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                                                       Абетка вибору 

«Фізика у твоїй майбутній професії  
- Електризація тіл в 

авіації завдає багато 

клопоту. Під час польоту 

внаслідок тертя об 

повітря або ж під час руху поблизу грозових і заряджених 

хмар відбувається електризація обшивки літака, що порушує 

радіозв’язок і спотворює покази електровимірювальних 

приладів. Після посадки до літака не можна відразу 

приставляти металевий трап, оскільки може статися 

електричний  розряд і виникнути пожежа. Спочатку літак 

«розряджають»: опускають на землю 

металевий трос, з’єднаний з обшивкою 

літака, і розряд відбувається між землею і 

кінцем троса. Однак найбільші 

неприємності в авіації викликає 

електризація пального. Під час заправки 

літака чи ракети пальним виникає його 

електризація при русі трубопроводами, що 

може призвести до іскрового розряду і 

загоряння пального. Електризація пального під час заповнення 

нафтоналивних суден (танкерів) також може стати причиною 

виникнення пожеж. 

- Явище відбивання радіохвиль різними перешкодами 

знайшло широке застосування в авіації. Виявлення і точне 

визначення місцезнаходження об’єктів за допомогою 

радіохвиль називають радіолокацією. Радіолокаційна 

установка складається з передавальної і приймальної частин. 

У радіолокації використовують електричні коливання 

надвисокої частоти (10
8
-10

11
 Гц). У 

радіолокаторах, які працюють на  

хвилях довжиною 10 см і менше, 

таку хвилю створюють антени, що 

мають вигляд параболічних дзеркал. 

Щоб визначити відстань до об’єкта, 

застосовують імпульсний режим 

випромінювання. Передавач 

випромінює хвилі короткочасними 
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імпульсами. Тривалість кожного імпульсу становить 

мільйонні частки секунди, а проміжок між імпульсами 

приблизно в 1000 раз більший. Під час пауз приймаються 

відбиті хвилі. Радіолокаційні установки виявляють кораблі і 

літаки на відстанях до кількох сотень кілометрів. На їх роботу 

мало впливають умови погоди і час доби. У великих 

аеропортах локатори стежать за літаками, які злітають і йдуть 

на посадку. Наземна служба передає по радіо пілотам потрібні 

вказівки, і таким чином досягається безпека польотів. Кораблі 

і літаки також мають радіолокатори, призначені для навігації. 

Такі локатори утворюють на екрані картину розташування 

об’єктів, які розсіюють радіохвилі. Оператор має перед очима 

радіолокаційну карту місцевості. 

                        

       Археологія                   
-  Керамічні вироби датуються за допомогою 

термолюмінісцентного методу. Він дозволяє визначити вік 

кераміки з точністю до 50 тисяч років. За наявності декількох 

зразків відсоток попадання «в десятку» збільшується. Метод 

заснований на тому, що керамічні вироби зберігають сліди 

впливу космічних радіоактивних 

випромінювань, а також грунтової 

радіації. Вчені можуть встановити 

час, коли виріб було піддано 

випалу. Найчастіше 

термолюмінісценцію 

застосовують для визначення віку 

знахідок, яким не менше 50 тисяч 

років. На той час ще не існувала 

писемність, тому конкретне 

датування дозволяє чітко 

прив'язати знахідку до певної 

історичної епохи. 

В останні роки використовують 

також нейтронний аналіз. Він допомагає не тільки визначити 

вік, але і встановити регіон, звідки родом та, чи інша знахідка. 

Найчастіше даний метод застосовують для визначення віку 

металевих виробів. Зокрема, діагностика монет із затонулих 

кораблів допомогла археологам уточнити місцезнаходження 
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основних районів видобутку металу на території від Іспанії до 

Ірану. Адже на потерпілих крах кораблях практично не  

зберігається документація, за якою можна було б дізнатись 

курс корабля. Зрозумівши, з допомогою нейтронного аналізу, 

в якому регіоні були виготовлені монети, ми можемо 

припустити, звідки вийшов затонулий корабель і куди 

прямував. 

 
- У будівельній практиці 

доводиться враховувати можливість 

підняття вологи капілярними порами 

будівельних матеріалів. Навіть цегла і 

бетон мають широко розгалуджену 

систему капілярів, якими вода може 

піднятися на значну висоту, 

зволожуючи стіни будинку. Для 

захисту фундаменту і стін від 

ґрунтових вод і вологості вдаються до 

гідроізоляції, змащують кладки 

гарячим бітумом, заливають 

гідрофобним цементом, прокладають 

між фундаментом і стінами шар толю, 

смоли або іншої речовини, яка 

перешкоджає проникненню вологи. 

- Під час проектування форм мостів, балок перекриттів, 

проводів електропередач необхідно враховувати широко 

розповсюджену деформацію згину. Під час згину опуклі 

частини тіл завжди розтягуються, а увігнуті стискаються, 

тобто деформація згину зводиться до деформацій розтягу і 

стискання, причому середні шари стержнів, балок та інших 

деформованих тіл практично не деформуються і в них та 

ближніх до них шарах виникають малі сили пружності. Таким 

чином, наявність середнього шару практично не впливає на 

здатність тіла опиратися деформації згину і його можна 

викинути, істотно не змінивши відповідних якостей, однак 

значно зменшивши його масу. Тому широко застосовують не 

суцільні стержні, а порожнисті (трубки), таврові і двотаврові 

балки. Слід зазначити, що в процесі еволюції набули 

трубчастої форми кістки людини, тварин і птахів.Кожна 
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споруда повинна бути довговічною, тобто міцною. Досягнення 

високої конструктивної ефективності вархітектурно-

будівельній практиці останніх років досягається фізичним 

моделюванням природних форм. Трубчасту будову мають 

також і стеблини деяких рослин, наприклад злаків, очерету, 

бамбука тощо. Наприклад, стебла майже всіх представників  

родини злаків - соломина, потовщена у вузлах      та порожня 

між вузлами. Така будова стебла поєднує більшу міцність та 

легкість конструкції. Принцип будови соломини був 

застосований під час будівництва самої високої будівлі у Росії 

– Останкінської телевежі.   

Архітектори перейняли у природи принцип «чинити опір 

конструкціям за формою». Міцність конструкції залежить від 

її форми: гофрована конструкція міцніше плоскої.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломе (столиця Того): використано гофровану конструкцію. 
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Використовуючи цей принцип, у США побудували складчаті 

купола довжиною 100-200м, у Франції створили перекриття 

павільону  довжиною  218 м. 

Міцність арочних конструкцій суттєво підвищується за 

рахунок плівок-мембран, що створюють попередню напругу. 

Це дозволяє будувати споруди куполоподібної форми великих 

розмірів без колон і навіть декоративних опор. 

 

 
 

Сучасна мечеть у Карачі з куполоподібним дахом. 

- Точно розрахувати необхідну кількість світла і води, 

визначити шляхи ефективного збереження енергії дозволяють 

методи комп’ютерного проектування. Автоматизація 

проектування в архітектурі дозволяє скоротити витрату енергії 

на 20% у порівнянні з традиційними методами проектування. 

Щорічна економія за рахунок використання комп’ютерних 

технологій у світовій 

архітектурі складає 

мільйони доларів. 

Виробництво 

Великим досягненням 

науки і техніки останніх 

років стала організація 

промислового 

виробництва синтетичних алмазів. Синтетичні алмази 
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виявилися кращими за природні: вони твердіші, менш крихкі і 

стійкіші проти зношування. Наприклад, алмазні підшипники, 

які працюють без змащення у хронометрах вищого класу для 

морських суден і в інших особливо точних навігаційних 

приладах, роблять 60 млн. обертів без помітного зношення. 

Зараз сотні підприємств у світі використовують синтетичні 

алмази у вигляді порошків, паст і дрібних кристалів у  

приладах і деталях, які вимагають великої твердості. Їх 

застосовують для дуже точної обробки важливих деталей 

машин і приладів, виробів із твердої сталі, кераміки, 

природних алмазів. Алмазні різці, свердла, пилки, фільєри і 

коронки в сотні й тисячі разів довговічніші за звичайні. При 

цьому обробка ними твердих сплавів і пластиків 

прискорюється в 6-12 раз. Глибоке буріння свердловин 

ведеться зараз майже виключно за допомогою алмазного 

інструменту. 

 Геологія  

- Метод резонансно-акустичного профілювання (надалі 

- РАП) Метод використовує для отримання інформації власне 

акустичне поле Землі, а саме - поле акустичного резонансу, що 

виникає в товщах гірських порід під впливом різних зовнішніх 

чинників. Зовнішніми факторами є джерела сейсмічної 

активності земної кори, механічні коливання, що виникають в 

результаті напруг земної товщі, руху планет і багато іншого. 

Під впливом перерахованих вище зовнішніх факторів 

виникають поперечні пружні коливання. 

    Поперечні пружні 

хвилі виникають тільки 

в тілах, в яких можливі 

пружні деформації 

зсуву. Існування 

поперечних 

поверхневих хвиль є 

наслідком взаємодії 

поздовжніх і (або) 

поперечних пружних 

хвиль при 
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відображенні цих хвиль від плоскої межі між різними 

середовищами. В результаті поверхневі хвилі локалізують 

енергію збурень, створених на поверхні, в порівняно вузькому 

шарі. Ця властивість поверхневих хвиль призводить до 

резонансних явищ. Записавши і проаналізувавши сумарний 

(резонансний) акустичний сигнал, можна обчислити його 

спектральні характеристики і виділити резонансні частоти 

коливань, кожна з яких відповідає потужності відповідного 

шару, тобто - глибинні залягання поверхні ослабленого 

механічного контакту. При цьому більшій глибині залягання 

відповідає більш низька частота власних акустичних 

коливань.    

- Методи електророзвідки.  Основними 

електромагнітними властивостями гірських порід є питомий 

електричний опір, електрохімічна активність, здатність до 

поляризації, діелектрична та магнітна проникності. 

Електромагнітні властивості геологічних середовищ, що 

вміщає середовища, пластів, об'єктів, а також геометричні 

параметри останніх служать основою для побудови 

геоелектричних розрізів. Таким чином, електроразведочние 

методи призначені для вивчення геологічного розрізу, 

грунтуючись на різниці в геоелектричних властивості порід, 

що вивчається розрізу. 
- Райони залягання корисних копалин – залізної руди, 

нафти, газу тощо можна виявити за результатами вимірювань 

прискорення вільного падіння. Річ у тому, що прискорення 

в різних місцях земної поверхні на одній і тій самій 

географічній широті є неоднаковим і залежить від густини 

порід, з яких складаються верхні шари земної кори. Так, у 

районі Кривого Рогу, де залягають залізні руди, прискорення 

вільного падіння дещо більше за середнє значення для цієї 

широти. Навпаки, в районах газових і нафтових родовищ 

прискорення вільного падіння виявляється дещо  меншим за 

середнє для даної широти. Точні вимірювання прискорення 

вільного падіння на поверхні Землі виконують, 

використовуючи залежність періоду коливань 

математичного маятника від прискорення вільного падіння. 
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- При опроміненні  ультрафіолетовим промінням, 

мінерали випромінюють видиме світло. Це явище покладено в 

основу методу неруйнівного аналізу різних речовин. За 

кольором світіння мінералу геологи встановлюють їхній 

хімічний склад. 

Геодезія 
- Земельні ділянки вимірюються за допомогою оптичних 

геодезичних 

приладів - еккера, 

теодоліта, нівеліра, в 

яких 

використовуються 

прямолінійність 

поширення світла і 

явище заломлення 

світлового променя.   

- Лазер стає 

необхідним 

приладом у 

меліорації земель. 

Закладка труб закритого дренажу поки що сама трудомістка 

операція. Труби потрібно закласти на рівне дно траншеї, щоб 

запобігти заболочуванню ділянки. За попереднім  способом на 

трасі по нівеліру виставлялися віхи-відмітки, а по ним 

натягували контрольний трос. Це і був орієнтир для 

екскаватора-дреноукладчика. А як зараз? На тринозі 

встановлюють лазер. Натискання кнопки, і тонкий червоний 

промінь, пробиваючи навіть дощову імлу, упирається в 

люстерко приймача, що знаходиться на бульдозері-

дреноукладчикі. Керуючись вказівкою лазера, машина 

рухається по трасі. Лазер «керує» роботою гідравлічного 

екскаватора, задає потрібний режим ножам, що створює 

гладке ложе для дренажу. Продуктивність праці збільшується 

в 3 рази. 

                  

Дефектоскопія 
- Дефектоскопія рентгенівська – метод виявлення 

раковин у виливках, тріщин у рейках, перевірки якості 
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зварних швів тощо. Рентгенівська дефектоскопія ґрунтується 

на зміні поглинання рентгенівського проміння у виробі, коли в 

ньому є порожнини чи сторонні домішки. 

- Капілярний метод неруйнівного контролю заснований 

на капілярному проникненні індикаторної рідини (пенетранта) 

у поверхневі дефекти (тріщини, пори і пр.) з наступною 

реєстрацією індикаторних слідів візуальним способом або за 

допомогою перетворювача. 

Метод капілярного контролю дозволяє виявляти поверхневі 

дефекти незалежно від виду, матеріалу і конфігурації 

поверхні. 

- Ультразвукова дефектоскопія грунтується на здатності 

ультразвуку поширюватися 

в матеріалі контрольованого 

вироби і відбиватися від 

внутрішніх дефектів і меж 

матеріалів. Різноманіття 

завдань, що виникають при 

необхідності проведення 

неруйнівного контролю 

різних виробів, призвело до 

розробки і використання ряду різних акустичних методів 

контролю. Найбільш широке поширення в практиці 

ультразвукової дефектоскопії знайшли імпульсні методи, у 

тому числі - луна-метод і метод звукової тіні (тіньової метод). 

