10 клас Задача №1
Обладнання:
Групове:
Клейка стрічка (скотч).
Відро для зливу води.
Вода підфарбована.
Серветки.
Вода тепла та холодна
Шприц 5 мл
Нитки
Ножиці.
Індивідуальне:
Штатив шкільний.
Два корпуси від медичного шприца на 20 мл. Хлорвінілова трубка довжиною біля 1 м.
Дерев’яна рейка. Термометр. Пластиковий стаканчик. Лінійка 50 см. Дві гумові надувні
кульки. Психрометрична таблиця. Міліметровий папір.
Завдання:
1. Із запропонованого обладнання виготовте термометр для вимірювання різниці
температур (диференціальний термометр).
2. Запропонуйте теоретичну модель створеного приладу.
3. Побудуйте градуювальний графік на міліметровому папері. Порівняйте з
теоретичною моделлю.
4. Використайте створений диференціальний термометр для визначення відносної
вологості повітря у кімнаті.

10 класс Задача №1
Оборудование:
Групповое:
Липкая лента (скотч).
Ведро для слива воды.
Вода подкрашенная.
Салфетки.
Вода теплая и холодная
Шприц 5 мл
Нитки.
Ножницы
Индивидуальное:
Штатив школьный. Два корпуса от медицинского шприца на 20 мл. Хлорвиниловая
трубка длиной около 1 м. Деревянная рейка. Термометр. Пластиковый стаканчик.
Линейка 50 см. Два резиновых надувных шарика. Психрометрическая таблица.
Миллиметровая бумага.
Задание:
1. Из предложенного оборудования изготовьте термометр для измерения
разности температур (дифференциальный термометр).
2. Предложите теоретическую модель созданного устройства.
3. Постройте градуировочный график на миллиметровой бумаге. Сравните с
теоретической моделью.
4. Используйте созданный дифференциальный термометр для определения
относительной влажности воздуха в комнате.

Задача 2
Обладнання індивідуальне:
− світлодіод з номінальним робочим струмом 350 мА з припаяними
провідниками,
− реостат шкільний,
− амперметр,
− батарейка,
− термометр,
− два пластикових стаканчики різного розміру,
− штатив з лапкою.
Обладнання групове:
− вода дистильована,
− мензурка,
− ізоляційна стрічка,
− годинник з секундною стрілкою,
− серветки для витирання калюж,
− відро для зливу використаної води.
Завдання
Визначте номінальну електричну потужність світлодіода. Введіть поняття коефіцієнта
корисної дії світлодіода у вашому експерименті та визначте його величину.
Застереження
Не припускайте протікання у світлодіоді струму понад 350 мА чи перегрівання
корпусу світлодіода вище 70-80ºС! Це може призвести до дуже швидкого виходу з
ладу приладу і неможливості проведення експерименту! Не дивіться довго на
ввімкнений світлодіод, щоб запобігти ушкодженню зору.

Задача 2
Оборудование индивидуальное:
− светодиод с номинальным рабочим током 350 мА с припаянными
проводниками,
− реостат школьный,
− амперметр,
− батарейка,
− термометр,
− два пластиковых стаканчика разного размера,
− штатив с лапкой.
Оборудование групповое:
− вода дистиллированная,
− мензурка,
− изоляционная лента,
− часы с секундной стрелкой,
− салфетки для вытирания луж,
− ведро для использованной воды.
Задание
Определите номинальную электрическую мощность светодиода. Введите понятие
коэффициента полезного действия светодиода в вашем эксперименте и определите его
величину.
Предупреждение
Не допускайте протекания в светодиоде тока более 350 мА или перегревания
корпуса светодиода выше 70-80ºС! Это может привести к очень быстрому выходу
из строя прибора и невозможности проведения эксперимента! Не смотрите долго
на включенный светодиод, чтобы избежать повреждения зрения.

