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(57) 1 Комбінований пристрій для демонстрації
законів механіки, який відрізняється тим, що
включає машину Атвуда, похилу площину та ма-
ятник.
2 Комбінований пристрій за п 1, який
відрізняється тим, що для фіксації положень тя-
гарів і маятника використовуються електроме-
ханічні датчики.
3 Комбінований пристрій за п. 1, який відрізня-
ється тим, що для фіксації положень тягарів і мая-
тника використовуються фотоелектричні датчики.

Корисна модель відноситься до галузі учбових
пристроїв, конкретно до фізичних пристроїв по
вивченню законів механіки.

Відомі різні пристрої для демонстрації законів
статики і динаміки, зокрема, машина Атвуда для
демонстрації законів рівноприскореного руху, 2-го
закону динаміки, закону швидкостей (Зильбер-
ман А Н., Любимов М.В и др. Лабораторные рабо-
ты по физике М , Госучпедгиз, 1938, с. 71); похила
площина - для демонстрачії законів рівноприско-
реного руху, ККД похилої площини, коефіцієнту
тертя овзання, кута тертя (там же, с 67, 98), маят-
ник - для демонстрації законів коливання маятни-
ка, прискорення сили тяжіння, приведеної довжини
фізичного маятника, логарифмічного декременту
затухання (там же с 79, 84, 86, 88, 91).

Недоліком вказаних пристроїв для вивчення
зазначених вище законів механіки є необхідність
використання трьох різних пристроїв для демон-
страції різних закономірностей та використання
суб'єктивних методів вимірювання (лінійка,
секундомір, метроном та Ін ).

Метою корисної моделі є сполучення у одному
комбінованому пристрої' можливостей вивчення
законів механіки трьох різних пристроїв - машини
Атвуда, похилої' площини та маятника, а також
можливості об'єктивної' обробки даних спостере-
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ня максимальної наочності і значний виграш в
компактності при зберіганні

Пристрій являє собою вертикальну стійку 1
(фігури 1,2,3) на верхній торцевій площині якої
прикріплений блок 2, що вільно обертається, та
через який перекинуто нитку 3 з двома тягарями 4
та 5. Фіг. 1 - вигляд зліва, фіг 2 - спереду.

Вертикальна стійка 1 закріплена фіксовано на
основі 6 з можливістю зміни кута нахилу по відно-
шенню до основи 6 обертанням навколо осі 0-01.

На боковій поверхні стійки 1 розташовані еле-
ктромеханічні або фотоелектричні датчики 7, які
послідовно замикаються (перекриваються) тяга-
рем 4 при його русі у вертикальному напрямі. Дат-
чики 7 можуть також фіксувати переміщення тяга-
ря 5 через наскрізні отвори в стійці 1, які виходять
на протилежну бокову поверхню стійки.

На СТІЙЦІ 1 розташований електромеханічний
або фотоелектричний датчик 8.

На протилежній від датчиків 7 торцевій повер-
хні стійки 1 закріплена за допомогою зажимного
гвинта 9 з хомутом поворотна планка 10 Планка
10 фіксується зажимним гвинтом 9 у двох поло-
женнях - паралельно стійці 1 (вертикально на
фіг 1,2) та перпендикулярно стійці 1 (горизонта-
льно на фіг 1,2); при цьому в положенні, перпен-
дикулярному до стійки 1, передбачена можливість
сЬжпування положення планки 10 ПРИ будь-якому ЇЇ
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Кут встановлення стійки 1 по відношенню до
основи 6 задається по шкалі (в градусах), розта-
шованій на планці 10.

На поверхні стійки 1 на осі 11 закріплена нитка
12 з тягарем 13, який слугує моделлю математич-
ного і фізичного маятника. Електромеханічний або
фотоелектричний датчик 8 замикається (перекри-
вається) ниткою 12 при коливальному русі тягаря
13

Пристрій в положенні фіг 1,2 використовуєть-
ся як машина Атвуда для демонстрації законів
рівноприскореного руху, 2-го закону динаміки, за-
кону просторів, закону швидкостей, а також як мо-
дель фізичного і математичного маятника для де-
монстрації законів коливань математичного
маятника, визначення прискорення сили тяжіння,
приведеної довжини фізичного маятника, логари-
фмічного декременту затухання.
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щини, коефіцієнту тертя ковзання, кута тертя. В
цьому випадку передбачається можливість вико-
ристання тягарів 4,5 різної маси, форми і матеріа-
лу

При використанні пристрою в усіх випадках
передбачена фіксація моментів проходження тя-
гаря 4 і ниткою 12 електромеханічними або фото-
електричними датчиками 7 і 8 відповідно для ав-
томатичного вмикання і вимикання електронного
секундоміра або наступної обробки експеримента-
льних даних за допомогою спеціальної програми
забезпечення для різних видів випробувань і мож-
ливістю сполучення з персональним комп'ютером
через відповідний інтерфейс.

При використані пристрою без механічних або
фотоелектричних датчиків моменти проходження
тягарів і маятника фіксованих точок визначаються

за допомогою лінійки та секундоміра.
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