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Лабораторний практикум. 9,11 клас.
Тема роботи:

Дослідження рівноприскореного руху.

Мета роботи: 1. Визначити прискорення вільного падіння тіла.
2. Дослідити виконання закону шляхів.
Обладнання:

прилад для дослідження вільного падіння, комп’ютер, штатив,

ємність з піском, лінійка.
Дана робота присвячена визначенню значення прискорення вільного падіння та
дослідженню

законів

рівноприскореного

руху

з

використанням

персонального

комп’ютера, як вимірювального приладу та засобу формування експериментального звіту.
Сьогодні розроблено багато програм (у тому числі і вітчизняних) які дозволяють
використовувати звукову карту ПК, як інтерфейс для дослідження електромагнітних
коливань. Тобто комп’ютер працює у режимі осцилографа, генератора або спектрального
аналізатора вхідного сигналу. Одна з таких
безкоштовних
осцилограф

програм
та

«Віртуальний

генератор»

розроблена

фірмою ІТМ (м.Харків) і міститься на
їхньому

сайті

за

адресою

http://www.itm.com.ua/download/oscilloscope1
.0.rar . Програма невибаглива до ресурсів, а
саме

головне

властивостям.

–
Саме

не

обмежена

по

використання

цієї

програми дозволяє використати ПК для вимірювання малих проміжків часу. Градуювання
осцилографа за допомогою його ж генератора і зовнішнього мікрофона дозволило
з’ясувати, що координатна сітка програми при мінімальній частоті розгортки має крок
0,03 с. Програма працює з мікрофонним входом звукової карти. Для проведення роботи
використовується елементарний саморобний прилад, який являє собою котушку мідного
ізольованого дроту з кількістю витків 10-15, намотану на відрізок пластикової труби
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діаметром 5 см (звичайна пластикова водовідвідна труба), виводи якої за допомогою
екранованого дроту приєднано до мікрофонного входу звукової карти. Дріт діаметром 0,10,5 мм що є несуттєвим. Труба закріплюється вертикально у штативі на висоті 40-50 см
від основи штативу. Друга частина приладу – це
стержень з немагнітного матеріалу (мідь, алюміній)
довжиною 30-40 см на якому за допомогою відрізків
пластикової трубки фіксуються три керамічних магніти

s1

з внутрішнім діаметром 3 мм зі шкільного набору.
Кріплення магнітів повинно забезпечувати можливість

s2

змінювати відстань між ними при невеликому зусиллі.
Металевий

стержень

з

насадженими

магнітами

розміщується над верхнім отвором труби і після
звільнення падає крізь трубу. При падінні магніти по
черзі проходячи через котушку збуджують у ній ЕРС
індукції. Імпульси індукційної ЕРС фіксуються на
осцилографі.
До входу звукової
карти

домогтися

При

підготовці

синхронної

зупинки

роботи

необхідно

осцилографа

при

прольоті стержня. Екран осцилографа буде містити три
імпульси, вимірювання відстаней між якими і буде
змістом проведення дослідження.
Стержень гальмується за допомогою невисокою посудини з піском. Оскільки
керамічні магніти дуже крихкі, бажано обгорнути їх поверхню скотчем для пом’якшення
випадкового удару об краї труби. Виконання практичної частини роботи доцільно
розпочати з розгляду питання про форму утворених імпульсів на екрані осцилографа. Це
виступає додатковим завданням при проведенні роботи в 11 класі. Наступнім кроком
отримуємо робочий вираз для обрахунку прискорення вільного падіння.
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виток дроту, t1 і t2 відповідно час проходження другого і третього магніту, що
визначається за проміжками між імпульсами на екрані.
Виключаючи з обох виразів v0 , маємо:
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При виконанні першої частини роботи необхідно встановити магніти на фіксованій
відстані в межах довжини стержня і провести вимірювання моментів часу 5-10 раз. Для
обробки результатів зручно за допомогою електронної таблиці Exell сформувати таблицю
звіту:
Таблиця результатів.

№

s1(м)

s2(м)

t1(с)

t2(с)

g(м/с2)
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Друга частина роботи відноситься до завдань творчого рівня і виконується учнями,
що претендують на оцінку високого рівня. Я притримуюсь правила, за яким пояснюється
лише виконання роботи на достатньому рівні, творче ж завдання пропонується виконати
учню, спираючись лише на власні сили.
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