
 
Задания экспериментального тура 

IV этапа Всеукраинской олимпиады по физике 2011 года 
10 класс 

Задание 1 
Оборудование 

Групповое 

− метроном, настроенный на 60 ударов  минуту,  маркер. 
Индивидуальное 

− шприц на 20 мл без иглы и поршня; 

− два одноразовых пластиковых стаканчика, один из которых наполнен водой; 

− пластиковая трубочка длиной 100 мм; 

− линейка; 

− миллиметровая бумага. 
 
Задание: 

1. Пользуясь предложенным оборудованием, исследуйте зависимость высоты уровня воды, 
вытекающей из вертикально расположенного шприца, от времени. Высоту отсчитывайте от 
нижнего края «носика» шприца, для измерения времени используйте удары метронома.  

2. Постройте график полученной зависимости. 

3. Из графика определите зависимость скорости истечения воды из «носика» от высоты столба. 

4. На отдельном листе постройте график зависимости скорости истечения воды от высоты столба. 

5. На том же графике постройте зависимость, даваемую формулой Торричелли: , где v – 
скорость истечения, g – ускорение свободного падения, h – высота столба жидкости. 

6. Сравните графики экспериментальной и теоретической зависимостей, предложите объяснение 
наблюдаемых различий. 

7. Опишите полученную Вами зависимость скорости истечения воды от высоты столба с помощью 

эмпирической формулы вида , определив численные значения параметров 
a и b по двум точкам на экспериментальной зависимости. 

8. Объясните, какие факторы влияют на величину параметров a и b. 

9. Наденьте на наконечник шприца пластиковую трубочку. 

10. Повторите измерение зависимости скорости вытекания воды от высоты столба (отсчитываемого 
от прежнего уровня). 

11. Постройте график полученной зависимости (на том же листе миллиметровой бумаги).  

12. Объясните влияние трубочки, надетой на наконечник шприца, на скорость истечения воды.  

 
Справочная информация:  внутренний диаметр отверстия наконечника шприца 1,6 мм 
Примечание: эмпирическая формула – это формула, содержащая численные параметры, подобранные 
так, чтобы получить наилучшее соответствие с экспериментальными данными. 
 
Задание  №2 
Оборудование:  
- две монеты достоинством 5 коп; 
- две монеты достоинством 25 коп; 
- лист А4 прозрачной бумаги; 
- 2 листа А4; 
- миллиметровка; 
- две пластиковые линейки; 
- 2 – 3 книжки. 
Групповое: 
- скотч; 
- ножницы; 
 
Задание: 

Изучите зависимость угла разлета двух одинаковых монет при нецентральном частично упругом 
ударе от прицельного расстояния1.  

Для этого: 

1. Предложите и теоретически обоснуйте методику определения коэффициента 
восстановления2 при центральных соударениях одинаковых монет. 

                                                 
1 Справка. Прицельное расстояние (в данном случае) – минимальное расстояние центра неподвижной монеты от прямой, 
вдоль которой движется центр налетающей монеты. 

2  Справка. Коэффициент восстановления 
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−= , где 12 ,vv  – проекции начальных скоростей монет на линию, 

соединяющую их центры, 12 ,uu  – проекции конечных скоростей монет на эту линию.  



2. Проведите эксперименты по центральному соударению двух 5-копеечных монет и двух 
25-копеечных монет. 

3. Определите коэффициенты восстановления в каждом случае. 

4. Предложите методику измерения угла разлёта при нецентральном соударении 
одинаковых монет. 

5. Проведите эксперименты по нецентральному соударению: 5-5, 25-25 для различных 
прицельных расстояний. Измерьте углы разлёта.  

6. Проанализируйте, от каких параметров зависит угол разлёта, и представьте выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

           
            
     

 
 

Розв’язок задачі №1 експериментального туру. 10 клас. 
 
1. Вимірювання часової залежності висоти стовпчика води. 
  
t, с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
h, мм 7,5 6,6 5,5 4,6 4 3,3 2,7 2,4 2 1,7 
V, м/с 
експерим.  

1,2          

V, м/с 
теоретичн.  

