вентилятора об’єкту дослідження відповідно;
при вмиканні печі на індикаторі з’являється напис – „Warm”,
вентилятора – „Cool”;
– кнопка „СТОП ІНД” призначена для вмикання та вимикання
(шляхом повторного натискання) режиму зупинки індикацій
значень температури та опору при знятті показів з індикаторів.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути установку кнопкою „СІТЬ” , при цьому на
індикаторі вимірювального пристрою мають встановитися
наступні покази: опір: „0” та температура оточуючого
середовища. На об’єкті дослідження мають світитися
індикатор „СІТЬ” і не світитися індикатор „ВЕНТ”. Установка
має прогрітися протягом 3-5 хвилин.
2. Перемикачем „ЗРАЗОК”, що розташований на передній
панелі об’єкту дослідження, обрати зразок, опір якого буде
вимірюватися.
3. Натиснути кнопку „НАГРІВ” вимірювального пристрою
(при цьому на індикаторі з’явиться напис „Warm”, а в
електропечі засвітиться лампочка).
4. Спостерігаючи за показами температури, при досягненні
необхідної температури (опір необхідно вимірювати через
100С, від кімнатної до 1200С) нажати кнопку „СТОП ІНД” (на
індикаторі з‘явиться напис „Fixed”) і зняти покази з опору.
5. Для продовження роботи повторно натиснути кнопку
„СТОП ІНД”.
6. При
досягненні
максимальної температури (1200С),
спрацьовує захист: автоматично відключається нагрів і
вмикається вентилятор (при цьому на індикаторі з’являється
напис „Cool”.
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7. Опір металу (1), сплаву (2) та напівпровідника (3) необхідно
вимірювати як при підвищенні температури печі, так і при
охолодженні.
Результати вимірів та обчислень занести до таблиці.

охолодження

R3 , Ом

нагрівання

С

охолодження

0

Т,
К

R2 , Ом

нагрівання

Т,

охолодження

№

нагрівання

R1 , Ом

Таблиця
ln R3
1
2kT

1

8. Для металу (зразок 1) побудувати графік залежності опору
від температури R  f (T ) . Розкривши дужки в формулі (2)
R  R0  R0T бачимо, що добуток R0  є кутовим
коефіцієнтом отриманої прямої (тангенс кута нахилу прямої).
(Знайти температурний коефіцієнт опору за формулою
1 ( R  R0 )

).
R0 (T  T0 )
9. Для визначення ширини забороненої зони напівпровідника
1
(зразок 3) прологарифмуємо вираз (4) ln R  ln A 
E .
2kT
1
Побудувавши графік в координатах ln R і
дістанемо
2kT
пряму, з якої знаходимо ширину забороненої зони E як
кутовий коефіцієнт цієї прямої.
Контрольні запитання
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1. В чому полягає відмінність енергетичних станів електронів у
кристалі та ізольованому атомі?
2. Чим відрізняються метали від діелектриків згідно із зонною
теорією? 3. Як зонна теорія пояснює електричні властивості
напівпровідників?
4. Як пояснити температурну залежність опору металів i
напівпровідників?
5. Що називають температурним коефіцієнтом опору металів i
як його визначають?
6. Як визначити ширину забороненої зони в напівпровідниках?
Список літератури
1. Савельев И.В. Курс физики. т.2. М.: Наука.1989
2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс фізики.
том II. Електрика i магнетизм. Київ: Вища школа, 1972
3. I.М.Кучерук, I.Т.Горбачук. Загальна фізика. Електрика i
магнетизм. Київ: Вища школа, 1990
4. Борбат О.М., Горбань М.Я., Кучеров I.Я., Рубашевський
Л.Я., Файдиш О.М. Електричний практикум. Київ, 1964
5. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота №6.
РОЗШИРЕННЯ ШКАЛ АМПЕРМЕТРА І
ВОЛЬТМЕТРА
Мета роботи: ознайомитись з будовою та основними
характеристиками амперметра та вольтметра; ознайомитись з
методами розширення шкал амперметра та вольтметра;
здійснити розширення шкал мікроамперметра і вольтметра та
перевірити за допомогою контрольних приладів правильність
показів амперметра і вольтметра з розширеними шкалами.
Обладнання: 1) мікроамперметр; 2) вольтметр; 3)
магазин опорів; 4) джерело ЕРС; 5) контрольний амперметр і
вольтметр; 6) перемикачі.
Теоретичні відомості
При електричних вимірюваннях досить часто виникає
необхідність у зміні меж вимірювання приладу без його
відокремлення від того кола, в якому потрібно провести
вимірювання. За таких умов, особливо коли йдеться про кола
постійного струму, для розширення меж вимірювання
амперметрів і вольтметрів застосовують шунти і додаткові
опори.
Вимірювання струмів.
Прилади, призначені для вимірювання сили струму,
називаються амперметрами. Для того, щоб виміряти силу
струму, який протікає по колу, що досліджується, необхідно
пропустити через прилад весь струм або наперед точно
визначену його частину. Амперметри завжди вмикають в коло
послідовно, а щоб їх внутрішній опір не збільшував опір у колі
і, таким чином, не зменшував силу струму, внутрішній опір
амперметра повинен бути дуже малим. У тих випадках, коли
потрібно виміряти силу струму більшу, ніж дозволяє
амперметр, або розширити межу вимірювання приладу, до
амперметру паралельно приєднують провідник, який
називається шунтом. Струм у схемі амперметра (рис.1)
розгалужується, так що
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I  Ia  Iш .

(1)

Спад напруги шунті і амперметрі однаковий:

I a Ra  I ш Rш ,
(2)
де Ra – внутрішній опір амперметра, Rш – опір шунта.
З (1) і (2) для Rш отримаємо
I R
Rш  a a .
I  Ia

(3)

А
I

Ia

Ra
Iш

Рис.1. Схема підключення
R шунта до амперметра

Якщо вся шкала амперметра розрахована на силу струму
I a , а межу вимірювання необхідно збільшити в n разів, тобто

I  Ian ,

(4)

то, підставляючи (4) в (3), матимемо
Rш 

Ra
.
n 1

(5)

Отже, щоб виміряти струм в n разів більший ніж той, на
який розраховано амперметр, необхідно паралельно до нього
підключити шунт з опором в n  1 разів меншим, ніж
внутрішній опір амперметра. Шунти застосовують лише до
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амперметрів магнітоелектричної та теплової систем. До
електромагнітних і електродинамічних амперметрів шунти не
застосовують тому, що їх опір повинен бути порівняно
великим, а шунти з великим опором громіздкі.
При підключенні до амперметра шунта ціна поділки
амперметра зростає в n разів.
Вимірювання напруги.
Прилади, призначені для вимірювання падіння напруги,
називаються
вольтметрами.
Вольтметр
вмикається
безпосередньо між тими точками в колі, напругу між якими
необхідно виміряти. При такому паралельному ввімкненні
частина струму відгалужується на вольтметр, і струм у
споживача зменшується. Для того, щоб уникнути зменшення
струму, опір вольтметра повинен бути великим, значно
більшим, ніж опір споживача. Для збільшення межи
вимірювання вольтметру, який являє собою чутливий
вимірювальний механізм ( B м ), послідовно з ним вмикають
додатковий опір Rд (рис.2).

Вм

Rд
Uв

Uд
U

Рис.2. Схема підключення додаткового опору до вольтметра

Обчислимо величину додаткового опору до вольтметра,
межу вимірювання якого потрібно збільшити в n разів. Якщо
до розширення межі вимірювання вольтметр вимірював
максимальну напругу U в , а після розширення меж
вимірювання в n разів він може виміряти напругу U , то
U
n
. Якщо збільшення в n разів межі вимірювання
Uв
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вольтметра з внутрішнім опором Rв зроблено за рахунок
приєднання додаткового опору Rд ,то

U  Uв Uд ,
де U д – спад напруги на додатковому опорі, а
U
U Uв Uд

 1 д .
Uв
Uв
Uв

(6)

(7)

При проходженні струму силою I через послідовно
IR
з'єднані опори Rв і Rд : U в  IRв , U д  IRд , а n  1  д ,
IRв
звідки

Rд  Rв n  1 .
(8)
Таким чином при розширенні меж вимірювання
вольтметра в n разів додатковий опір має бути в n  1 разів
більшим, ніж внутрішній опір вольтметра.
Додатковий опір виготовляють з тонкого ізольованого
манганінового дроту, намотаного на циліндричні каркаси.
Основний спад напруги відбувається на додатковому опорі.
Останній монтується всередині приладу, і шкала вольтметра
градуюється із врахуванням спаду напруги на вимірювальному
механізму і додатковому опорі.
Для того, щоб вольтметр мав декілька меж вимірювання,
які можна обирати шляхом перемикання спеціального
перемикача, в середині приладу монтують додаткові опори у
вигляді секцій.
Додаткові опори застосовують у вольтметрах усіх
систем, за винятком електростатичної.

Порядок виконання роботи
1. Зібрати електричну схему, наведену на рис.3, для
розширення шкали амперметра.
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2. Визначити ціну поділки та межу вимірювання
амперметру.
3. Розширити межу вимірювання приладу в n разів (за
вказівкою викладача), опір шунта розрахувати за
формулою (5). Обчислити нову ціну поділки приладу.
4. Порівняти
покази
амперметра,
шкала
якого
розширюється, з показами контрольного амперметра
Aк .
5. Результати вимірів і обчислень занести до таблиці №1.

№

Rш

Таблиця № 1
Амперметр, шкала якого
розширюється

Контрольний амперметр

Ом
Ціна
поділки

Кількість
поділок

Ціна поділки

Iк , А

стара

Кількість
поділок

нова

А
Ак

Rш


Рис.3. Електрична схема, яка застосовується для розширення
шкали амперметра

6. Зібрати електричну схему, наведену на рис.4, для
розширення шкали вольтметра.
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Iа , А

V

Rд
Vк

-

+

Рис. 4. Електрична схема, яка застосовується для розширення
шкали вольтметра

7. Визначити ціну поділки і межу вимірювання
вольтметру.
8. Розширити межу вимірювання приладу в n разів (за
вказівкою викладача), величину додаткового опору
розрахувати за формулою (8). Обчислити нову ціну
поділки приладу.
9. Порівняти
покази
вольтметра,
шкала
якого
розширюється, з показами контрольного вольтметра
U K . Результати вимірів і обчислень занести до таблиці
№ 2.
Таблиця № 2
№ Rд , Контрольний вольтметр
Вольтметр, шкала якого
розширюється
Ом
Ціна
поділки

Кількість
поділок

Uк ,

Ціна поділки

В

стара
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нова

Кількість
поділок

U,

В

Контрольні запитання
1. Які існують системи електровимірювальних приладів?
2. Як можна розширити шкали амперметра та вольтметра?
3. Як розрахувати опір шунта і додатковий опір?
Список літератури
1. О.М.Борбат, М.Я.Горбань, І.Я.Кучеров,
Л.Я.Рубашевський, О.М. Файдиш. Електричний практикум.
Видавництво Київського університету. - К., 1964
2. Сірий Є. І. Загальний фізичний практикум. Львів, 1966
3. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота №7.
ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ ОМА ДЛЯ ПОВНОГО КОЛА
ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
Мета роботи: експериментально визначити активний і
реактивні опори в колі змінного електричного струму;
експериментально перевірити справедливість закону Ома для
повного кола змінного електричного струму.
Обладнання:
джерела змінного і постійного
електричних струмів; реостат; конденсатор; котушка
індуктивності; амперметри для вимірювання сили постійного і
змінного електричних струмів; вольтметри для вимірювання
електричної напруги постійного і змінного електричних
струмів; подвійний перемикач.
Теоретичні відомості
Змінним електричним струмом називається струм,
величина і напрямок якого періодично змінюються з часом.
Простота генерації змінного струму, легкість його
трансформації і можливості перетворення його енергії в
механічну роботу обумовили широке використання змінних
струмів на практиці. Але закономірності, яким підкоряються
змінні струми, відрізняються від закономірностей постійного
струму. Проте, якщо період коливань змінного струму і
напруги набагато менший, ніж
час поширення
електромагнітного збурення до самої віддаленої точки кола, то
миттєві значення сили струму і напруги в усіх перерізах кола
будуть практично однакові. Струми, які задовольняють такій
умові, називаються квазістаціонарними. Для періодично
змінних струмів умова квазістаціонарності запишеться
наступним чином
l
   T ,
с
де  – час, необхідний для передачі електромагнітного
збурення до найвіддаленішої точки кола, l – довжина
електричного кола, c – швидкість світла, T – період коливань
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струму і напруги. Якщо умова квазістаціонарності виконана, то
зміни струму (напруги) в колі настільки повільними, що до
миттєвих їх значень можна застосувати закони постійного
струму.
Розглянемо коло (рис.1), що складається з опору R і
джерела ЕРС  , яка змінюється за синусоїдальним законом:

   m sin t ,

(1)

де  m – амплітудне значення ЕРС,  – колова або циклічна
частота коливань, t – час.

R



~
Рис.1. Електричне коло, що складається з опору
ЕРС 

R і джерела

Вважаємо, що індуктивність і ємність кола та
внутрішній електричний опір джерела ЕРС є стільки малими,
що ними можна знехтувати. Тоді електричний опір такого кола
називається активним (на ньому виділяється тепло ДжоуляЛенца).
Зміна ЕРС викликає на затискачах опору R змінну
напругу, що змінюється також за синусоїдальним законом

U  U m sin t ,
де U m – амплітудне значення напруги.
Сила електричного струму
визначається законом Ома
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(2)

I

через

опір

R

I

U Um

sin t  I m sin t ,
R
R

(3)

де I m – амплітудне значення сили струму.
Таким чином, струм I через опір R змінюється також
за синусоїдальним законом, причому різниця фаз між
коливаннями струму і напруги дорівнює нулю. Напруга і струм
одночасно досягають максимальних значень і одночасно
перетворюються в нуль (рис.2,а). Співвідношення між
змінними струмами і напругами стають особливо наочними,
якщо їх зображати (як і гармонійні коливання) за допомогою
векторів. Виберемо довільний напрямок, який назвемо віссю
струмів (рис.2,б).

U, I

t

Im
U m  Im R
Рис.2. Напруга на затискачах опору R та струм через опір R ,
які змінюються за синусоїдальним законом та зображення (для
наочності) співвідношення між ними за допомогою векторів

Відкладатимемо вздовж цього напрямку вектор,
довжина якого дорівнює амплітудному значенню сили струму
I m (вектор струму). Оскільки напруга і струм у випадку, що
розглядається, змінюються синфазно, вектор напруги також
буде спрямований вздовж вісі струмів; довжина його дорівнює
амплітуді напруги U m  I m R . Сукупність векторів напруг або
струмів утворюють векторну діаграму даного кола.
Ємність в колі змінного струму.
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Розглянемо коло, що складається з конденсатора
ємністю C і джерела змінної ЕРС  (рис.3), що створює на
затискачах конденсатора напругу (2).
Індуктивністю кола і електричним опором підвідних
дротів будемо нехтувати. Як відомо, заряд конденсатора
визначається його ємністю C і різницею потенціалів U , що
існує між обкладинками
q  CU .
(4)

C



~
Рис.3. Електричне коло, що складається з конденсатора ємністю
C і джерела змінної ЕРС 

Оскільки U змінюється за синусоїдальним законом, то
за таким же законом змінюється і q
q  CU m sin t .
(5)
Сила струму в колі пов’язана із зміною заряду на
обкладинках конденсатору наступним виразом
dq


Ic 
 CU m  cos t  I mc sin  t   ,
(6)
dt
2

де
U
I mc  CU m   m .
(7)
1 / С
1
Величина
XC 
називається
реактивним
C
ємнісним опором або просто ємнісним опором. Якщо C взяти
в фарадах, а  в с-1 , то X C буде виражено в омах.
Для постійного струму (   0 ) X C   – постійний
струм через конденсатор не протікає.
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Замінивши в (2) U m через I mc

1
, для спаду напруги
C

на ємності, отримаємо
Uc 

1 c
I m sin t  U mc sin t .
C

(8)
Порівнюючи (6) і (8), знаходимо, що коливання струму
в колі з ємністю випереджають за фазою коливання напруги на

конденсаторі на кут
(рис.4).
2

UC , IC

I mC

UC

t
IC

 Вісь струмів
2
U mC 

а

1 C
Im
C
б

Рис.4. Часова залежність струму та напруги в електричному
колі з ємністю та векторна діаграма, яка демонструє, що
коливання струму випереджають за фазою коливання напруги
на конденсаторі на кут  / 2

Отриманий результат має простий фізичний зміст.
Напруга на конденсаторі в будь-який момент часу визначається
існуючим зарядом конденсатора. Але цей заряд був утворений
струмом, що протікав попередньо на більш ранній стадії
коливань струму. Через це коливання напруги запізнюється
відносно коливань струму.
Індуктивність в колі змінного струму.
Розглянемо третій частковий випадок, коли електричне
коло складається з котушки з індуктивністю L і джерела
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змінної ЕРС  (рис.6). Будемо вважати, що активний опір і
ємність такого електричного кола малі і ними можна
знехтувати.

