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Абстракт. Задачата, дадена на 3-тата Олимпиада по експериментална
физика “Ден на резистора”, е съвременна реализация на принадлежащия на НАСА патент на Дебу за генериране на електрични трептения
посредством отрицателно съпротивление. Олимпидата се състоя на 31
октомври 2015 г. в Куманово и бе организирана от Регионалното сдружение на физиците от Струмица, Република Македония и от Софийския клон на Съюза на физиците в България.

1

УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА

С помощта на дадения Ви експериментален набор, показан на Фиг. 1,
изследвайте зависимостта между тока и напрежението I(U ) или, както
се нарича още, волт-амперна характеристика (ВАХ) на “черната кутия”,
която не бива да се отваря по време на олимпиадата.
1.1

Описание на задачата на Олимпиадата

Следват две качествени подзадачи, описани в раздел 2, които имат за
цел да проверят дали устройството, скрито в “черната кутия”, работи.
В секция 3.1 подробно са описани експериментите, които трябва да извършите с дадения Ви набор, за да изследвате ВАХ на “черната кутия”.
След това в секция 3.2 ще направите едно по-детайлно изследване и ще
видите, че физичните свойства, които сте открили досега за този обект,
са валидни в определени граници. След статичния анализ следва секция 3.3, в която ще изследвате динамичните свойства на “черната кутия” чрез механични опити. Има и чисто теоретичен раздел 4, свързан
∗
Текстът на задачата на български език с превод на английски, македонски и сръбски
може да се намери в Интернет http://arxiv.org/abs/1602.08090 [1]
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Фиг. 1. Описание на експерименталния набор. Вие носите един мултиметър заедно със съединяващите го кабели и ще Ви бъде даден още един за временно
ползване. И така разполагате с: два мултиметъра; батерия от 1.5 V (AA); батерия
от 9 V; бял керамичен резистор със съпротивление 1.5 kΩ; пет други резистора; жълти етикети; пластмасова линия с дължина 50 cm; кондензатор с пиезопластинка; светодиод, запоен на дълги жици; четири съединителни проводника за мултиметрите (червени и черни); потенциометър, свързан с контакти за
батерия от 9 V, запоени и успоредно свързани кондензатор и индуктивност (това е резонансен LC контур); и най-важното – “черна кутия”. Проверете дали
имате пълния набор елементи, показан на снимката.

с теоретичното описание на предложените експерименти. За учениците, които не са много уверени в експеримента, но по-добре се справят
с математиката, предлагаме да концентрират усилията си върху теоретичната задача. А за неуморните има и задача за домашно, описана в
секция 5, с парична премия от 137 $; краен срок утре (01.11.2015) сутрин
до 7:00 ч.
След приключване на олимпиадата експерименталния набор остава
подарък за кабинета по физика, моля предайте го на учителя си, за да демонстрирате експеримента пред учениците в училището. На организаторите трябва да върнете само дадения Ви за състезанието мултиметър.
Желаем добро настроение, интересно изследване, забавление и успех.
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2

ДВЕ КАЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ

2.1

Запалване на светодиод с “черна кутия”∗

В дадения Ви набор, показан на Фиг. 1, имате една “черна кутия” и един
светодиод, запоен на края на дълъг кабел с 2 “крокодила”. Свържете светодиода към “черната кутия” и, ако не светне, разменете “крокодилите”.
Поне при една от полярностите диодът светва. При по-нататъшните количествени задачи ще трябва да се измерят токът и напрежението през
светещия диод и да се обясни как тези величини са свързани с волтамперните характеристики на елементите.
Фиг. 2. При една от двете възможни полярности на светодиода той светва, когато е свързан с електродите на “черната кутия”. Какви са свойствата на тази кутия и какво
има вътре – това е задачата на Олимпиадата.

2.2

Възбуждане на електрични трептения с “черната кутия”∗∗

Успоредно към “черната кутия” и светещия диод включвате резонансния LC контур от успоредно свързани кондензатор C и индуктивност L
с феритна сърцевина и вътрешно съпротивление r. Раздвижете светодиода и ще видите, че сега светлината пулсира. Нещо повече, ако включите
успоредно и пиезо-пластинката, както е показано на Фиг. 3,

Фиг. 3. Възбуждане на електрични трептения в LC резонансен кръг с помощта
на “черната кутия”. Ако движим светодиода окото вижда, че светлината пулсира, а ухото чува бръмченето на пиезо-пластинката възбудено от променливото
напрежение.
∗
∗∗

Ако светодиодът не свети, обърнете се към учителите
Ако светодиодът не мига и пиезо-пластинка не бръмчи, обърнете се към учителите.
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ще чуете слабо бръмчене. Потвърдете дали светодиодът мига и пиезопластинката бръмчи. Следващите задачи са свързани с детайлното количествено изследване на тези трептения и тяхното теоретично обяснение.