Рідше застосовують інші методи: резонансний, акустичного 

імпедансу, вільних коливань і акустичної емісії.  

 

Друкарське виробництво  
- Для виготовлення 

друкарського кліше 

застосовують явище 

електролізу. Електролітичне 

осадження металу на 

поверхні предмета для 

відтворення його форми 

називають 

гальванопластикою. З 
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предмета спочатку знімають зліпок з воску, стеарину, гіпсу 

тощо, покривають порошком графіту для надання 

електропровідності і потім використовують зліпок як катод в 

електролітичній ванні з розчиненою сіллю відповідного 

металу. Під час електролізу метал електроліту осідає на 

поверхні зліпка і утворює металеву копію предмета.   

- Широке застосування електрокопіювальних апаратів 

(ксероксів) та лазерних принтерів останніми десятиліттями 

радикально спростило процес створювання всіх друкованих 

матеріалів, у тому числі книг. Принцип дії ксерокса полягає у 

наступному: при нерівномірному освітленні позитивно 

зарядженої поверхні селенової пластини (або валика) на цій 

поверхні виникає «електричне зображення): заряд 

залишається тільки там, куди не потрапило світло. Завдяки 

цьому негативно заряджений барвний порошок осідає тільки 

на таких неосвітлених місцях поверхні. Під час зіткнення з 

наелектризованим папером барвний порошок переходить на 

нього. Потім зображення «запікають», протягуючи папір крізь 

мініатюрну піч. Свіжі копії або роздруковані аркуші на дотик 

теплі. 

                                       

 

Енергозберігаючі технології 
- Дослідження у галузі тонких 

плівок, плазмових джерел світла, 

вакуумної технології, оптики та 

нових матеріалів призвели до 

створення енергозберігаючих 

віконних покриттів, які 

створюють ізолюючий шар, та 

«компенсуючих» вікон, які 

стають темними та відбиваючими 

світло у теплу погоду. За енергозберігаючих вікон можна 

запобігти небажаного підвищення температури до 35% 

всередині приміщення. Шар з нового надлегкого матеріалу – 

аерогелю – товщиною 2,5 см має такі ж тепло ізолюючі 

властивості, як і скловолокно товщиною 25 см або вікно з 

пакетом з 10 звичайних стекол.                       
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- Дослідження в галузі фізики плазми та мікрохвильових 

технологій призвели до створення освітлювальних ламп, які 

споживають енергію на 66% менше, ніж звичайні лампи 

розжарення. 

- Розробки в галузі високотемпературних 

надпровідників спрямовані на створення ліній 

електропередач з найменшими втратами, що призведе до 

ефективної роботи електростанцій та зменшення вартості 

електроенергії. 

Живопис  
- Виявляється, твори живопису можуть не тільки 

приносити естетичну насолоду, а й у буквальному сенсі 

лікувати. Одні підвищують працездатність, творчий потенціал, 

інші - покращують сон, кровообіг, знімають стрес, створюють 

комфортну екологічну зону. Автори диво-картин - московські 

вчені: доктор технічних наук, фахівець у галузі кібернетики та 

молекулярної електроніки Геннадій Олександрович Сергєєв і 

його дружина - кандидат хімічних наук, спеціаліст з синтезу 

високомолекулярних 

сполук Юлія 

Всеволодівна 

Воронцова. Вони 

створили зовсім новий 

напрямок в живописі - 

глюорізм, розробивши 

полімерні речовини 

(рідкі кристали), 

близькі за своїми характеристиками до органічних. Покриті 

полімерною плівкою картини набувають незвичайні цілющі 

властивості - стають джерелом молекулярного 

випромінювання, яке сприймається клітинами живого 

організму. 

- Рентгеноструктурний аналіз для визначення 

автентичності картини. Експерти при вивченні картин 

користуються різними мікроскопами. За допомогою 

звичайного приладу можна збільшити зображення в 20-50 

разів. Бінокулярний мікроскоп має більше можливостей, з 

його допомогою можна буквально заглянути вглиб картини, 
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визначити якість і товщину лаку, розглянути будь-які дефекти 

або втручання реставраторів. Кожна тріщинка, заповнена 

пилом, розповість все життя шедевра і покаже, чи підлягала 

картина тепловій чи іншій обробці. 

Подібний мікроскоп вкрай корисний при вивченні підпису 

художника. Зазвичай майстер розписувався на напівсирому 

лаку, за рахунок чого підпис виходить декілька втопленим. 

Саме це і можна розглянути в мікроскоп: де знаходиться 

підпис, за лаком або над ним. Якщо фарба затікає в тріщинки 

лаку або лежить поверх них, то це явна підробка. 

Поляризаційний мікроскоп збільшує зображення в 600 разів, 

що дозволяє побачити кожну частку пігменту. У класичного 

живопису часто використовувалися мінерали, розтерті в 

порошок. Поєднання пігментів 

і вид дають можливість 

визначити як дату 

виготовлення картини, так і 

індивідуальний підхід 

конкретного художника, кожен 

з яких сам виготовляв фарби. 

Однак головним інструментом 

художника є аналіз картини в 

інфрачервоному, 

рентгенівському та 

ультрафіолетовому 

випромінюванні. Так за  

допомогою ультрафіолетового проміння можна визначити вік 

лаку і відреставровані місця картини. Хоча в даний час досить 

просто купити спеціальний лак, який з легкістю пройде цей 

тест. 

У рентгенівських променях добре видно важкі елементи, які 

містяться у білилах. Раніше в основному використовувався 

свинець, в 19 столітті вже застосовувався цинк, а в 20 столітті 

- титан. Таким чином, можна легко побачити зображення 

підмальовка, який художник, по суті, створює для себе. Тому 

кожна основа видає індивідуальну техніку кожного митця. За 

допомогою інфрачервоних променів можна побачити спідній 

малюнок - той, який художник робив олівцем або чорною 

фарбою. 
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Засоби контролю 
- Лазерні сканери використовують на складах та 

магазинах для розпізнавання штрих-кодів товарів.  
-  Ізотоп кобальт-60 

випускає глибоко проникаючі 

гамма-промені, які можуть 

просвічувати товсті сталеві 

деталі. За часів Радянського 

Союзу був створений апарат для 

просвічування, в якому 

використовувався препарат 

кобальта - 60 з активністю, 

рівноцінною 50 грамам радію. 

Подібні установки зараз широко 

застосовуються для контролю 

якості виробів, що випускаються на машинобудівних заводах. 

Вони дозволяють знаходити абсолютно непомітні на око 

раковини і тріщини у відповідальних деталях. Ці дефекти, 

якщо їх вчасно не виявити і не усунути, можуть призвести до 

серйозних аварій і поломок верстатів і машин. Маленькі 

ампули кобальта-60 не тільки замінюють громіздкі 

рентгенівські установки, а й дають можливість дослідити 

внутрішню будову складних конструкцій. Ампулу з 

препаратом кобальта-60 неважко помістити в каналі 

товстостінних труб, у вузькому просторі між сталевими 

плитами і в інших місцях. 

За допомогою радіоактивного препарату можна не тільки 

знаходити вади в металевих виробах, а й контролювати 

заповнення баків і цистерн, роботу трубопроводів. 
                                  

- Допплерівський 

вимірник - загальна 

назва технічних засобів 

для вимірювання 

лінійної швидкості за 

допомогою ефекту 

Доплера. Застосування 

ефекту Доплера дозволяє 
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вимірювати швидкість не тільки твердих тіл, але і 

газоподібних, рідких і сипучих середовищ. Деякі види 

доплерівських вимірювачів розраховані також на визначення 

довжини рухомих об'єктів або їх переміщення, за допомогою 

вбудованого засоби вимірювання часових інтервалів. Принцип 

дії заснований на використанні ефекту Доплера, згідно з яким, 

частота прийнятого сигналу, відбитого від цілі може 

відрізняється від частоти випромінювання сигналу і різниця 

залежить від співвідношення швидкостей об'єктів відносно 

один одного. Доплерівські вимірювачі використовуються в 

різних цілях в багатьох галузях виробництва, транспорту, 

медицини, наукових і науково-практичних досліджень, а 

також у військовій справі. 
 

Збереження інформації 
- Всю інформацію 

бібліотек країни можна 

розмістити на 

голографічному носії 
розміром 1х1 см. 

Створення оптичних 

систем збереження 

інформації високої 

густини стало можливим з 

використанням лазерів.                          

                 

Ізотопна  хронологія  
- Ізотопна хронологія – 

визначення абсолютного віку 

гірських пород, мінералів, слідів 

стародавніх людських культур і в 

цілому Землі внаслідок накопичення 

в них продуктів розпаду 

радіоактивних нуклідів. Ідея 

ізотопної хронології належить 

П.Кюрі та Е. Резерфорду. За 

ізотопною хронологією враховують, 

що радіоактивний розпад кожного 
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радіонукліда відбувається зі сталою швидкістю. Він 

призводить до накопичення кінцевих стабільних нуклідів, 

вміст яких пов’язаний з віком досліджуваного об’єкту 

співвідношенням                        

Д = Р(е
λt

 – 1), де  Р – кількість 

атомів радіонукліда,     λ – 

стала розпаду. Звідси t = 


1
 

ℓn (1+
Р

Д
). В ізотопній  

хронології  розповсюджені 

свинцевий, аргоновий, 

стронцієвий та вуглецевий  

методи. Свинцевий метод 

полягає у використанні 

накопичення радіогенного 

свинцю внаслідок розпаду 
238

U → 
206

Рв;  
235

U → 
207

Рв; 
232

Th → 
208

Рв. Аргоновий 

метод засновано на радіоактивному накопиченні Аr у калієвих 

мінералах 
40

К → 
40

Аr. Стронцієвий метод засновано на β-

розпаді: 
87

Rb → 
87

Sr. Для оцінки віку об’єктів   60 000 років 

використовують радіовуглецевий метод. У земній атмосфері 

під дією нейтронів космічних променів відбувається ядерна 

реакція  
14

N (n, р)
14

С. Внаслідок, повітря, рослини та тварини 

містять радіонуклід 
14

С (Т1/2= 5700 років) у певній і сталій 

концентрації. У мертвих організмах обмін з атмосферою 

припиняється і вміст 
14

С постійно спадає. За концентрацією 
14

С можна встановити вік органічних залишків.  

 

Інженерія біомедична 
- Інженерія біомедична - це 

розробка та використання технічних 

пристроїв для біологічних та 

медичних досліджень. Це галузь 

спільної роботи фізиків, технологів 

та лікарів,  спрямована на 

придбання фундаментальних знань 

про фізичні характеристики функціонування біологічних 
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матеріалів. Отримані знання використовуються цими вченими 

з метою створення пристроїв, розробки методик проведення 

нових операцій, що сприяють покращенню здоров’я та якості 

життя людей. У переліку досягнень біомедичної інженерії – 

діалізні апарати, спрямовані для заміни у хворих нирок, 

протези тазово - стегнового та колінного суглобів, матеріали і 

технології для операцій на серце та кровоносних судинах, 

штучне серце тощо. 

- Більше, ніж у 3,5 млн. медичних процедурах та 

операціях, у виготовленні штучних кровоносних судинах, 

хірургічних швах та тканинах для пересадки використовують 

полімери. 

 

Конструювання 
- Явище 

змочування 
доводиться 

враховувати в 

конструюванні 

космічних апаратів. У 

стані невагомості 

змочувана рідина 

розпливається по 

стінках посудини, в 

якій вона міститься, а незмочувана збирається великою 

краплею всередині. Тому матеріал стінок і форму баків для 

палива доводиться вибирати так, щоб паливо утримувалось 

біля отворів, крізь які відбувається його перекачування до 

двигунів.  

- Під час конструювання  машин і споруд використовують 

такі матеріали, допустима механічна напруга яких становить 

лише певну частку межі міцності. Межа міцності – це 

максимальне значення механічної напруги, при якій матеріал, 

внаслідок деформації, руйнується. На практиці, матеріал, що 

використовують, повинен мати ще й запас міцності. Запас 

міцності  або коефіцієнт безпеки – це число, яке показує, у 

скільки разів межа міцності перевищує допустиму напругу. 

Запас міцності обирається залежно від виду споруди і 
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характеру навантажень, яких вона зазнає, і звичайно лежить в 

межах від 2 до 10. Для сталих навантажень запас міцності 

може бути меншим, ніж для змінних. Особливо великим має 

бути запас міцності у деталей, які зазнають різного роду 

ударів: у гвинтів літаків і теплоходів, циліндрів і поршнів 

двигунів внутрішнього згоряння, стволів артилерійських 

гармат тощо. Підвищення міцності матеріалів – одне з 

найважливіших завдань науки і практики. Для підвищення 

міцності металів їх піддають термічній обробці тиском або 

вводять в них  домішки (легування). Великі роботи ведуться 

на сучасному етапі з метою одержання бездефектних металів, 

які мають винятково високу міцність. 

Криміналістика 
- Встановлення особи злочинця методом активаційного 

аналізу. Фізика надала криміналістам метод, за яким для 

аналізу достатньо найдрібніших пилинок речовини масою 0,1 

нг, тобто у 10 млн. разів менше маси однієї  короткої 

волосини. Речовими доказами можуть бути пил на одязі або 

взутті, залишки фарби або волосся, сліди пороху, металічні 

ошурки тощо. Важко уявити собі злочинця, який би зумів не 

залишити після себе речових доказів таких малих масштабів. 

