
11 класс Экспериментальный тур 

ІІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике  
2015/2016 учебного года Харьковская область 

 

Оборудование: 
1. Три резистора номиналом 300 ом. 
2. Три резистора номиналом 10кОм. 
3. Мультиметр (тестер). 
4. Источник питания (1 на класс) с проводами к каждому рабочему месту. 
5. Светодиод. Его можно подключать к источнику питания только 

последовательно с резистором. 
 

Задание: 
Светодиод – это полупроводниковый диод, который излучает свет, когда 

проводит ток в прямом направлении. Его можно подключать к источнику 
питания в любой полярности, но только последовательно с резистором. 

1. Предложите методику измерения напряжения на светодиоде при различных 
протекающих через него токах. Постарайтесь с одной стороны охватить как 
можно больший диапазон токов, и с другой стороны сделать достаточно 
много измерений на этом диапазоне.  

2. Измерьте напряжение на светодиоде при различны протекающих через него 
токах в прямом направлении (когда диод светится). Представьте результаты в 
виде таблицы. 

3. Оцените погрешность проведенных измерений. Что ограничивает точность 
предложенных вами методов измерений? Какие физические явления мешают 
проведению точных измерений? Какие меры вы принимали для повышения 
точности измерений? 

4. На выданном листике миллиметровой бумаги постройте вольт-амперную 
характеристику светодиода. 

5. Исходя из полученных результатов измерений, предположите, почему 
светодиод нельзя подключать к источнику напряжения напрямую, без 
резистора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 клас Експериментальний тур 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 2015/2016 навчального року Харківська область 

 

Обладнання: 
1. Три резистори номіналом 300 ом.  
2. Три резистори номіналом 10кОм.  
3. Мультиметр (тестер).  
4. Джерело живлення (1 на клас) з проводами до кожного робочого місця.  
5. Світлодіод. Його можна підключати до джерела живлення тільки 

послідовно з резистором.  
 

Завдання: 
Світлодіод – це напівпровідниковий діод, який випромінює світло, коли 

проводить струм в прямому напрямі. Його можна підключати до джерела 
живлення в будь-який полярності але тільки послідовно з резистором.  
1. Запропонуйте методику вимірювання напруги на світлодіоді при різних 

токах, що через нього протікають. Намагайтеся з одного боку охопити 
якомога більший діапазон струмів, і з іншого боку зробити досить багато 
вимірів на цьому діапазоні.  

2. Виміряйте напругу на світлодіоді при різних токах, що через нього 
протікають, в прямому напрямку (коли діод світиться), і подайте результати 
у вигляді таблиці.  

3. Оцініть похибку проведених вимірювань. Що обмежує точність 
запропонованих вами методів вимірювання? Які фізичні явища заважають 
проведенню точних вимірювань? Які заходи ви приймали для підвищення 
точності вимірювань?  

4. На виданому листочку міліметрового паперу побудуйте вольт-амперну 
характеристику світлодіода.  

5. Виходячи з отриманих результатів вимірювань, припустіть, чому світлодіод 
не можна підключати до джерела напруги безпосередньо, без резистора.  

 

 

 

 

 

 

 