L
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Рис.5. Електричне коло, що складається з котушки з
індуктивністю L і джерела змінної ЕРС 

Тоді до кінців котушки буде прикладена змінна
електрична напруга (2), і в колі буде протікати струм,
внаслідок чого виникне ЕРС самоіндукції  c
dI
c   L .
dt
Вважаємо, що величина L не залежить від струму.
Згідно з законом Ленца ЕРС самоіндукції  c завжди протидіє
тій причині, яка її викликає. Але ЕРС самоіндукції виникає
внаслідок зміни електричного струму і, відповідно, протидіє
зміні струму. Таким чином, ЕРС самоіндукції  c , що виникає в
котушці, протидіє прикладеній напрузі і впливає на величину
струму. Ця протидія полягає, перш за все, в тому, що в колі
змінного електричного струму, яке складається з однієї
котушки індуктивності з нульовим активним опором, виникає
опір, який називають реактивним індуктивним опором або
просто індуктивним опором.
Друге рівняння Кірхгофа для кола, зображеного на
рис.6 запишемо наступним чином ( R  0 )
U m sin t  L

звідки
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dI
0,
dt

(9)

dI
 U m sin t .
(10)
dt
В даному випадку вся зовнішня напруга прикладена до
котушки індуктивності. Отже, величина
L

dI
dt
є не що інше, як спад напруги на індуктивності.
Перепишемо рівняння (10) у вигляді:
UL  L

dI 

(11)

Um
sin  tdt .
L

(12)

Um
cos t  A .
L

(13)

Проінтрегрувавши, маємо
I 

Постійної складової струму, очевидно, немає; тому
стала інтегрування A  0 .
Таким чином,
U


I L   m cos t  I mL sin  t   , (14)
L
2

де
U
I mL  m .
(15)
L
З порівняння співвідношень (3) і (15) випливає, що роль
опору в цьому випадку відіграє величина

X L  L ,

(16)

яку називають індуктивним опором. Якщо індуктивність
котушки L взяти в Генрі, а  в с-1, то X L буде виражено в
омах. Постійному струму (   0 ) індуктивність не чинить
опору (якщо нехтувати активним опором індуктивності).
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Замінив в (10) U m на I mL L , отримаємо для спаду
напруги на котушці індуктивності вираз:
U L  LLm sin t .

(17)

Із порівняння виразів (14) і (17) випливає, що
коливання сили струму через котушку індуктивності відстають

за фазою від коливань напруги на ній на кут
(рис. 6).
2
Фізична причина виникнення цієї різниці фаз полягає в
наступному. Якщо активний опір котушки дорівнює нулю то,
як було зазначено вище, прикладена до котушки напруга точно
дорівнює ЕРС самоіндукції, взятій з оберненим знаком.

L , IL

L
m

UL

 LI mL

t

I mL

IL

Вісь струмів

а

б

Рис.6. Часова залежність струму та напруги в електричному
колі з котушкою індуктивності (а) та векторна діаграма, яка
демонструє, що коливання сили струму через котушку
індуктивності відстають за фазою від коливань напруги на
котушці на кут  / 2 (б)
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Але ЕРС самоіндукції пропорційна не миттєвому
значенню сили струму, а швидкості її зміни, яка буде
найбільшою в ті моменти, коли сила струму проходить через
нуль. Тому максимуми напруги співпадають з нулями струму і
навпаки.
Закон Ома для змінних струмів.
Користуючись результатами, отриманими вище для
часткових випадків, можна знайти співвідношення між
коливаннями струму і напруги для повного електричного кола,
що складається з послідовно з'єднаних джерела змінного
електричного струму з ЕРС  , активного електричного опору
R , конденсатора ємністю C та котушки з індуктивністю L
(рис.7).
До такого кола прикладена напруга (2) з частотою  . В
колі виникає змінний струм тієї ж частоти  , амплітуда I m і
фаза якого, очевидно, визначаються параметрами кола R , C
L . Цей струм викличе на активному опорі спад напруги U R ,
амплітуда якої дорівнює I mR , а фаза співпадає з фазою
струму, тому на векторній діаграмі (рис.8) вектор, що
відповідає U R , потрібно відкласти вздовж вісі струмів.

R

UR

C

L

UC

UL

U
Рис.7. Електрична схема повного електричного кола, що
складається з послідовно з'єднаних джерела змінного
електричного струму з ЕРС  , активного електричного опору

R , конденсатора ємністю C та котушки з індуктивністю L
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I m L

UL

Um


ImR

Im
C

1

I m  L 
C

Вісь струмів

UC

Рис.8. Векторна діаграма для повного електричного кола

Коливання напруги U L на котушці індуктивності (з
амплітудою I m LI ) випереджають коливання сили струму за

фазою на кут
. Вектор U L на векторній діаграмі повинен
2

бути повернутий відносно вісі струмів на кут
проти
2
годинникової стрілки. Нарешті, коливання напруги U C на
1
ємності (з амплітудою
I m ) відстають від коливань сили
C

струму за фазою на кут
; отже, вектор, що зображає U C ,
2

повинен бути повернутий відносно вісі струмів на кут
за
2
годинниковою стрілкою.
Спади напруг U R , U L , U C в сумі повинні дорівнювати
прикладеній до кінців кола напрузі U

U  U R  U L  UC .
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Після додавання векторів, що відповідають U R , U L ,
U C , отримаємо вектор, що зображає U (його довжина
дорівнює U m ). Цей вектор утворює з віссю струмів кут  ,
тангенс якого, як видно з рис.8 дорівнює
1
L 

C .
tg 
(18)
R
Кут визначає різницю фаз між коливаннями напруги
U m і сили струму I m . Із прямокутного трикутника, гіпотенуза
якого дорівнює U m , випливає, що

I m R 2   L 


2

1  
2
Im   U m ,
C  

звідки
Um

.
(19)
2
1 

R   L 

С 

Таким чином, якщо напруга на затискачах кола
змінюється за законом:
Im 

2

U  U m sin  t ,

то в колі тече струм силою

I  I m sin t   .
Співвідношення (19) є математичним виразом закону
Ома для змінного струму. Величина
2

1 

2
2
Z  R 2   L 
  R  X L  X c  ,

С



(20)

називається повним електричним опором кола, а величина
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X  X L  Xc   L 

1
C

(21)

називається реактивним опором.
Коливання сили струму відстають від коливань напруги
(  0) або випереджають їх (  0) в залежності від
1
співвідношення між X L і X C . При L 
коливання
C
1
струму відстають від коливань напруги, при L 
C
коливання струму випереджають коливання напруги. Якщо
1
L 
, зміна сили струму і напруги відбувається синфазно
C
(  0) .
Оскільки
за
допомогою
електровимірювальних
приладів вимірюються лише ефективні (діючі) значення сили
електричного струму і напруги, то співвідношенню (19)
необхідно надати такого вигляду, щоб в нього входили
величини, які можна визначити експериментально.
Ефективним (діючим) значенням змінного струму
називають таку величину, яка дорівнює величині постійного
струму, що виділяє таку ж кількість теплоти, яку виділяє даний
змінний струм за один і той же проміжок часу.
В загальному випадку, ефективним значенням фізичної
величини називається величина, яка дорівнює кореню
квадратному із середнього від квадрату миттєвого значення за
час, рівний періоду T .
Якщо напруга змінюється за законом U  U m sin t і
має період T , то її ефективне значення знаходять із
співвідношення:
T

U еф 2  T1 U m2  sin 2 tdt  12 U m2 або U еф  U m .
2

0
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Аналогічно можна знайти, що I еф 

Im
2

Ома надати наступного вигляду
U еф
U еф
I еф 

.
2
Z
1 
2 
R   L 

С 


, а потім закону

(22)

За відомого значення  та заданих значень U еф ,
активного опору R , індуктивності L і ємності C перевірка
закону Ома у вигляді (22) зводиться до порівняння значень
I еф , одержаного за показом приладу для вимірювання сили
змінного струму, та обчисленого на основі співвідношення
(22).
Перевірку закону Ома для кола змінного струму, що
складається з послідовно з'єднаних активного опору R ,
індуктивності L , ємності C і джерела змінної напруги можна
виконати іншим шляхом: з використанням знайдених значень
R , L , C та відомою  обчислити повний опір кола Z розрах за
формулою (20), потім знайти значення
вольтметра та амперметра за формулою:
z
U еф
Z екс  z ,
I еф

Z

за показами
(23)

і це значення порівняти з Z розрах .
Порядок виконання роботи
1. Скласти електричну схему, наведену на рис.9. Елементи, що
досліджуються, (котушка індуктивності і конденсатор)
підключають послідовно в проміжок АВ.
2. Підключити в проміжок АВ котушку індуктивності і,
замкнув перемикач K на джерело постійного електричного

204

струму, виміряти U n та I n . Обчислити за формулою R 

Un
In

омічний опір котушки.
Зауваження: при цих вимірюваннях положення повзунка на
R p слід вибрати таким, щоб електровимірювальні прилади
схеми показували достатні для відліку значення.
А

B

A

B

L

V
40 B

K

6B

B

A

А

C

Rp

B

A

C

L

Рис.9. Електрична схема дослідження

3. При ввімкненій в електричне коло котушці індуктивності
перемикач K перемкнути на джерело змінного електричного
L
L
струму і виміряти U еф
і I еф
. Згідно з (22) при C   для

обчислення
індуктивності
співвідношення

котушки

L

дістанемо

2

L
1  U еф 
L
 R2 ,
L 
  I еф



2
 314c 1 . За даними вимірів і значенням
T
обчислити індуктивність котушки L .

де





4. Замість котушки індуктивності ввімкнути в електричне коло
c
с
конденсатор і виміряти U еф
і I еф
. Розрахувати електричну

ємність конденсатора C за формулою:
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1 c
c
I еф / U еф
,

що випливає з (22) при R  0, L  0 .
C





5. Ввімкнути в електричне коло послідовно з'єднані котушку
z
z
індуктивності та конденсатор і виміряти U еф
і I еф
.

За формулою:
Z експ 

z
U еф
z
I еф

,

розрахувати
повний
опір
електричного
кола
за
експериментальними даними. Порівняти це значення з Z розрах ,
обчисленим за відомими R , L , C за формулою (20).
Зауваження: вимірювання в пунктах 2-5 провести 3-5 разів при
різних значеннях напруг і струмів, для чого необхідно
змінювати електричний опір реостата R p .
6. Проаналізувати експериментально одержані результати на
предмет справедливості закону Ома для повного кола змінного
електричного струму, що складається з послідовно з'єднаних
джерела, котушки індуктивності та конденсатора.
Контрольні запитання
1. До чого призводить ввімкнення в електричне коло змінного
електричного струму елементів з активним електричним
опором, індуктивністю і електричною ємністю?
2. Як можна експериментально визначити R , L , C ?
3. Запишіть формулу для розрахунку повного електричного
опору у випадку, коли котушка індуктивності і конденсатор
206

були

з'єднані

між

собою

паралельно,

скориставшись

аналітичними розрахунками та векторною діаграмою. Чим
обумовлений опір провідників?
Список літератури
1. Савельев И.В. Курс физики. т.2. М.: Наука.1989.
2. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. Загальна фізика. Електрика і
магнетизм. -К: Вища школа, 1990
3. Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум. Львів, 1966
4. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота № 8.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ p  n ПЕРЕХОДУ
Мета роботи: дослідження властивостей p  n
переходу, отримання
вольтамперної та вольтфарадної
характеристик p  n переходу.
Обладнання: 1) об’єкт дослідження
у вигляді
пристрою, в якому встановлено 3 діоди (Д7, КД226, КД521); 2)
вимірювальний пристрій,
що дозволяє проводити виміри
ємності p  n переходу та струму через нього в залежності від
прикладеної напруги, а також здійснювати функції керування
установкою.
Теоретичні відомості
Напівпровідники своєю назвою зобов’язані тій
обставині, що за величиною електропровідності вони займають
проміжне положення між металами та ізоляторами.
Напівпровідниками є речовини, в яких валентна зона
повністю заповнена електронами, а ширина забороненої зони є
невеликою (рис.1). У цьому випадку при величині забороненої
зони E від декількох десятих до 2 еВ, енергії теплового руху
kT достатньо для того, аби перевести частину електронів у
верхню вільну зону.
Вільна зона виявиться для них зоною провідності.
Одночасно стане можливим перехід електронів валентної зони
на звільнені верхні рівні. Таким чином, вихід електронів із
заповненої валентної зони дає можливість електронам, що
залишились, приймати участь у провідності. В місці, яке
залишив електрон, виникає надлишок позитивного заряду, або
як кажуть „позитивна дірка”. Ця „дірка” поводить себе як
позитивний заряд, який за величиною дорівнює заряду
електрона. На місце, звільнене електроном („дірку”) може
перейти електрон з більш глибокого рівня валентної зони, а це
рівнозначно тому, що перемістилася „позитивна дірка”. Тобто
„дірка” почне перемішуватись по валентній зоні в бік,
протилежний рухові електрона, так як переміщувався би
позитивний заряд. Таким чином, у зовнішньому електричному
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полі електрони рухаються в бік протилежний напруженості
електричного поля, а дірки – в напрямку напруженості, тобто в
той бік, куди переміщувався би позитивний заряд.
Електропровідність напівпровідника, що зумовлена
переміщенням
електронів,
називається
електронною
провідністю,
а
електропровідність,
що
зумовлена
переміщенням дірок – дірковою провідністю. Так звана власна
провідність
чистого
напівпровідника
складається
із
електронної та діркової провідності, тобто провідність
створюється як вільними, так i валентними електронами.