Спектр останків будь-якої речовини, знайдених на місці 

злочину, мають настільки індивідуальні особливості, що він 

співпадає зі спектром  тієї ж речовини, отриманої у 

підозрюваного злочинця. Наприклад, встановлено, що 

незважаючи на однаковий якісний склад волосся у різних 

людей, воно може відрізнятись кількісним вмістом, тобто 

волосся має таку ж індивідуальну характеристику, як і 

відбитки пальців. 

- Спектр фарби залежить від типу та кількості складових 

частин, від часу виготовлення фарби, від методу 

технологічного очищення сировини. Найдрібніші сліди на 

взутті та одязі злочинця мають такий же спектр, що і фарба на 

місці злочину. Аналогічно можна встановити художника, який 

підроблює картини. 

- Для доказу провини під час криміналістичних 

досліджень використовують інфрачервоні та 

ультрафіолетові промені. Для отримання зображень в 
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інфрачервоних променях використовують електронно-

оптичний перетворювач, який перетворює невидиме 

інфрачервоне зображення у видиме. Інфрачервоні промені 

використовують для виявлення тайнопису ( так як різні 

речовини по різному поглинають ці промені) і для читання 

спалених записів.    

         

         

Фотографії в інфрачервоному

діапазоні

 
 

- Прилади нічного бачення працюють на основі 

застосування інфрачервоних променів. За допомогою  

приладів нічного бачення виявляють та спостерігають об’єкти 

у темряві за їх власними або відбитими від них тепловими 

випромінювання

ми. Найбільш 

поширені 

прилади нічного 

бачення на 

основі 

електронно-

оптичних 

перетворювачів, 

які є невидимі 

неозброєним 

оком, а 

зображення 

Зображення, що дає прилад 

нічного бачення
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об’єктів в ІЧ-променях перетворюють у видимі (нічні біноклі, 

приціли тощо). 

              

- Ультрафіолетові промені використовують для 

дослідження документів (читання «зниклого» тексту); для 

встановлення відмінностей між штрихами, проведеними 

олівцем або чорнилами одного кольору, але у різний час; для 

виявлення різних плям на текстильних тканинах та інших 

поверхнях для встановлення відмінностей між фарбуванням 

тощо. 

             

Фотографії в ультрафіолетовому

діапазоні

 
- Фотоелектронографія використовується для того, щоб 

прочитати закреслені або залиті фарбою написи. Вона 

базується на дії фотоелектронів, звільнених з атомів речовини 

під дією рентгенівських променів (явище фотоефекту). На 

фотографічному знімку з часом кольори тускніють. Якщо 

якість фотографії, що є доказом, настільки знизилась, що ніяке 

контрастне  пере фотографування не допомагає, на допомогу 

приходить ядерна фізика. Метод базується на тому, що навіть 

зовсім  вигоріла  фотографія містить невелику кількість атомів 

срібла (Аg -107, Аg –109), концентрація якого у минулому 

темних місцях знімку більша, ніж у світлих. Якщо фотознімок 

опромінювати  нейтронами, то стабільні ядра Аg -107 і Аg – 

109 будуть їх захоплювати і перетворюватись у радіоактивні 

ядра Аg -108 і  Аg– 110. Внаслідок чого  знімок стає 
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радіоактивним, а ступінь радіоактивності пропорційна 

кількості срібла, що залишився. Потримавши такий знімок на 

рентгенівській плівці, можна отримати з нього «автограф», 

який буде виглядати, як знімок до вигорання. Місцям 

підвищеної радіоактивності будуть відповідати місця 

більшого затемнення плівки. 

- Для виявлення зброї у злочинців, не обшукуючи їх, 

можна застосовувати генератор незатухаючих коливань 

низької частоти. Котушка його коливального контуру 

виготовлена у вигляді дротового кільця. Під час включення 

генератора у динаміку чути високий тон. Коли до кільця 

наближається людина зі зброєю, індуктивність контуру 

збільшується і висота тону зменшується, вказуючи таким 

чином на близькість стального предмету. Прилад названо 

металошукачем. Спосіб виявлення  вибухівки у вантажах авіа 

туристів запатентовано у США. 

- Для виявлення металічних предметів використовують 

метало детектори. Їх дія заснована на явищі 

електромагнітної індукції. У стінки детектора вмонтовано 

великі котушки. В обмотці однієї котушки  тече постійний 

струм, тому у просторі між стінками детектора існує постійне 

магнітне поле. Коли людина, що має металічний предмет, 

проходить через детектор, перетинаючи силові лінії 

магнітного поля. У металічному предметі, що являє собою 

замкнений провідний контур, внаслідок збільшення 

магнітного потоку виникає індукційний електричний струм. За 

правилом Ленца індукційний струм своїм магнітним полем 

намагається компенсувати 

збільшення магнітного 

потоку, тому напрямок 

струму у металічному 

предметі протилежний до 

напрямку струму у 

котушці детектора. Про 

наявність металічних 

предметів дізнаються за 

зміною магнітного поля у 

просторі детектора, внаслідок чого спрацьовує сигнал 

оповіщення.                                 

Металошукачі
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Легка промисловість 
- За допомогою електризації отримують матеріали, без 

яких вже важко уявити сучасний одяг, а також наші будинки і 

квартири. Для виготовлення штучних замші, килимів, хутра 

подрібнені частинки шерсті, бавовни або штучних волокон 

електризують, продуваючи їх крізь заряджену металеву сітку. 

А на покритій клеєм тканинній основі розміщують заряд 

протилежного знака. Досягаючи основи, розігнані 

електричними силами частинки рівномірно розподіляються по 

ній і міцно приклеюються. Після просушування поверхня стає 

ворсистою. Таким самим способом виготовляють толь, 

руберойд, лінолеум, шифер, наждачний папір. 

Медицина 
- Залежність 

температури кипіння 

води від тиску 
застосовують в 

автоклавах, пристроях 

для стерилізації 

хірургічних 

інструментів. Для 

підвищення 

температури кипіння 

води створюють 

великий тиск над її 

поверхнею. 

- Ультрафіолетове 

випромінювання має 

сильну бактерицидну 

дію. Під впливом 

ультрафіолетового випромінювання гине більшість 

хворобливих бактерій, тому в лікарнях в усіх операційних 

кімнатах є спеціальні електричні лампи, які випромінюють 

ультрафіолетові промені і дезинфікують приміщення. Великий 

ефект отримують, застосовуючи ультрафіолетове проміння 

для стерилізації різних медичних матеріалів та інструментів. 
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- Для діагностики захворювань 

широко застосовують 

рентгенівські промені для 

визначення  змін у кістках та 

м’яких тканинах. Рентгенологія - 

галузь медицини, що вивчає 

застосування рентгенівського 

випромінювання для дослідження 

будови та функцій органів та 

систем і діагностики 

захворювань. Рентгенівські промені 

відкрив німецький фізик Вільгельм 

Рентген (1845 – 1923). 

- Проникаючи крізь м’які тканини, рентгенівські промені 

висвітлюють кістки скелету та внутрішні органи. На знімках, 

отриманих за допомогою рентгенівської апаратури, можна 

виявити хворобу на ранніх стадіях і запобігти її розвитку. 

Поряд з тим, слід враховувати, що любе випромінювання 

безпечне лише у невеликих дозах – недаремно робота у 

рентгенівському кабінеті вважається шкідливою для здоров’я. 

Для захисту від рентгенівських променів використовують 

важкі метали, які поглинають промені. До таких металів 

відносять свинець, товсті шари солей барію. Для розгляду  

зображень на екрані користуються спеціальними сортами 

скла, що містять у своєму складі велику кількість свинцю. 

Таке скло називають флінтом. Воно містить близько 70 % 

свинцю і добре захищає від рентгенівських променів, при 

цьому залишається прозорим для видимого світла. 

- У медицині використовують електрофорез для 

розділення різних фракцій білків (електрофорезний аналіз) та 

різноманітних бактерій. Електрофорезом називають 

переміщення в електричному полі мікроскопічних частинок, 

що знаходяться в рідині. Процес розділення став можливим 

внаслідок того, що різні фракції білків та різні бактерії 

рухаються в електричному полі, створеному електродами, з 

різними швидкостями. Швидкість руху заряджених частинок в 

електричному полі тим більша, чим більший заряд частинки, 

напруженість електричного поля, чим менша в’язкість рідини 

та розміри частинок. Мікроскопічні частинки, що знаходяться 
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в рідині, отримують електричний заряд одного знаку під час 

електризації тіл (металевої 

частини електроду 

приладу та шкіри людини), 

в той же час рідина у 

підшкірному шарі 

заряджається 

протилежним знаком. 

Також у рідині є заряджені 

іони, які теж навколо себе 

групують молекули 

рідини, утворюючи комплекси молекул. Їх теж називають 

зарядженими частинками. Електризація мілких твердих тіл у 

рідині призводить до утворення подвійного електричного 

шару з позитивним зарядом. В електричному полі частинки 

твердого тіла переміщуються в напрямку до одного з 

електродів в залежності від знаку частинок, а заряджені 

частинки рідини до протилежного електроду. 

Електрофорезний аналіз сироватки крові дозволив виявити у 

ній раніше невідомі фракції білків. Подальші дослідження 

показали, що при деяких захворюваннях співвідношення між 

цими фракціями білків у крові людини різко змінюється.  

- Постійний електричний струм має лікувальну дію. На 

ділянці організму, через який проходить електричний струм, 

збуджуються нервові кінцівки. Ці збудження передаються у 

центральну нервову систему, яка реагує відповідним чином. 

Сукупність цих реакцій при вірному застосуванні 

електричного струму є сприятливим у ряді захворювань. На 

ділянці тіла, по якому проходить електричний струм, 

відбувається також розширення кровоносних судин, що 

призводить до підсилення кровообігу та обміну речовин. 

Лікування постійним електричним струмом називають 

гальванізацією. Перші спроби застосування такого струму 

для лікування відносяться до початку 19 століття, 

систематичне ж вивчення фізіологічної та лікувальної дії 

почалось з середини 19 ст.  Для здійснення гальванізації 

металічні електроди, з’єднані із джерелом струму, 

прикладають до відповідної ділянки тіла через змочену у воді 

гідрофільну прокладку. М’яка волога прокладка змочує 
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поверхню шкіри людини і цим самим зменшує її опір 

електричному струму, забезпечує повний контакт зі шкірою, 

кращий, ніж металічний електрод. Вмикається струм 

відповідної сили, який проходить по тілу між прикладеними 

до нього електродами. Якщо прокладку змочити розчином 

солі, то позитивно заряджені іони  тих елементів, що входять 

до складу солі, переміщуються у напрямку від електроду до 

тіла, входять у тіло і частково осідають у міжтканевих шарах, 

частково попадають у глибину тканин, захоплюються 

кровообігом і розносяться по всьому організму. Таким шляхом 

можна водити в організм різні лікарські речовини. Постійний 

електричний струм  до 30 мА і напругою до 100 В викликає у 

тканинах зміну концентрації йонів, що супроводжується 

складними фізико-хімічними процесами. В залежності від 

методики впливу та дозування гальванізація підвищує або 

понижує функції тканин, має знеболювальний ефект, 

покращує периферійний кровообіг, відновити пошкоджені 

тканини, у тому числі – нервові. 

- Введення в 

організм йонів 

лікарських речовин за 

допомогою 

електричного струму 

називають 

йоногальванізацією. 

Ті йони, що мають 

позитивний заряд, 

вводяться з 

позитивного полюса, 

йони, що мають від’ємний заряд, вводяться з від’ємного 

полюса. Таким шляхом вводяться в організм йод, цинк, натрій, 

пеніцилін, новокаїн та інші речовини, що мають 

фармакологічне значення. Швидкість руху іонів у тканинах 

мала і складає декілька міліметрів за годину. Такі йони 

накопичуються у тканинах, зберігаються тривалий час і 

протягом 2-3 тижнів поступово розповсюджуються в 

організмі. 

- Лікування імпульсним (змінним) струмом високої 

частоти 110-400 кГц, високої напруги (десятки тисяч вольт) 
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та малої сили струму до 100-200 мА називають 

дарсонвалізацією. Цей метод вперше був запропонований 

Ж.А. Д’арсонвалем у 1991 році. Метод місцевої 

дарсонвалізації полягає у застосуванні імпульсного 

високочастотного струму, що проходить через тіло хворого, та 

електричного розряду, що виникає між шкірою хворого і 

електродами. Загальна дарсонвалізація полягає у створенні 

вихрових високочастотних струмів, індукованих у 

поверхневих тканинах людини за законом електромагнітної 

індукції. 

- Один з методів лікування електричним струмом 

високої частоти, що полягає у нагріванні органів та тканин 

організму, називають діатермією. Метод введено у лікувальну 

практику у 1905 році чеським лікарем  Р. Цейнеком. Для 

здійснення діатермії 

використовують електричний 

струм до 3 А та частотою 1,65 

МГц. Кількість виділеного в 

організмі тепла пропорційна 

квадрату сили струму, що 

проходить через провідник ( 

ним є тканини пацієнта), 

електричному опору тканин і 

часу проходження струму. 

Тканини і органи тіла людини 

мають різну електропровідність. Найбільший опір має шкіра, 

жир, кістки, м’язи. Вони нагріваються сильніше. Найменший 

опір мають  легені, печінка, лімфатичні вузли, тому 

нагріваються слабше.  

- Застосування з лікувальною метою різних фізичних 

впливів (електричний струм, ультра - та надвисокочастотні 

коливання електромагнітного поля, ультразвук, механічний 

тиск, світло тощо), при яких енергія впливу підводиться до 

організму у вигляді окремих, періодичних порцій, називають 

імпульсотерапією. Викликаючи у різних системах організму 

зворотні реакції за допомогою біологічного резонансу, ці 

фізичні впливи вибірково діють на ці системи з різним ритмом 

і видом діяльності. Найбільше поширення отримали 
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електричні імпульси, подібні до біоелектричних процесів у 

різних органах. 

