
 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 21 
 

 
 

 

 

86 

Андрєєва А.М. 

магістрантка спеціальності «Фізика та астрономія» 

факультету математики, інформатики та фізики НПУ імені М.П. Драгоманова 

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Козеренко С.І. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ФІЗИКИ В СУЧАСНИХ 

ЕЛЕКТРОННО-ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ФАХОВИХ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ 

 

Анотація. У статті викладено основні фізичні закони електростатики та 

електродинаміки під час вивчення фізичних основ функціонування електронно-

технічних пристроїв, як головний засіб підвищення рівня фахових знань вчителів з 

основ сучасної електроніки та фізики. Наведено приклад використання фізичних 

законів при вивченні розділу «Електродинаміка» в шкільному курсі фізики. 

Ключові слова: основи сучасної електроніки, електронно-технічні пристрої, 

закони електродинаміки та електростатики, технології, методика викладання фізики. 

 

Abstract. The article considers the basic physical laws of electrostatics and 

electrodynamics in the study of the physical foundations of electronic devices, as the main 

means of improving the professional knowledge of teachers on the basics of modern 

electronics and physics. An example of the use of physical laws in the study of 

"Electrodynamics" in the school course of physics. 

Keywords: basics of modern electronics, electronic devices, laws of electrodynamics 

and electrostatics, technologies, methods of teaching physics. 

 

Актуальність. В умовах науково-технічного прогресу особливо чітко 

відстежується взаємозв’язок між наукою, технікою та виробництвом. Наука 

стала безпосередньою виробничою силою, а наукові досягнення та відкриття 

виявилися в значній мірі залежними від рівня розвитку та можливостей сучасних 

технологій. На сьогодні, ми бачимо широкий спектр використання електронних 

приладів та пристроїв, що зумовлено їх швидкодією, точністю, високою 

чутливістю, малими значеннями споживання енергії та постійно зростаючою 

економічністю. 

Отож, варто відстежити, які фізичні явища та закони зумовлюють 

принцип роботи сучасних електронно-технічних пристроях та зазначити яким 

чином отримані знання впливають на рівень підвищення фахових знань вчителів 

та студентів з основ сучасної електроніки та фізики загалом. 

Мета статті полягає у ознайомленні з науковими розробками в галузі 

сучасної електроніки; розгляді застосування основних фізичних законів 
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електродинаміки під час роботи деяких електронно-технічних пристроях, як 

головних об'єктів електроніки сьогодення та майбутнього. 

Виклад основного матеріалу. 

Електроніка (англ. electronics) – область фізики, що охоплює 

дослідження методів підсилення, генерації і перетворення частоти 

електромагнітних коливань і хвиль (у широкому діапазоні довжин хвиль, що 

включає радіо- та оптичний діапазони), заснованих на вимушеному 

випромінюванні або нелінійній взаємодії випромінювання з речовиною [1, 

С.158]. 

Провідну роль в електроніці відіграють вимушене і додатній зворотний 

зв'язок. Датою народження електроніки є 1954, коли був створений Н.Г. Басовим 

і А.М. Прохоровим (СРСР) і Ч. Таунсом зі співробітниками квантовий генератор 

на молекулах NH3. Електроніка виникла в діапазоні радіохвиль (довжина хвилі 

генератора на молекулах NH3 λ=1,24 см), однак подальший її розвиток 

відбувався в оптичному діапазоні [1, С.158]. 

Перш ніж аналізувати закони фізики, які використовуються під час роботи 

принтера, насамперед варто надати означення «електронно-технічним 

пристроям», зазначити їх види, висвітлити головні спільні та відмінні риси 

принципу роботи в порівнянні з іншими копіювальними пристроями, а також 

розглянути механізми функціонування даних пристроїв. 

Принтер – це технічний пристрій друку цифрової інформації на твердий 

носій, зазвичай на папір. Він відноситься до периферійних пристроїв 

комп'ютера. Принтери мають перетворювач цифрової інформації, що 

зберігається в запам'ятовуючих пристроях комп'ютера, фотоапарата і цифрової 

пам'яті, на спеціальну машинну мову [2]. 

Можна виділити наступні види принтерів за технологією друку: 

 лазерні принтери; 

 світлодіодні принтери; 

 струменеві принтери; 

 матричні принтери. 

Зупинимося більш детально на характеристиках кожного з цих видів. 

