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ВСТУП 

Методичні вказівки є складовою методичного забезпечення навчального 

процесу з фізики, націлені на вивчення фундаментальних законів і 

закономірностей електромагнетизму, основних фізичних і експериментальних 

методів досліджень. 

Методичні вказівки містять десять лабораторних робіт, які виконуються 

студентами при вивченні розділу "Електрика і магнетизм" навчальної 

дисципліни «Фізика». Кожна лабораторна робота містить вказівки з підготовки 

до роботи, короткі теоретичні відомості, основні формули для розрахунків 

фізичних величин, опис експериментальних установок та хід роботи, 

контрольні запитання та рекомендовану літературу. 

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен ретельно 

підготуватись, опрацювавши необхідний теоретичний матеріал, вивчити зміст 

відповідних методичних вказівок. Форма звіту до лабораторної роботи 

готується до початку заняття самостійно кожним студентом.  

Приступаючи до роботи в лабораторії студент отримує як загальний 

інструктаж (початок семестру) так і усний інструктаж з техніки безпеки до 

певної лабораторної роботи. Зібравши електричну схему, встановивши 

регулюючі і вимірювальні прилади на відповідну границю вимірювань і 

підготувавшись до проведення експериментальної частини лабораторної 

роботи, студент отримує дозвіл викладача на виконання роботи.  

В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен вміти 

відповісти на контрольні запитання, знати методики експериментів і 

проведення вимірювань, правильно тлумачити та пояснювати отримані 

результати. Оформлений звіт про виконання роботи захищається в кінці 

заняття або не пізніше наступного заняття. 

Автори виражають щиру вдячність к.ф.-м.н., доценту В.О. Омеляненко, 

який приймав участь в розробці та апробації лабораторного практикуму. 



 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 

Мета роботи: вивчити основні характеристики електростатичного поля; 

ознайомитись з методом моделювання електростатичного поля стаціонарним 

електричним. 

Прилади та приладдя: джерело струму на 30...40 В, ванна для 

моделювання, вольтметр С502І на 30 В, змінний опір (реостат РПШ-0,4; 1000 

Ом), електроди, зонд, фільтрувальний папір. 

1 Вказівки з підготовки до роботи 

1.1 Користуючись рекомендованою літературою, конспектом лекцій 

вивчити матеріал, який відноситься до теми лабораторної роботи. 

Ознайомитись з методом моделювання електростатичного поля стаціонарним 

електричним. 

1.2 Дати відповіді на контрольні запитання – самоперевірка готовності до 

виконання лабораторної роботи. 

1.3 До початку занять підготуйте звіт за встановленою формою, яка 

повинна включати рисунки і основні розрахункові залежності, що 

використовуються в роботі. 

2 Короткі теоретичні відомості 

За своєю природою поле електростатичне і поле постійного струму в 

провідному середовищі різні. Електростатичне поле створюється 

електричними зарядами, які не змінні в часі і нерухомі в просторі, тоді як 

електричне поле струму створюється направлено рухомими зарядами під дією 

зовнішнього джерела струму. Але між цими двома полями можна встановити 

певну аналогію. При проходженні електричного струму в середовищі одні 

електричні заряди безперервно змінюються другими, такими ж, як і в 

попередні моменти часу. Тому картина електричного поля в суміжні моменти 

часу повторюється. Це поле носить також статичний (стаціонарний) характер. 



 
 

Магнітне поле постійного струму, існуюче як в середині провідного 

середовища, так і зовні, постійне в часі і не впливає на електричне поле, так як 

явище електромагнітної індукції відсутнє. Як в електростатичному, так і в 

електричному полі постійного струму маємо справу з вектором напруженості 

поля Е


. Ці обидва поля потенціальні і тому виконується умова: 
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де lE  – проекція вектору напруженості E


 на напрямок ділянки dl. Кожна 

точка потенціального поля характеризується скалярною величиною – 

потенціалом  , градієнт якого визначає вектор E
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 – проекції вектора градієнта на координатні осі, 

0n


 – одиничний вектор в напрямку силових ліній напруженості поля.  

За своїм змістом градієнт скалярної функції   – це вектор, який показує   

напрямок найбільшого зростання    в даній точці, а величина його рівна 

швидкості цього зростання. Вектор напруженості E


 і вектор  adrg


 протилежні 

за напрямком і перпендикулярні до площини дотичної до поверхні рівного 

потенціалу в даній точці. Середнє значення напруженості визначається 

формулою 

  
x

E






,  (3) 

де 21    – різниця потенціалів двох точок поля, які знаходяться на 

відстані х  одна від другої в напрямку, перпендикулярному до поверхні 

рівного потенціалу в даній точці поля. Вектор напруженості поля E


 

направлений в сторону зменшення потенціалу. 

Формула (3) застосовується і для означення напруженості однорідного 

електричного поля.                               
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