- Метод лікування  із застосуванням постійного 

електричного поля високої напруженості називають 

франклінізацією. Суть методу полягає у використанні 

високої напруги до 30-50 кВ, що подається на загострений 

електрод, викликаючи при цьому електричний розряд. Під 

дією розряду поляризуються клітинні елементи, викликаючи 

аеройонний потік, іонізується  повітря. 

- З метою лікування використовують індуктотерапію – 

метод, при якому певні ділянки тіла хворого нагріваються під 

впливом змінного високочастотного (10–40МГц) 

електромагнітного поля. Це поле індукує  у  тканинах 

організму вихрові електричні струми. Сила вихрових 

струмів пропорційна електропровідності середовища, тому 

струми найбільш інтенсивні у рідкому середовищі з великою 

електропровідністю (кров, лімфа). Для проведення 

індуктотерапії 

використовують 

генератори 

високочастотних 

електричних 

коливань. 

- Ультракоротк

охвильова терапія 

– 

ультрависокочастот

на терапія, тобто 

використання з 

лікувальною метою змінного електромагнітного поля з 

частотою коливань 30-300 МГц. В основі цієї лікувальної дії 

лежить вплив на заряджені електричні частинки організму. 

Використання електричного поля в імпульсному режимі 

дозволяє обмежити небажаний тепловий та максимально 

підсилити специфічний лікувальний ефект.  

- Мікрохвильова терапія – використання енергії 

електромагнітного поля малої потужності для лікування 

травматичних та дистрофічних захворювань суглобів, деяких 
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захворювань нервової системи, органів малого тазу та 

внутрішніх органів. 

- Електросном називають стан сну, викликаний дією 

електричного струму. У медицині використовують лікування 

сном. Для цього хворому дають снодійні лікарські препарати, 

які мають негативний вплив: нудоту, головний біль. Як 

виявилось, приспати людину можна не тільки за допомогою 

хімічних препаратів, а й електричним струмом. Електрична 

напруга, що ритмічно змінюється, викликає гальмування 

нервової системи, і наступає сон. Ефект впливу такої напруги 

тим більший, чим швидше відбувається його зростання. Під 

час електросну через голову хворої людини проходить струм 

силою 0,2-0,8 мА. Опір голови (в нормі 3-20 кОм) 

зменшується приблизно на 10%. Якщо збільшити напругу 

імпульсів до 25 В, то можна викликати більш глибокий сон – 

наркоз. Для хірургічних операцій стан наркозу досягається 

шляхом вдихання хворим парів спеціальних речовин, які, 

діючі на організм, приводять його у стан наркозу. Лікарям 

відомо, що такі речовини шкідливо впливають на здоров’я 

хворого. Крім того, лікарю необхідно слідкувати за 

дозуванням, тому що вдихання хворим великих доз може 

призвести до смерті. Тому 

електронаркоз має значні 

переваги. Електронаркозом 

називають стан наркозу, 

викликаний під впливом 

електричного струму. Переваги 

електронаркозу полягають у 

відсутності шкідливого впливу на 

здоров’я. Досліди з 

електронаркозом на тваринах 

мали позитивні результати і цей 

спосіб наркозу поступово входить 

у клінічну практику. 

- Електрокардіографія – реєстрація біострумів, що 

виникають під час роботи серця. Прилад для реєстрації таких 

струмів називають електрокардіографом. Під час роботи 

серцевих м’язів виникає різність потенціалів, що змінюється 

та поширюється по всьому тілу людини. При цьому одна 



29 

 

частина тіла отримує від’ємні потенціали, а інша – позитивні. 

Якщо електроди реєструючого приладу з’єднати з ділянками 

тіла, між якими існує різниця потенціалів, то виникне 

електричний струм. Потенціали ділянок тіла людини 

змінюються з часом у відповідності із зміною потенціалу 

працюючого серцевого м’яза. Для медичних досліджень 

(діагноз серцевих захворювань) має значення не абсолютна 

величина потенціалу, а різниця потенціалів. Тому виникає 

необхідність запису різниці потенціалів за допомогою 

електрокардіографу. Він представляє собою осцилограф, 

пристосований для запису потенціалів серцевого м’яза. Ці 

потенціали незначні, тому потребують попереднього 

підсилення. Електрокардіограф має підсилювач, який 

підсилює струм, що надходить від електродів, прикладених до 

тіла людини. Електроди прикладають до правої руки та лівої 

ноги. Електрокардіограф також має електромагнітну систему, 

яка перетворює коливання струму у коливання малих розмірів 

дзеркальця на різні кути. Кардіограф також має оптичну 

систему, що освітлює дзеркальце і фокусує відбите ним світло 

на фотоплівку, що рівномірно рухається за допомогою 

годинникового механізму. Після прояву на фотоплівці 

залишається запис різниці потенціалів, який має назву 

електрокардіограми. При серцевих захворюваннях форма 

електрокардіограми змінюється. Її аналіз дає цінні відомості 

про різні захворювання серця. Для отримання кардіограми 

використовують також електронний осцилограф.  

- Енцефалографія – це реєстрація біострумів, що 

виникають внаслідок діяльності 

мозку. Прилад для реєстрації 

таких струмів називають 

енцефалографом. Діяльність 

мозку також супроводжується 

появою різниці потенціалів, яку 

можна виявити, приклавши 

електроди до різних ділянок 

голови. Ця різниця потенціалів 

незначна і для реєстрації потребує 

попереднього підсилення. 

Підсилені потенціали подаються на осцилограф  для запису 



30 

 

різниці потенціалів. Зображення запису різниці потенціалів 

головного мозку називають енцефалограмою. Коли людина 

знаходиться у спокою у темному приміщенні, то 

спостерігається так званий альфа-ритм; при збудженні 

світловими сигналами, спостерігається бета-ритм. Деякі 

захворювання супроводжуються різкою зміною ритму. Аналіз 

енцефалограм є одним з методів діагнозу деяких психічних 

захворювань, пухлин мозку тощо.  

- Ультразвукове дослідження (дослідження, під час 

якого високочастотна звукова хвиля вивчає наш організм, 

начебто эхолот – морське дно, і створює його «карту», 

фіксуючи всі відхилення від норми). Ультразвукове 

дослідження використовують у медицині для діагностики 

захворювань мозку (ехоенцефалографія), серця 

(ехокардіографія), дослідження  внутрішньоутробного 

розвитку дитини.  Ультразвук з частотою  500-3000 кГц 

використовують з лікувальною метою: здійснює механічний, 

термічний та фізико-хімічний вплив (мікромасаж клітин та 

тканин), активізує обмінні, імунні та інші процеси. 

- Для вимірювання артеріального тиску використовують 

прилад, який складається з манжети, насосу та манометра. 

Відкриття простого методу вимірювання артеріального тиску 

дало можливість якісніше діагностувати лікарям хвороби, 

ознаками яких є 

відхилення від норми 

стану тиску крові.  

- Радіодіагностика 

(ізотопна діагностика) - 

метод, заснований на 

застосуванні 

радіоактивних елементів. 

Так, для діагностики 

захворювань 

щитоподібної залози, 

використовують 

радіоактивні ізотопи йоду. Речовини, що мають відмінний від 

природного ізотопний склад, використовують у якості «мітки» 

при дослідженні різних процесів у живому організмі. Для 

визначення випромінювання використовують звичайні 
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газорозрядні лічильники, фотографічні емульсії. За 

допомогою «мічених» атомів вивчають розподіл речовини у 

системі та шляхи їх переміщення. Введення «мічених» атомів 

здійснюється через певні проміжки часу для встановлення їх 

наявності у різних частинах системи. За ступенем розчину 

«міченої» речовини роблять висновки щодо вмісту 

досліджуваної речовини.            

 

- Оптичні методи дослідження. У медичних приладах-

зондах для дослідження шлунку, носоглотки використовують 

світловоди. Світловод – це пристрій для спрямованої 

передачі світлової енергії. Найбільш поширений скляний 

волоконний світловод, що представляє собою тонку нитку, 

серцевина якої має показник заломлення більший, ніж 

оболонка. Світло у світловоді поширюється внаслідок 

повного внутрішнього відбивання від  межі розділу. 

Волоконні світловоди слабко поглинають енергію і майже не 

викривляють інформацію. 

          

                              
  Поелементна передача зображення волоконними деталями:  

1. – зображення на вході; 

2. – світлопровідна жила; 

3. – ізолююча прокладка; 

4. мозаїчне зображення на виході. 

- Томографія – метод неруйнівного пошарового 

дослідження внутрішньої структури об’єкту (органів людини, 

промислових виробів) шляхом багаторазового його різними 

видами випромінювань в різних  напрямах, кількість яких 
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досягає 10 - 10
6 

За  допомогою томографії отримують 

зображення шарів товщиною до 2 мм. Обробка сигналів 

виконується на ЕВМ.  

 

-  Томограф 

Суть томографії 

полягає у взаємодії 

випромінювань з 

речовиною. За типом 

випромінювання 

томографію 

розрізняють: 

- електромагнітну 

(рентгенівську, 

гамма-томографію, 

магнітну); 

- ядерно-

магнітно-резонансну; 

- пучкову (протонну); 

- ультразвукову. 

У медицині завдяки високої точності і відносної безпеки 

отримала застосування ядерно-магнітно-резонансна 

томографія, що 

застосовує 

діапазони 

надвисоких частот. 

                 

 

- Лазер – 

оптичний 

квантовий 

генератор, 

підсилювач світла 

внаслідок 

вимушених 

випромінювань, джерело оптичного когерентного 

випромінювання, характеризується високою спрямованістю і 

значною густиною енергії. Розрізняють газові, рідинні та 

твердотілі лазери. У лазері відбувається перетворення різних 

Томограмма 

головного 

мозку людини.
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видів енергії  в енергію лазерного випромінювання. Лазери 

отримали широке застосування у наукових дослідженнях, 

практичній медицині. За допомогою лазерів здійснюють 

складні хірургічні операції на мозку. Лазер використовують в 

онкології. Потужний лазерний промінь відповідного діаметру 

ліквідує злоякісну пухлину. Лазери також використовують для 

корекції зору, заживлення ран. 

 

 

             

Лазер у дії

 
 

Потужними лазерними імпульсами припаюють сітківку ока 

та виконують інші офтальмологічні операції. Лазерні 

офтальмологічні операції займають декілька хвилин і не 

Використання лазера у дослідженнях та хірургії ока. 
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потребують довгого перебування хворого у лікарні. Методи 

лазерної хірургії дозволили зменшити сліпоту, викликану 

діабетом, на 60%.     

- Під час операцій виникає неприємна  та небезпечна 

перешкода – кровотеча, яка послаблює огляд операційного 

поля та призводить до знекровлення організму. На допомогу 

хірургу були створені мініатюрні генератори 

високотемпературної плазми – плазмові скальпелі. 

Плазмовий скальпель працює на інертному газі (аргон) під 

тиском 300 - 1000 Па від джерела постійного струму 

потужністю 300- 400 Вт. Скальпель розтинає тканину, кістки 

без крові. Рани після операції загоюються швидше. 

- У медицині широко використовують прилади і апарати, 

здатні замінити на певний час людські органи. На даний час 

медики використовують: 

- Апарати штучного кровообігу. Штучний кровообіг – це 

тимчасове вимкнення серця з кровообігу і здійснення 

циркуляції крові в організмі за допомогою апарату штучного 

кровообігу. Використовують під час операцій на серці та 

аорті. 

- Гемодіаліз – метод лікування гострої та хронічної 

ниркової недостатності за допомогою апарату «Штучна 

нирка». 

 

                 

- Кавітацією називають процес утворення порожнин 

(бульбашки), заповнених газом або парою, який відбувається в 

рідини в результаті пониження тиску (гідродинамічна 

Аппарат для штучної вентиляції легенів
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кавітація) або проходження акустичної хвилі (акустична 

кавітація). Бульбашки збільшуються в розмірі й вибухають, 

виділяючи велику кількість енергії, яка володіє руйнівною 

силою. Однак ця руйнівна сила, яка завдає чимало проблем 

судновим гребним  гвинтам, насосам  і турбінам, вже давно й 

успішно використовується на благо людського здоров'я. 

Нефрологи знайшли застосування кавітації для дроблення 

каменів у нирках, стоматологи для видалення зубного каменю, 

отоларингологи для лікувальних інгаляцій. І тільки зовсім 

недавно фізика прийшла на допомогу індустрії краси. 

Металургійна промисловість 
- В сучасній металургійній промисловості 

використовується дуговий розряд у дугових електропечах. 

Складається така піч з металевого кожуха розміром у кілька 

метрів, викладеного зсередини вогнетривкою цеглою. Через 

отвори у кришці печі пропускаються вугільні або графітові 

електроди. Дуга горить між електродами й металом. В дугових 

печах виплавляють сталь, 

чавун, бронзу та інші 

метали.  

Для дослідження внутрішньої 

будови та виявлення дефектів 

металевих деталей, тріщин у 

рейках, перевірки якості 

зварних швів використовують 

рентгенівське 

випромінювання, яке має велику проникну здатність. Цей 

метод називають рентгенівською дефектоскопією. 

Рентгенівська дефектоскопія ґрунтується на зміні поглинання 

рентгенівського проміння у виробі, коли в ньому є порожнини 

чи сторонні домішки.  
- Велике значення має метод мічених атомів в металургії. 