Лазерний принтер – вид принтера, що надає можливість виготовлення 

високоякісних відбитків текстів і графіки, використовуючи при цьому звичайний 

папір (Рис.1). 
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Рис.1. Зовнішній вигляд та будова лазерного принтера 

 

Принцип його роботи полягає в тому, що на поверхні фото-барабана 

рівномірно розподіляється статичний заряд (протони й електрони мають заряд, 

однаковий за значенням, але протилежний за знаком; заряд визначається 

кількістю електронів, що проходять через поперечний переріз провідника за 1 

секунду; відповідно, статичний заряд дорівнює кількості нестійких йонів – 

дефіциту або надлишку електронів) коротроном (коротрон – тонкий дріт, 

натягнутий на металевий каркас, але від цього каркасу ізольований) або валом 

заряду (вал заряду – деталь картриджа, яка рівномірно прилягає до поверхні 

фото-барабана й передає йому статичний заряд). Заряд знімається світлодіодним 

лазером (світлодіодний лазер – лазер, активним середовищем якого є 

електронно-дірковий газ, а робочою областю – напівпровідниковий p-n перехід). 

На поверхню барабана виноситься приховане зображення, потім – тонер. Тонер 

може притягуватися до поверхні барабана (це залежить від заряду) [5]. 

Фізичні закони, які виконуються під час роботи лазерного принтера [7]: 

 закон збереження електричного заряду – повний заряд ізольованої 

замкнутої фізичної системи є величиною сталою, тобто не змінюється незалежно 

від процесів, які відбуваються всередині цієї системи; 

 

 закон Ома для повного кола (у будь-якому принтері наявне 

електричне коло) – сила струму в замкнутому електричному колі, яке містить 

одне джерело струму, дорівнює відношенню електрорушійної сили (ЕРС) 

джерела струму до повного опору кола; 

   
 

   
 

I – величина сили струму, 

Ɛ –електрорушійна сила; 

R – зовнішній опір провідника; 
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r – внутрішній опір провідника. 

 

 закон Кулона (при електризації в принтері) – сила взаємодії двох тіл 

прямопропорційна добутку їх модулів і оберненопропорційна відстані між ними; 

 закон Максвелла-Больцмана. 

Світлодіодний принтер – вид принтера, що, як і лазерний, слугує для 

перенесення зображення з цифрового носія на паперовий, однак суттєво від 

лазерного відрізняється, оскільки, фактично, є його покращеною версією [6, С.5]. 

Якщо лазерний принцип використовує досить складну систему освітлення 

– джерело світло (лазер) + система призм і дзеркал, то в світлодіодному принтері 

джерелом світла слугує світлодіодна лінійка. Робота світлодіодного принтера 

базується на принципі сухого електростатичного переносу (Рис.2). 

 
Рис.2. Зовнішній вигляд та будова світлодіодного принтера 

 

Світлодіодна система має як переваги, так і недоліки [3]: 

Переваги: 

 компактність; 

 простота й надійність (теоретично); 

 використання додаткових лінз; 

 можливість паралельного подання даних на світлодіод. 

Недоліки: 

 ймовірність зниження якості (поява смуг); 

 неможливість зміщення; 

 обмежені можливості фокусування; 

 низька швидкість. 

Фізичні закони при роботі світлодіодного принтера[7]: 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 21 
 

 
 

 

 

90 

 закон збереження електричного заряду – повний заряд ізольованої 

замкнутої фізичної системи є величиною сталою, тобто не змінюється незалежно 

від процесів, які відбуваються всередині цієї системи; 

 закон Ома для повного кола (у будь-якому принтері наявне 

електричне коло) – сила струму в замкнутому електричному колі, яке містить 

одне джерело струму, дорівнює відношенню електрорушійної сили (ЕРС) 

джерела струму до повного опору кола; 

 закон Кулона (при електризації в принтері) – сила взаємодії двох тіл 

прямопропорційна добутку їх модулів і оберненопропорційна відстані між ними; 

 фотометричний закон віддаленості – силу світла можна обчислити 

за освітленістю за умови, що відстань фотометрування більша за фотометричну 

межу; 

 закон дисперсії – закон залежності енергії одноелектронного стану 

від квазі-імпульсу; 

 формула Фауста – для точності в 1 % фотометрування потрібно 

проводити на відстані, яка в 10 разів перевищуватиме максимальний розмір 

джерела або приймача випромінювання. 

Струменевий принтер – вид принтера, що характеризується низькою 

швидкістю, але високою якістю нанесення (Рис.3). 

 
Рис.3. Зовнішній вигляд та будова струменевого принтера 

 

Принцип дії струменевого принтера подібний до матричного. Однак сама 

технологія така: текст або зображення переноситься на папір за допомогою 

мікроскопічних чорнильних крапель, що подаються через голівку друкувального 
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пристрою (в цьому й полягає суттєва відмінність його від матричного принтера). 

Голівка може бути частиною або картриджа, або принтера [5]. 

Чорнило подається одним із двох способів: 

 за допомогою нагрівального елемента (використання термічних 

технологій); 

 за допомогою п’єзоелектричної частини. 