Вільна зона
(зона провідності)
Заборонена зона

E

КE
Заповнена
валентна зона

Рис.1. Розташування енергетичних зон в напівпровіднику

В легованих напівпровідниках існує так звана домішкова
провідність. Розглянемо її більш детально. Введемо до
ідеального кристалу напівпровідника (Ge, Si) елемент з
валентністю 3, наприклад, індій (In). Домішка індію створює
поблизу верхньої межі валентної зони незаповнений
домішковий енергетичний рівень Ei . Оскільки енергетична
відстань E між валентною зоною і Ei є досить малою в
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порівнянні з величиною забороненої зони ( E  E ),
електрони легко переходять з валентної до домішкового рівня і
фіксуються на атомах домішки. Внаслідок цього процесу в
валентній зоні утворюються „дірки”, які можуть під дією
електричного поля переміщуватися по об‘єму напівпровідника,
створюючи електричний струм та зв’язані на домішці
електрони, що не можуть приймати участь в провідності..
Тривалентна
домішка
має
назву
акцепторної,
а
напівпровідники, що
містять акцепторну домішку –
напівпровідників p -типу. Основними носіями електричного
струму в таких напівпровідниках є „дірки”, неосновними –
електрони. Отже, напівпровідники p -типу мають дірковий тип
провідності.
Внесемо до ідеального кристалу напівпровідника (Ge, Si)
елемент з валентністю 5, наприклад, сурму (Sb). Домішка
сурми створює поблизу нижньої межі зони провідності
заповнені донорні рівні. Електрони з домішкових рівнів досить
легко переходять в зону провідності, а „дірки”, що
утворюються на домішковому рівні, фіксуються на
домішкових атомах. Напівпровідники, що містять донорну
домішку, мають назву провідників n -типу. Основними носіями
струму в них є електрони, неосновними – дірки; ці
напівпровідники мають електронний тип провідності.
Границю дотику двох напівпровідників з різними типами
провідності називають
p  n -переходом. Від представляє
собою тонкий шар на границі між двома областями одного і
того ж кристалу, які відрізняються типом домішкової
провідності. Для виготовлення такого переходу беруть,
наприклад, монокристал з чистого германію з електронним
механізмом провідності (обумовленим залишками домішок).
У вирізану з кристалу пластинку вплавляють з одного
боку шматочок індію, атоми індію дифундують на деяку
глибину. В тій області, в яку потрапляють атоми індію
провідність стає дірковою. На границі цієї області виникає
p  n - перехід.
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Подвійний шар p  n -переходу утворюється в результаті
переміщення електронів з n до p -напівпровідника, а дірок в
протилежному напряку (рис. 2.).
d
p
n
Ek

Рис.2. Схема утворення подвійного шару

p  n переходу

В результаті цього процесу відбувається посилена
рекомбінація електронів та дірок поблизу границь шару, а
граничний шар збіднюється на носії заряду. Контактне
електричне поле подвійного шару перешкоджає тепловому
руху носіїв струму, тобто рівноважний контакний шар є
запірним і має підвищений опір. Крім того, в приконтактній
області утворюється подвійний електричний шар: в
приграничному n шарі напівпровідника, який втратив частину
електронів, утворюється позитивний об’ємний заряд
нерухомих іонів донорної домішки, а в приграничному p шарі
напівпровідника – нескомпенсований заряд від’ємних іонів
акцепторної домішки. Товщина p  n -переходу як правило
складає (10-6÷10-8) м.
Перенос заряду веде до викривлення зон провідності та
валентності. Рівновага досягається при такій висоті
потенціального бар’єру, при якій рівні Фермі обох областей p
та n розташовуються на однаковій висоті (рис.3).
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Зона
провідності

Акцепторні
рівні

Рівень Фермі
Заборонена
зона
Донорні
рівні

Валентна зона
Рис.3. Вигинання енергетичних зон в області

p  n -переходу

Вказане на рис.3. вигинання енергетичних зон в області
переходу спричинене тим, що потенціал p -області в стані
рівноваги нижче, ніж потенціал n -області; відповідно
потенціальна енергія електрону в p -області є більшою, ніж в
n -області. Таким чином, в області переходу виникає
потенціальний бар’єр для основних носіїв заряду, величина
якого eU k , та, відповідно, існує контактна різниця потенціалів
U k на p  n -переході (наприклад, в германії U k складає 0,7В ,
а в кремнії – 1,1В. При цьому значенні U k струм основних
носіїв (які мають енергію більшу за eU k ) та неосновних носіїв
зрівнюються, та результуючий струм через перехід дорівнює
нулю.
При пропускному (прямому) напрямку зовнішнє
електричне поле E спрямовано протилежно до поля
контактного шару Ek (рис.4.а). Зовнішнє поле зменшує висоту
потенціального бар’єру до значення e(U k  U ) , де U – напруга
зовнішнього поля. Електрони та дірки переміщуються під дією
зовнішнього поля до границі p  n -переходу назустріч один
до одного, при цьому товщина контактного шару та його опір
зменшуються.
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E
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n

E
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d

б
Рис. 4. Зміни подвійного шару

p  n переходу під дією

зовнішнього поля прямого (а) та обернененого (б) напрямків

Струм неосновних носіїв заряду практично не зміниться.
Умова рівноваги порушиться, та через p  n -перехід буде
проходити результуючий струм основних носіїв заряду. Якщо
до контактного шару прикласти зовнішню напругу таким
чином, що n -напівпровідник з’єднано з позитивним полюсом
джерела струму (рис.4.б), то зовнішнє електричне поле
посилює поле контактного шару та викликає рух електронів в
n -напівпровіднику та дірок в p -напівпровіднику в протилежні
сторони від границі p  n -переходу. Таким чином, зовнішнє
поле E , яке за напрямком співпадає з полем контактного
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шару Ek збільшує висоту потенціального бар’єру до значення
e(U k  U ) . Струм основних носіїв зменшиться до нуля та
через p  n -перехід буде проходити лише незначний струм
неосновних носіїв, який називають оберненим. Внаслідок
малої концентрації неосновних носіїв та великого опору
запірного шару, обернений струм в багато разів менший за
прямий, до того ж, він майже не залежить від величини
зовнішньої напруги.
Напівпровідникові діоди
Система, що містить p  n перехід, має односторонню
провідність. Прикладаючи до такої системи змінну напругу,
отримують струм практично одного напрямку. Дія p  n
переходу, що має односторонню провідність є аналогічною дії
двохелектродної лампи – діоду. Для випрямлення струму
застосовують напівпровідникові пристої з одним p  n переходом, що мають два омічних виводи, які називають
напівпровідниковими діодами.
Одну з областей p  n -структури називають емітером,
вона має більш високу концентрацію основних носіїв заряду,
ніж друга область, яку називають базою.
Важливою характеристикою діода є коефіцієнт
випрямлення – відношення прямого струму до оберненого при
постійній зовнішній напрузі:
I пр
K
.
I оберн
У випрямлячах коефіцієнт випрямлення K досягає
значень 105 −106.
Іншою важливою характеристикою є
залежність
струму
від
напруги
(вольт-амперна
характеристика). Для напівпровідникових діодів вона
нелінійна, тому коефіцієнт випрямлення K не є сталою
величиною.
На рис.5 представлена типова статична вольт-амперна
характеристика (ВАХ) напівпровідникового діоду.
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I пр , мА

U пр , В
U оберн , В

I

0

, мкА

Рис.5. Типова вольт-амперна характеристика (ВАХ)
напівпровідникового діоду

Ємність p  n -переходу
За відсутності зовнішньої напруги в p  n -переході
існує потенціальний бар’єр та внутрішнє електричне поле.
Якщо до діоду прикласти обернену напругу, то висота
потенціального бар’єру збільшиться. Зовнішнє обернене поле
відштовхує електрони в глибину n -області, в результаті
відбувається розширення збідненої області p  n -переходу,
яку можна представити як найпростіший плоский конденсатор,
в якому обкладинками є границі області. В цьому випадку, у
відповідності до формули ємності плоского конденсатору
 S
C  0 , з ростом відстані між обкладинками (що викликана
d
ростом оберненої напруги) ємність p  n -переходу буде
зменшуватися. Це зменшення обмежене лише товщиною бази,
при досягненні мінімального значення ємність не змінюється з
ростом оберненої напруги.
Загальна ємність діоду, що вимірюється між виводами
діоду при заданій напрузі складається з бар’єрної ємності,
дифузійної ємності та ємності корпусу приладу.
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Бар’єрна
або
зарядна
ємність
обумовлена
нескомпенсованим об’ємним зарядом іонів домішок, які
розташовані по обидві сторони від границі
pnпереходу. Модельним аналогом бар’єрної ємності слугує
ємність плоского конденсатору, обкладинками якого є p - та
n -області, а діелектриком є p  n -перехід, який практично не
має рухомих зарядів. Значення бар’єрної ємності може
приймати значення в межах від десятків до сотень пікофарад;
зміна цієї ємності при зміні напруги
може досягати
десятикратної величини.
Дифузійна ємність обумовлена зміною величини об’ємного
заряду нерівноважних електронів та дірок, що спричинена
зміною прямого струму. Значення дифузійної ємності має
порядок від сотень до тисяч пікофарад. Тому при прямій
напрузі ємність p  n -переходу визначається переважно
дифузійною ємністю, а при оберненій напрузі – бар’єрною
ємністю.
Опис вимірювальної установки
1. Установка складається з об’єкта дослідження та
вимірювального
пристрою,
який
встановлено на
лабораторному столі. У пристрої розташовано 3 діоди
(германієвий діод Д7; кремнієві діоди КД226 і КД521) та
перемикач зразків, ручка управління яким виведена на
передню панель.
2. Вимірювальний пристрій виконано у вигляді конструктивно
завершеного приладу, в якому застосовано однокристальну
мікро-ЕОМ з відповідними додатковими пристроями, що
дозволяють проводити встановлення величини та полярності
напруги, що подається на p  n перехід зразка в об’єкті
дослідження, виміри ємності p  n переходу та струму через
нього в залежності від прикладеної напруги, а також
здійснювати функції керування установкою (регулювання
напруги, установка режимів роботи для зняття ВАХ
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(вольтамперної характеристики) прямої, ВАХ оберненої або
ВФХ (вольфарадної характеристики).
У склад вимірювального пристрою входять також джерела
живлення вимірювального пристрою та об’єкта дослідження.
На передній панелі об’єкта дослідження знаходяться гнізда для
підключення об’єкту дослідження. На цій же панелі
знаходяться наступні пристрої управління та індикації:
– кнопки „+” , „–„ та „СБРОС” призначено для регулювання
напруги та установки „0” (при цьому при короткочасному
натисканні відбувається установка одиниць, а при
довготривалому
–
десятків,
перемикання
діапазонів
відбувається автоматично);
– кнопка „ВАХ–ВФХ” призначена для установки відповідного
режиму роботи (зняття ВАХ або ВФХ);
– кнопка „ПРЯМА-ОБЕРНЕНА” призначена для установки
режиму роботи при знятті ВАХ (зняття ВАХ прямої або ВАХ
оберненої);
– індикатор „В” призначено для індикації значення величини
напруги, що регулюється;
– індикатор мА мкА пФ призначено для індикації одиниць
виміру та величини значень струму або ємності, що
вимірюються;
– індикатори „ВАХ–ВФХ” призначені для індикації
встановленого режиму роботи (керується кнопкою „ВАХ–
ВФХ” , під час установки відповідного режиму індикатор
світиться);
– індикатори „ПРЯМА–ОБЕРНЕНА” призначені для індикації
встановленого режиму роботи при знятті ВАХ (керується
кнопкою
„ПРЯМА–ОБЕРНЕНА,
під
час
установки
відповідного режиму індикатор світиться).
При роботі перемикання діапазонів вимірювання
відбувається автоматично.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути установку кнопкою „СІТЬ”, що розташована на
задній панелі вимірювального пристрою (при цьому на
індикаторах В та мА мкА пФ мають встановитися нулі та
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світитися індикатори ВАХ и ПРЯМА). Дати установці
прогрітися протягом 5 хвилин.
2. Перемикачем зразків, якій розташовано на передній стінці
вимірювального пристрою, обрати перший зразок діода (Д7),
характеристики p  n -переходу якого будуть досліджуватися.
3. Встановлюючи за допомогою кнопок „+” та „–„ необхідні
значення напруги на p  n -переході та знімаючи при цьому з
індикатору мА мкА пФ значення прямого струму через
перехід (розмірність при цьому індикується світлодіодами
індикатору, знак струму не індикується), підготовити дані
(заповнити таблицю 1) для побудови прямої гілки
вольтамперної характеристики p  n -переходу. По закінченні
вимірів натиснути кнопку „СБРОС”.
Таблиця 1.
Пряма гілка вольтамперної характеристики
p  n -переходу
U, В
I, мА
При досягненні значення струму 50 мА необхідно зупинити
виміри, оскільки при даному максимальному значенні джерело
живлення p  n - переходу переходить в режим обмежування
струму.
4. Для включення режиму підготовки даних для побудови
оберненої гілки вольтамперної характеристики натиснути
кнопку „ПРЯМА–ОБЕРНЕНА”. При цьому погасне індикатор
„ПРЯМА”, та буде світитися індикатор „ОБЕРНЕНА”.
5. Встановлюючи за допомогою кнопок „+” та „–„ необхідні
значення напруги на p  n -переході та знімаючи при цьому з
індикатору мА мкА пФ значення оберненого струму через
перехід (розмірність при цьому індикується світлодіодами
індикатору, знак струму не індикується), підготовити дані
(заповнити таблицю 2) для побудови
оберненої гілки
вольтамперної характеристики. По закінченні вимірів
натиснути кнопку „СБРОС”.
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Таблиця 2.
Обернена гілка вольтамперної характеристики p  n переходу
U, В
I, мА
При досягненні значення напруги -30 В необхідно зупинити
виміри, оскільки при даному максимальному значенні джерело
живлення p  n переходу переходить в режим обмежування
напруги.
6. Для вимірів вольтфарадних характеристик натиснути кнопку
ВАХ–ВФХ. При цьому погасне індикатор ВАХ, и буде
світитися індикатор ВФХ.
7. Встановлюючи за допомогою кнопок „+” та „–„ необхідні
значення напруги на p  n переході та знімаючи при цьому з
індикатору
мА мкА пФ значення ємності
переходу
(розмірність при цьому індикується світлодіодами індикатору,
знак струму не индикується), підготовити дані (заповнити
таблицю 3) для побудови вольтфарадної характеристики. По
закінченні вимірів натиснути кнопку „СБРОС”.
Таблиця 3.
Вольтфарадна характеристика p  n переходу
U, В
C, пФ
8. Натиснути кнопки ВАХ – ВФХ та ПРЯМАЯ-ОБРАТНАЯ
для режиму підготовки даних для побудови прямої гілки
вольтамперної характеристики, при цьому мають світитися
індикатори ВАХ и ПРЯМА.
9. Під’єднати до вимірювального пристрою другий об’єкт
дослідження (діод КД 226) перемикачем зразків, якій
розташовано на передній стінці вимірювального пристрою.
Аналогічним шляхом зняти дані для побудови прямої та
оберненої гілки вольтамперної характеристики
та
вольтфарадної характеристики p  n -переходу.
219

10. Під’єднати до вимірювального пристрою третій об’єкт
дослідження (діод КД 521) перемикачем зразків, якій
розташовано на передній стінці вимірювального пристрою.
Аналогічним шляхом зняти дані для побудови прямої та
оберненої гілки вольтамперної характеристики
та
вольтфарадної характеристики p  n -переходу.
11. Після закінченні роботи необхідно відключити живлення
установки вимикачем СІТЬ, якій розташовано на задній панелі
вимірювального пристрою. За отриманими даними побудувати
характеристики досліджуваних p  n - переходів.
I пр
12. Розрахувати коефіцієнт випрямлення K 
(при
I оберн
постійній зовнішній напрузі) для досліджуваних діодів.
Контрольнi запитання
1. Як зонна теорія твердого тіла пояснює механізми власної та
домішкової провідності?
2. Які носії є основними та неосновними в домішкових n та p
напівпровідниках?
3. Як залежить провідність напівпровідників від температури?
4. Чому система, яка містить p  n -перехід, має односторонню
провідність?
Список лiтератури
1. Лабораторные занятия по физике // Под редакцией
Л.Л.Гольдина – М., "Наука", 1983
2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б.
Курс
фiзики, т.II. Електрика i магнетизм. -К: Вища школа, 1972
3. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит, 2003.
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Лабораторна робота № 9.
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ПРИНЦИПУ РОБОТИ ТА
ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВОГО
БІПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА
Мета роботи: ознайомитися з будовою та принципом
дії біполярного транзистора; виконати необхідні виміри і
побудувати вхідну, вихідну та перехідну характеристики
біполярного транзистора; визначити коефіцієнт  підсилення
транзистора за струмом та його залежність від струму бази I Б .
Обладнання: 1) біполярний транзистор n  p  n типу;
2) джерело живлення; 3) два міліамперметри; 3) два
вольтметри; 4) набір провідників; 5) лабораторний стенд.
Теоретичні відомості
Для
посилення
електричних
сигналів
використовуються напівпровідникові прилади, які мають три і
більше електродів і діють подібно до вакуумних електронних
ламп з сітками. Такі прилади мають загальну назву
транзистори.
Розглянемо
конструкцію
та
принцип
роботи
біполярного транзистору. Біполярний транзистор являє собою
кристал напівпровідника, в якому за допомогою відповідного
розподілення двох домішок створені три області з чергуванням
типу провідності: діркова – електронна–діркова (транзистор
pn p
типу) або електронна– діркова–електронна
(транзистор n  p  n типу). p  n  p -транзистор містить два
p  n переходи, n  p  n - транзистор містить два n  p
переходи. На області переходів наносять металічні електроди,
за допомогою яких транзистор вмикають в схему.
Будови n  p  n та p  n  p транзисторів, а також їх
схематичне зображення наведено на рис.1 (а, б) та рис.2 (а, б).
Як видно з рисунків, один з p  n переходів (для
p  n  p транзистору) або один з n  p переходів (для
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n  p  n транзисторів) працює в прохідному напрямку, а
інший перехід, відповідно, в запірному напрямку. Частина
кристала, яка є прилеглою до першого з переходів, має назву
емітер, частина кристала, яка примикає до другого переходу,
має назву колектор, проміжна область кристалу між двома
переходами називається базою транзистора. Ширина бази
завжди мала в порівнянні з довжиною дифузії неосновних
носіїв заряду і вимірюється десятками, або, навіть, одиницями
мікрон. Джерело сигналів, які необхідно посилити, приєднують
між емітером і базою, а посилені коливання виникають в колі
колектора. Наведена схема вмикання транзистора називається
схемою з загальною базою.