Застосовуючи радіоактивний фосфор, можна швидко 

довідатися під час плавки сталі, наскільки повно пройшло 

очищення металу від фосфору - однієї з найбільш шкідливих 

домішок. Раніше хімічний аналіз на фосфор тривав близько 30 

хвилин, і весь цей час метал понад норму витримувався в 

мартенівській печі, знижуючи її продуктивність. Тепер же, 
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вимірюючи радіоактивність шлаку, в який переходить фосфор, 

аналіз здійснюється безперервно, що дозволяє значно 

скоротити час плавки і підвищити продуктивність печі. 

Можна виявити походження забруднення металу, якщо 

додавати різні радіоактивні ізотопи у вогнетривкий матеріал, з 

якого виготовлена ванна мартенівської печі, в футеровку 

розливного ковша та інші місця. Визначаючи характер 

радіоактивності виплавленої сталі, можна знайти, з якого 

місця потрапили в сталь радіоактивні ізотопи, і легко усунути 

джерела забруднень. Щоб дізнатися вагу сталі в розливному 

ковші, достатньо додати в нього трохи радіоактивних ізотопів, 

атоми яких рівномірно розподіляться по розплаву, і кожен 

грам металу буде давати випромінювання певної 

інтенсивності. За загальним випромінювання розливного 

ковша можна дізнатися кількість усього гарячого металу. 

Впускаючи в домну разом з повітрям радіоактивний газ, 

металурги вивчають рух газів в процесі доменної плавки. Ці 

дослідження дають дуже важливі для теорії доменної плавки 

відомості. Так вивчається зв'язок процесу відновлення металу 

з руди й шлакоутворення з рухом газів у печі. 

 

Нанотехнології  
- В побуті. Останнім часом вчені виявляють великий 

інтерес до "нановорсистого" покриття, що складається з 

безлічі "волосків" нанометрових розмірів (у десятки - сотні 

тисяч разів тонше людського волосся). Такі поверхневі 

структури завдяки сильно розвиненому рельєфу здатні 

багаторазово посилювати як гідрофобні, так і гідрофільні 

властивості матеріалів. 

Приміром, китайські вчені нещодавно змайстрували 

"наноковер" - матеріал, поверхня якого утворена густо 

розташованими "ворсинками" діаметром всього 50-150 

нанометрів. Відомо, що оксид цинку, з якого "витканий" диво-

килим, має здатність переходити з гідрофобного в гідрофільні 

стан під дією ультрафіолету. Ефект пов'язаний з 

накопиченням заряду в поверхневому шарі напівпровідника 

під дією опромінення. У темряві поверхневий заряд поступово 

стікає (приблизно за тиждень), і оксид цинку відновлює 
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притаманну йому "водобоязнь". Наявність "нановорсинок" 

багаторазово посилило властивості напівпровідника, 

розширивши діапазон перемикань "наноковра" від 

супергідрофобного до супергідрофільного стану. Таке 

покриття могло б знайти масу застосувань у промисловості і 

господарстві, якщо б не один недолік - занадто великий час 

зворотного перемикання.  

- А ось учені з Bell 

Labs (дослідного 

відділення американської 

фірми "Lucent 

Technologies") пішли 

трохи іншим шляхом, 

виростивши ворсисту 

наноструктуру, названу 

ними "нанотрава", на 

платівці кремнію. Якщо в 

китайському "наноковрі" ворсинки розташовані зовсім 

хаотично, трохи відрізняються за розмірами і стирчать в різні 

боки, то американський "наногазон" приголомшує уяву своєю 

суворо регулярною структурою. У дослідних зразках 

"нанотравинки" кремнію представляли собою акуратні 

стовпчики діаметром 350 нм і висотою 7 мікрон (0,007 мм). 

Відстань між стовпчиками було суворо фіксовано і становило 

на різних зразках від 1 до 4 мікрон. Легко здогадатися, що 

матеріал виявився супергідрофобним: краплі рідини, що впали 

в "нанотраву", буквально повисають у повітрі. Площа 

торкання кульок рідини з "нанотравою" дуже мала 

(контактний кут близький до 180 °), тому вони надзвичайно 

рухливі - найменший нахил поверхні призводить до їх 

швидкого скачуванню. "Наногазон" знадобиться не лише для 

створення супергідрофобних самоочисних покриттів. 

Виявилося, що його змочуваністю можна легко керувати. 

- В тваринництві. Біологічні наночіпи допоможуть 

проводити діагностику соматичних та інфекційних 

захворювань, у тому числі видову ідентифікацію збудників 

особливо небезпечних інфекцій і токсинів отримані матеріали 

з наночастинками срібла, що володіють антибактеріальними 

властивостями. Їх можна застосовувати в медицині для 

 
Кремнієва "нанотрава", "вирощена" 

американськими дослідниками на 

підкладці з чистого кремнію. Густота 

"газону" визначається умовами 

травлення. Знімок цієї дивно правильної 

структури зроблений за допомогою 

скануючого електронного мікроскопа. 
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боротьби зі стафілококами та іншими бактеріями у вигляді 

фарб, безхлорних засобів дезинфекції, перев'язувальних 

матеріалів, лаку для покриття катетерів і т.д. Такі матеріали 

використовують у сільському господарстві, наприклад в 

доїльних апаратах, вирішують 

проблему забруднення фільтрів 

будь-яких кондиціонерів. 

Напрямки використання 

нанотехнологій в сільському 

господарстві пов'язані з 

відтворенням 

сільськогосподарських видів, 

переробкою кінцевої продукції та 

покращенням її якості. Нанотехнології вже використовують 

для знезаражування повітря та різних матеріалів, в тому числі 

кормів і кінцевої продукції тваринництва; обробки насіння і 

врожаю з метою його збереження. Їх застосовують при 

стимуляції росту рослин; лікуванні тварин; поліпшення якості 

кормів. Є досвід впровадження цих технологій для зменшення 

енергоємності виробництва, оптимізації методів обробки 

сировини і збільшення виходу кінцевої продукції; розробки 

нових пакувальних матеріалів, що дозволяють довго зберігати 

кінцеву продукцію. Більшість з них пов'язана з харчовою 

промисловістю, з  

використанням наноматеріалів для упаковки їжі або 

визначення і, в окремих випадках, нейтралізації небезпечних 

токсинів, алергенів або патогенів. Розвиваються проекти по 

створенню й поліпшенню харчових добавок, отриманню 

рослинної олії з нанодобавкамі, які перешкоджають 

надходженню холестерину в кров ссавців. 

Інші спрямовані на розвиток більш ефективних і 

средосберегающіх агротехнологій. Наприклад, використання 

наноматеріалів для очищення вод у агроекосистемах. Чи їх 

застосування для переробки відходів рослинництва в етанол. 

У тваринництві розробляють методи використання 

нанодобавок з метою зменшення доз ростових факторів і 

гормонів, нейтралізації патогенів на ранніх стадіях їх контакту 

з тваринами.      
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- Використання нанотехнологій в овочівництві. 

Моніторинг розроблених нанотехнологічних процесів і 

наноматеріалів підтверджує, що застосування нанопрепаратів 

в рослинництві забезпечує підвищення стійкості до 

несприятливих погодних умов і збільшення виходу готової 

продукції. Майже для всіх технічних і продовольчих культур - 

картоплі, зернових, овочевих, плодово-ягідних, бавовни і 

льону показники врожаю збільшилися в 1,5-2 рази. 

Нанотехнології вже активно впроваджуються при 

післязбиральної обробки соняшнику, тютюну та картоплі, 

зберіганні яблук в регульованих середовищах, озонуванні 

повітряного середовища. У світлі останніх відкриттів 

нанотехнологій була вивчена біологічна роль кремнію в живих 

організмах і вивчена біологічна активність органічних сполук 

кремнію - сілатранов. Сілатрани, що є клітинним утворенням і 

містять кремній, надають 

фізіологічну дію на живі 

організми на всіх етапах 

еволюційного розвитку від 

мікроорганізмів до людини. 

Застосування 

кремнеорганічних 

біостимуляторів у 

рослинництві дозволяє підвищити холодостійкість, 

витривалість до спеки і посухи, допомагає благополучно 

вийти з стресових погодних ситуацій (поворотні заморозки, 

різкі перепади температури і т. д.), підсилює захисні функції 

рослин до хвороб і шкідників. Препарати знімають 

пригнічуючу, седативну дію хімічних реагентів по захисту 

рослин при комплексних обробках. Суперсучасний напрямок 

нанобіотехнології (нанотехнології в біології) в рослинництві - 

це створення культурних рослин, особливо стійких до комах- 

шкідників. 
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- Біологічно 

активні добавки 
(БАД), 

розроблені з 

застосуванням 

нанотехнологій - 

так звані 

наноцевтіки 

(nanoceuticals), 

властивості яких націлені на потужне посилення можливостей 

організму від посилення засвоюваності активних компонентів 

їжі і до поліпшення розумової діяльності та можливості 

сконцентруватися, є родзинкою сучасного ринку. 

Охорона праці 
- Для запобігання нещасних випадків та 

аварій на виробництві використовують 

фотоелементи. У цеху заводу фотоелемент 

майже вмить зупиняє потужний прес, якщо 

рука людини потрапить у небезпечну зону. 

- Одяг для пожежників, виготовлений 

на основі напруженого полімеру - 

тефлону, надовго та надійно захищає від 

вогню. З такого ж матеріалу виготовляють 

форму для військових для роботи в умовах 

холодного клімату.  

 

Охорона навколишнього середовища 
- Досягнення фізики 

дозволяють розв’язати завдання 

охорони навколишнього 

середовища, починаючи від 

розробки методів виявлення 

забруднень до вирішення 

конкретних завдань. Плазмова 

фізика замінила традиційні 

методи згоряння вугілля та 

використовується для більш 

повного вилучення металів з рудних копалин. Фундаментальні 



41 

 

дослідження в лазерній фізиці та комп’ютерних технологій 

привели до створення різних ефективних методів контролю 

забруднення навколишнього середовища. Досягнення в галузі 

матеріаловедення та проектування дали нові ефективні методи 

отримання енергії та утилізації відходів. 

- Явище електризації тіл під час їх дотику знайшло 

використання для охорони навколишнього середовища. Явище 

притягання легеньких дрібних предметів наелектризованими 

тілами використовується в будові електричних фільтрів для  

очищення диму від дрібних частинок попелу на теплових 

електростанціях і великих заводах. У димоході 

встановлюється сітка, якій надається певний електричний 

заряд. Проходячи крізь сітку, частинки попелу електризуються 

і притягуються до великих металевих пластин, на які 

подається заряд протилежного знаку або  які заземлюються. 

Осілий на пластини попіл потім зчищають. Електрофільтри 

встановлюють в цехах, де розмелюють цемент і фосфорити, на 

хімічних заводах. Одночасно з очищенням повітря 

електрофільтри не допускають даремних втрат цінних 

речовин.  

- Для дистанційного контролю атмосфери використовують 

лазери та комп’ютери. Чутливість сучасних методів складає 

близько 10
-10

 %. 

- Забруднення Світового океану - один з аспектів загальної 

проблеми забруднення водного середовища. До числа 

головних джерел забруднення океану необхідно  віднести: 

нафту, побутові та сільськогосподарські стоки, 

радіоактивні речовини.  
- Одним з показників забруднення води є зміна її 

температури. 

Вимірювання температури водної поверхні здійснюється 

активними радіолокаційними методами з використанням 

радіолокаторів. Температура водної поверхні фіксується 

детектором з точністю, що не перевищує ± 0,5 "С. 

Вимірювання температури проводять радіояркісним 

методом, заснованим на вимірі тепла, випромінюваного 

водним середовищем, за допомогою радіохвиль від видимого 
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(400-760 нм) до метрового діапазону, потужність 

якого перетвориться в температуру. 
- До числа найбільш шкідливих хімічних забруднень 

Світового окену відносяться нафта і нафтопродукти. Кількість 

що надходить за рік у Світовий океан нафти оцінюється в 5-10 

млн т. Особливо високий вміст нафтопродуктів 

у прибережних зонах і в великих, щодо малорухомих районах 

океану,  куди вони заносяться течією. Нафтові забруднення 

поверхневих вод підлягають дистанційного контролю, за 

допомогою якого визначають площу покриття, товщину шару, 

зразковий хімічний склад,   просторово-часову динаміку цих 

параметрів. 

Найбільш перспективними дистанційними позаконтактними 

методами контролю  нафти є лазерний флюоресцентний, 

радіометричний та деякі  інші. Лазерний флюоресцентний 

метод заснований на поглинанні нафтової  плівкою світлового 

потоку (оптичних хвиль), що випускається лазером, і появи 

над поверхнею плівки світіння, 

яке приймається датчиком в 

вигляді спектрів світіння, 

причому спектри свічення 

різних фракцій нафти (легких, 

важких) характеризуються 

різними довжинами хвиль. 

Добре зарекомендували себе пристрої для виявлення всіх 

видів масел, які попадають у море.  В умовах ясної погоди 

використовують інфрачервоний датчик, який працює в 

спектральному інтервалі 8-14 мкм.  
- Більш ефективні двигуни та нові легкі матеріали для 

турбін зменшили витрати на 90% в порівнянні з 1981 роком. 

Вартість енергії, отриманої на вітряних електростанціях стала 

конкурентноздатною з тепловими електростанціями. 
- У 1996 році випущено легкий автомобіль Dodge Ram 

Pickup, у якому використовувалось альтернативне паливо. 

- Геофізичні методи, що використовують для контролю 

радіоактивності, дозволили знизити вартість захоронення  

радіоактивних відходів. 
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- За програмою Агентства з охорони навколишнього 

середовища створено нові технології утилізації відходів, які 

дозволили зменшити витрати на сотні мільйонів доларів. 