Друк відбувається за допомогою рідких барвників, що розподіляються не 

головками з голками (як в матричному принтері), а спеціальною матрицею. 

Існує також два типи подачі барвника: 

 безперервна подача; 

 подача за вимогою. 

Переваги: 

 висока якість; 

 можливість кольорового друку; 

 адекватна ціна; 

 відсутність шуму. 

Фізичні закони при роботі струменевого принтера [7]: 

 закон збереження електричного заряду – повний заряд ізольованої 

замкнутої фізичної системи є величиною сталою, тобто не змінюється незалежно 

від процесів, які відбуваються всередині цієї системи; 

 закон Ома для повного кола (у будь-якому принтері наявне 

електричне коло) – сила струму в замкнутому електричному колі, яке містить 

одне джерело струму, дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного 

опору кола; 

 закон Кулона (при електризації в принтері) – сила взаємодії двох тіл 

прямопропорційна добутку їх модулів і оберненопропорційна відстані між ними; 

 закон Джоуля-Ленца (при використанні нагрівального елемента) – 

потужність тепла, що виділяється в провіднику при проходженні електричного 

струму крізь нього, прямопропорційна добутку щільності електричного поля на 

значення його напруженості. 

Матричний принтер – вид принтера, що друкує текст або зображення на 

папері за допомогою друкуючої головки ударним способом. Друкуюча головка 

складається з набору голок, що приводяться в дію електромагнітами (Рис.4). 
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Рис.4. Зовнішній вигляд та будова матричного принтера 

 

Матричний принтер за принципом роботи чимось схожий до друкарської 

машинки. Головка принтера знаходиться в каретці й наносить відбиток по 

прямій впоперек аркуша паперу. Для переміщення каретки використовується 

ремінна або гвинтова передача, зубчаста рейка. Переміщення каретки 

забезпечується кроковим електродвигуном. 

Голки в друкуючій голівці можуть розташовуватися одним або двома 

вертикальними рядами. Їх виготовляють з вольфрамового сплаву, який є стійким 

до зношення. Оскільки електромагніти при роботі нагріваються, можливі два 

варіанти: пасивний відвід тепла за допомогою радіатора, примусове 

охолодження за допомогою вентилятора. 

Види матричних принтерів: 

 швидкісні лінійно-матричні принтери; 

 барабанні принтери; 

 ромашкові або пелюсткові принтери. 

Фізичні закони при роботі матричного принтера [7]: 

 закон збереження електричного заряду – повний заряд ізольованої 

замкнутої фізичної системи є величиною сталою, тобто не змінюється незалежно 

від процесів, які відбуваються всередині цієї системи; 

 закон Ома для повного кола (у будь-якому принтері наявне 

електричне коло) – сила струму в замкнутому електричному колі, яке містить 

одне джерело струму, дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного 

опору кола; 
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 закон Кулона (при електризації в принтері) – сила взаємодії двох тіл 

прямопропорційна добутку їх модулів і оберненопропорційна відстані між ними; 

 закон електромагнітної індукції Фарадея – для будь-якого 

замкнутого контуру індукована електрорушійна сила (ЕРС) дорівнює швидкості 

зміни магнітного потоку, що проходить через цілий контур, взятого з від’ємним 

знаком.  

Важливими віхами розвитку сучасної фізичної картини світу є теорія 

відносності (спеціальна і загальна) і квантова теорія [8]. 

Застосування квантової теорії дозволяє зрозуміти будову і властивості 

кристалів, молекул, атомів, атомних ядер, взаємоперетворень елементарних 

часток. 

Фізика досліджує будову матерії і прості форми її руху і взаємодії. Це 

визначає її провідну роль в системі природничих наук. На стику фізики та інших 

природничих наук виникли нові наукові дисципліни: хімічна фізика, 

астрофізика, біофізика, агрофізика та інші. 

Фізика є науковою основою технічного прогресу. Цей факт достатньо 

чітко прослідковується із розвитком техніки і технологій в попередні століття: 

теплових двигунів, електротехнічних і радіотехнічних пристроїв (телеграф, 

електричні освітлювачі, електродвигун, електрогенератор, телефон, радіо) [8]. 

У ХХ столітті завдяки розвитку квантової теорії, виникненню атомної 

фізики і фізики твердого тіла, швидкий розвиток отримала електроніка 

(електронна лампа, електронно-променева трубка, транзистор, телебачення, 

ЕОМ). 

Розвиток техніки створює умови для інтенсифікації фізичних досліджень, 

робить можливою постановку і експериментальне вивчення принципово нових 

фізичних проблем. 