Фиг. 4. Схема на свързване на електричната верига от Фиг. 3, чрез наличните
съединителни проводници, завършващи с накрайници – щипки (“крокодили”).

При коя от двете качествени задачи диода свети по-ярко, при постоянното светене или при пулсиращото?
3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЗАДАЧА

3.1

[101 т.]

Изследване на статичното поведение на “черната кутия”
(Раздел за по-малките ученици)

Подусловията от този раздел 3.1 са адресирани за по-малките ученици.
Задачите в тях (1–8) са по-прости и носят по-малко точки. Разбира се,
ако Ви остане време, продължете и с останалите задачи.
1. Измерете напрежението и тока през “черната кутия”, когато е и
когато не е свързана със светодиода.
[7 т.]

Фиг. 5. Пет постановки за изследване на “черната кутия”: (a) Към постановката
със светещия диод от Фиг. 2 се добавят амперметър и волтметър. Показанията
им са Ua и Ia ; (b) Заменяме светодиода с проводник и показанията на уредите са
Ub и Ib ; (c) Махаме волтметъра и амперметърът показва Ic ; (d) Заменете амперметъра с волтметър и запишете напрежението Ud ; (e) Измерете напреженията
U ∗ и I ∗ по последната схема. Запишете измерванията в примерна Табл. 1.
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Табл. 1. Образец на таблица за обработка на експериментални данни за експеримента, показан на Фиг. 5
#

I [µA]

U [V ]

a)
b)
c)
d)
e)

Ia =
Ib =
Ic =

Ua =
Ub =

2.

3.

4.

5.

I∗ =

Ud =
U∗ =

Свържете схемите от Фиг. 5 и измерете напрежението U върху
“черната кутия” и тока I, който протича през нея. Ако светодиодът от първата или последната верига не свети сменете полярността му. Резултатите от измерванията представете таблично, както е
показано на Табл. 1.
На какво се дължи малката разлика между напреженията Ua и U ∗ ?
Измерете напрежението на батерията от E = 1.5 V
[1 т.]
Включете комбинирания уред (мултиметъра, мултицета) като
волтметър и измерете напрежението на батерията E от 1.5 V. Уредът отчита и знака на напрежението. Можете да запомните правилата за знаците и условно да включвате червения проводник към
входа на мултиметъра, а черния към другия вход, който на повечето прибори е означен като “земя” ( ) или с надпис COM.
Измерете съпротивлението на големия бял резистор
[1 т.]
Включете мултиметъра като омметър. Измерете и запишете съпротивлението RWR на големия бял резистор с топлинна облицовка
от бял цимент. Работете с точност от 1 Ω. RWR =?
Измерете съпротивлението на петте малки резистора
[3 т.]
Върху съединителните проводници на дадените Ви пет малки по
размер резистора залепете жълто етикетче. Мултиметърът продължава да бъде включен като омметър. Напишете върху етикетчетата
числената стойност на съпротивленията. Подредете ги по големина и напишете номерата им върху етикетчетата. Представете съпротивленията в таблица r1 < r2 < r3 < r4 < r5 , като работите с
точност от 1 Ω.
С помощта на петте малки резистора и батерийката от E = 1.5 V
измерете зависимостта между тока и напрежението на големия бял
резистор със съпротивление RWR
[7 т.]
Електричната схема за измерване на зависимостта между тока и
напрежението е дадена на Фиг. 6 и Фиг. 7. Mултицетът, който но113
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Фиг. 6. Електрична схема за изследване на част от волт-амперната характеристика (ВАХ) на: (a) белият резистор и (b) “черната кутия” и чрез нея техните съпротивления. Волтметърът (V) е свързан успоредно на изследвания елемент и измерва напрежението U , а амперметърът (A) е свързан последователно и измерва тока I. Когато веригата се затваря с различни съпротивления
ri ∈ (0, 600 Ω) токът и напрежението са различни. Така се получават няколко
точки от ВАХ. За малки напрежения отношението R = U/I е постоянно и това
е един възможен начин за проверка на закона на Ом и знаците на измерваните ток и напрежение. Резистора RWR на схемата отляво е заменен с “черната
кутия” от фигурата вдясно и това е единствената разлика между двете постановки.

