
 

3.2 Виконання роботи 

Після перевірки підготовленості до заняття та допуску до пода-
льшої роботи наступає другий етап роботи. Слід одержати у лаборан-
та потрібні прилади та приладдя, ознайомитись з їхньою конструкцією, 
принципом дії, умовами експлуатації та основними характеристиками. 
Часто детальне ознайомлення з деякими приладами в лабораторії вико-
нують вивченням технічних описів та інструкцій з експлуатації. При 
цьому найважливіші технічні дані (діапазон вимірювань, ціну поділки 
шкали, настанову щодо заходів безпеки використання приладу та ін.) 
слід занотувати у звіті. 

Вимірювальні та інші прилади й приладдя, що застосовують в екс-
перименті, як правило, конструктивно складні, вимагають суворого до-
тримання правил експлуатації, порушення яких може призвести до їх-
нього виходу з ладу. Наприклад, якщо до ділянки кола з напругою 220 В 
приєднати вольтметр з діапазоном вимірювань 3 В, він отримає пошко-
дження, яке в більшості випадків не можна усунути засобами лаборато-
рії. Тому слід обережно ставитись до устаткування та технічно грамотно 
його використовувати. 

Третій етап роботи - це монтаж та налагодження експеримента-
льної установки (установок). Протягом вивчення вимірювальної устано-
вки та приладів, що її складають, слід виявити всі джерела можливих 
похибок у проведенні експерименту та оцінити значення кожної з них. 
Лише після цілковитого засвоєння схеми експериментальної установки, 
вивчення апаратури, що застосовується, з’ясування всіх питань, 
пов’язаних з виконанням завдання, можна починати монтаж експериме-
нтальної установки.  

Одне з найважливіших місць у цій операції - забезпечення прави-
льного виставлення приладів, яке слід виконувати ретельно, відповідно 
до вимог інструкцій з їх експлуатації, бо від цього залежить точність 
результатів вимірювань. Часто-густо саме ця частина роботи становить 
основне утруднення експерименту, в той час як виконання вимірювань 
при правильно виставлених приладах здійснюється досить просто й при-
водить до правильних результатів. 

По завершенні виставляння приладів у багатьох лабораторних за-
вданнях розпочинають збирання електричного кола, яке, як правило, 
зводиться до з’єднання елементів установки провідниками. При цьому 
насамперед забезпечують надійність електричних контактів, оскільки 
найчастіше саме їхні порушення призводять до різного роду хиб у роботі 
електричної схеми.  
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Для запобігання аварійним ситуаціям, що їх можуть спричинити 
можливі похибки при монтажі експериментальної установки, категорич-
но заборонено пускати установку в дію до обов’язкової її перевірки ви-
кладачем. Зокрема при монтажі електричної схеми не можна починати 
з’єднання проводів з джерелами струму (акумулятором, рубильником на 
щиті, вмикати вилки в розетку тощо). Цю операцію проводять лише пе-
ред початком вимірювань При збиранні електричного кола рухомий ко-
нтакт реостату слід установити в таке положення, при якому опір реоста-
ту, ввімкненого в схему, був би максимальним. У такому разі сила стру-
му в колі буде мінімальною. 

Після перевірки викладачем правильності монтажу експеримента-
льної установки та одержання його дозволу на продовження роботи по-
чинають виконання найголовнішого та найцікавішого четвертого ета-
пу роботи - проведення вимірювань На цьому етапі на практиці макси-
мальною мірою можна застосувати свої знання, вміння та навички само-
стійного проведення дослідів з відтворення та безпосереднього спосте-
реження того чи іншого фізичного процесу, виявлення закономірних 
зв’язків між параметрами, що характеризують явище.  

Для забезпечення успіху потрібно чітко усвідомити план проведен-
ня дослідів, тобто точно визначену послідовність вимірювань та реєст-
рації параметрів фізичного процесу, що вивчається, добре знати, з допо-
могою яких пристроїв можна змінювати фізичні величини та за якими 
приладами виконуватиметься їхнє вимірювання; визначити інтервал 
вимірювань величини, кількість потрібних вимірювань тобто їхню час-
тоту. З урахуванням характеру залежності, що припускається, в інтервалі 
різких змін величини, тобто поблизу можливого максимуму або мініму-
му залежності,  а також біля точок перегину графіку функції, вимірю-
вання слід виконувати частіше, а в області монотонних змін величини - 
рідше. 

Перед тим, як безпосередньо виконувати вимірювання, слід навчи-
тися керувати експериментом, тобто створювати в установці фізичні 
умови для реалізації процесу, що його вивчають, та припиняти його в 
разі необхідності. Це дасть змогу ясніше уявити характер залежності 
між фізичними величинами та визначити області різких змін вимірюва-
ної величини, що має особливо велике значення в тих випадках, коли 
залежність між величинами відома заздалегідь. Уміння керувати експе-
риментом потрібно для забезпечення відтворюваності результатів вимі-
рювань і, отже, їхньої надійності. Добра відтворюваність результатів дає 
змогу підвищити їхню точність проведенням багаторазових серій вимі-
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рювань, а розкид результатів, одержаних при багаторазових вимірюван-
нях, - правильно оцінити систематичні та випадкові похибки. 

Всі результати експерименту записують тільки у протоколі. Не 
слід робити такі записи на випадкових аркушах паперу, слід пам’ятати, 
що достовірність одержаних результатів вимірювань, що є основною 
метою будь-якого експерименту, залежить не лише від точності викорис-
товуваних приладів, методики експерименту та акуратності вимірювань, 
але й від правильного запису результатів вимірювань. Недбалий запис 
може призвести до серйозних помилок, а, отже, й до невиконання лабо-
раторного завдання. 

Дуже важливе значення має впевненість експериментатора в пра-
вильності одержаних результатів. Вона може ґрунтуватися лише на гли-
бокому розумінні теоретичних витоків експерименту, надійності та пра-
вильності експериментальної методики, правильності виконаних обчис-
лень. Проте об’єктивну оцінку вірогідності результатів може дати лише 
їхнє опрацювання. 