 

Побут 
- Існування капілярних явищ слід враховувати у побуті. 

Застосування рушників, серветок, гігроскопічної вати, марлі, 

промокального паперу тощо можливе лише завдяки наявності 

в них капілярів. 

- Тефлон, розроблений внаслідок досліджень полімерів, 

використовують для покриття у кухонному посуді, для 

виготовлення коврових покриттів зі стійким окрасом, одягу та 

матеріалів для трансплантації органів. 

- Вивчення нанокристалів, розмір яких складає близько 

одної мільярдної частини метра дозволило створити більш 

ефективні сонцезахисні крема та вдосконалену косметику. 

- Для покриття лез бритв новим тонкоплівочним 

матеріалом застосовуються методи, розроблені фізиками при 

вивченні плазми. Використовуються лазерні методи зміцнення 

матеріалу та системи комп’ютерного зору для контролю за 

якістю виробу. 

 

Сільське господарство 

- У насінні, як і в інших організмах, постійно відбуваються 

численні біохімічні реакції. Навчившись керувати ними, 

можна програмувати потрібні якості рослин. Інструментом 

такого управління і служить 

зовнішнє магнітне поле. У 

приміщенні встановлено один 

над одним два так званих кільця 

Гельмгольца - скручені в джгути 

проводи.  При включенні їх в 

електромережу виникає 

магнітне поле, яке 

характеризується певною 

індукцією. Воно-то й надає 

посівному матеріалу задані властивості.  
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- Відомо, що внаслідок дифузії будь-яка плівка пропускає 

гази. Однак для газорозподілу придатні тільки надтонкі 

полімерні плівки. На основі такої тонкої плівки-мембрани 

створено промислове обладнання. Воно може ефективно 

служити газорозподілу, наприклад збагачення повітря киснем 

або азотом. Блок автоматичного регулювання середовища 

(БАРС), створює умови для тривалого зберігання - від урожаю 

до врожаю - овочів, картоплі, плодів та інших 

сільгосппродуктів у свіжому вигляді, практично без втрат.  

- Учені давно мріяли про можливість «помітити» атоми так, 

щоб можна було стежити за їхнім рухом. Зараз з успіхом 

застосовуються «мічені атоми» в науці, техніці і в сільському 

господарстві.  «Мічені атоми» - це атоми радіоактивних 

ізотопів, ядра яких випускають α, β -частинки або γ-промені.  

- Це випромінювання дозволяє виявити мічені атоми серед 

звичайних атомів за допомогою особливих лічильників або 

фотоплівки, на якій вони залишають чорний слід.  

Розглянемо ряд 

конкретних прикладів. 

Для підвищення 

врожайності 

сільськогосподарських 

культур важливе 

значення має 

підживлення рослин. До недавнього часу вважали, що 

мінеральні солі надходять в рослини через коріння. А не 

надходять вони через листя? Як це перевірити? На допомогу 

прийшли «мічені атоми». Підгодовуючи рослини фосфором, 

що містить радіоактивний ізотоп фосфору, вчені виявили, що 

добриво, нанесене на лист рослини, дійшло до плода набагато 

швидше, ніж добриво, яке було внесено в грунт і йшло від 

коріння до плоду. Застосовуючи позакореневу підживлення 

(шляхом обприскування листя) бавовнику фосфором, 

домагаються того, що зав'язі не опадають. Пізнє позакореневе 

підживлення цукрових буряків - хороший засіб підвищення 

цукристості коренеплоду. За допомогою «мічених атомів» 

вчені встановили дію препаратів, що прискорюють ріст 

рослин, визначили, які добрива потрібні рослині на тих чи 

інших грунтах.  
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У дослідженнях за допомогою «міченого вуглецю» 

з'ясувалося, що вуглекислий газ поглинається листком 

рослини не тільки на світлі, як 

думали раніше, але і в темряві. 

Але так як в темноті не 

відбувається руйнування молекул 

води, то й процес фотосинтезу 

при цьому не здійснюється. 

Раніше припускали, що існує 

тільки один шлях проникнення 

вуглекислого газу в рослину - 

через листя з атмосфери. За 

допомогою радіоактивних 

ізотопів тепер встановлено, що вуглець може надходити в 

рослину не тільки з атмосфери через листя, але і з грунту 

через коріння.  Це враховується при раціональному внесенні 

добрив. Дуже швидко фосфор надходить до рослин на грунтах 

з глибокою оранкою, заправлених органічними та 

мінеральними добривами, значно повільніше - при більш 

дрібній оранці без внесення добрив.  

Важливе значення «мічені атоми» мають у дослідженнях з 

боротьби зі шкідливими комахами та хворобами рослин. Так, 

мухи були підгодовані цукром з домішкою радіоактивного 

фосфору. Потім вони були пущені в один з будинків села. До 

кінця того ж дня «мічені мухи» були виявлені у всіх будинках 

цього села, а на наступний день вони вже знаходилися в хатах 

сусідніх населених пунктах на відстані 3 км. Таким же шляхом 

вдається вивчити швидкість і напрямок руху інших шкідливих 

комах, що полегшує вироблення заходів боротьби з ними.  

За допомогою радіоактивного («міченого») фосфору виявлено 

цікаве явище в природі. Виявляється, у дубовому лісі 

зростаються корінням по 30 і більше дерев, утворюючи 

загальну кореневу систему. Нею пересуваються не тільки 

поживні речовини, але і збудники захворювань лісу. Тепер 

стало ясно, чому в дубовому лісі одночасно захворює багато 

дерев. 

За допомогою «мічених атомів» стежать за рухом поживних 

речовин в організмі тварини, дізнаються їх дію.  

Щоб  простежити, як далеко йдуть у море мальки, вирощені на 
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рибозаводів, їх поміщають на деякий час у воду, що містить 

радіоактивний фосфор. Фосфор надходить в організм мальків. 

Після цього малюків випускають у море. Перевіряючи улови 

риби, проведені в різних місцях моря, можна знайти рибу, 

«мічену» атомами.   

Радіоактивне випромінювання (γ-промені) все ширше 

починають застосовувати для знищення шкідливих 

мікроорганізмів. Опромінені фрукти, овочі, молочні продукти 

зберігаються без порчі тривалий час. Опроміненням 

стерилізують консерви. Цей спосіб простіше старого способу 

стерилізації шляхом нагрівання, зручний для масового 

виробництва і обіцяє дати економію коштів. Картопля, 

опромінена γ-променями, не псується і не проростає більше 

року. Застосовуючи передпосівну обробку насіння розчинами 

солей радіоактивних ізотопів, підвищують їх схожість і 

піднімають врожай на 17-20%. Радіоактивним 

випромінюванням вбивають шкідливих комах. Небезпечним 

паразитом свиней є тріхіни - хробаки, які, потрапивши в 

організм людини при вживанні свинячого м'яса, 

розмножуються і викликають важке захворювання. 

Радіоактивна обробка знешкоджує свинину. На 

птахофабриках опромінюють яйця. Завдяки цьому з кожних 

100 яєць в результаті інкубації виводиться в середньому 97 

курчат (на 7 штук більше, ніж без опромінення). Крім того, 

кури, опромінені в зародку, несуться частіше.  

За допомогою впливу випромінювання отримані нові сорти 

гороху, гірчиці, томатів, ячменю, стійкі проти вилягання і 

вирізняються підвищеною врожайністю.  

Опромінення рослин малими дозами в період вегетації, 

передпосівне опромінення насіння, внесення добрив 

радіоактивних особливо важливо для тих кліматичних зон, де 

необхідно прискорене дозрівання врожаю.  

Широкі можливості відкриваються при використанні 

радіоактивних речовин для створення приладів та засобів 

автоматики в землеробстві. За допомогою радіоактивного 

випромінювання можна зробити точне вимірювання тягового 

зусилля трактора, тягових опорів сільськогосподарських 

машин. Джерело γ-випромінювання поміщають у герметично 

закриту коробку, встановлену між трактором і робочої 
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машиною. Рухома-кришка утримується сильною пружиною і 

відкривається в тій чи іншій мірі, в залежності від тягового 

зусилля трактора.  

Інтенсивність γ-випромінювання, що проходить через отвір, 

що утворився, реєструється особливим лічильником. Цей 

метод дозволяє отримати безперервний запис тягових зусиль.  

Застосування розповсюдженого нині методу боротьби з 

шкідливими комахами шляхом використання отрутохімікатів 

пов'язане з рядом незручностей, зокрема забрудненням 

навколишнього середовища, застосуванням спеціальних 

заходів захисту обслуговуючого персоналу та ін. 

Вченими розроблені інші методи боротьби. Для радіаційної 

дезінсекції застосовуються, наприклад, гамма-установки з 

кобальтом-60, що забезпечують повне знищення личинок,  

яєць і лялечок шкідливих комах, а також різке скорочення 

тривалості життя дорослих особин.  

Останнім часом роботи з радіаційного дезінсекції зерна 

проводяться також з використанням потоку електронів, 

розігнаних за допомогою прискорювачів. У 1980 р. вперше в 

світі створена і введена в експлуатацію промислова установка 

на Одеському портовому елеваторі для радіаційного 

дезінсекції зерна продуктивністю 200 т / г.  

- Для визначення густини молока застосовують лактометр 

(рис. 45). Густина молока 

визначається зазвичай при 

температурі 20 ° С. Молоко 

важче води, тому що в 

ньому містяться білки, солі 

та молочний цукор. Густина 

його в залежності від 

жирності коливається в 

межах від 1,015 до 1,032 г / 

см 
3
. Лактометр має дві шкали: верхню з поділками від 0 до 30 

° С для з вимірювання температури і нижню - для визначення 

густини молока. Молоко наливають у циліндр, висота якого 

рівна висоті лактометра, в молоко занурюють лактометр і по 

його нижній шкалі визначають густину. 
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- Лазерний аналізатор. 

Новій сільській професії - 

контролер зрошуваних полів 

- «навчили» лазер. Вдалося 

встановити, що 

випромінювання оптичного 

квантового генератора-

лазера, що проходить через 

приземний шар повітря, 

досить відчутний до змін 

вологості, температури грунту і рослин. За цими змінами 

можна з точністю судити про стан рослин на зрошуваному 

масиві. На цьому принципі діє лазерний аналізатор. Установка 

здатна за 10 хв виконати добову роботу комплексної 

лабораторії - отримати узагальнений (грунтовий, 

фізіологічний, агрометеорологічний) показник мікроклімату 

ниви, причому не в одній її точці, а на всій площі. Включення 

лазерних установок в 

автоматизовані системи 

управління процесами зрошення 

дозволить забезпечити найкращий 

режим життєдіяльності рослин та 

витрати води.  

- Шкідники-комахи завдають величезної шкоди сільському 

господарству і для боротьби з ними зазвичай застосовують 

хімічні засоби. Виявилося, що 

електричне світло дає прості і 

надійні способи боротьби з 

комахами. 

По  провідникові 

пропускають струм високої 

напруги (1600-4000 В), що 

отримується за допомогою 

трансформатора. Комахи, 

зацікавлені в нічний час 

світлом лампи, стикаються з 

проводом високої напруги  та 

гинуть. Такі світильники 

встановлюються перед тваринницькими приміщеннями як 
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точки чергового освітлення, а також у са- 

дах і городах. Найпростіша винищувальна установка 

складається з електролампи, прикритою зверху відбивачем, 

під яким знаходиться таз з водою. На поверхні води різко 

виділяється відбите зображення світної нитки. На це 

зображення летять комахи, вдаряються об поверхню води і 

тонуть.  

- Ультразвуковий імпульсний генератор УГІР-70М 

застосовується для запобігання утворення накипу в парових 

котлах низького тиску, широко використовується на 

тваринницьких фермах і комплексах для нагрівання води і 

запарювання кормів. Очищення котлів механічним і хімічним 

методами трудомістка і дорога справа. Застосування ж 

ультразвуку полегшує і здешевлює ці операції, дозволяє 

економити паливо.  

- Замочені для посіву насіння дині, кабачків обробляються 

протягом 3 хв ультразвуком. Внаслідок цього дині 

дозрівають на 8 днів раніше, а їх урожай на 25% вище, ніж без 

обробки. Після ультразвукової обробки на 20% підвищується 

врожайність помідор, вміст вітаміну С в плодах збільшується 

в 1,5 рази, а цукристість зростає на 2%.  

Насіння бавовни під дією ультразвуку за 4-5 хв добре 

оголюються. Це дає можливість ввести в них мікроелементи. 

Завдяки цьому повністю знищуються збудники хвороб, 

активізуються ферменти, помітно 

підвищуються швидкість 

проростання і холодостійкість 

насіння. Бавовна дозріває на місяць 

раніше, і його врожай у 1,5 рази 

вище.  

- Ультразвук застосовують для 

боротьби з комахами. Ультразвукові коливання частотою 50 

кГц - вороги гусениць. Почувши ці звуки, гусениці залишають 

поле. Коливання з частотою 200 кГц руйнують дихальні 

органи личинок комарів, і вони гинуть.  

- Розглянемо кілька прикладів застосування магнітів і 

електромагнітів у сільському господарстві. 

На млині швидко струмує по жолобу золотисті зерна пшениці. 

Вони повинні надійти в млинові жорна для розмелювання. А 



50 

 

що якщо разом із зерном випадково потрапить цвях, гайка або 

шматочок заліза? Це може зіпсувати машину. Потрапили в 

борошно залізну тирсу можуть бути причиною серйозного 

захворювання людини. Щоб цього не сталося, на сторожі 

стоїть сильний електромагніт. Він чіпко тримає залізні 

предмети, не пускаючи їх у машину.  

