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6 ПЕРЕДМОВА
Ïåðåäìîâà 

Äîðîã³ äðóç³!

Пропонуємо вам додатковий посібник — кишеньковий ре-
петитор «Фізика». Він допоможе підготуватися до випуск-
ного екзамену, швидко і правильно виконувати домашні
завдання, контрольні роботи й тести, творчо писати рефе-
рати. Навіть тим, хто достатньою мірою засвоїв курс
фізики, буде корисно прочитати той чи інший розділ по
діагоналі й освіжити свої знання. У даному посібнику
наочно і переконливо проглядаються зв’язки між темами і
розділами. Цьому сприяють численні графіки та малюнки.

Потрібну інформацію можна швидко знайти за допомогою
Предметного покажчика у кінці книги. Але найкращий
спосіб — це заглянути у Зміст і відшукати необхідне
поняття у відповідному розділі! Ключові слова виділені
жирним шрифтом. Кольорові стрілки  вказують на інші
місця в книзі, що стосуються тієї ж теми. Слідуючи за
ними, можна отримати додаткову інформацію про дане
поняття.
У посібнику на полях використані наступні символи:
Увага! або Зверни увагу! вказує на важкі випадки, де
можливі помилки і непорозуміння.
Примітка — підкреслює особливо важливі властивості,
характеристики, які потрібні для того, щоб рухатися далі.
Приклад.

Оригінальне видання цього посібника «Physik. Pocet
Teacher Abi» користується серед німецьких школярів
великою популярністю. Книга, яку ви тримаєте, —
переклад німецького видання, в роботі над яким брали
участь компетентні педагоги. Вони допомогли внести
зміни з урахуванням чинних навчальних програм.
Бажаємо успіхів!



1. РУХ ЗА ВІДСУТНОСТІ СИЛ 7
Ìåõàí³êà ìàòåð³àëüíî¿ 
òî÷êè

Механіка описує різні види руху тіл (кінематика) і розгля-
дає питання про причини руху (динаміка). При цьому, як
показує досвід, для відповіді на багато питань тіло, яке
рухається відносно нерухомого спостерігача, можна
розглядати як точку. В цій області, яка називається меха-
нікою матеріальної точки, реальна форма тіла не відіграє
ролі; умовно вважається, що вся маса тіла зосереджена в
його центрі тяжіння. При такому модельному уявленні всі
зовнішні сили прикладені в центрі тяжіння (точніше — у
центрі мас) тіла. Деформації тіл і обертальні рухи в цьому
розділі механіки не розглядаються. Тому такі поняття, як
момент інерції, момент імпульсу, енергія тіла, що оберта-
ється, і т. ін. у цій книзі відсутні.

Залежно від того, чи діють на тіло масою m сила або
декілька сил і які напрями цих сил, розрізняють різні види
рухів.

1. Ðóõ çà â³äñóòíîñò³ ñèë

Ïðÿìîë³í³éíèé ðóõ ç ïîñò³éíîþ øâèäê³ñòþ
У цьому випадку є справедливим закон інерції: завдяки
інерції кожне тіло зберігає існуючий стан свого руху. Якщо
тіло в даний момент знаходиться в стані спокою, то воно
залишатиметься у цьому стані, поки сили не змусять змі-
нити його. Рухоме тіло зберігає свій рух без дії рушійної
сили.

Тіло, вільне від дії сил, рухається вздовж прямої лінії з
постійною швидкістю; цей простий вид руху називають
рівномірним прямолінійним рухом.



3. РУХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПОЛЯХ 103
З рівності e ⋅ Uпр = m ⋅ v2 випливає вираз для швидкості

електронів: .

Приклад. Якщо прискорююча напруга в трубці Брауна
дорівнює Uпр = 10 000 В, то при проходженні отвору в

аноді електрони мають швидкість (питомий заряд електро-

на ):

 ≈

.

(У цих обрахунках не враховувалася початкова швидкість
електронів при виході з катода; на практиці у більшості
випадків нею можна знехтувати.)
За допомогою ще одного електрода циліндричної форми
(циліндра Венельта), розташованого між катодом і анодом
та сполученого з негативним полюсом окремого джерела
напруги, можна направити всі електрони на отвір в аноді;
поле у цьому циліндрі діє на електрони подібно до зби-
ральної лінзи для світла. 
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104 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
Пройшовши отвір в аноді, електрони за інерцією з вели-
кою швидкістю продовжують прямолінійний рух у вакуумі
до екрана.
В електронно-променевих трубках осцилографів електрони
між анодом і екраном відхиляються поперечним елек-
тричним полем.

Якщо електрони влітають в однорідне електричне поле під
прямим кутом до силових ліній, то під впливом однаково
напрямленої у кожній точці і сталої електричної сили вони
рухатимуться по параболічних траєкторіях подібно до руху
при горизонтальному кидку в механіці (  с. 19).
Електрони вилітають з відхиляючого поля під кутом до
початкового напряму руху і продовжують летіти вздовж
прямої до екрана. Як показує розрахунок, відхилення на
екрані пропорційне напрузі на відхиляючих пластинах.
Тому осцилограф застосовується для вимірювання на-
пруги. Його перевагою є те, що електрони, порівняно зі
стрілками інших приладів для вимірювання напруги, реа-
гують майже без інерції. Таким чином, за допомогою
осцилографа можна реєструвати і вимірювати змінну
напругу високої частоти.
В електронно-променевій трубці осцилографа є дві схре-
щені пари пластин, які служать для відхилення електронів.
На пластини, що відхиляють електрони по вертикалі,
подається, після посилення, досліджувана змінна напруга.
Сама по собі ця напруга змусила б точку, що світиться,

+ 

– 
Ïàðà â³äõèëÿþ÷èõ   ïëàñòèí

Åëåêòðîííèé
ïðîì³íü, 

ùî âõîäèòü
ó â³äõèëÿþ÷å ïîëå

Åëåêòðîííèé
ïðîì³íü íà âèõîä³
ç â³äõèëÿþ÷îãî
ïîëÿ
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