К

Колектор (n)

Б

К

Б

База (p)
Е

Е

Емітер (n)
а

б

Рис.1. Будова (а) та схематичне зображення (б)
n  p  n - транзистору

К

Колектор (p)

Б

К

Б

База (n)
Е

Е

Емітер (p)
а

б

Рис.2. Будова (а) та схематичне зображення (б)

pn p-

транзистору

Розглянемо фізичні процеси, що відбуваються в
n  p  n - транзисторі, до якого не підключено зовнішню
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напругу (фізичні процеси в p  n  p -транзисторі є цілком
подібними; треба тільки змінити знак основних носіїв струму).
Стану
рівноваги
транзистора
відповідає
мінімальна
потенціальна енергія. В області бази в валентній зоні є
незаповнені стани; тому для електронів з областей колектора і
емітера енергетично вигідним є перехід в область бази і
рекомбінація з дірками. Перехід електронів з колектора та
емітера до бази призводить до накопичення в області бази
відємного заряду, потенціал якого гальмує, а згодом і
припиняє перехід електронів в область бази.
Розподіл потенціалу  електричного поля в
транзисторі схематично зображено на рис.3.

ЕМІТЕР

БАЗА

КОЛЕКТОР

0

h
.

Рис.3. Розподіл потенціалу  по товщині h n  p  n транзистору. За "0" потенціалу прийнято потенціал емітеру

Прикладемо до транзистора відповідні електричні
напруги U БЕ та U КЕ (U KE  U БЕ  0) згідно зі схемою,
наведеною на рис.4. Розглянемо процеси, що відбуваються в
транзисторі в цьому випадку.
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UКЕ
UБЕ

Рис.4. Схема підключення

n  p  n -транзистору з загальним
емітером

Нагадаємо, що для n  p  n -транзистора основними
носіями в областях емітера і колектора є електрони, а в області
бази – дірки. Відзначимо, що концентрація дірок в області бази
є значно меншою за концентрацію електронів в областях
колектора і емітера. Під дією напруги U БЕ електрони
переходять з області емітеру в область бази (для них цей
перехід є прямим) і створюють струм емітеру I E ; напрямок
цього струму відповідає напрямку стрілки на схематичному
позначенні транзистора. Електрони, які потрапили до бази і є
неосновними носіями в цій області, частково рекомбінують з
дірками, частково потрапляють до джерела напруги U БЕ ,
утворюючі струм бази I Б . Але найбільша частка електронів
досягає базово-емітерного p  n - переходу і втягується в
область колектора, створюючи струм колектора I K .
Згідно з першим законом Кірхгофа

IE  IK  IБ .
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(1)

Оскільки основна частка електронів, які перейшли з
емітера до бази, потрапляє до колектора, мають місце
співвідношення:
I Б  I K , I Б  I E .

(2)

Співвідношення (2) є справедливими, якщо база є
геометрично тонкою.
Аналогічно до рівнянь (1) та (2) можна записати
відповідні рівняння для приростів струмів I E , I Б , I K :
I E  I Б  I K ; I Б  I E ; I E  I K . (3)
Для
біполярних
транзисторів
має
місце
співвідношення:
I E  I K   I Б при U KE  const ,

(4)
в якому  має назву коефіцієнта підсилення за
струмом.





Для сучасних біполярних транзисторів   100, 300 . З
погляду на це, основне функціональне призначення
транзистора є цілком зрозумілим. Дійсно, змінюючи струм
бази в незначних межах, ми можемо отримати в  разів більшу
зміну струму емітера (колектора), тобто підсилення струму.
Отже, транзистор є ефективним підсилювачем струму.
Визначимо вхідну характеристику транзистора як
залежність

I Б  I Б (UБЕ ) при U KE  const ;
вихідну характеристику як залежність:

(5)

I K  I K (U KE ) при I Б  const
і, нарешті, перехідну характеристику:

(6)

225

I K  I K ( I Б ) при U KE  const.
(7)
Іноді перехідною характеристикою називають залежність
I K  I K (U БЕ ) при U KE  const.

(7а)

На рис.5 наведено типовий вигляд вхідної
характеристики (5) біполярного транзистору, який ввімкнено у
схему із загальним емітером. Як випливає з рисунку, з
зростанням напруги U КЕ струм бази I Б зменшується. Це
пояснюється тим, що при зростанні U КЕ зростає напруга,
прикладена до колекторного переходу в зворотному напрямку,
при цьому зменшується ймовірність рекомбінації носіїв заряду
в базі, оскільки більша частина носіїв швидко втягується в
колектор.
I Б , мА
U КЕ  0
U КЕ 2  U КЕ
U КЕ 3  U КЕ

U БЕ , В

0
Рис.5. Типовий вигляд сімейства вхідних характеристик
біполярного транзистора

На рис.6 наведений
характеристики транзистору,
загальним емітером.
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типовий вигляд вихідної
включеного за схемою із

IB1
IK, A

IB3 IB2
UKE, B
Рис.6. Типовий вигляд сімейства вихідних характеристик
біполярного транзистора

Напруга, прикладена до колекторного переходу,
дорівнює U КЕ  U БЕ , оскільки ці напруги мають протилежні
знаки. Внаслідок цього, при U КЕ  U БЕ колекторний перехід
знаходиться під дією прямої напруги. Це призводить до того,
що крутизна вихідних характеристик на початковому відрізку
від U КЕ =0 до U КЕ  U БЕ велика. На відрізку U КЕ  U БЕ
крутизна характеристик зменшується, вони йдуть майже
паралельно до вісі абсцис. Положення кожної з вихідних
характеристик залежить, головним чином, від величини струму
бази.
Порядок виконання роботи
9. Ознайомитись з електричною схемою стенду для
дослідження характеристик транзистору (рис.7).
10. Перевірити положення потенціометрів U Б та U К , які
повинні знаходиться у крайньому лівому положенні.
11. Включити стенд перемикачем “сіть” на джерелі живлення.
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IК

IБ
мА

мА

1)В

VБ

VК

UБ

UК

(0÷7

Рис.7. Електрична схема стенду для дослідження характеристик
біполярного транзистору

12. Зняти
статичну
вхідну
(базову)
характеристику
транзистору (5). Для цього необхідно за допомогою
потенціометра U Б послідовно встановлювати значення 0,2
В; 0, 4 В; 0,6 В; 0,7 В напруги U БЕ , які контролюються за
вольтметром VБ . Одночасно провести вимірювання
значення I Б за допомогою міліамперметру mAIБ при
кожному значення напруги U БЕ . Напруга на колекторів
повинна бути 0В (встановлюється ручкою потенціометру
U К , контролюється вольтметром VK ). Аналогічні
вимірювання провести при напрузі колектора 3 В; 5 В; 7 В.
Одержані результати занести до таблиці 1.

UKЕ = 0 В
UБЕ ,
IБ, А
В
0.2
0.4
0.6
0.7

UKЕ = 3 В
UБЕ , В IБ,
А

UKЕ = 5 В
UБЕ , В IБ, А

Таблиця 1
UKЕ = 7 В
UБЕ , В IБ, А

13. Побудувати графіки статичних вхідних характеристик
транзистору.
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14. Зняти статичну вихідну (колекторну) характеристику
транзистору (6). Для цього потенціометром U Б встановити
струм бази I Б =0,1мА. Зняти значення струму колектору
I К за допомогою міліамперметру mAIK для напруг на
колекторі U КЕ = 0 В; 0,5 В; 1 В; 2 В; 3 В; 5 В (вольтметр
VK ). Провести аналогічні вимірювання при струмі бази
I Б =0,2 мА; 0,3 мА; 0,4 мА; 0,5 мА. Одержані результати
занести до таблиці 2.

IБ = 0,1мА

IБ = 0,2 мА

IБ = 0,3мА

IБ = 0,4 мА

UКЕ ,
В

UКЕ ,
В

UКЕ ,
В

UКЕ ,
В

Iк,
А

Iк,
А

Iк, А

Iк,
А

Таблиця 2
IБ = 0,5мА
UКЕ ,
В

0,2
0,4
0,6
0,7
15. Побудувати графіки статичних вихідних характеристик
транзистору.
16. За проведеними вимірюваннями побудувати перехідну
характеристику транзистору. Для цього записати з графіку
2 значення струму колектора I K' для відповідних значень
max
струму бази I Б' при значенні напруги U KE  0,5U KE
( I K'
визначається значеннями струму колектора в точках
перетину ліній сімейства вихідних характеристик з
max
вертикальною лінією U KE  0,5U KE
(пунктирна лінія на
рис. 5)). Результати вимірювань занести до таблиці 3.
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Iк,
А

Таблиця 3
№

I Б'

I K'

17. Побудувати за даними таблиці 3 графік перехідної
характеристики транзистору (7).
18. Методом
графічного
диференціювання
визначити
коефіцієнт  підсилення за струмом (формула (4)).
Контрольні запитання
1. Який напівпровідниковий прилад називається біполярним
транзистором?
2. Біполярний транзистор якого типу використовується в даній
роботі? Яке умовне графічне зображення транзистору на
електричній схемі?
3. Яка область транзистора називається емітерною? В чому її
особливість?
4. Яка область транзистора називається базою, в чому її
призначення? З якою метою базу транзистора роблять
геометрично тонкою?
5. Яка область транзистора називається колектором?
6. Яка схема підключення транзистора використовується в
даній лабораторній роботі?
7. Що таке вхідна, вихідна та перехідна характеристики
біполярного транзистору?
8. Як визначити коефіцієнт підсилення за струмом  для
даного транзистора?
Cписок літератури
1. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники.
Киев: Вища школа, 1989
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.:
Мир, 1982
3. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник
под ред. Н.И. Горюнова. М.: Энергоиздат, 1983.
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Лабораторна робота № 10.
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛОГРАФА І
КЕНОТРОННОГО ВИПРЯМЛЯЧА
Мета роботи: ознайомитись з будовою і роботою
осцилографа; дослідити випрямляючу дію діоду за допомогою
осцилографа.
Обладнання: 1) електронний осцилограф; 2)
випрямляч; 3) ЛАТР.
Теоретичні відомості
У практиці вимірювань трапляються випадки, коли
необхідно візуально простежити за характером зміни фізичної
величини з часом, зокрема при вивченні швидкозмінних
електричних процесів. Такі дослідження проводять за
допомогою електронного осцилографа.
Головним елементом осцилографа є електроннопроменева трубка. За принципом відхилення і фокусування
електронного променю трубки бувають двох типів: трубки з
електростатичним і трубки з магнітним управлінням. В
першому випадку для відхилення і фокусування електронного
променю використовують електростатичне поле, в другому –
магнітне поле. Ми розглянемо трубки з електростатичним
відхиленням і фокусуванням променю.
Електронно-променева трубка являє собою скляну
вакуумну колбу (тиск близько 10-7÷10-8 мм рт. ст.), всередині
якої розміщуються (рис.1): 1 – підігрівач катода, 2 – катод
(джерело електронів), 3 – керуючий електрод (модулятор) у
вигляді циліндра з невеликим отвором, модулятор одягається
безпосередньо на катод так, щоб катод опинився проти отвору
на невеликій відстані від нього), 4 – фокусуючий анод (перший
анод), 5 – прискорюючий анод (другий анод), 6 –
горизонтально відхиляючі пластини, 7 – вертикально
відхиляючі пластини, 8 – аквадаг, 9 – флюоресцуючий екран.
Підігрівач, катод, керуючий електрод і два аноди утворюють
так звану електронну гармату. Перший анод являє собою
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циліндр, в середині якого розташовані діафрагми з малими
отворами, які пропускають тільки центральну, найщільнішу
частину електронного пучка. Другий анод зроблено у вигляді
циліндра з діафрагмою. Керуючий електрод і система анодів
утворюють фокусуючу систему. На керуючий електрод
подається від'ємний щодо катоду потенціал. Змінюючи цей
потенціал, регулюють величину струму в електронному пучку,
а, отже, і яскравість світлової плями на екрані.
На перший і другий аноди подається додатній щодо
катоду потенціал (на перший – близько кількох сотень, на
другий – кілька тисяч вольт).
3

4

6

7

1
9

2
5

8

Рис.1. Схематичне зображення електронно-променевої трубки

В електричному полі, що утворилось між катодом і
анодами (в основному, другим анодом), електрони рухаються
прискорено. Фокусування електронного пучка відбувається в
просторі між катодом, модулятором і першим анодом, а також
полем в просторі між анодами. Фокусуючу дію однорідних
електричних полів пояснюють рис.2 і рис.3. На рис.2
пунктирними лініями показано траєкторії електронів, а
суцільними – еквіпотенціальні поверхні електричних полів. На
рис.3 показано "заломлення" електронного променю в
електричному полі.
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Другий анод
Перший анод

Рис.2. Схематичне зображення фокусуючої дії однорідних
електричних полів

Електрон, що рухається в однорідному електричному


полі, підлітає з швидкістю v1 до еквіпотенціальної поверхні з


потенціалом U1 . Вектор швидкості v1 утворює кут 1 з
напрямком
електричного
поля
(з
нормаллю
до


еквіпотенціальної поверхні). Розкладемо швидкість v1


компоненти v1x









на



і v1 y , де v1x  i v1 cos 1 , v1 y  j v1 sin 1

(рис.3.)

U1

U2

v 2y
v1y
1

v1

v2
2

v2x
v 1x

Рис.3. Схематичне зображення заломлення електронного
променю в електричному полі
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При переході до наступної еквіпотенціальної поверхні з


потенціалом U 2 складова швидкості v1 y не змінюється, так як


в цьому напрямку електричне поле не діє, а складова v1x




змінюється. Нехай U 2  U1 , тоді v 2 x  v 1x , і траєкторія
електрона наближується до силової лінії електричного поля. Із




співвідношення v1 y  v2 y випливає, що:

v1 sin 1  v2 sin  2 

sin 1 v2

.
sin  2 v1

(1)

Нехай швидкість електрона при нульовому потенціалі
mv12
на
2
першій еквіпотенціальній поверхні пропорційна потенціалу
U1 , а його енергія на другій еквіпотенціальній поверхні
пропорційна потенціалу U 2 .
Замінюючи квадрати швидкостей потенціалами,
знайдемо:

близька до нуля. Тоді кінетична енергія електрону

sin  1
U2

.
sin  2
U1

Формула

(2)

визначає

"заломлення"

(2)

траєкторії

електрона в електричному полі і аналогічна закону заломлення
світла.
На електрони, які імітуються катодом, діє електричне
поле в просторі між катодом, керуючим електродом і першим
анодом. Оскільки напрямок сили, що діє на електрони,
перпендикулярний до еквіпотенціальних поверхонь, то на
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електрони, які вилетіли з різних точок катода, діятимуть сили з
боку поля в його лівій частині, направлені під деяким кутом до
вісі гармати. Внаслідок цього вони стягуються до вісі.
В правій частині поля, навпаки, на електрони
діятимуть сили, які відхилятимуть їх від вісі гармати. Але в
цьому місці швидкість електронів значно більша, ніж в області
поблизу катода, тому розсіювальна дія поля в його правій
частині проявляється в меншій мірі, ніж фокусуюча дія в лівій
частині. Тому електронний пучок буде сфокусовано у деякій
точці поблизу першого аноду. Таким чином, електричне поле в
області катод-модулятор-перший анод діє як дві лінзи: в лівій
частині як збирна лінза, а в правій - як розсіювальна, і в
сукупності вони діють як збирна лінза.
Дія поля між першим і другим анодами на електронний
пучок подібна до дії поля, утвореного катодом, модулятором і
першим анодом. Таким чином, вся система еквівалентна двом
опукло-угнутим лінзам. Змінюючи величину напруги на
першому аноді, можна змінювати електричне поле між
анодами і як наслідок цього змінити місце фокусування пучка.
За електронною гарматою розміщено дві взаємно
перпендикулярні пари відхиляючих пластин, між якими
проходить електронний пучок. Якщо до кожної пари пластин
прикласти певну різницю потенціалів, то електричні поля між
пластинами
відхилятимуть
електронний
промінь
перпендикулярно до вісі трубки відповідно в горизонтальному
та вертикальному напрямках. Зміною напруги на відхиляючих
пластинах можна перемістити електронний промінь в будь-яку
точку екрана.
Розглянемо дію відхиляючих пластин (рис.4).
Нехай електрон з швидкістю v0 влітає в однорідне
електричне поле пари пластин і рухається вздовж вісі x , тобто
перпендикулярно до ліній напруженості електричного поля.
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y

L
1

h

h1
x

l1

l2

Рис.4. Схематичне зображення руху електрону між
відхиляючими пластинами

Електричне поле другої пари пластин будемо поки
вважати рівним нулю. Рух електрона вздовж вісі x , є
рівномірним, а вздовж вісі y – рівноприскореним:
at 2
,
(3)
2
де a - прискорення електрону. Величину а можна
знайти за допомогою другого закону Ньютона:

x  v0 t , y 

a

eE y
m

.

