
2.4 Експериментальна перевірка фізичних законів 

Метою багатьох навчальних лабораторних завдань є дослідна пере-
вірка фундаментальних фізичних законів, наприклад, закону збережен-

ня імпульсу, правил Кірхгофа, 
основного закону динаміки 
обертального руху та ін. Як 
правило, цю перевірку здійс-
нюють вимірюванням (найчас-
тіше непрямим) двох величин 
А та В, які згідно із законом, 
що перевіряють, мають дорів-
нювати одна одній 
                 А = В.                 (34) 

Унаслідок наявності по-
хибок вимірювань теоретична 
рівність (34) ніколи не справ-
джується точно. Ступінь узго-
дженості лівої та правої частин 
співвідношення (34) в лабора-

торних роботах такого типу залежить в основному від двох чинників: 
ретельності спостерігача та коректності обчислення похибок. Часто ве-
лике значення має врахування систематичних похибок та правильна їхня 
рандомізація. Наприклад, якщо при перевірці основного рівняння обер-
тального руху в досліді з маятником Обербека не долучити до сумарної 
похибки ту її складову, що пов’язана з тертям в осі маятника, то це може 
спричинити велику розбіжність у значеннях відповідних величин А та В. 

Таким чином, при виконанні лабораторних завдань з перевірки ос-
новних законів фізики завжди потрібен детальний аналіз методики екс-
перименту та особлива ретельність при визначенні похибок вимірювань. 
Зважаючи на це, рекомендовано такий алгоритм опрацювання результа-
тів вимірювань у подібних завданнях. 

а) За даними вимірювань обчислити A  та B , відповідні абсолютні 
похибки А та В. При цьому слід звертати особливу увагу на максима-
льно повне врахування всіх видів похибок.  

б) Порівняти між собою довірчі інтервали для лівої та правої час-
тин рівняння (34), тобто ІА = ( A - А, A + А) та ІВ = ( B - В, B + В). 
Це краще робити кресленням їх у відповідному масштабі один над од-
ним на міліметровому папері. На рис. 3 зображено приклад такого порі-
вняння у разі, коли В>А (зворотний випадок розглядається аналогіч-
но). 

При цьому можливі три випадки: 
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1) інтервал ІВ повністю перекриває ІА (рис.3,а). Це означає, що екс-
периментальну перевірку виконано акуратно з максимально повним ура-
хуванням усіх можливих похибок та невизначеністю, що дорівнює най-
більшій абсолютній похибці М = max (А, В).;  

2) інтервали ІВ та ІА зовсім не перекриваються. У цьому разі в екс-
перименті допущено істотних помилок і його потрібно повторити; 

3) інтервали ІВ та ІА перекриваються частково (рис.3,в). Цей випа-
док зустрічається найчастіше. У цьому разі, якщо не брати до уваги дуже 
незначну можливість відкриття в лабораторному досліді нового фізично-
го ефекту, «ступінь неретельності дослідника»  можна оцінити за фор-
мулою 
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                         (35) 

де спосіб обчислення величини ( 1 2   ), що є мірою "незбіжності" ін-
тервалів ІВ та ІА, - подано на рис. 3. 

У випадку, коли інтервали ІВ та ІА зовсім не перекриваються «сту-
пінь неретельності дослідника»  = 100%. 

Наведена методика має суто оціночний і навчальний характер. То-
чніше обчислення похибок при дослідній перевірці фізичних законів 
пов’язано із значними утрудненнями. Головні проблеми спричинює те, 
що функції розподілу похибок вимірювань величин А та В часто невідо-
мі, до того ж величини А та В у багатьох випадках є залежними.  
 


