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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЗА ДОПОМОГОЮ 

АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

 

Анотація. Модернізація лабораторних робіт, для поглиблення теоретичних 

знань і практичних навичок студентів при досліджені квазістаціонарних електричних 

систем. Навчити студентів користуватись датчиками АЦП та опрацьовувати результати 

вимірювання в Excel-сумісному програмному забезпеченні. 

Ключові слова: аналого-цифровий перетворювач, лабораторна робота з 

фізики, коло змінного струму. 

 

Abstract. Modernization of laboratory work to deepen the theoretical knowledge and 

practical skills of students in the study of quasi-stationary electrical systems. Teach students 

to use ADC sensors and process measurement results in Excel-compatible software. 

Key words: Analog-to-digital converter, laboratory work in physics, AC circuit. 

 

Лабораторна робота є однією з основних форм вивчення фізики. При 

вивчені курсу загальної фізики у Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова (НПУ) здебільше використовую лабораторні роботи з 

навчального посібника «Лабораторний фізичний практикум», який входить до 

складу комплексу навчальних посібників з курсу загальної фізики, призначений 

для студентів фізико-математичних спеціальностей педінститутів, написаний 

професором В.П. Дущенком у співавторстві з колективом викладачів. У цьому 

посібнику лабораторні роботи охоплюють всі розділи курсу загальної фізики, 

містять короткі теоретичні відомості, опис установки та окремих приладів, 

практичні завдання, питання для самоконтролю. Виконання студентами 

лабораторних робіт сприяє умінню встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

функціональні залежності між процесами та явищами. У лабораторних роботах з 

дослідження квазістаціонарних електричних систем використовують джерела 

ЕРС зі змінним струмом (технічний змінний струм), який періодично змінюється 

за значенням і напрямом за синусоїдним законом та ЕРС з постійним струмом. 

Запропоновані прилади для вимірювання фізичних величин при виконанні 

лабораторної роботи «Визначення активного опору, індуктивності і ємності у 

колі змінного струму», амперметр типу АСТ або Э523 та вольтметр типу АСТ 

або Э515, градуйовані на ефективне (діюче) значення сили струму Iеф і напруги 
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Uеф, яке є меншим від амплітудного (максимального) Im та Um в √  разів і 

пов’язані такими співвідношеннями: Iеф=Im/√  , Uеф=Um/√ . Щоб отримати 

миттєві значення змінної сили струму і напруги користуються осцилографом [3]. 

Використання цих приладів у наш час не зовсім є зручним і наочним способом 

зображення змінної сили струму та напруги, які змінюються за гармонічним 

законом. Тому актуальним є модернізація лабораторної роботи «Визначення 

активного опору, індуктивності і ємності у колі змінного струму», при виконанні 

цієї роботи пропонуємо додати використання АЦП з відповідними датчиками, 

що дає можливість проводити вимірювання фізичних величин, запис результатів 

вимірювання, відображати результати у вигляді цифрових табло, таблиць, 

графіків на екрані комп’ютера або на проекційному екрані, а також експорт 

даних вимірювання в Excel-сумісний формат, синхронний запис даних 

вимірювань та відео зображень ходу експерименту, одночасне вимірювання 

декількох фізичних величин, активізація процесу вимірювань за амплітудою 

вимірюваного сигналу, або за імпульсом зовнішньої синхронізації, створення 

мультимедійного проекту експерименту (в складі текстового файлу опису, 

відеоролика з поясненнями сутності експерименту, групи файлів з даними ходу 

експерименту) з подальшим відтворенням на будь-якому комп’ютері [2]. В 

лабораторії «Спеціального фізичного практикум для магістрів» кафедри 

методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи 

використовують АЦП двох видів: «Vernier» (виробник США) та «ІТМ-lab» 

(виробник Україна м. Харків), з наборами датчиків. При модернізації 

вищезазначеної лабораторної роботи були використані АЦП двох видів. 

У лабораторній роботі згідно протоколу визначають опір, індуктивність і 

ємність використовуючи покази приладів у колі з постійним і змінним струмом. 