- На деяких тваринницьких фермах сипучі корми (зерно, 

борошно, макуху, висівки та ін) для очищення їх від 

випадкових металевих частинок пропускають тонким шаром 

через похилий канал, де встановлено постійні дугоподібні 

магніти або електромагніти. У таких каналах поміщають до 15 

дугоподібних магнітів. Аналогічні магнітні очисники 

(сепаратори) широко застосовуються в харчових, 

комбікормових підприємствах. Дугоподібний магніт, 

встановлений у нижній кришці картера гідропідйомника 

трактора, притягує сталеві та чавунні частинки і таким чином 

сприяє очищенню масла від шкідливих домішок, що 

викликають знос тертьових деталей машини. 

- 120-міліметровий цвях, кілька гострих обривків дроту, 

гайка, шайба та ще певний металевий мотлох - важко, мабуть, 

приховати здивування, коли на твоїх очах все це витягується з 

сітки (передшлунка) корови. На цю операцію витрачається не 

більше 10 хв. З 74 обстежених в цей день корів у 43 витягли 

гострокінцеві металеві предмети, 

небезпечні для життя тварин. І не будь 

магнітних зондів, сконструйованих 

кандидатом ветеринарних наук І. А. 

Телятніковим, ці тварини, найімовірніше, 

загинули б від так званого травматичного 

перикардиту. Прилад, створений ним, 

ефективний і простий. Його вводять в 

передшлунок і вже через 2-3 хв витягують 

з металевим «уловом», приставшим до 

магнітної головки, що має утримуючу силу 

3000 Н. Це дає можливість очистити корм 

від гострих предметів, які можуть глибоко 

проникнути у тканину тварин, навіть у навколосерцеву сумку . 

- У трав - конюшини, люцерни і т. п., як і у злакових, є свої 

бур'яни, висівати насіння яких разом з насінням трав не 
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можна, їх треба відокремити один від одного. Бур'яни, 

зазвичай супутні культурним травам, - це лобода, повитиця, 

горицвіт, хлопавка, подорожник. Їх насіння відрізняються від 

насіння конюшини і люцерни тільки шорсткою поверхнею. 

Насіння очищають в електромагнітній насінняочисній машині 

СМЩ-04  Основою машини є порожнистий латунний 

обертається на осі циліндр 1, усередині якого знаходиться 

нерухомий електромагніт 2, що живиться постійним струмом. 

Суміш насіння конюшини, бур'янів і залізного порошку зі 

скрині надходить по жолобу на обертовий барабан і потрапляє 

в сильне магнітне поле, створюване електромагнітом. Насіння 

конюшини, що не мають на своїй гладкій поверхні залізного 

порошку, не притягуються до барабана і падають в ящик А. 

Насіння бур'янистих трав, вкриті залізним порошком, 

притягуються до циліндра і захоплюються ним. Вийшовши з 

сильного магнітного поля, вони потрапляють в ящик Б. Так 

відокремлюються сміттєві насіння від насіння конюшини. 

Залізний порошок потім використовують ще не раз 

(попередньо його відокремлюють від бур'янів просіюванням). 

Подача машини 0,4 т / год, споживана потужність 5 кВт. 

Служба погоди 
- Радіолокацію широко використовують у службі погоди. 

За допомогою локаторів спостерігають метеори у верхніх 

шарах атмосфери. Служба погоди використовує локатори для 

спостереження  за  хмарами. 

- Вимірювання 

вологості 

здійснюють за 

допомогою 

спеціальних 

приладів, один з 

яких називають 

психрометром. 

Психрометр 

складається з двох 

термометрів: сухого 

і вологого. Через 

випаровування води вологий термометр зазвичай показує 
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нижчу температуру, ніж сухий: що нижча відносна вологість, 

то більша різниця показів термометрів. На основі цих показів 

за допомогою психрометричної таблиці визначають вологість 

повітря.  

Останнім часом отримує свій розвиток лазерний (лідарний) 

контроль атмосфери. Лазер - це прилад, що випускає 

світловий промінь дуже гострої спрямованості, тобто з дуже 

малою розбіжністю світлових променів.  

Принцип лазерного зондування атмосфери полягає в тому, що 

лазерний промінь при своєму поширенні розсіюється 

молекулами, частками,  неоднорідностями повітря, 

поглинається та змінює свої фізичні параметри   (Частоту, 

форму імпульсу та ін). З'являється світіння (флюоресценція), 

що дозволяє якісно і кількісно судити про ті чи інші 

параметри повітряного середовища (тиску, температурі, 

вологості, концентрації газів і т.д.). Лазерне зондування 

атмосфери здійснюється переважно в ультрафіолетовому, 

видимому та мікрометровом діапазонах. Використання 

 лазерів з великою частотою повторення імпульсів малої 

тривалості дозволяє вивчати динаміку швидко протікаючих 

процесів в малих обсягах   в значних товщах атмосфери. 

- Супутники з космосу контролюють стан атмосфери 

(наприклад, склад озону). За допомогою комп’ютера 

досліджують моделі атмосфери та прогнозують зміни в ній. 

Спорт      

- Футбол - одна з найбільш популярних спортивних ігор 

на нашій планеті. Серед 

вчених більше інших 

захоплювалися цією 

грою фізики. Досить 

згадати таких корифеїв 

науки, як англійці Ф. 

Астон і Е. Резерфорд, 

данець Н. Бор (свого 

часу він був навіть 

запасним воротарем 

збірної Данії з 
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футболу) і француз Ф. Жоліо-Кюрі. Всі вони - нобелівські 

лауреати. Чому серед вчених футбол найбільше привертав 

увагу саме фізиків? Перш за все тому, що для цієї гри 

потрібно мати високу швидкість реакції і мислення. До того ж 

футбол представляє собою яскраву і різноманітну 

демонстрацію такого поширеного в природі явища як удар, 

закони якого пояснює фізика.  

   З розвитком суспільства спортивні ігри удосконалюються, в 

тому числі і за рахунок кращого використання можливостей 

людського організму. Резерв розвитку футболу - використання 

в ігрових ситуаціях     досягнень біофізики та інших 

природничих наук. Розглянемо    наявні для цього передумови. 

Людський організм має в своєму розпорядженні 639 різних 

м'язів. Враховуючи можливості переміщення корпусу тіла, 

голови і кінцівок, людина за допомогою м'язів могла б 

вчинити 107 різних рухів, 

тобто мала б, як кажуть, 107 

ступенів свободи руху. 

Однак реалізувати одночасно 

всі ступені свободи не 

можна; космонавт, 

наприклад, в умовах 

невагомості і без скафандра 

може розпорядитися 39 

ступенями свободи, в той час 

як у скафандрі - лише 36. Від числа ступенів свободи, які 

людина може реалізувати, залежить спритність, з якою вона 

керує своїм тілом.  

Тренуючись з метою оволодіння великою кількістю ступенів 

свободи руху, футболіст набуває технічну перевагу над менш 

підготовленим супротивником. Оскільки, в м'язах людини 

відбувається пряме перетворення хімічної енергії в механічну 

(без стадії перетворення хімічної енергії в тепло - цей процес 

протікає в шлунку), м'язи мають високий ККД - близько 80-

90%, що значно вище ККД теплових машин. Але ККД всього 

організму складає лише 20%, оскільки його величину 

знижують малоефективні процеси в шлунку. Якщо ж людина 

підвищить до максимальної межі доцільність, чіткість і 

швидкість рухів (це добре роблять тварини-хижаки при нападі 
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на жертву), ККД може бути піднятий до 25% Відзначимо, що 

при високій чіткості та швидкості рухів чоловік протягом 

декількох секунд може розвивати з допомогою м'язів 

потужність, що перевищує середню потужність коня, однак 

при тривалій роботі м'язи втомлюються і зменшують віддачу. 

У підсумку за повний робочий день потужність людини може 

скласти приблизно лише 1 / 12 кінської сили. Ясно, що 

футболісти повинні враховувати у грі ці можливості 

людського організму. Для вдосконалення техніки роботи 

гравців з м'ячем, підвищення сили і точності удару 

застосовується швидкісна кінозйомка процесу взаємодії 

футболіста і м'яча; вона виявляє такі його фази, які не фіксує 

око, але які можуть виявитися корисними, щоб зробити цю 

взаємодію більш ефективною, наприклад для успішного 

виконання такого складного удару, як "сухий лист" (навісний 

удар з обертанням м'яча і з викривленням траєкторії його руху 

в горизонтальній або вертикальній  

площини в результаті обертання). Особливо слід сказати про 

важливість швидкості реакції у футболі. У першу чергу це 

відноситься до гри воротаря. Оцінити швидкість його реакції 

можна, знаючи, що для людей і багатьох тварин верхньою 

межею швидкості реагування служить час, необхідний 

нервовій клітці для прийому інформації, що становить 0,01 с; 

коли об'єкт зафіксований оком, мозок розпізнає його за час 

0,05 с . Відомо також, що один з головних біоритмів мозку (а-

ритм) припадає на діапазон частот 8-13 Гц або середню 

частоту ~ 10 Гц, якій відповідає період, що дорівнює 0,1 с; він 

характеризує пильнування мозку - такий його стан, коли він 

ще не вступив в роботу, але повністю до неї підготовлений. 

Таким чином, швидкість реакції воротаря може перебувати в 

межах 0,1-0,05 с. А оскільки миготіння очей здійснюється з 

частотою 0,2-0,5 Гц (це повільний процес в порівнянні з 

швидкістю реакції нервових клітин), воротар не  

повинен блимати при пробитті пенальті йому.  

-  Горнолижний спорт - один з видів спорту. Рух 

спортсменів багато в чому визначає сила земного тяжіння. 

Фізичні фактори, від яких залежить швидкість спуску: 1) сила 

тяжіння; 2) сила реакції схилу; 3) прискорення руху; 4) 

крутизна схилу; 5) аеродинамічний опір; 6) сила тертя лиж про 
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трасу. На рівнинній ділянці сила тяжіння врівноважується 

силою Р реакції опори N, на якій стоїть спортсмен. 

    Якщо горнолижник знаходиться на схилі, сила тяжіння Р і 

сила реакції опори , при 

додаванні дадуть скочуючу 

силу, в результаті з'явиться 

прискорення руху а. 

Одночасно виникають сила 

тертя Т і сила опору повітря. 

Щоб зменшити останню, 

спортсмен гнеться і його тіло 

приймає більш обтічну форму; одночасно зміщується центр 

ваги тіла.  

- Метання диска. Вже в Олімпійські ігри 776 р. до н. е.., 

де спортсмени змагалися в кількох видах спорту, входило 

метання диска. Герой античної міфології Геракл брав участь у 

змаганнях з метання диска. Метальники диска - великі люди - 

масою понад 100 кг, високого зросту, що володіють різкістю 

рухів. Ці параметри необхідні для дальніх кидків. При метанні 

диска спортсмен робить обертовий рух навколо осі свого тіла 

для того, щоб збільшити крутильний момент. 

    Техніка метання диска надзвичайно складна.  Метання 

проводиться з кола діаметром 250 см, обмеженого кільцем з 

твердого матеріалу. Сектор, куди відбувається метання, має 

кут 45 °, а вершина його знаходиться в центрі кола. Диск 

різної маси в залежності від того, 

для кого він призначений: для 

чоловіків - це 2 кг, для дівчат - 1 

кг. Дальність його польоту 

залежить в основному від 

швидкості і кута вильоту, а також 

від розташування його площині в 

польоті. На кут вильоту 

впливають швидкість і напрямок 

вітру; так, в безвітряну погоду оптимальний кут вильоту 

диска, який Метають чоловіки, знаходиться в межах -36-38 °, 

при метанні проти вітру він і може дійти до 30 °. 

     Диск дозволяється метати як з місця, так і з повороту. 

Поворот надає диску велику швидкість при вильоті (20-30 м / 
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с) і збільшує дальність польоту на 6-8 м. Щоб кидок вийшов 

вдалим, дискобол надає диску обертовий рух. Диск - це та ж 

дзига, тільки обертається він навколо своєї осі не на місці, а в 

польоті; на нього поширюється властивість дзиги зберігати в 

просторі напрямок, надане його осі обертання. Цю «упертість» 

дзиги і використовують метальники: як і дзига, обертовий 

диск набуває стійкість, що забезпечує успішність його 

польоту. 

- Настільний теніс 
- спортивна гра на с 

маленьким целулоїдним 

м'ячем невеликими 

ракетками. Основу цієї 

гри складає 

індивідуальна техніка. 

На столі довжиною 274 

см і шириною 152,5 см з сіткою посередині на висоті 15,25 см 

спортсмен показує свою майстерність: він повинен точно 

послати м'яч на іншу половину столу незалежно від того, 

близько чи далеко від сітки «приземлився» м'яч, посланий 

суперником , високо або низько він відскочив і який характер 

його обертання.Для того, щоб грати точно, необхідно знати, як 

утворюється траєкторія польоту м'яча, і вивчити її межі. 

Траєкторія польоту м'яча залежить насамперед від виду і сили 

удару гравця по м'ячу; зазвичай її характеризують висотою 

дуги і зоною гри. Дуга в процесі польоту м'яча під дією сили 

тяжіння та опору повітря поступово знижується. В ході гри 

гравець враховує фізику процесу: дальність польоту тіла, 

кинутого в повітрі під кутом в 45 °, максимальна; кут менше 

або більше 45 °, то дальність польоту менша. Ця 

закономірність має велике значення: вона допомагає зрозуміти 

взаємозв'язок між висотою дуги і дальністю польоту м'яча 

(зоною гри). На траєкторію польоту м'яча впливають зміни 

кута нахилу ракетки, величина прикладеної до неї сили, 

характер обертання і положення на ракетці відбитого м'яча. 
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- Біг. Бігуни з Африки 

вважають за краще виходити на 

стаєрські і навіть марафонські 

дистанції босоніж. Що це - 

примха?  