(4)

Із співвідношень (3) та (4) знайдемо:
y

eE y
2mv02

x2 .

(5)

Згідно з (5), траєкторія електрона між відхиляючими
пластинами являє собою параболу. На виході із пластин
траєкторія відхиляється від початкового напрямку на відстань
h1 і на кут 1 :
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eE y

l12 , tg1 

eE y

l1 ,
(6)
2mv02
mv02
де l1 – довжина пластини конденсатора.
Після виходу із пластин електрон рухається по прямій.
Відхилення h електронної плями на екрані осцилографа
отримаємо із рис.4:
eE y
l

h  h1  l2 tg1 
 l  1  l2  .
(7)
2 1 2
mv0


h1 

Позначимо відстань від середини пластин до екрана
через L . Тоді:
h

eE y L
mv02

l1 .

(8)

Швидкість v0 , яку має електрон, що проходить між
пластинами, визначається напругою між катодом і другим
анодом:
mv02
 eU 2 .
2

(9)

Напруженість поля між відхиляючими пластинами:
Ey 

Uy
d

,

(10)

де U y – різниця потенціалів між пластинами, а d –
відстань між ними.
Остаточно із (8 –10) отримаємо:
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h

l1L
Uy .
2dU 2

(11)

Таким чином, зміщенням променю пропорційне
відхиляючій напрузі. Коефіцієнт пропорційності в (11)
називається чутливістю  трубки до напруги:


h
lL
 1 .
U y 2dU 2

(12)

Аналогічно обчислюється чутливість трубки до
напруги для другої пари пластин. В сучасних електростатичних
трубках величина чутливості знаходиться в межах (0,2÷1,0)103
м/В. Чутливість трубки в горизонтальному і вертикальному
напрямках неоднакова, так як пари пластин розташовані на
різних відстаннях від екрану.
Окрім чутливості, важливим параметром електроннопроменевої трубки є тривалість післясвітіння - це час,
необхідний для спадання яскравості світіння від початкової
величини до мінімального значення після припинення
електронного бомбардування екрану. Умовно, в залежності від
складу люмінофору, тривалість післясвітіння ділять на
декілька груп: дуже коротке (менше 10-5 с), коротке (від 10-5 до
10-2 с), середнє (від 10-2 до 0,1 с), тривале (від 0,1 до 16 с).
Екран електронно-променевої трубки являє собою
тонкий шар речовини (люмінофора), здатного світитися при
бомбардуванні електронами. Такими речовинами є сульфід
цинку, вольфрам-кислий кальцій та інші. Колір світіння
визначається складом люмінофора.
Вибиті з екрану вторинні електрони осідають на екрані,
створюючи при ньому негативний заряд, який може зрости до
значної величини і порушити нормальну роботу трубки. Для
запобігання цьому, внутрішню поверхню колби покривають
електропровідним графітовим шаром (аквадагом) і з'єднують з
другим анодом. До цього шару притягаються вторинні
електрони, чим і досягається відвід зарядів від екрану.
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Якщо синусоїдальну напругу U  U m sin t підвести до
вертикально відхиляючих пластин, то електронний промінь
коливатиметься біля середнього положення і "накреслить" на
екрані вертикальну пряму лінію, довжина якої пропорційна
подвоєній амплітуді прикладеної напруги. Для отримання на
екрані зображення цієї синусоїди, необхідно одночасно
підвести до горизонтально відхиляючих пластин напругу, що
відхиляє промінь в горизонтальному напрямку. Цю напругу
називають напругою розгортки U p . Напруга розгортки U p
має пилкоподібну форму і змінюється пропорційно часу
(рис.5).
Up

t

Рис.5. Схематичне зображення зміни напруги розгортки

Up з

часом

Під дією цієї напруги при зростанні її від нуля до
максимального значення, електронний промінь рівномірно
переміщується по екрану зліва направо (прямий хід), а коли
напруга різко падає до нуля, електронний промінь швидко
рухається справа наліво у вихідне положення (зворотній хід). В
цей час на модулятор подається від'ємна напруга, яка гасить
промінь. Ця напруга виробляється в генераторі розгортки. Далі
цикл зміни світного променю повторюється. Світну лінію на
екрані, що створюється напругою розгортки, приймають за вісь
часу.
Пилкоподібну напругу отримують за допомогою
генератора розгортки. Принцип дії генератора розгортки
розглянемо на прикладі такого електричного кола (рис.6).
При замиканні ключа K
конденсатор почне
заряджатись через опір R і напруга на ньому (клеми 1-2) з
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часом збільшуватиметься. Якби газорозрядної неонової лампи
 не було, то напруга на конденсаторі змінювалась би за
законом

 t 
U  1  exp 
  ,
 RC  


(13)

асимптотично наближаючись до значення ЕРС джерела струму
 (рис.7).
Л
C

1
U
2

R
K

Рис. 6. Схема генератору пилкоподібної напруги

Через деякий проміжок часу після вмикання джерела
 , коли напруга на конденсаторі досягне значення, рівного
напрузі запалювання U з газорозрядної лампи, в останній
спалахне газовий розряд і конденсатор почне швидко
розряджатись через лампу. Напруга на конденсаторі в цей час
змінюється за законом:
 t 
U  U з exp 
,
 rC 

(14)

де r – опір газорозрядної лампи в стані провідності.
Як тільки напруга на конденсаторі зменшиться до
величини U г (напруга гасіння), розряд припиниться і
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конденсатор знову почне заряджатись. Цей процес періодично
буде повторюватись (рис.8).
Оскільки r дуже малий ( r  R ), то, згідно з
рівняннями (13) і (14), час розрядки конденсатора від U з до
U г буде значно менший, ніж час зарядки від U г до U з .
Як випливає з рівняння (13), зростання напруги з часом
у такому генераторі нелінійне. Це зростання можна вважати
приблизно лінійним, якщо різниця між U з і U г невелика. Для
того, щоб зростання напруги було пропорційним часові в
більшому інтервалі зміни напруги, потрібно якимось чином
підтримувати постійним зарядний струм конденсатора.
Дійсно, для миттєвого значення напруги на
конденсаторі можна записати:
t

U

1
I dt ,
C 0

(15)

звідки видно, що при I  const
I
t.
(16)
C
Для підтримання постійним зарядного струму в коло
зарядки замість опору R ставлять діод в режимі насичення або
будь-який струмостабілізуючий елемент, анодний струм якого
в нормальному режимі мало залежить від анодної напруги.
U

U

Uз
Uг

t
Рис.7. Залежність напруги на конденсаторі від часу
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На практиці в ролі елемента, через який розряджається
конденсатор в осцилографах старих типів (наприклад ЭО-5,
ЭО-7, СІ-1 і інші), застосовується тиратрон.
Тиратрон – це газорозрядна лампа з розжарюваним
катодом і керуючим електродом (сіткою). Тиратрон
наповнюється аргоном. У тиратроні можна легко керувати
величиною амплітуди напруги розгортки і часом заряду
конденсатора шляхом зміни потенціалу запалювання.
Схема генератора розгортки на тиратроні наведена на
рис.8.
Сітка тиратрона заземлена, її від'ємне зміщення
створюється шляхом збільшення потенціалу катода. Для цього
служить дільник, зібраний на резисторах R2 і R3 . Щоб
зменшити опір катодного кола змінному струму, в коло катода
вмикається конденсатор C2 . Опір R4 обмежує сіткові струми.
Коли струм через тиратрон не протікає, конденсатор C1
заряджається струмом, що протікає по колу E , R1  R1 , C1 , R3 ,
"земля". При досягненні на конденсаторі напруги запалювання
U з через тиратрон починає протікати струм. Після цього
конденсатор C1 швидко розряджається через тиратрон.

R''1

+E1

R'1
R4
R5

T

C1

Uсинх

Uвих
C2

R2

R3
+E2

Рис.8. Схема генератора розгортки на тиратроні
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При цьому напруга на аноді падає до значення U г ,
тиратрон гасне, струм розряду припиняється, і знову
починається процес зарядки конденсатора (рис.8).
Частота генератора розгортки регулюється шляхом
зміни ємності C1 . Замість однієї ємності в осцилографах
ставлять цілий блок ємностей. За допомогою перемикача
"Діапазон розгортки" до тиратрона підключають потрібну
ємність. Для такої підстройки служить ручка "Частота плавно",
за допомогою якої змінюється опір R1 .
В сучасних осцилографах генератори пилкоподібної
напруги реалізуються на основі напівпровідникових пристроїв.
Схеми конкретних генераторів є досить різноманітними.
Двоелектродна електронна лампа як випрямляч
змінного струму. Значна частина елементів електронних
пристроїв споживають електричну енергію у вигляді
постійного струму. Як джерела постійного струму
використовують
гальванічні
елементи,
акумулятори,
термоелектрогенератори, електромашини постійного струму і
випрямлячі. Найбільш поширеним джерелом постійного
струму є випрямляч – пристрій, що перетворює змінний струм
у постійний струм. Сучасний випрямляч, як правило,
складається з силового трансформатора, призначеного для
зміни напруги мережі до необхідної величини; одного або
декількох вентилів, що проводять струм в одному напрямі і
виконують основну функцію випрямляча та згладжуючого
фільтра, який зменшує пульсацію випрямленого струму до
потрібного рівня.
Для
випрямлення
змінного
струму
широко
використовується двоелектродна лампа – діод. Потужні лампи
– діоди, які служать для випрямлення значних струмів, носять
назву кенотронів. Вони мають значні габарити і високу емісію
електронів. Увімкнений в електричний контур (рис.9) діод
відіграє в ньому роль клапана, який пропускає струм лише в
одному напрямку. Обумовлено це тим, що електрони мажуть
емітуватись лише розжареним катодом, а холодний анод
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електронів не випускає. Отже, струм через лампу протікає
лише протягом того півперіоду, коли анод має позитивний
потенціал відносно катода. На протязі другого півперіоду
зміни вхідної напруги U , коли на катоді напруга додатня, а на
аноді – від’ємна, лампа "заперта", коло розімкнуте, і струм в
оберненому напрямку не проходить (однопівперіодне
випрямлення).
A

K

С

U вх

Rн

U вих

Рис.9. Схема випрямляча змінного струму з використанням
діоду (однонапівперіодне випрямлення)

Для того, щоб використати обидва півперіоди U ,
використовують здвоєний діод (два діоди в одному балоні).
Схема двопівперіодного випрямляча наведена на рис.10.
Трансформатор має дві вторинні обмотки: від однієї
лампа одержує живлення для розжарення катода, а напруга
другої, яка має дві секції з однаковою кількістю витків,
підлягає випрямленню.
Як випливає з рис.10, двопівперіодний випрямляч являє
собою сукупність двох однопівперіодних випрямлячів, які
з'єднані паралельно. Перший випрямляч випрямляє напругу,
яку дає секція L1 і працює під час одного півперіоду, а другий
випрямляє напругу, яку дає секція L2 , і працює під час другого
півперіоду. Оскільки обмотки L1 і L2 мають однакову
кількість витків, то випрямлені напруги обох випрямлячів рівні
між собою.
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K

L1
U вх

A1

A2

Осцилограф

L2

y
Rн

Рис.10. Схема випрямляча змінного струму з використанням
здвоєного діоду (двонапівперіодне випрямлення)

Характер залежності випрямленого струму при одно - і
двопівперіодному випрямленні від часу показано на рис.11.
Як видно з рис.11 випрямлений струм має пульсуючий
характер і є сумою сталої і змінної складових.
Часто для живлення необхідно мати постійний струм не
лише за напрямком, але й за величиною. Для цього
відокремлюють (фільтрують) постійну складову струму від
змінної складової.
U

t
I1

t
I  const

I2

t
Рис.11. Характер залежності випрямленого струму при одно - і
двонапівперіодному випрямленні від часу

Найпростішим фільтром є конденсатор ємністю C ,
ввімкнений паралельно навантаженню Rн (пунктир на рис.9,
ємнісний фільтр). Дія конденсатора зводиться до того, що він
при підвищенні вхідної напруги швидко заряджається до
амплітудного значення напруги U max , а при зниженні напруги
повільно розряджається на навантаження до напруги U min .
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Ємність конденсатора вибирають такою, щоб пульсація
U max  U min не перевищувала заданої. Таким чином,
конденсатор підтримує середнє значення напруги на
навантаженні, зменшуючи пульсації напруги. Фільтруючу дію
конденсатора показано на рис.12. Пульсація напруги тим
менша, чим більша постійна часу кола CRн . При збільшенні
Rн постійна складова напруги U 0 прямує до максимального
значення вхідної напруги.
Індуктивний фільтр складається з дроселя низької
напруги L , ввімкненого послідовно в коло джерела
пульсуючої напруги і опору навантаження Rн . Дросель являє
собою котушку із стальним осердям, завдяки чому його
індуктивність велика. Для постійної складової пульсуючого
струму дросель є малим омічним опором; для змінної
складової – великим реактивним опором.
Значного згладжування пульсацій досягають при
одночасному використанні індуктивності і ємності в складних
 і  –подібних фільтрах, що найчастіше використовуються
на практиці
Uвих

Uвих
Umax
Uo
Umin

t
Рис.12. Залежність напруги від часу після фільтруючого
конденсатору
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На рис.13 зображено схеми двопівперіодного
випрямляча з LC -фільтром. Останній складається з дроселя L ,
який блокується двома конденсаторами C1 і C2 .
Так
як
дросель
вмикається
послідовно
з
навантаженням, то струм від постійної складової напруги
повністю проходитиме через навантаження, а струм змінної
складової розділиться: частина його проходитиме через
конденсатори C1 і C2 , а друга через навантаження Rн . Як
правило величини ємностей конденсаторів добирають такими,
щоб їх опори змінному струмові були значно меншими, ніж
індуктивний опір дроселя і опір навантаження Rн . Тому
основна частина змінної складової буде проходити через C1 і
повертатися у випрямляч. Лише невелика частина її буде
проходити через дросель і замикатиметься на C2 . Отже через
Rн практично повністю пройде лише постійна складова
струму.
Осцилограф

K

L
U вх

y

C1 C2
Rн

Рис.13. Схеми двонапівперіодного випрямляча з

LC -фільтром

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з призначенням тумблерів та ручок на
передній панелі осцилографа.
2. Ввімкнути осцилограф в мережу. Через 1–2 хвилини на
екрані з'явиться світна пляма. При вимкненому
генераторі розгортки сфокусувати пляму (ручка
"Фокус"), встановити її середню яскравість (ручка
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3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2.
3.

4.