Складаємо електричне коло за схемою наведену у посібнику (рис. 1.) [1]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема електричного кола установки. 
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Розглянемо визначення індуктивності, склавши електричне коло за 

схемою, у якості ЕРС змінного струму використаємо генератор, який 

налаштовуємо на частоту 50 Гц, а амплітудне значення від 2 В до 12 В, 

використовуємо датчики АЦП (амперметр 100 мА, вольтметр 12 В), у 

налаштуваннях вимірювання датчиків встановлюємо частоту вимірювання 200 

мкс. Вмикаємо електричне коло на 1-2 секунди і припиняємо вимірювання. На 

екрані комп’ютера спостерігаємо результати вимірювання, два графіки 

залежності сили струму від часу та залежності напруги від часу, дві синусоїди, 

які мають зсув фаз між струмом і напругою π/2, це фізично пояснюється тим, 

що, якщо омічного опору немає, прикладена напруга дорівнює ЕРС самоіндукції 

з протилежним знаком (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Результати вимірювання індуктивності у колі змінного струму. 

Згідно з протоколом роботи, індуктивность визначаємо за формулою: 

   
√   

        

    
     , де значенню ефективного опору, дорівнює відношення 

ефективної напруги до ефективної сили струму:     
   

   
. За результатами 

вимірювання визначаємо Im і Um, та розраховуємо значення сили струму Iеф і 

напруги Uеф, згідно формул протоколу лабораторної роботи [1]. 

    
    

      
           

Для нашої котушки R=2,6 Ом. 

Тоді    
√                 

          
           . 

Аналогічно проводимо вимірювання для визначення ємності 

конденсатора, збираємо електричне коло з конденсатором, вмикаємо на 1-2 

секунди. Результати вимірювання фізичних величин зберігаємо, розрахунки 

виконуємо згідно формули з протоколу лабораторної роботи:  
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C 
 

 √   
             

. 

Вважаємо, що R=0. Тоді           
 

         
    , -  

За допомогою спеціальної програми ITM lab, отримані значення фізичних 

величин, які можна представити у вигляді таблиць Exсel, побудуємо графік 

залежності напруги і сили струму від часу у колі змінного струму (рис. 3). З 

графіка видно, що максимум сили струму         мA, максимальна напруга  

           

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результати вимірювання ємності у колі змінного струму. 

За формулами з протоколу лабораторної роботи наведеними вище, 

обрахуємо ємність конденсатора: 

    
   

      
          

  
 

               
          

Також ми можемо спостерігати що коливання напруги на конденсаторі на 

чверть періоду відстають від коливань струму, тобто зсув фаз між U і I становить 

π/2. Відставання коливань напруги від коливань струму, фізично пояснюється 

тим, що напруга на конденсаторі в будь-який момент часу визначається зарядом 

конденсатора [3]. 

Аналогічно виконуємо визначення опору у колі змінного струму, 

збираємо електричне коло згідно протоколу лабораторної роботи, вмикаємо на 

1-2 секунди. Результати вимірювання фізичних величин зберігаємо, розрахунки 

виконуємо згідно формули з протоколу лабораторної роботи. 

Визначаємо опір за формулою:    
 

      
         [1]. 
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За результатними вимірювання будуємо графіки залежності сили струму і 

напруги від часу, на якому видно, що напруга і сила струму змінюється в 

однакових фазах, наочно видно зсув фаз між струмом і напругою дорівнює 

нулеві φ=0. На графіку бачимо, що напруга і струм одночасно досягають 

максимальних і мінімальних значень (рис. 4.) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Результати вимірювань опору у колі змінного струму. 

Підставляємо результати вимірювань у формули з протоколу лабораторної 

роботи, отримуємо значення опору яке співпадає з встановленим на магазині 

опорів: 

  
    

      
          . 

Використання АЦП покращує наочність при виконання лабораторних 

робіт з швидкоплинними фізичними процесами, наприклад при використанні 

ЕРС змінного струму. Час на підготовку та виконання лабораторної роботи 

значно скорочується, є можливість отримати результати у вигляді графіків, 

діаграм, таблиць практично одразу після вимірювання на ПК, застосовувати 

математичні формули в Excel-сумісному програмному забезпеченні для аналізу 

результатів вимірювання. Завдяки використання АЦП підвищує наочність 

експерименту та візуалізація результатів, за рахунок цього підвищується 

зацікавленість студента до предмету. 

Модернізація лабораторних робіт з загального курсу фізики, є 

необхідністю сьогодення. Виконання лабораторних робіт пов’язана з іншими 

видами занять, вона сприяє реалізації міжпредметних зв’язків, принципу зв’язку 

теорії та практики, а також розвитку інтелектуально-пізнавальної активності у 

студентів. Підчас виконання лабораторних робіт, реалізується єдність 
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практичної та пізнавальної діяльності студента при вивченні загального курсу 

фізики. Задіюються низки аналізаторів, що сприяють процесу формування 

наукових навичок, уміню використовувати методи науково-дослідської 

діяльності. 
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