
11 клас Експериментальний тур 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 2017/2018 навчального року Харківська область 

Обладнання: 
1. Джерело живлення (кілька на клас) 
2. Цифровий мультиметр 

3. Резистори: 100 Ом 3шт, 3 кОм 3шт, 100 кОм 3шт. 
4. Стабілітрон (напівпровідниковий прилад з двома виводами в скляному корпусі) 

За бажанням, Ви можете отримати лист міліметрового паперу.
Завдання: 

1. Запропонуйте спосіб вимірювання напруги на стабілітроні в якомога ширшому діапазоні 
струмів, що протікають через нього, з найбільшим заповненням цього діапазону. 

2. Виміряйте похибку Ваших вимірювань. 
3. Опишіть можливі джерела помилок вимірювання і вжиті Вами заходи по мінімізації 

похибки. 
4. Проведіть вимірювання і надайте результати вимірювання у вигляді таблиці. 
5. Побудуйте графік залежності струму через стабілітрон від напруги. 
Довідка: 
1. Стабілітрон є полярним електронним компонентом, і його поведінка залежить від полярності 

включення. Один з його контактів промаркований чорною смужкою. 
2. Резистори промарковані кольоровими смужками. 
3. Внутрішній опір мультиметра в режимі вимірювання напруги дорівнює 1МОм. 
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