Згідно з новою навчальною програмою [9], тема «Електродинаміка» 

повністю вивчається в 11 класі (на відмінну від попередніх навчальних програм) 

і складається з наступних розділів: «Електричне поле», «Електричний струм», 

«Електромагнітне поле», «Електромагнітні коливання та хвилі». Змістове 

наповнення розділів практично традиційне, за винятком того, що змінний струм 

вивчається у розділі «Електромагнітне поле» і учні ознайомлюються з 

вимушеними електромагнітними коливаннями раніше ніж з вільними, які 

вивчаються у наступному розділі «Електромагнітні коливання та хвилі» 

Електричні властивості речовини, що вивчаються у 10 класі: 

електропровідність, діелектричні властивості  та електроємність. 

Властивості електростатичного поля вивчаються в 10 класі: електричний 

заряд, безмежність, взаємна проникність, силова дія, індикатор (пробний заряд), 

наявність енергії, взаємодія з речовиною, графічне зображення. 
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Результати. 

На конкретному прикладі подамо вивчення теми «Електромагнітна 

індукція. Закон електромагнітної індукції» під час організації занять з фізики 

(дистанційна форма навчання). 

 

Тема: Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. 

Мета: 

Освітня. Ввести поняття явища електромагнітної індукції та індукційного 

струму; ознайомити з поняттям магнітного потоку та законом електромагнітної 

індукції. 

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, вміння виявляти причинно- 

наслідкові зв'язки між явищами дійсності. 

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість. 

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань. 

 

Вивчення нового матеріалу. 

Найбільш затребуваним видом енергії в суспільстві є електроенергія. 

Простота у виробництві, простота у транспортуванні, простота у розподілі 

між споживачами, простота у перетворенні в інші види енергії, екологічно 

чистий вид енергії [4]. 

 

Потік магнітної індукції. 

Електромагнітна індукція – це явище виникнення електричного струму в 

замкнутому провіднику, який знаходиться в змінному магнітному полі. 

Електричний струм, який виникає в замкнутому провіднику в змінному 

магнітному полі, називають індукційним (Рис.5) [4]. 

 

 

 

 

 

Рис.5. Досліди з виявлення явища електромагнітної індукції 

 

Щоб дати точне кількісне пояснення явища електромагнітної індукції, 

вводять величину - потік магнітної індукції. 
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Потік магнітної індукції Ф – це фізична величина, яка характеризує 

магнітне поле, що пронизує певну поверхню площею S. Якщо індукція В в усіх 

точках поверхні однакова, то 

          , 

де α - кут між вектором магнітної індукції та нормаллю до поверхні 

(Рис.6) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Зображення напряму вектора магнітного потоку 

 

Одиниця магнітного потоку 1 Вебер: 1 Вб = 1 Тл ·1 м
2
 

Електромагнітна індукція – явище виникнення в замкненому провіднику 

електричного струму внаслідок зміни магнітного потоку, що пронизує контур 

провідника [4]. 

Напрямок індукційного струму. Правило Ленца 

Майкл Фарадей, аналізуючи проведені досліди, встановив, що напрямок 

індукційного струму в провіднику залежить від того, збільшується чи 

зменшується магнітний потік через його контур. Загальне правило, за 

допомогою якого можна визначити напрямок індукційного струму в замкненому 

провіднику (Рис.7), сформулював у 1833 р. російський фізик Емілій 

Християнович Ленц (1804 –1865) [4]. 

Індукційний струм у замкненому провіднику завжди має такий напрямок, 

що створюваний цим струмом власний магнітний потік протидіє тим змінам 

зовнішнього магнітного потоку, які збуджують індукційний струм (Рис.8) 

(Правило Ленца випливає із закону збереження енергії.) [4]. 

 

Рис.7. Визначення напрямку індукційного струму в замкненому провіднику. 
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Рис.8. Правило Ленца 

Закон електромагнітної індукції. 

Закон електромагнітної індукції (закон М. Фарадея): 

ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює за модулем швидкості зміни 

магнітного потоку, що пронизує контур 

   |
  

  
| 

Якщо ЕРС індукції спостерігається в котушці з N витків, то її величина 

буде відповідно в N разів більшою, ніж для одного витка, тобто: 

    |
  

  
| 

 

ЕРС індукції вимірюється у вольтах. Тоді одиницю магнітного потоку в СІ 

- вебер - можна записати так: 1 Вб = 1 В*с 

 

Висновки: в ході опрацювання літературних джерел з теоретичної фізики 

було розглянуто принцип роботи різноманітних принтерів, таких як матричний, 

світлодіодний, струменевий та лазерний. 

Вказані основні переваги та недоліки у використанні, проаналізовані 

фізичні закони, які лежать в основі принципу роботи. Наведена, методична 

розробка уроку з фізики для 11-го класу (рівень стандарт) з теми 

«Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.». 
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