"Яскравість"), ввімкнути генератор розгортки (ручка
"Розгортка").
Зібрати однопівперіодний випрямляч за схемою, що
наведена на рис. 2 (вимикач K розімкнений).
Одержати на екрані осцилографа графік пульсуючої
напруги і зарисувати його в зошит.
Замкнути ключа і зарисувати графік пульсуючої
напруги при двопівперіодному випрямленні.
Підключити до випрямляча LC -фільтр і зарисувати
графік слабопульсуючої напруги (може трапитись, що
пульсації малі і не спостерігаються при малому
підсиленні осцилографа). Збільшити підсилення
вертикального каналу осцилографа.
Контрольні запитання
З яких основних елементів складається осцилограф? Як
здійснюється фокусування електронного променю в
електронно-променевій трубці?
Що таке чутливість трубки до напруги і як вона
визначається?
Яку роль в осцилографі виконує генератор розгортки і
який принцип його дії?
Як і для якої мети в осцилографі здійснюється
синхронізація?
Яка основна властивість вентиля?
На яких основних елементів складається випрямляч і
яке їх призначення?
З'ясувати дію  -подібного LC -фільтру.
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Лабораторна робота №11.
СКЛАДАННЯ ВЗАЄМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ
КОЛИВАНЬ. ФІГУРИ ЛІССАЖУ
Мета роботи: вивчити за допомогою осцилографу фігури
Ліссажу, визначити невідому частоту методом Ліссажу.
Обладнання: 1) осцилограф, 2) звуковий генератор, 3) ЛАТР.
Теоретичні відомості
Матеріальна точка, що бере участь одночасно у двох
гармонічних взаємно перпендикулярних коливаннях, в
загальному випадку рухається по складній траєкторії, яка
називається фігурою Ліссажу. Вигляд цієї траєкторії залежить
від співвідношення між частотами, фазами і амплітудами
коливань. Якщо частоти цих коливань відносяться як цілі
числа, то фігури Ліссажу матимуть певну для кожного їх
співвідношення сталу замкнену нерухому в просторі форму.
Якщо співвідношення становить ірраціональне число, в
фігурах Ліссажу відсутня будь-яка періодичність. В цьому
випадку вони являють собою нескінченну незамкнену криву,
яка ніде не повторює свого ходу.
Розглянемо результат складання двох коливань з
однаковими частотами, що відбуваються у взаємно
перпендикулярних напрямках OX та OY . Тоді рівняння
коливань мають вигляд:

x  A1 cos t  1,

y  A2 cos  t  2 ,

(1)

де A1 , A2 , 1 , 2 – відповідно амплітуди і початкові фази
першого і другого коливань. Рівняння траєкторії точки легко
отримати, якщо виключити з (1) час t :

x2
A12



y2
A22



2 xy
cos2  1   sin 2 2  1  .
A1 A2
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( 2)

Це рівняння являє собою рівняння еліпса, характеристики
якого визначаються значенням різниці фаз 2  1 .
Розглянемо частинні випадки. Якщо різниця фаз
коливань, що додаються, дорівнює нулю, тобто, 2  1   , то
рівняння траєкторії (2) матиме вигляд:
x2

2

y2

 x
2 xy
x 
  0 ,
 2
 0 або  
2
A1 A2 A1 A2
 A1 A2 

звідки
x A1

,
(3)
y A2
тобто, отримуємо рівняння прямої, що проходить через
початок координат.
Якщо різниця фаз коливань, що додаються, буде
дорівнювати  , 2 , то і в цьому випадку еліпс вироджується в
пряму.
Якщо різниця фаз 2  1 дорівнює  2 , 3 2 , то
рівняння траєкторії набуде вигляду:

x2
A12



y2
A22

1.

(4)

Це рівняння еліпса, вісі якого співпадають з вісями
координат. Очевидно, що при рівності амплітуд еліпс
перетворюється в коло.
Таким
чином,
при
складанні
двох
взаємно
перпендикулярних коливань з однаковими частотами
матеріальна точка буде рухатись, в загальному випадку, по
еліпсах. На рис.1 наведено фігури Ліссажу для співвідношення
частот 1:1 та при рівних амплітудах.
Якщо взаємно перпендикулярні коливання відбуваються
з різними частотами, то в результаті складання коливань
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отримуються траєкторії більш складної форми, які для деяких
частинних випадків наведено на рис.2.
Візуально результат складання двох гармонічних взаємно
перпендикулярних коливань можна розглядати, якщо змінні
синусоїдальні напруги подати на обидві пари відхиляючих
пластин електронного осцилографа. Світна пляма на екрані
осцилографа опише фігуру Ліссажу.
За виглядом фігур Ліссажу при відомій частоті одного із
коливань можна визначити частоту невідомого коливання.
Таке порівняння частот можна проводити, якщо подати на
горизонтально відхиляючі пластини напругу з відомою
частотою  x  50 Гц, а на вертикально відхиляючі – напругу,
що досліджується, з частотою  y .

2  1 = 0

180

45

90

225

270

135 180

315

360

Рис.1. Фігури Ліссажу для співвідношення частот 1:1 та при
рівних амплітудах

1 /  2  2 / 1

1 /  2  3 / 1

2 -φ 1 = 0

45

90

135

180

Рис.2. Фігури Ліссажу для деяких співвідношень частот
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Для знаходження частот можна скористуватися
наступним правилом. Через дану фігуру проводять дві довільні
взаємно перпендикулярні прямі, паралельні вісям X та Y .
Підраховують число nx точок перетину фігури з прямою,
паралельною вісі X і число n y точок перетину фігури з
прямою, паралельною вісі Y . Визначають невідому частоту за
формулою:
y
x



nx
.
ny

(5)

У випадку, коли пряма проходить через точку перетину
гілок кривої, при підрахунку її лічать двічі.
Порядок виконання роботи
13. Не вмикаючи осцилограф і звуковий генератор в
електричну мережу, ознайомитись з призначенням
тумблерів та ручок на передніх панелях приладів.
14. Скласти схему, наведену на рис. 3.
K

T
E0

220 B

12 B

X

Y

ЗГ

220 B

Рис.3. Схема для вивчення фігур Ліссажу

15. Ввімкнути осцилограф і звуковий генератор в мережу і
дати їм прогрітися протягом декількох хвилин.
16. Визначити чутливість трубки до напруги на
вертикально відхиляючих пластинах.
17. Поставити ручки підсилення по вісях X та Y на нуль.
Ручку звукового генератора "Амплітуда" поставити
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18.
19.
20.
21.

також на нуль. Світну пляму вивести в центр
координатної сітки. Ввімкнути трансформатор.
Обертаючи ручку "Підсилення X ", отримати на екрані
смужку довжиною 1/2 шкали.
Обертанням ручки звукового генератора "Амплітуда"
отримати на екрані осцилографа фігуру Ліссажу.
Обертаючи регулятор частоти звукового генератора,
отримати стійку фігуру Ліссажу.
Визначити число точок перетину кривої з вісями
X (n x ) та Y ( n y ) і за формулою (5) обчислити при даній
поділці шкали звукового генератора його частоту
 y1 при частоті  x  50 Гц.

22. Змінюючи частоту звукового генератора, отримати
нову стійку фігуру Ліссажу і визначити  y2 і т. д.
Отримати, як мінімум, 10 фігур Ліссажу.
23. Результати вимірів та обчислень занести до таблиці.

Схематичне
зображення
фігури
Ліссажу

Кількість
точок
перетину
фігури з
віссю
X ( nx )

Кількість
точок
перетину
фігури з
віссю
Y (n y )

N

nx
ny

Таблиця
Частота
 y , Гц

24. За отриманими даними побудувати графік залежності
n 
 y1  f  x  .
 ny 
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Контрольні запитання
1. Що являють собою фігури Ліссажу, як їх можна
отримати?
2. Чому одному і тому ж відношенню частот коливань
відповідає ряд фігур?
3. В чому полягає метод фігур Ліссажу, що застосовується
для визначення частоти коливань?

Список літератури
1. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс
фізики, К., т.2, 1972
2. Борбат О.М., Горбань М.Я., Кучеров І.Я., Руба
шевський Л.Я., Файдиш О.М. Електричний практикум.
Видавництво Київського університету. - К., 1964
3. Калашников С.Г. Электричество.– М.: Физматлит,
2003.
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Лабораторна робота № 12.
ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ
НАПРУЖЕНОСТІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ
Мета роботи: 1) ознайомитись з будовою та принципом
дії тангенс-бусолі; 2) визначити величину горизонтальної
складової напруженості магнітного поля Землі в точці
знаходження лабораторії.
Обладнання: 1) тангенс-бусоль; 2) міліамперметр; 3)
магазин опорів; 4) джерело постійного струму; 5) подвійний
перемикач.
Теоретичні відомості
Магнітне поле – це окремий вид електромагнітного
поля, що діє на рухомі заряди, на об’єкти з магнітним
моментом. Кількісною характеристикою магнітного поля є
напруженість.

Напруженістю магнітного поля H називають
фізичну величину пропорційну відношенню сили, що діє на
пробний елемент струму до величини цього елемента струму

dF

1
H 
,
(1)
 0 Id sin 
де  0 = 410-7 Н/А2 (або Гн/м) – магнітна стала;  – кут між


напрямком елемента струму Id  і напрямком поля H .
Індукцією магнітного поля називають фізичну
величину


B   0 H ,
(2)
де  – магнітна проникність речовини.
Силу, що діє на з боку магнітного поля на внесений в
нього провідник електричного струму визначає закон Ампера:

сила dF , що діє на елемент струму з боку магнітного поля

прямо пропорційна добутку елемента струму Id  , індукції


магнітного поля B в точці, де вміщено Id  , і залежить від
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взаємної орієнтації елемента струму і напрямку магнітного
поля

 
 
dF  [ Id   B]  I [ d   B] ,
(3)
де дужки означають векторний добуток.
В скалярній формі:
(4)
dF  IdlB sin  ,
 – кут між напрямком елемента струму I dl і напрямком

поля B .
Звідси й отримується зв’язок, наведений у формулі (1).
Закон Біо-Савара-Лапласа є одним із основних
експериментальних законів електромагнітних явищ і лежить в
основі класичної електродинаміки. Цей закон дає змогу
розрахувати індукцію магнітного поля струму замкненого
вздовж контуру L

  0 [ Id   r ]
B
,
(5)
4 L r 3

де r – радіус-вектор, проведений від довільного елемента
струму в точку, в якій обчислюють магнітну індукцію або
напруженість магнітного поля.
Закон Біо-Савара-Лапласа в диференціальній формі має
вигляд

  0 I [d   r ]
dB 
.
(6)
4 r 3
У скалярній формі індукція та напруженість магнітного
поля, створеного замкненим струмом у вакуумі:
 I sin 
1 I sin d
B  0  2 d
та
H
.
(7)
4 L r
4 L r 2
Інтегрування виконується по замкненому контуру L .
Індукція магнітного поля B прямого нескінченного провідника
зі струмом I в точці на відстані r0 від провідника та індукція
магнітного поля в центрі колового провідника радіуса r0
дорівнюють відповідно
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B

0 I
 I
та B  0 .
2r0
2r0

(8)

Земля, в цілому, являє собою величезний кульовий
магніт. В будь-якій точці поверхні Землі та навколишнього
середовища існує магнітне поле, силові лінії якого зображені
на рис.1.
S
Магнітний
екватор

N
Рис. 1. Силові лінії магнітного поля Землі

Наявність магнітного поля можна встановити за
допомогою магнітної стрілки. Якщо підвісити магнітну стрілку
NS (рис.2) таким чином, щоб точка підвісу співпадала з
центром ваги стрілки, то вона (стрілка) стане в напрямі
дотичної до силової лінії магнітного поля Землі.
В північній півкулі – південний кінець стрілки буде
нахилений до Землі і стрілка утворить з горизонтом кут
нахилення  (на магнітному екваторі кут нахилення 
дорівнює нулю). Вертикальна площина, в якій розміститься
стрілка, називається площиною магнітного меридіана. Усі
площини магнітного меридіана перетинаються по прямій NS, а
сліди магнітних меридіанів на поверхні Землі сходяться в
магнітних полюсах N та S. Треба зауважити, що магнітні
полюси не співпадають з географічними полюсами, тому
стрілка буде відхилена від географічного меридіана.
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Північ

S

Магнітн
меридіан
Площина
магнітного
меридіана

N
Рис. 2. Встановлення наявності магнітного поля за допомогою магнітної
стрілки

Кут  , який утворює вертикальна площина, яка
проходить через стрілку (тобто магнітний меридіан) з
географічним меридіаном називається магнітним схиленням
(рис.2).

Вектор H повної напруженості магнітного поля Землі

можна розкласти на дві складові: горизонтальну H 0 та

вертикальну H Z (рис.3).
H0


HZ

H

Рис.3. Складові напруженості магнітного поля Землі

Значення кутів схилення та нахилення, а також

горизонтальної складової H O дають можливість визначити
величину та напрям напруженості магнітного поля Землі в
даній точці. Якщо магнітна стрілка може вільно обертатися
лише навколо вертикальної вісі, то вона буде встановлюватися
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під

впливом

горизонтальної

складової


H0

в площині

магнітного меридіана. Горизонтальна складова H 0 , магнітне
схилення та нахилення називаються елементами земного
магнетизму. Існує декілька теорій, які пояснюють земний
магнетизм, однак на сьогоднішній день природа земного
магнетизму повністю не розкрита.
Горизонтальна складова магнітного поля Землі в цій
роботі визначається за допомогою тангенс-бусолі. Тангенсбусоль складається з котушки, в центрі якої на вертикальній
вісі закріплена магнітна стрілка. Стрілка може вільно
обертатися в горизонтальній площині. На тій же вісі нерухомо
закріплений лімб з поділками в градусах. Стрілка з лімбом
розміщена в коробці під склом. На склі є візир. Прилад можна
обертати для встановлення його в площині магнітного
меридіана.
Котушка складається з кільцевого провідника з
n
витків, розташованих вертикально в площині магнітного
меридіана. Якщо по котушці пропустити електричний струм

силою I , то виникає магнітне поле з напруженістю H в
перпендикулярному напрямі до площини котушки. Таким
чином, на стрілку будуть діяти два взаємно перпендикулярних
магнітних полів: магнітне поле Землі та магнітне поле
електричного струму.
На рис.4. зображено перетин котушки горизонтальною

площиною: H – вектор напруженості магнітного поля,

створеного кільцевим електричним струмом,
H0
–
горизонтальна складова магнітного поля Землі. Стрілка

встановиться в напрямі рівнодіючої H p .



H

H0

Hp

Рис.4. Зображення перетину котушки горизонтальною площиною
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З рис. 4 маємо

H  H 0 tg .
(9)
З іншого боку, напруженість магнітного поля в центрі
котушки дорівнює
nI
H
,
(10)
2r
де r – радіус котушки.
Тоді
nI
 H 0 tg ,
(11)
2r
звідки
n I
H0 

.
(12)
2r tg
Для даної точки Землі та для даного приладу (тангенсбусолі) величина
I
C,
(13)
tg
є постійною і називається сталою тангенс-бусолі.
Таким чином, горизонтальна складова магнітного поля
Землі визначається за формулою
n
H0  C .
(14)
2r

Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись з електричною схемою, наведеною на рис.5.
2. Встановити тангенс-бусоль в площині магнітного меридіана
(за магнітною стрілкою).
3. Ввімкнути електричний струм через котушку з числом
витків n1 . Зафіксувати при цьому силу струму та кут
відхилення магнітної стрілки 1 . За допомогою перемикача К
змінити напрям струму та знову зафіксувати кут відхилення
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 2 . Відлік двох показів потрібен для того, щоб виключити
неточність установки кільцевого контуру в площині магнітного
меридіана.

R
K
mA

E

Тангенс  бусоль
Рис.5. Електрична схема вимірювань напруженості магнітного
поля Землі


( H –вектор напруженості магнітного поля, створеного

кільцевим електричним струмом; H O – горизонтальна складова
магнітного поля Землі; 1 та  2 – кути відхилення магнітної
стрілки при протилежних напрямках струму)

H

2

H0

1


H
Рис.6. Геометричне пояснення до виводу формули (16)
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Як видно з рис.6
H
H
 0 ;
sin  2 sin 

H
H
 0 ,
sin 1 sin 

(15)

1   2       .
Розв'язком цієї системи є вираз
nI
sin 1   2 
H0 
.
2r sin 2   sin 2   2 sin  sin  cos    
1
2
1
2
1
2

(16)

Якщо 1   2   , то ця формула перейде в формулу (14).
4. Виміряти за допомогою лінійки діаметр котушки тангенсбусолі.
5. За допомогою реостата R змінити величину струму через
котушку і провести аналогічно виміри кутів при різних
значеннях струму.
6. Виміри провести при 3 значеннях сили струму, причому
необхідно встановлювати такий струм, при якому кут
відхилення стрілки не перевищував 700.
7. Аналогічні виміри провести для котушок з числом витків n2
та n3 .
8. Результати вимірів занести до таблиці.
Таблиця
№ Сила
n1
n2
n3
струму
1
 2 C 1  2 C
1
 2 C
I,A
1
2
3
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9. Побудувати графік залежності сили струму I від tgC .
Тангенс кута нахилу прямої
I  f (tgC ) буде середнім
значенням сталої тангенс-бусолі.
10. Визначити за формулами (14) та (16) горизонтальну
складову магнітного поля Землі. При розрахунках за формулою
(14) скористатися середнім значенням C .
Контрольні питання
1. Які характеристики є параметрами Земного магнетизму?
2. Що характеризують вектори магнітної індукції та
напруженості магнітного поля?
3. Сформулюйте закон Біо-Савара-Лапласа.
4. Як побудована і для чого застосовується тангенс-бусоль?
5. Який фізичний зміст сталої тангенс-бусолі?
6. Чому слід орієнтувати тангенс-бусоль в напрямку
магнітного меридіана?

