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Денисюк Катерина 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИЧНОГО  

АНАЛІЗУ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Здавна відомі міжпредметні зв’язки між математикою і фізикою в 

різних галузях застосування останньої. У даний же період, коли за 

дослідження об’єктів живої і неживої природи все більшою необхідністю 

постає проблема інтеграції наук, все глибшим стає й зв’язок між фізикою і 

математикою. Показовим прикладом у цьому плані може слугувати 

наступна задача з розділу «механіка» загального курсу фізики. 

Над столом, дотикаючись нижнім кінцем його горизонтальної 

поверхні, вертикально звисає тонкий однорідний шнур, маса якого m0 і 

довжина l0. Верхній кінець шнура звільняють і він починає падати на 

поверхню стола. 

Визначити силу тиску шнура на стіл у процесі його падіння як 

функцію довжини тієї частини шнура, що вже лягає на стіл, а також як 

функцію часу. (Подібні задачі з різних розділів фізики можна знайти в [1]). 

Проведемо фізико-математичний аналіз описуваного в умові задачі 

явища та її розв’язок. Якби стола не було, то шнур після звільнення його 

верхнього кінця рухався б у стані невагомості (зрозуміло, що за 

відсутності сил опору повітря). Це означає, що в будь який момент часу всі 

елементи шнура мали б однакові швидкості та прискорення 
g

i
a




 і 

жодних деформацій і сил натягу в ньому не виникало б. Якщо припустити, 

що шнур м’який (достатньо еластичний), то при падінні його нижньої 

частини на стіл, зумовлена цим деформація не викличе появи сил натягу у 

шнурі і вільна частина шнура буде рухатися так само, як і за відсутності 

стола. 
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У процесі падіння шнура, довжина l його частини, котра лягає на 

столі, неперервно зростає. За цього кожен елемент dl шнура у момент 

дотику зі столом повністю втрачає свою швидкість, якої він набув у 

процесі вільного падіння (удар такого елемента об стіл необхідно вважати 

абсолютно непружним). За зміною імпульсу цього елемента можна 

визначити силу дії стола на нього і, відповідно, силу f


, з якою даний 

елемент шнура тисне на стіл. Повна сила тиску F


 шнура на стіл у процесі 

падіння складається із сили f


 і сили тяжіння gm


 частини шнура, що 

лежить на столі: 
gmfF


   (1) 

Для визначення сили f


 необхідно визначити імпульс, якого набуває 

елемент dl до моменту його зіткнення зі столом. 

 

Для опису руху 

будь якого елемента 

шнура проведемо вісь ОY, 

розмістивши початок 

координат у точці підвісу 

шнура. 

Розглянемо, що від-

бувається за деякий довіль-

ний проміжок часу dt. На 

рисунку показано поло-

ження шнура у момент t 

(І) і у момент t + dt (ІІ). За 

цей час верхній кінець 

шнура зміщується вниз на 

відстань dy, за цього до 

моменту часу t швидкість 

любої точки шнура буде: 
gygtv 2

,      (2) 

де y – відстань, пройдена за час t як верхнім кінцем шнура, так і любим 

іншим його елементом, у тому числі й елементом dl = dy, який за час dt 

ударився об стіл. Очевидно, що сила, яка діє на елемент dl з боку стола, 
dtpdf




1 , де pd


 – зміна імпульсу елемента dl за час dt. Тоді сила, що діє 

на стіл з боку елемента dl, 
dtpdff




1   (3) 

Зміна імпульсу елемента 
vdmpd

 , 

О 

Y 

l0 

t = 0 

t 

t + dt 

dy 
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стіл 
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де dm – маса елемента; v


 – швидкість, яку він мав перед ударом, тобто в 

момент часу t. Знак мінус пояснюється тим, що кінцевий імпульс елемента 

dm дорівнює нулю. 

Рівняння (3) в скалярному вигляді (у проекції на вісь ОY) матиме 

вигляд: dt
y

dpf
y

f 
  (4) 

Враховуючи, що dl = dy, то маса елемента буде рівна:  dylmdydm
00

 
, 

де 0

0

l

m


 – лінійна густина шнура, яка внаслідок його однорідності, є 

величиною сталою. 

Таким чином, враховуючи (2), зміна проекції імпульсу за час dt 

дорівнюватиме: dygyvdmdp
y

 2
  (5) 

Підставивши (5) у (4), отримаємо: 

dt

dy
gyf  2

  (6) 

Але dtdy  – це ж швидкість любої точки шнура. Тоді, враховуючи 

ще раз вираз (2), отримаємо: 
gyf 2   (7) 

У (7), як і раніше, y – це відстань, яку пройшов верхній кінець шнура 

за час t. Оскільки в початковий момент шнур торкався стола, то y = l 

(тобто тій частині шнура, як лежить на столі в момент часу t) і mly  . 

Замінивши члени у векторному рівнянні (1) співвідношеннями між 

проекціями всіх сил на вісь ОY, і враховуючи співвідношення (5) і (6), 

отримуємо: 
gl

l

m
mgF



















0

033

  (8) 

Отже, в будь-який момент руху, тобто при l < l0, сила тиску шнура на 

стіл утричі більша від сили ваги тієї частини шнура, яка до цього моменту 

часу вже лежить на столі. 

Оскільки кожен елемент шнура здійснює вільне падіння, то  

2

2gt
y 

  (9) 

Тоді    22
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  (10) 
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Величини, що стоять у (10) перед 
2t , сталі і мають цілком певні 

числові значення. Тому можна ввести позначення: 
2

0

0

2

3
g

l

m

  (11) 

Тоді  
2tF  ,  (12) 

що й визначає шукану функціональну залежність між силою тиску шнура 

на стіл від часу. 

Звідси видно, що під час падіння шнура, тобто при 
glt

0
2

, сила 

його тиску на стіл зростає пропорційно до квадрату часу падіння. 

Таким чином, застосування математичного апарату до фізичної 

задачі на механізм вільного падіння елементів однорідного шнура на стіл і 

їх взаємодію з його поверхнею, дало можливість детально описати 

динаміку цього явища. 

 

Список використаних джерел 

1. Краснобокий Ю. М. Збірник нестандартних задач з фізики (посібник 

для студентів) / Ю. М. Краснобокий, М. М. Яровий, П. П. Товбушенко. – 

Умань: Видавець «Сочінський». 2012. – 165 с. 

 

 

Джумаєв Анвар, 

Аланазаров Байрам 

 

СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ФАКТОР  

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО МІКРОКЛІМАТУ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

В умовах демократизації суспільства в нашій країні перспективною 

для розвитку освіти є концепція гуманізації середовища шляхом створення 

сприятливих умов для суб’єктів педагогічного процесу, який дарує дитині 

життєвий сенс, несе в собі невичерпне джерело мотивів, спонукань, 

натхнень, творчості, забезпечує єдність дій учителів, учнів та їхніх батьків 

на основі духовної спільності взаєморозуміння, взаємодії, співробітництва. 

Атмосфера сприятливого середовища навчального закладу має ґрунту-

ватися на довірі і любові, співпереживанні, позитивній тональності, що 

визначають перспективну лінію успіху як у цілому освітньої установи, так 

і всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

Створюючи для особистості сприятливого мікроклімату як підґрунтя 

формування індивідуальності, суспільство збагачується і зміцнюється, 

відкриває широку перспективу з метою свого розвитку. Зміна соціальної 


