
 

3.1 Підготування до виконання роботи 

Перший етап виконання дослідження полягає у підготовчій роботі 
з вивчення змісту лабораторної роботи та упорядкування звіту про вико-
нання експериментального завдання. По суті, кожна підготовка до вико-
нання роботи має характер невеликої науково-дослідної роботи. 

На цьому етапі насамперед слід засвоїти теоретичні підвалини екс-
перименту, в тому числі виведення розрахункових формул, що викорис-
товують при визначенні шуканих величин, або встановлення функцій 
них залежностей; сформувати чіткі уявлення щодо методів проведення 
експерименту, приладів і схем експериментальних установок, способів 
опрацювання результатів експерименту тощо. Для цього потрібно докла-
дно вивчити опис лабораторних завдань, а також відповідні розділи ре-
комендованої літератури. Унаслідок цього маємо одержати ясне уявлен-
ня щодо загальної мети завдання та конкретної послідовності дій з її 
досягнення. 

Звіт упорядковується відповідно до загальних вимог і правил офо-
рмлення, прийнятих у даній навчальній лабораторії. Зразки звіту зазви-
чай враховують основні вимоги стандартів до звітів з науково-дослідних 
робіт, тобто наявність назви роботи, основних теоретичних положень, 
опису дослідної установки, робочої та/або розрахункової формул, табли-
ці вимірювань, детального викладу опрацювання вимірювань та ін. 

Найважливіша складова частина звіту - протокол експерименту, 
який упорядковується за формою, що її рекомендують у лабораторії. Цей 
протокол практично завжди містить таблицю вимірювань, до якої зано-
сять усі експериментальні дані.  

Кожна таблиця повинна мати змістовний заголовок. Його розташо-
вують під словом "Таблиця", яке пишуть над правим верхнім кутом таб-
лиці зі вказівкою чергового числа. Слово "Таблиця" та заголовок, а та-
кож заголовки граф починають з великих літер, підзаголовки - з малих, 
якщо вони становлять одне речення із заголовком, та з великих, якщо 
вони є самостійними. Поділяти головки таблиці по діагоналі не допуска-
ється. Графу "Ч/ч" (чергове число) у таблицю вносити не треба. Розта-
шовують таблиці так, щоб їх можна було читати без повороту протоколу 
або, якщо таке розташування неможливе, так, щоб для читання можна 
було повернути протокол за годинниковою стрілкою. При перенесенні 
таблиці на наступний аркуш протоколу повторюють її голівку (заголовки 
граф) і над нею розміщують слова "Продовження табл." із вказівкою 
номеру. Якщо протокол має лише одну таблицю, то її не нумерують і 
слово "Таблиця" не пишуть. 
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У підзаголовках граф вказують фізичну величину та, через кому, її 
одиницю, яка відповідає ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних 
величин" [6]. 

При складанні таблиць слід передбачити графи для запису абсолю-
тних похибок кожного вимірювання та квадратів цих похибок у разі 
прямих вимірювань, а для непрямих вимірювань мати графи для записів 
не лише кінцевих, але й проміжних обчислень. 

Обміркована, правильно обрана форма таблиці дасть змогу викона-
ти опрацювання результатів вимірювань безпосередньо на лабораторно-
му занятті. Записи мають бути чіткими, акуратними. Будь-яка недбалість 
при впорядкуванні та наступному оформленні таблиць може спричинити 
похибки, які зведуть нанівець усю роботу з виконання експерименталь-
ного завдання. 

Дуже часто в лабораторних завданнях використовують графічний 
метод подання результатів експерименту. Він дає змогу наочно пода-
ти функційну залежність однієї фізичної величини від іншої; знайти її 
основні особливості; спростити відшукування проміжних значень функ-
цій для тих значень аргументу, які в експерименті не визначались (гра-
фічна інтерполяція); встановити аналітичний вигляд функційних залеж-
ностей; виявити нові фізичні явища або специфічні особливості раніше 
відомих явищ; здійснити розумний якісний і кількісний аналіз експери-
ментальних похибок (наприклад, виявити вимірювання, виконані з гру-
бими похибками), визначити шукані параметри за результатами вимі-
рювань. 

Головні переваги графічного методу подання результатів досліду 
порівняно з табличним – наочність і легка оглядність результатів, а го-
ловний недолік - порівняно малий ступінь точності. Цей недолік слід 
зводити до мінімуму. Для цього потрібно, в першу чергу, правильне, 
технічно грамотне виконання графіків. 

Графіки будують з допомогою таблиці, що містить достатню кіль-
кість значень функції, яких вона набирає при різних значеннях аргумен-
ту.  

Спочатку на спеціальному папері (міліметровому, логарифмічному 
або напівлогарифмічному будують осі координат. Масштаб вздовж осей 
та початок відліку при побудові графіка обирають у такий спосіб, щоб 
було зручно виставляти експериментальні точки та щоб вони розташову-
вались більш-менш рівномірно по всій поверхні аркуша паперу. Невда-
лий вибір масштабу може спричинити помилки, великі витрати часу та 
утруднення в опрацюванні результатів експерименту.  
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Потім на підготованому у такий спосіб аркуші з використанням 
значень аргументу та функції, поданих у таблиці, проставляють експе-
риментальні точки. Експериментальні точки мають бути чіткими та яс-
ними. Їх рекомендовано спочатку наносити простим олівцем, щоб поле-
гшити виправлення. Якщо до моменту побудови графіка відома похибка 
вимірювань, то результати вимірювань слід зображувати не точками, а 
хрестами, причому піврозмір хреста по горизонталі має відповідати аб-
солютній похибці аргументу, а по вертикалі - похибці функції.  

Інколи графічна залежність зображується сукупністю експеримен-
тальних точок, проте частіше ці точки з’єднують плавною лінією, яку 
звичайно називають графіком. Її проводять з допомогою лекала або лі-
нійки (залежно від розташування експериментальних точок) у такий 
спосіб, щоб кількості не суміщених з графіком експериментальних точок 
по обидва боки кожної невеликої його ділянки були приблизно однако-
вими.  

Лінія має бути найпростішою. Такою лінією (при проведенні на 
око) є пряма. Це можливо лише в тому разі, коли вдало обрано масшта-
би осей координат. Наприклад, якщо функційна залежність має квадра-
тичний характер 
 y = kx2, (36) 
то масштаб осей координат має бути таким, щоб можна було рівномірно 
відкладати y і x2, або y і х, або lny і lnx. 

Логарифмічний масштаб звичайно використовується при сильній 
зміні вимірюваної величини, коли важливе значення мають і дуже малі, 
й дуже великі її значення. Як правило, це буває тоді, коли передбачувана 
залежність виражається степеневою функцією, причому показник степе-
ня є невідомим. 

При будуванні графіків слід ураховувати, що часто початкове зна-
чення функції у функційній залежності, що вивчається, дорівнює нулю, 
причому це нульове значення за відповідних умов експерименту виявля-
ється найнадійнішим з усіх виміряних значень величини. Наприклад, 
якщо вимірюють вольтамперну характеристику провідника, то за відсут-
ності напруги на ньому сила струму обов’язково дорівнюватиме нулю. 

При підготуванні звіту слід заздалегідь внести до нього потрібні 
формули. Кожну формулу має супроводжувати експлікація (пояснення) 
значень символів і числових коефіцієнтів, що наводяться безпосередньо 
під формулою в тій послідовності, в якій дані у формулі. Перший рядок 
експлікації починають зі слова "де", двокрапку після нього не ставлять. 
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Звіт має завершуватись списком використаної літератури, упоряд-
кованим відповідно до вимог чинного стандарту. 
 