1.
2.
3.
4.
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Лабораторна робота №13.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ХОЛЛА В
НАПІВПРОВІДНИКАХ
Мета роботи: дослідити залежність електрорушійної
сили (ЕРС) Холла в напівпровідниковому зразку від індукції
магнітного поля; визначити сталу Холла; обчислити
концентрацію та рухливість носіїв струму, визначити тип
провідності напівпровідника.
Обладнання: 1) об’єкт дослідження, що має вигляд
збірного корпусу, в якому встановлено електромагніт та датчик
Холла; 2) вимірювальний пристрій, що дозволяє виконувати
вимірювання
струму,
що
протікає
через
котушку
електромагніту, керуючого струму та ЕРС Холла датчика, які
встановлені в об’єкті дослідження.
Теоретичні відомості
Експериментальне дослідження ефекту Холла є
ефективним методом вивчення руху електричних зарядів, що
обумовлюють електричний струм в провідниках як з
металевою, так і з напівпровідниковою провідністю. Ефект
Холла несе інформацію про такі найважливіші характеристики
провідників, як концентрація носіїв струму і знак носіїв
струму. У напівпровідниках він дозволяє встановити
належність напівпровідника до n - типу (з електронною
провідністю) або до p -типу (з дірковою провідністю), завдяки
чому є одним з найважливіших методів дослідження
напівпровідників.
Ефект Холла полягає в наступному. Нехай зразок має
форму прямокутної пластинки довжиною a , шириною b і
товщиною d (рис.1).

264

b

D
B

A
d

C

a
Рис.1. Геометрія зразка для дослідження ефекту Холла

Якщо уздовж довжини зразка (напрям осі x )
пропустити електричний струм I , перпендикулярно площині
пластинки (напрям осі y ) прикласти магнітне поле B , то в
напрямі, перпендикулярному I і B (напрям осі z ), виникне
електричне поле, яке називається полем Холла, з напруженістю
E Н (рис. 2).

B
D
x

B

A

I
C

E холла
y
z

Рис.2. Взаємне розташування індукції магнітного поля
електричного струму

B,

I та електричного поля Холла E холла
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В класичній теорії провідності ефект Холла
пояснюється тим, що в магнітному полі на рухомі електричні
заряди діє сила Лоренца, величина і напрям якої визначається
векторним виразом
F  e [v B ] ,

(1)

де B – індукція магнітного поля, v – швидкість руху носіїв
струму, e – заряд носіїв струму з врахуванням знаку: “+” – для
дірок, “-„ – для електронів.
Розглянемо, яким чином виникає ефект Холла в
результаті дії сили Лоренца. Нехай електричний струм (рух
позитивних зарядів) I направлений уздовж осі x , як показано
на рис.2. При цьому точки C і D, розташовані на бічних
поверхнях зразка симетрично по відношенню до осі x ,
знаходитимуться на одній еквіпотенціальній поверхні, отже
між цими точками за відсутністю магнітного поля різниця
потенціалів дорівнює нулю. При включенні магнітного поля B
під дією сили Лоренца траєкторія рухомих зарядів
скривлюється, заряди відхиляються до однієї з бічних
поверхонь зразка в залежності від знаку зарядів, швидкості їх
руху v та напрямку магнітного поля B .
В разі руху позитивних зарядів напрями вектора
швидкості v і електричного струму I збігаються. Тоді,
відповідно до рис.2, сила Лоренца відхилює заряди до нижньої
поверхні зразка, внаслідок чого на ній створюється надлишок
позитивних зарядів. На протилежній, симетрично розташованій
стороні з'явиться надлишок негативних зарядів. Ці заряди і
створюють електричне поле Холла E холла , яке, у свою чергу,
діє на рухомий заряд  e із силою
F   e E Холла .

Сила F  спрямована вздовж поля
протилежно дії сили Лоренца .
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(2)
E холла , тобто

Заряди на бічних поверхнях зразка будуть
накопичуватися доти, доки поле Холла не зрівноважить дію
сили Лоренца. Таким чином, в рівноважному стані

F  F .

(3)

У випадку, який ми розглядаємо: F  v  B , тому
величина сили F , згідно (1), дорівнює

F  eBv .

(4)

eE Холла  eBv

(5)

E Холла  Bv .

(6)

Таким чином,

звідки

Знайдемо вираз для ЕРС Холла  Холла , що виникає між
точками C та D, які знаходяться на відстані b (рис.1):

 Холла  U Холла  E Холла b  bBv .

(7)

Нехай число носіїв струму в одиниці об’єму зразка
(концентрація носіїв струму) дорівнює n . Тоді сила струму, що
протікає крізь одиницю поверхня зразка, тобто густина струму:
j  env ,
(8)
а сила струму

I  jbd  enbdv ,

(9)

звідки

v

I
.
enbd

Врахувавши це співвідношення, отримаємо
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(10)

IB
.
(11)
end
Аналізуючи отриманий вираз, зазначимо, що ЕРС
Холла  є пропорційною силі струму I і обернено
пропорційною товщині зразка d .
Експериментальне визначення ЕРС Холла  Холла проводять за
допомогою зразка із заданою товщиною d при фіксованому
струмі через зразок I . При цьому отримане значення ЕРС
Холла, зазвичай, розраховують на одиницю довжини зразка і
одиницю сили струму, тобто розраховують величину
 Холла 

  Холла 

 Холла d
,
I

(12)

яку називають питомою або зведеною ЕРС Холла.
Як видно з формул (11) та (12), зведена ЕРС Холла
пропорційна індукції магнітного поля B :

  Холла  RB ,

(13)

де коефіцієнт пропорційності
R

1
,
en

(14)

є характеристикою речовини, яка досліджується і називається
коефіцієнтом Холла або сталою Холла.
Розглянутий вище ефект Холла, обумволений дією
сили Лоренца на заряди, що рухаються в магнітному полі
називається класичним ефектом Холла. Як слідує з формули
(12), для класичного ефекту Холла характерна лінійна
залежність   Холла (B) . Але існують речовини для яких ця
залежність є нелінійною, що свідчить про існування іншої
причини ефекту Холла, яку можна пояснити тільки з позицій
квантової теорії твердого тіла. В роботі розглядається ефект
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Холла в напівпровідниках, оскільки в них ефект Холла має в
основному класичну природу, і, відповідно, для його опису є
справедливим вираз (13).
Вираз (14) для класичної сталої Холла отримано в
припущенні, що всі носії струму мають однакову швидкість
руху, яка не змінюється при русі носіїв струму в речовині. При
цьому не враховано, що при русі в реальній речовині носії
струму розсіюються на домішках, на коливаннях гратки.
Врахування розсіяння носіїв струму в речовині призводить до
іншого виразу для R , вид якого залежить від механізму
розсіяння.
Так, для чистих напівпровідників з власною
провідністю, коли розсіяння відбувається головним чином на
коливаннях гратки, для сталої Холла є справедливим вираз
R

3 1
.
8 en

(15)

Визначення параметрів напівпровідників.
Отриману теоретично залежність сталої Холла від
концентрації
носіїв
струму
використовують
для
експериментального визначення типу носіїв струму. Через
зразок товщини d пропускають електричний струм і при
різних значеннях індукції магнітного поля B вимірюють ЕРС
Холла  Холла . За формулою (12) визначають питому ЕРС
Холла
  Холла та будують графік її залежності від B , який
має бути лінійним. За тангенсом кута нахилу прямої
  Холла (B) визначають сталу Холла R .
За допомогою формули (15) і вважаючи, що абсолютне
значення заряду носіїв струму дорівнює заряду електрона
e  1,6  10 19 Кл, розраховують концентрацію носіїв струму:

n

269

3 1
.
8 eR

(16)

При експериментальному визначенні  Холла необхідно
врахувати, що поряд з ефектом Холла мають місце також деякі
інші ефекти, наприклад, термомагнітний ефект. Для
виключення впливу побічних ефектів використовують
властивість їх парності, тобто незалежності від напрямку
магнітного поля. Ефект Холла є непарним ефектом, тобто
змінює свій знак при зміні напрямку магнітного поля (рис. 3).

- H

+

B

H


B

I

I

-

+

Рис. 3. Зміна знаку ЕРС Холла при зміні орієнтації магнітного поля

Для того аби виключити побічні ефекти та визначити
істинне значення ЕРС Холла, напругу між холівськими
контактами вимірюють при двох протилежних орієнтаціях
магнітного поля.
Дійсно, нехай при обраній орієнтації поля напруга між
холівськими контактами: U1   H   побічн , а при зміні
орієнтації поля на протилежне напруга:  U 2   H   побічн .
Звідси
| U1 |  | U 2 |
,
(17)
2
що зумовлена побічними парними ефектами
H 

тобто  побічн ,
виключено.
Якщо поряд зі сталою Холла визначити питомий
електроопір провідника, то можна визначити і таку важливу
характеристику, як рухливість носіїв струму. Рухливістю
носіїв струму u0 називають дрейфову швидкість носіїв струму,
270

яку вони набувають в електричному полі напруженістю 1 В/м.
Очевидно, якщо
носії струму рухаються
в полі з
напруженістю E , то їхня дрейфова швидкість:

v  u0 E .
(18)
Якщо концентрація носіїв струму дорівнює n , заряд e ,
то густина електричного струму через зразок (формула (8)):
j  env  enu 0 E .
(19)
За законом Ома
j  E ,
(20)
де  – питома електропровідність речовини, яка згідно (19) і
(20) виражається через рухливість за формулою
  enu0 .

(21)

Питомий електроопір


1
1

,
 enu0

(22)

звідки
1
.
(23)
en
З урахуванням виразу (15) для сталої Холла R
формула для рухливості носіїв струму набуває вигляду:
8 R
R
u0 
 0,85 .
(24)
3 

Питомий опір зразка (датчика Холла), розраховується
згідно з формулою:
l
RS
R  
.
(25)
S
l
де R – опір зразка ( R =2,18 кОм (прилад 814) або R =2,22 кОм
( прилад 813); l  a =42 мкм; S  bd , b =31 мкм, d =35 мкм).
Для визначення типу досліджуваного напівпровідника,
тобто знака носіїв струму, необхідно визначити знак ЕРС
u0 
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Холла  Холла при обраних напрямках струму через зразок I та
магнітного поля B .
На рис.4 та рис.5 вказано знак ЕРС Холла відповідно
для випадку електронної (від'ємні носії заряду) та діркової
провідності (позитивні носії заряду) при різних взаємних
орієнтаціях I та B .

+

 Холла


B

I

 Холла


B

+

-

+

-

-

-

+

 Холла

+


B

I
-

I


B

I
-

+

 Холла

+
-

+

Рис.4. Знак ЕРС Холла  Холла для випадку електронної
провідності (від'ємні носії заряду) при різних взаємних
орієнтаціях
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I та B

 Холла

-


B

+


B

I
-

+

-

+  Холла
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B

-

I
-

+

+

I

 Холла


B

I
-

+
-

 Холла

+
+

Рис.5. Знак ЕРС Холла  Холла для випадку діркової
провідності (позитивні носії заряду) при різних взаємних
орієнтаціях

I та B .

Опис вимірювальної установки
1. Вимірювальна установка складається з об’єкта дослідження
та вимірювального пристрою, що встановлено на робочому
столі та сполучено між собою кабелем. Об’єкт дослідження
має вигляд збірного корпусу, в якому встановлено
електромагніт та датчик Холла; зверху корпусу розташовано
вікно, через яке можна побачити полюси електромагніта та
плату з датчиком Холла.
2. У вимірювальному пристрої застосовано однокристальну
мікро-ЕОМ з відповідними додатковими пристроями, які
дозволяють виконувати вимірювання струму, що протікає
через котушку електромагніту, керуючого струму та ЕРС
Холла датчика, що встановлені в об’єкті дослідження, а також
здійснювати функції керування установкою: встановлення
режимів прямого чи зворотного струму через котушку
електромагніта або датчика Холла.
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На рис.6 зображено схему подачі струму через датчик
Холла та вимірювання напруги між холівськими контактами.

B

UХ

I

Рис.6. Схема подачі струму через датчик Холла та вимірювання
напруги між холівськими контактами

На передній панелі вимірювального пристрою знаходяться
наступні пристрої управління та індикації:
– ” „+” , „–„ задають напрямок струму через датчик Холла та
котушку електромагніту; після натискання кнопки „СБРОС”
значення струму обнуляється та напрямок струму
змінюється на протилежний;
– кнопка „ЕЛ.МАГНІТ–ДАТЧ. ХОЛЛА” перемикає індикацію
струму, що протікає через котушку електромагніту і через
датчик
Холла,
що
демонструється
відповідними
світлодіодом та табло індикації;
– табло мА та мВ показують значення струму через датчик
Холла або котушку електромагніта та ЕРС Холла.

1.

2.

Порядок виконання роботи
Увімкнути
експериментальну
устновку.
Вибрати
полярність джерела живлення електромагніта натисканням
на відповідну кнопку та задати струм електромагніту. За
допомогою кнопки „ЕЛ.МАГНІТ–ДАТЧ. ХОЛЛА”
перевести установку в режим вимірювання струму через
датчик Холла.
Встановити струм через зразок величиною I1  1 мА.
Встановити струм крізь обмотку електромагніта величною
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I m =0,1 мА. Виміряти напругу Холла U1 . Провести
вимірювання при різних величинах індукції магнітного
поля B , збільшуючи струм через електромагніт I m .
Коефіцієнт пропорційності між струмом електромагніту та
індукцією магнітного поля в його зазорі складає 3,54 Тл/А
(прилад №814) або 2,54 Тл/А ( прилад №813).
3. Змінивши напрямок струму в електромагніті, знову
виміряти напругу Холла U 2 при тих же самих величинах
струму через електромагніт.
Повторити виміри при
значенні струму через зразок I 2  1,5 мА та I 3  2 мА.
4. Визначити значення холівської різниці потенціалів за
формулою (17). Обчислити питому ЕРС Холла за
формулою (12).
5. Побудувати залежність питомої ЕРС Холла від індукції
магнітного поля (для кожного з трьох значень струму)
через зразок та визначити сталу Холла за тангенсом кута
нахилу прямої   Холла (B) .
6. Результати вимірювань та обчислень занести в таблицю.
Таблиця
Струм через зразок I1  1мА
B,
Im ,
U1 , В U 2 , В
 Холла ,
Тл
мА
В

7.
8.

  Холла ,
(В·м)/А

Розрахувати концентрацію носіїв струму n та рухливість
u0 за формулами (16) та (24) відповідно.
Для визначення типу носіїв струму визначити напрямок
струму в зразку, напрямок магнітного поля та знак ЕРС
Холла. Користуючись рисунками 5, 6 визначити тип носіїв
струму в зразку.
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Контрольнi запитання
1. В чому полягає ефект Холла? Пояснити причину класичного
ефекта Холла.
2. Вивести вираз для ЕРС Холла та вираз для сталої Холла.
3. Які типи провідності існують в напівпровідниках?
4. Як визначається рухливість носіїв струму?
5. Як пов’язана рухливість носіїв струму з електропровідністю
речовини?
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Лабораторна робота № 14.
ВИВЧЕННЯ ГІСТЕРЕЗИСУ ФЕРОМАГНІТНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Мета
роботи:
дослідження
властивостей
феромагнетиків; отримання петлі феромагнітного гістерезису;
визначення залишкової намагніченості та коерцитивної сили.
Обладнання: 1) модуль ФПЭ-07, що складається з
корпусу, на передній панелі якого зображена спрощена
електрична схема та встановлено гнізда для підключення
приладів; 2) досліджуваний зразок – сердечник котушки
індуктивності з двома обмотками; 3) генератор ГЗ-112; 4)
осцилограф С1-83.
Теоретичні відомості
Всі речовини мають магнітні властивості, тобто є
магнетиками. Магнітні властивості речовин визначаються
магнітними властивостями атомів або елементарних часток
(електронів, протонів і нейтронів), що входять до складу
атомів. Магнітні властивості протонів і нейтронів майже в 1000
разів слабкіші за магнітні властивості електронів, тому
магнітні властивості речовин в основному визначаються
електронами, що входять до складу атомів.
Однією з найважливіших властивостей електрона є
наявність у нього не лише електричного, але і власного
магнітного поля. Поля спинів електронів і магнітні поля,
обумовлені їх орбітальними рухами, визначають широкий
спектр магнітних властивостей речовин.
Основною характеристикою стану магнетика в
зовнішньому магнітному полі є намагніченість. Вектор
намагніченості J чисельно дорівнює сумарному магнітному
моменту атомів одиниці об’єму речовини

pm

J
.
(1)
V
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Напруженість магнітного поля H в магнетиках

 B
H
J,
0

(2)


де B – індукція магнітного поля,  0  4  10 7 Гн/м – магнітна
стала.
Для багатьох магнетиків (діа- і парамагнетиків)

залежність J від H має лінійний характер:

J  H ,

(3)

де  – магнітна сприятливість речовини, безрозмірний
коефіцієнт,
який
характеризує
здатність
речовини
намагнічуватись у зовнішньому магнітному полі.