Дослідження, проведені нещодавно 

англійськими біомеханіками, 

показали, що тут є свій резон. 

Вчені встановили, що під час бігу 

босоніж згинання зводу ступні 

досягає 7 - 10 мм, у той час як 

кращі кросівки можуть 

забезпечити його лише в 5 - 6 мм. А це призводить до втрати 

20 - 30% м'язової енергії. Так що бігати босоніж енергетично 

вигідніше!  

 

Текстильна промисловість 
- У текстильній промисловості електризація ниток 

призводить до їх взаємного відштовхування, розщеплення, 

протягування (присипання) до поверхні роликів і веретен. 

Крім того, заряджена тканина 

чи пряжа притягує легенькі 

дрібні предмети і 

забруднюється. В сухому 

повітрі сильно електризуються 

аркуші паперу на 

поліграфічних підприємствах, 

злипаються і рвуться при 

розділенні, притягують до 

себе дрібні нитки, ворсинки, шматочки паперу, що також 

призводить до браку. До того ж між зарядженою тканиною чи 

аркушем паперу та іншими предметами може відбуватися 

електричний розряд, що може бути причиною виникнення 

пожежі.  

- За допомогою електричного поля нанесенням 

текстильного настригу або ворсу певної довжини на виріб 

виготовляють килими, штучне хутро, замшу, декоративні 

матеріали для оббивки меблів. Тільки електричні заряди 
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надаються не крапелькам фарби, а ворсинкам. Електричний 

заряд протилежного знаку подається на вкриту клеєм основу 

виробу. Під дією електричного поля заряджені ворсинки 

рухаються  до основи і втикаються  в шар клею. Готовий 

матеріал  залишається тільки висушити. 
 

Технології 
- Повне внутрішнє 

відбивання світла 
використовують у волоконній 

оптиці для передавання світла 

і зображення по пучках 

прозорих гнучких волокон – 

світловодів. Світловод – це 

циліндричної форми скляне 

волокно, вкрите прозорою 

оболонкою з меншим, ніж у 

волокна, показником 

заломлення. Використовуючи 

багаторазове повне відбивання, світло можна посилати по 

будь-якому 

(прямому чи 

криволінійному) 

шляху. Волокна 

набирають у 

пучки. При 

цьому по кожній 

волокнині 

передається 

якийсь елемент 

зображення. 

Пучки з волокон 

використовують 

у медицині для 

дослідження 

внутрішніх 

органів 

(введення звичайної лампочки спричинює небажане 
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нагрівання). З розвитком технології виготовлення довгих 

пучків волокон- світловодів зв’язок здійснюватиметься (навіть 

телевізійний) за допомогою світлових променів.  

- За допомогою інтерференції можна оцінити якість 

шліфування поверхні виробу з точністю до 1/10 довжини 

хвилі, тобто з точністю до 10
-6

 см. Для цього треба утворити 

тонкий прошарок повітря між поверхнею зразка і дуже 

гладкою еталонною пластиною. Тоді нерівності поверхні до 

10
-6

 см спричинять помітні викривлення інтерференційних 

смуг, що утворюються внаслідок відбивання світла від 

поверхні, яку перевіряють, і нижньої грані еталонної 

пластини. 
- Для виготовлення двигунів військових та пасажирських 

літаків використовують покриття з нових матеріалів, які 

мають велику витривалість до високих температур. 

- Підошви фірми NIKE  виготовляють з полімеру, 

розробленого для витривалого взуття та розрахованого на 

мільйони кілометрів.  

- Гнучкий полімер, що використовується в автомобілях, 

набагато міцніший за сталь, ще й не піддається корозії. 

- Плазмові покриття використовують у молочному 

посуді для дітей, велосипедах та дитячих іграшках. 

- Композити, розроблені для військових проектів, на 

даний час використовують в музичних інструментах, 

спортивному обладнанні, автомобілях та літаках. 

Транспорт 
- Комбінацію фотоелемента і реле використовують в 

метро для контролю проходження людей до станцій. Автомат 

спрацьовує (висуває 

перегородку), коли 

людина перетинає 

світловий промінь, не 

заплативши завчасно. 

Коли світло попадає на 

катод фотоелемента, то 

в колі виникає 

електричний струм, 

який приводить у дію 
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реле.  

- На фари та вітрові стекла автомобілів встановлюють 

поляроїди (поляризаційні 

фільтри), щоб усунути 

сліпучу дію фар зустрічних 

машин. Поляроїд – це 

прозора полімерна тонка 

плівка (0,1 мм) з дрібних 

штучних кристалів 

герапатиту, нанесена на 

целулоїд або скляну 

пластинку. Поляроїд 

пропускає світло лише в одній певній площині, тобто 

природне  світло перетворює в плоскополяризоване. Поляроїд 

на фарах і вітровому склі має пропускати коливання під кутом 

45˚ до горизонту. Тоді напрям світлових коливань зустрічної 

машини буде перпендикулярний до площини, в якій поляроїд 

пропускає коливання, і світло фар гаситиметься. 

Поляризоване світло даної машини після відбивання від 

дороги проходитиме через вітрове скло. Водій, дивлячись на 

дорогу через поляроїд, бачить відбите світло фар свого 

автомобіля, тобто бачить освітлену ним дорогу, але не бачить 

світла від фар зустрічного автомобіля,  забезпеченого також 

поляроїд ними плівками. Завдяки цьому водій виявляється 

захищеним від засліплюючої  дії фар зустрічного автомобіля 

- Для швидкого, економічного та якісного пофарбування 

автомобілів на конвеєрі використовують електризацію. 

Корпус автомобіля заряджають позитивно, а частинки фарби – 

негативно. Однойменно заряджені частинки фарби 

відштовхуються одна від одної, тому утворюється тонкий, 

рівномірний і щільний шар фарби. Крім того, частинки фарби, 

розігнані електричними силами, налітають на поверхню, яку 

фарбують, з великою швидкістю, і тому фарба міцно 

утримується на поверхні. І нарешті, витрата фарби 

зменшується приблизно вдвічі, тому що вона не розлітається 

на всі боки (як при розбризкуванні пульверизатором), а осідає 

тільки на зарядженій поверхні, яку фарбують. Таким самим 

способом наносять емаль на металеві значки і прикрашають 

глазур’ю керамічні вироби. 
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- Мікрокомп’ютери в автомобілях отримують дані від 

великої кількості датчиків, що дозволяє оптимізувати роботу 

двигуна, зменшити шум автомобіля та викида газів в 

атмосферу. 

- Дослідження в галузі інтегральних схем та 

мініатюризації механічних перемикачів дозволили створити 

повітряні подушки безпеки. Електронні датчики реагують на 

механічний вплив, внаслідок чого породжується сигнал щодо 

швидкого наповнення повітрям подушки безпеки. Після 

першої демонстрації у 1980-х роках, вони були встановлені на 

50 млн. автомобілях. Подушки безпеки спрацювали у 650 000 

аваріях та врятували 1500 життів. 

 

Харчова промисловість 
- Багато речовин випромінюють видиме світло, якщо на 

них потрапляє ультрафіолетове випромінювання. За 

кольором світіння продуктів харчування, на які спрямоване 

ультрафіолетове випромінювання, визначають їхню харчову 

якість. 

- Іонізуюче випромінювання, таке, як катодні, 

рентгенівські і гамма-промені,  радіоактивне, володіє  

сильною  бактерицидною дією, тобто забезпечує  повну 

стерилізацію продукту за дуже короткий час. Обробка 

радіоактивним  іонізуючим випромінюванням  призводить до 

знищення мікрофлори в м'ясній сировині або готових виробах 

протягом кількох десятків секунд. 

- Нагрів продуктів енергією інфрачервоного 

випромінювання (ІЧ-нагрів). Досягається не тільки 

скорочення загальної 

тривалості термообробки, а 

й високий вихід і якість 

виробів, а витрати на їх 

виготовлення знижуються. 

- Електричні й 

електромагнітні поля також 

можуть бути використані 

стосовно до технології 

деяких видів м'ясопродуктів. Діелектричний нагрів, при 
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якому електрична енергія перетворюється на теплову в 

результаті складних поляризаційних процесів на 

молекулярному рівні, що дає можливість прогрівати продукт 

одночасно по всьому об'єму в дуже короткий час (1 кілограм 

фаршу при виготовленні м'ясних хлібів можна нагріти за 3-5 

хвилин до 70 ° С). Електричний нагрів простий у застосуванні 

і конструкторському виконанні, економічний, він 

використовується для варіння м'ясних фаршевих виробів, 

паштетів, ліверних ковбас. 

- З цією ж метою застосовують індукційний нагрів, 

струми високої частоти і електромагнітні поля надвисоких 

частот. Цікаво відзначити, що СВЧ-нагрівання має переваги 

перед традиційними способами, які полягають як у швидкості 

й рівномірності прогріву продукту по всьому об'єму, так і у 

високому стерилізуючому ефекті високопеременних 

електромагнітних полів. При ТВЧ-та НВЧ-обробці загибель 

мікроорганізмів відбувається не тільки завдяки об'ємному 

нагріву, але в багатьох випадках і в результаті прямого впливу 

випромінювання на мікробні клітини. У силу цих обставин 

високочастотний нагрів можна використовувати не тільки для 

варіння м'ясопродуктів, розморожування сировини, 

зневоднення рідких середовищ і сублімації сушіння, але і для 

стерилізації консервів і пресервів. 

- Лазерна флюорісцентна діагностика.  Харчові 

продукти, такі як молоко, сир, сметана, сир, пиво, вино, - все 

це результат життєдіяльності бактерій (аеробних і 

анаеробних). Зміна якісного і кількісного складу мікрофлори 

цих продуктів 

призводить до зміни їх 

органолептичних 

характеристик: кольору, 

запаху, консистенції, 

смаку. Тому 

актуальність проблеми 

оцінки якості продукту 

на всіх етапах його 

виготовлення, 

зберігання, реалізації та 

застосування не викликає сумнівів. Ця проблема є 
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загальнодержавною і багато в чому визначає здоров'я 

населення. Завдяки методу ЛФД з'явилася можливість 

експрес-діагностики (за секунди, хвилини) бактеріальної 

обсіменіння продуктів. Дана діагностика заснована на знанні 

основних спектрально-енергетичних параметрів бактерій, що 

викликають псування продуктів або порушення технології їх 

виготовлення і реалізації. 

Хімічна промисловість 
- Кипіння рідини під підвищеним тиском 

використовують для одержання синтетичної нафти, гліцерину, 

жирних кислот, для обробки деревини на паперових фабриках. 

Цукрова промисловість 
- В цукровій промисловості 

використовують кипіння води під 

зниженим тиском. Кристалізацію 

цукру проводять у котлах із 

зниженим тиском, завдяки чому 

цукровий сироп бурхливо кипить при 

температурі всього в кілька десятків 

градусів. При цьому не виникає 

небезпека пригоряння цукру і швидко 

вилучається зайва вода. 

- Вміст цукру в рідині визначають цукрометром, основною 

частиною якого є поляризатор. Розчини деяких речовин 

здатні повертати площину поляризації світла під час його 

проходження через розчин, причому кут повороту площини 

поляризації залежить від концентрації речовини в розчині. Ця 

властивість використовується в будові так званих 

поляриметрів – приладів для визначення концентрації 

речовини. 

Цирк 
- Форма кола арени 

цирку викликана кінної 

акробатикою. 

Репертуар кінних 

акробатів, виконуваний 

переважно стоячи на  

коні, який скаче, не може 
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виконуватися ні в квадраті, ні в овалі: ніяких поштовхів, кутів, 

поворотів - потрібен рівний, розмірений, плавний біг! Тільки 

коло може забезпечити такий хід коня, в якому кінні акробати 

були б впевнені, як в ході хронометра, коли, засліплюючи 

феєрверком стрибків на коня і з коня, міміруя будь-яку сцену 

або жонглюючи стоячи на коні, який на ходу обертається,  

вони вже не зможуть помітити раптової зміни в русі, яка 

спричинить за собою неочікуваний поштовх і падіння в 

манеж. Найдосвідченіший майстер не зуміє виконати звичних 

вправ на коні, пущеному галопом по прямій лінії, - і не тому 

зовсім, ніби він звик до руху по колу, але і за законами чисто 

фізичними: недарма ж для тренування у кінній акробатиці в 

іподромах огороджується невеликий круглий манеж. Вузьке 

коло під впливом відцентрової сили повідомляє корпусу коня 

при обертанні помітний нахил до центру, найбільш вигідний 

для збереження рівноваги 

акробатом.  

Таємниці циркових трюків: 

- Перевороти на рухомих 

конях, перелітання мотоцикла 

через «прірву» - інерція руху; 

-  Танці з віялом на 

натягнутому канаті і ходьба по 

ньому з довгою жердиною в руках, жонглювання м'ячами 

(морський лев), стійка на передніх лапах (кішка) - стійка 

рівновага, центр ваги, баланс; 

- Приземлення на м'які мати акробатів (на підкидних дошках), 

гімнастів (на поперечині або брусах) - закон збереження 

імпульсу (сила удару тим менше, чим  більше час дотику 

акробата з поверхнею, на яку він падає);  
- Політ «снаряда», випущеного з гармати, - рух під дією сили 

тяжіння; 

- Сальто акробата - механіка і динаміка обертального руху; 

- Трюки ілюзіоністів - закони відбиття і заломлення світла; 

- Ведмежий хокей з м'ячем - теорія ковзання; 

- Клоунські репризи з обливанням - явища змочування і 

незмочування. 

 