          

 
2. Побудова графіка залежності висоти від часу. 
 
 
3. Побудова теоретичного та експериментального графіків залежності швидкості від висоти 
стовпчика води. 
 
4. Визначення емпіричних параметрів a та b методом: 1) розрахунку по двом точкам 
отриманих залежностей; 2) побудови лінеаризованих залежностей квадрата швидкості від 
добутку прискорення та висоти: V2 =2gh і визначення а як корня з середнього значення 
кутового коефіцієнта, а b - як значення відношення V   при  h=0. 
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Експериментальний тур 10 кл. Задача 2. 

1. Щоб здійснити центральне зіткнення або зіткнення з необхідною прицільною 

відстанню, зручно використати лінійку як напрямну, вздовж якої запускаємо 

монету. Для розгону монети можна зробити похилу площину з книжок або 

вдарити монету нігтем. Другу монету в усіх експериментах доцільно 

використовувати в якості нерухомої мішені. 

Коефіцієнт відновлення знайдемо, вимірявши переміщення монет l1,  l2  

після центрального зіткнення. Для більшої точності підкладемо міліметрівку під 

плівку й будемо вимірювати l1,  l2 за міліметрівкою. 

 Обгрунтуємо теоретично обраний метод. Нехай v1 - швидкість монети, що 

налітає, а 21,uu  - швидкості монет після центрального зіткнення. За законом 

збереження імпульсу, в проекції на пряму вздовж якої рухаються монети маємо 

211 mumumv +=  

Вважаємо, що вся кінетична енергія під час руху монет після зіткнення 

витрачається на роботу проти сили тертя 
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З наведених формул одержуємо вираз для коефіцієнта відновлення  
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2. Таблиця результатів вимірів за описаною методикою 

Центральне зіткн. двох 5 коп. монет Центральне зіткн. двох 25 коп. монет 

1l  (мм) 2l  (мм) k  1l  (мм) 2l  (мм) k  

9 55 0,42 6 99 0,60 

2 40 0,63 8 134 0,61 

6 52 0,49 10 101 0,52 

8 80 0,52 15 136 0,50 

усереднене k  0,52 усереднене k  0,56 



3. Отже, за серією вимірів  l1,  l2   для двох 5-копійчаних монет отримано 

значення   k  = 0,52. Аналогічно, для двох  25-копійчаних монет k  = 0,56. 

4. Розглянемо наступну методику вимірювання кута розлітання при 

нецентральному зіткненні однакових монет:  

а) зареєструємо положення центрів монет після їх зупинки та в момент 

зіткнення, відмітивши контури монет на плівці (див. рис.); 

б) визначимо координати центрів монет на 

міліметрівці за обведеними їх контурами; 

в) обчислимо кути βα , , на які відхилились 

монети відносно напрямку руху першої 

монети до зіткнення, за формулами 
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h
arctg=α ,          
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l

h
arctg=β , 

тоді кут розлітання βαγ += . 

5. Таблиця результатів вимірів 2121 ,,, hhll  

подібна до описаної в пункті 2. Тому 

наведемо лише кінцеві значення кутів розлітання γ , отримані при різних 

значеннях прицільної відстані d . 

Нецентр. зіткн. двох 5 коп. монет Нецентр. зіткн. двох 25 коп. монет 

d  (мм) γ  d  (мм) γ  

2 67º 2 74º 

5 77º 5 88º 

7 83º 7 87º 

 

6. З останньої таблиці видно, що кут розлітання зростає зі збільшенням відстані. 

Така поведінка обумовлена тим, що зіткнення є не абсолютно, а частково 

пружнім )1( <k , адже при абсолютно пружному зіткненні кут розлітання 

дорівнював би 90º за будь-якої прицільної відстані. Відмінність отриманих 

значень кута розлітання від 90º та відмінність їх значень у випадках зіткнень 5-5, 

25-25 дозволяють зробити висновок, що кут розлітання залежить також від 

значення коефіцієнта відновлення. Як було з’ясовано вище, коефіцієнт 

відновлення для 25-копійчаних монет є дещо більшим, ніж для 5-копійчаних. 