Індукція магнітного поля B та напруженість H
зв’язані співвідношенням

 B

H
 H ,
0
звідки


B
H
,
 0 1   


B   0H ,
(4)
де (1+  )=  – відносна магнітна проникність речовини
(безрозмірна величина).
Розглянемо основні типи магнітного впорядкування в
речовині (таблиця 1).
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впорядкування

Магнітна
сприйнятливіст
ь речовини

Механізм взаємодії із
зовнішнім магнітним
полем

Тип магнітного

Магнітна
проникність
речовини

Таблиця 1

 <1

 <0,

ослаблюють зовнішнє
Діамагнетики

магнітне поле індуко-

(H2O, Ne,

ваними магнітними

=

Сu, Bi, Ga)

моментами атомів, які

-(10-6-10-8)

протилежні до
зовнішнього поля
Парамагнетики

підсилюють зовнішнє

(Na, Al, N2, O2)

магнітне поле за рахунок

 >1

 >0,

орієнтації атомарних

=

магнітних моментів

(10-4-10-6)

уздовж магнітного поля
Феромагнетики

значно підсилюють

 >>1,

 >0,

(Fe, Co, Ni)

магнітне поле; мають

=

=

f (H )

(102-105).

доменну структуру
-6

-

(розміри доменів – (10 -10
8

)м

Діамагнетизм
та
парамагнетизм
пояснюється
поведінкою електронних орбіт в зовнішньому магнітному полі.
В атомах діамагнетиків за відсутності зовнішнього
поля власні магнітні поля електронів і поля, що створюються їх
орбітальним рухом, повністю компенсуються. Виникнення
діамагнетизму пов'язане з дією сили Лоренца на електронні
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орбіти. Під дією цієї сили змінюється характер орбітального
руху електронів і порушується компенсація магнітних полів.
Власне магнітне поле атома, що виникає при цьому,
виявляється направленим проти індукції зовнішнього поля.
В атомах парамагнетиків магнітні поля електронів
компенсуються не повністю, і атом виявляється подібним до
маленького колового струму. У відсутність зовнішнього поля
ці колові мікроструми орієнтовані довільно, так що сумарна
магнітна індукція дорівнює нулю. Зовнішнє магнітне поле
надає орієнтуючої дії – мікроструми орієнтуються так, щоб їх
власні магнітні поля виявилися направленими за напрямком
індукції зовнішнього магнітного поля. При посиленні
зовнішнього поля орієнтаційний ефект зростає, так що індукція
власного магнітного поля парамагнітного зразка зростає прямо
пропорційно індукції зовнішнього магнітного поля. Повна
індукція магнітного поля в зразку складається з індукції
зовнішнього магнітного поля і індукції власного магнітного
поля, що виникло в процесі намагнічення.
Слід зазначити, що діамагнітними властивостями
володіють атоми будь-яких речовин. Проте, у багатьох
випадках діамагнетизм атомів маскується сильнішим
парамагнітним ефектом.
Феромагнетиками називаються речовини, в яких
встановився феромагнітний порядок магнітних моментів
атомів (іонів) в неметалевих речовинах (наприклад, феритах)
та спінових магнітних моментів колективізованих електронів в
металевих речовинах (наприклад, залізі). До феромагнетиків
належать: залізо, сталь, нікель, кобальт і деякі сплави.
Феромагнетиками можуть бути різні сплави, що містять
феромагнітні елементи. Широке вживання в техніці отримали
керамічні феромагнітні матеріали – ферити.
Магнітне поле, що утворюється у речовині, є
результатом додавання двох полів: зовнішнього поля і
власного поля речовини, яке виникає в результаті
намагнічування. В цих речовинах магнітна індукція B
залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля H не
лінійно, як у діамагнетика і парамагнетика, а досягає
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насичення та зберігає власне магнітне поле після припинення
дії зовнішнього поля. Це явище називається залишковим
намагнічуванням.
Залежність намагніченості
магнетиків
від
J
напруженості зовнішнього магнітного поля H наведено на
рис.1.
J

1

Jн

2

II

I

Hн

H
3

Рис.1. Залежність намагніченості магнетиків J від напруженості
зовнішнього магнітного поля H (1 – феромагнетик,
2 – парамагнетик, 3 – діамагнетик)

Нелінійна область (І) відображає процес орієнтації
доменів в феромагнетиках в напрямку зовнішнього поля при
збільшенні напруженості H . В сильних полях (область ІІ)
настає магнітне насичення – намагніченість практично не
залежить від H . Для парамагнетиків (2) та діамагнетиків (3)
залежність J  f (H ) є лінійною.
Відносна магнітна проникність µ феромагнетиків не є
постійною величиною і може досягати великих значень (тобто
внутрішнє магнітне поле може в тисячі разів перевищувати
зовнішнє магнітне поле, що викликало його), тоді як у діа- і
парамагнетиків µ є близьким до 1,0. Магнітна проникність
феромагнетика залежить від напруженості магнітного поля
(рис.2).
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Феромагнітні властивості речовин пояснює квантова
механіка, згідно з якою ці властивості обумовлені власними
магнітними моментами електронів, розташованих на
недобудованих оболонках атомів -3d або 4f. Кожен електрон
має власний магнітний момент, який дорівнює магнетону Бора
e
B 
(де e – заряд електрона, m – маса електрона,
2mc
  h / 2 – приведена стала Планка, c – швидкість світла).
Магнітний момент атома складається з магнітного моменту
ядра, сумарного орбітального магнітного моменту електронів
та сумарного спінового моменту електронів атома. Магнітний
момент ядра на три порядки менше магнітного моменту
електрона і їм можна знехтувати.

 max

H
Рис. 2. Залежність магнітної проникності феромагнетика від
напруженості магнітного поля  (H )

Сумарний орбітальний момент електронів в атомах
феромагнетиків дуже малий. Тому, магнітний момент атома
феромагнетиків дорівнює сумі спінових магнітних моментів
всіх його електронів. Але, згідно принципу Паулі, на одному
енергетичному рівні можуть знаходитися тільки два електрони
з протилежно направленими спинами. Магнітний момент таких
пар компенсує один одного. Магнітний момент атома не буде
рівний нулю, якщо він має спинові магнітні моменти, що не
компенсуються. Це можливо, коли в атомі є непарне число
електронів, або у групи електронів спини орієнтовані однаково,
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тобто спаровування електронів з протилежно направленими
спинами відсутнє.
Так, зокрема, в третій електронній оболонці атома
заліза є підоболонка, спини п'яти електронів якої орієнтовані в
одному напрямі, а спин одного електрона орієнтований
протилежно. Сумарний магнітний момент атома заліза в цьому
випадку рівний чотирьом боровським магнетонам. Таку
орієнтуючу дію на спини електронів надають обмінні сили. Під
дією цих сил сусідні атоми обмінюються електронами
оболонок, що перекриваються. Обмінна енергія ( Eобм )
залежить від відношення d 0 / a , де d 0 – діаметр атома, a –
діаметр незаповненої оболонки -3d або 4f. В результаті
обмінної взаємодії сусідніх атомів і паралельної орієнтації
спинів їх електронів цілі області (з лінійним розміром 10-2 ÷10-4
см) мають однаковий магнітний момент їх атомів, а отже,
постійну намагніченість, навіть без зовнішнього магнітного
поля. Ці області називаються доменами.
Домени – області спонтанної намагніченості. Кожен
домен має сумарний магнітний момент, переважно
направлений уздовж якої-небудь кристалографічної осі.
Доменна структура є завжди такою, щоб енергія, яка потрібна
для її утворення і підтримки була мінімальною.
Домени розділені «границями» – перехідними
областями, в яких магнітні моменти атомів змінюють свій
напрям. Ця область кристалічної гратки (границя доменів)
перебудовується, мігрує, при зміні зовнішнього магнітного
поля. Оскільки магнітні моменти доменів орієнтовані
хаотично, то сумарний магнітний момент одиниці об’єму
ферромагнетика дорівнює нулю.
При зміні зовнішнього магнітного поля за величиною
та напрямком
можна отримати залежність вектора
намагніченості J або магнітної індукції B від напруженості
зовнішнього магнітного поля H (рис.3). Ця залежність
називається петлею гістерезиса (слово „гістерезис” означає
запізнювання).
Як видно з кривої, розмагнічування
запізнюється по відношенню до намагнічення (оскільки
намагніченість феромагнетика залежить не тільки від
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зовнішнього магнітного поля в даний момент, але і від
попереднього стану намагніченості). Після зняття зовнішнього
поля ( H =0) феромагнетик має залишкову намагніченість Bзал .
Величина
магнітного поля,
при
якому залишкова
намагніченість зникає, називається „коерцитивною силою”
Нс .
Спонтанна намагніченість феромагнетиків, забезпечує
так званий дальній магнітний порядок. Збільшення
температури порушує цей порядок, тому при нагріванні вище
за певну температуру, феромагнетики змінюють властивості:
феромагнетизм зникає, речовина стає парамагнетиком
внаслідок зростання теплової енергії гратки, а при деякій
температурі вона перевищує роботу обмінних сил по орієнтації
спинів електронів.
Таким чином, для кожного феромагнетика існує певна
температура (так звана температура або точка Кюрі), вище
за яку феромагнітні властивості зникають, і речовина стає
парамагнетиком. Для заліза, наприклад, температура Кюрі
дорівнює 770°C, для кобальту – 1130 °C, для нікелю – 360 °C.

Bнас

B

Bзал
H

0

HC
Bзал
Bнас
Рис.3. Петля феромагнітного гістерезису
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Опис вимірювальної установки
Мета роботи полягає в отриманні петлі гістерезису
феритового зразка. Досліджуваним зразком є тороїд –
сердечник котушки індуктивності з двома обмотками N1
(обмотка, що намагнічує) та N 2 (вимірювальна обмотка).
Намотка, що намагнічує, отримує живлення від генератора
сигналів через резистор R1 змінним струмом (гнізда X 1 , X 2 ).
На резисторі R1 виникає сигнал пропорційний даному струму
та напруженості магнітного поля в зразку. Цей сигнал
подається на вхід " X " осцилографа С1-83 (гніздо X 5 ).
Вимірювальна обмотка трансформатора приєднано до
інтегруючого R2  C кола, сигнал з інтегруючої ємності C є
пропорційним величині індукції та подається на вхід "Y "
осцилографу С1-83 (гнізда X 2 , X 3 ).
Принципова схема установки представлена на рис.4.
R2
XS 3
4
3

"Y
XS1

XS 2

2

3

5

L1

L2

R1

2

6

C
5

1

XS 4

"
XS 5

"

""
Рис. 4. Принципова схема вимірювальної установки

З опору R1 на вхід підсилювача горизонтального
відхилення осцилографа
подається напруга U x , що є
пропорційною індукції магнітного поля H . На вертикальний
вхід Y з конденсатору C1 подається напруга U y , що
пропорційна індукції магнітного поля B .
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Якщо радіус витка обмотки тороїда rв набагато
менший за радіус тороїда r : rв << r , то напруженість H в
тороїді дорівнює
N1
I1 ,
(1)
2rT
де r  r1  r2  / 2 ; r1  d1 / 2 ; r2  d 2 / 2 .
Оскільки спад напруги на опорі R1 дорівнює U x  I1R1 ,
то з врахуванням (1)
2rR1 H
Ux 
.
(2)
N1
Спад напруги на опорі U x визначається за
коефіцієнтом
відхилення
електронного
пучка
по
горизонтальній осі k x
U x  kx x .
(3)
З врахуванням (3) вираз для H може бути записаний у
вигляді
Nk x
H  1 x  k x x .
(4)
2R1r
Згідно із законом Фарадея ЕРС індукції у вторинній
обмотці дорівнює

H=

dФ
dB
 N2
S2 ,
(5)
dt
dt
де Ф – потік вектора магнітної індукції через один виток;
S 2  ( r1  r2 )b – площа поперечного перерізу тороїду.
За законом Ома для вторинної обмотки отримаємо
dI
E1  U C  I 2 R2  L2 2 ,
(6)
dt
де U C – напруга на конденсаторі; I 2 – струм у вторинній
обмотці; L2 – індуктивність вторинної обмотки.
Ei   N 2
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Оскільки значення L2 є дуже малим, а I 2 R2 >> U C ,
рівняння (6) може бути записане із врахуванням (5) у
наступному вигляді:
dB
 N2
S 2  I 2 R2 .
(7)
dt
Звідси
N S
dB
I2   2 2 
.
(8)
R2
dt
Враховуючи (8), знайдемо напругу U y , що дорівнює
напрузі на конденсаторі
t

 I 2 dt N S B
Q 0
U y  UC  
 2 2 .
(9)
C
C
R2C
де Q – заряд на обкладинках конденсатора.
Якщо відомий коефіцієнт відхилення променя k y по
вертикалі, то
U y  ky y .

(10)

Із виразів (9) і (10) отримаємо
B

R2CU y

R2Ck y y

 k y y .
(11)
N 2 S2
N 2S 2
При одночасній подачі напруги U y та U x на пластини,


що відхиляються вертикально та горизонтально, отримаємо на
екрані осцилографа петлю гістерезису.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись з установкою, зібраною згідно зі схемою
(рис.4).
2. Ввімкнути лабораторний стенд та прилади. Встановити
наступні параметри вихідного сигналу звукового генератора:
частота - (1,6÷1,7) кГц, вихідна напруга - 0 В.
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3. Встановити промінь в центрі екрану осцилографу, після
чого, регулюючи величину вихідної напруги на звуковому
генераторі та посилення по осі Y, встановити максимальну
петлю гістерезису в межах екрану, що відповідає магнітному
насиченню зразка.
4. Зняти координати „x” та „ y” вершин петлі гістерезису та
записати в таблицю (можна скопіювати на кальку з екрану).
5. За формулами (4) та (11) обчислити значення напруженості
та індукції магнітного поля та записати їх у таблицю.
Значення параметрів для розрахунків: d1 =8мм, d 2 =17,5мм,
b =5мм, N1 =100, N 2 =100, C =0,22 МкФ, R1  51 Ом, R2  4,3
кОм.
6. За максимальною петлею гістерезису знайти координату хC ,
що відповідає коерцитивній силі H C . За формулою (4)
розрахувати коерцитивну силу H C . За отриманим значенням
визначити групу феромагнетика (м’який або жорсткий).
(Умовно прийнято вважати феромагнетик жорстким, якщо
H C  100 А/м; якщо H C  100 А/м, то феромагнетик
вважають м'яким.)

№

x,
мм

y,
мм

Ux , В

Uy , В

H , А/м

Таблиця
B , Тл

7. За максимальною петлею гістерезису знайти координату y ,
що відповідає залишковій намагніченості Bзал . За формулою
(11) розрахувати залишкову намагніченість Bзал .
Контрольні запитання
1. Які існують основні типи магнітного впорядкування в
речовині?
2. Як залежить намагніченість від напруженості зовнішнього
магнітного поля в різних типах магнетиків?
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3. Поясніть механізм впливу формування діамагнітного та
парамагнітного стану речовини.
4. Що таке феромагнетизм? В чому полягає явище магнітного
гістерезису?
5. Що таке остаточна індукція та коерцитивна сила?
6. Як квантова теорія пояснює явище феромагнетизму?
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