сите, използвайте като амперметър и го включете последователно
на белия резистор. Внимавайте за знаците – токът има своя посока! Другия мултиметър включете като волтметър успоредно на
изследвания бял резистор и пак внимавайте за знаците и полярността на включването. За големия бял резистор е в сила закона на
Ом U/I = RWR . Ако напрежението е положително, токът е положителен, ако напрежението е отрицателно, токът е отрицателен. Ако
знаците на напрежението и тока са противоположни вижте къде
сте сбъркали в свързването на уредите.
Последователно на амперметъра включете батерията от 1.5 V. Затваряйте веригата последователно със съпротивления от 0 Ω и поотделно 5-те ri . Всяко измерване запишете в таблица с 5 стълба и 6
реда по образеца, даден в Табл. 2.

Фиг. 7. Схема на свързване на електричната верига от Фиг. 6 чрез наличните
съединителни проводници, завършващи с накрайници – “крокодили”.

114

ВАХ НА “ЧЕРНА КУТИЯ” С ОТРИЦАТЕЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Табл. 2. Образец на таблица за обработка на експериментални данни за опитите, показани на Фиг. 6. Стълбовете означават: i – номер на резистора; ri –
съпротивления на резисторите (късото съединение r0 = 0 е нулевият ред на
таблицата); Ii – токът, който тече през веригата за различни съпротивления ri
последователно свързани с батерия с напрежение E; Ui – напрежението върху
белия резистор или “черната кутия”; Ui /Ii – отношението на напрежението и
тока.
i
0
1
2
3
4
5

ri

[Ω]

Ii

[µA]

Ui

[V]

Ui /Ii

[Ω]

0

6. С помощта на петте малки резистора и батерията с E = 1.5 V измерете зависимостта между тока и напрежението на “черната кутия”
[7 т.]
За целта повторете същите измервания, както в предходното подусловие, като замените белия резистор с “черната кутия”.
7. Начертайте волт-амперната характеристика (ВАХ) на “черната
кутия” и белия резистор на една обща графика, използвайки данните
от таблиците на предишните две подусловия
[7 т.]
Данните от таблиците представете графично: по абсцисата (оста x)
– напрежението Ui по ордината (оста y) – тока Ii . Ние препоръчваме отначало да направите малка графика в мащаб 1 V = 1 cm и
1 A = 1 cm, която да съдържа координатното начало U = 0 и I = 0.
Само ако Ви остане време накрая, може да я прерисувате в поподходящи координати. Това е малка част от волт-амперната характеристика (ВАХ) на “черната кутия” и на белия резистор, и от
зависимостта I(U ) имаме само 6 точки за всеки от изследваните
елементи. През точките от графиката прекарайте права линия, която минава най-близо до тях. Означете коя от тези прави за кой
изследван елемент се отнася.
8. Определете наклона ∆U/∆I на ВАХ, начертани в предното подусловие
[9 т.]
Символът ∆ означава разлика ∆U = U2 −U1 и ∆I = I2 −I1 . Изберете
две точки от начертаните прави линии. С каква характеристика на
изследваните елементи е свързан наклонът ∆U/∆I? Намирате ли
нещо необичайно за тази характеристика на “черната кутия”?
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3.2

Светът не е идеален. Детайлно изследване на ВАХ.
(Раздел за по-големите ученици, имащи практика в изследване на ВАХ)

По-големите ученици, които имат практика в изследване на ВАХ, могат
да започнат с този раздел 3.2 и да се върнат към началните подусловия
от раздел 3.1 само ако им остане време.
При малки напрежения ВАХ на “черната кутия” е част от права линия,
но как изглежда ВАХ при по-големи стойности на напреженията ще откриете след малко.
9. Изследвайте детайлно зависимостта между тока и напрежението
на белия резистор
[7 т.]
Включете батерията от 9 V към съединителните контакти, закачени към потенциометъра. Това е един източник на напрежение, към
който включвате волтметър и измервате обхвата на напрежението при крайните завъртания на потенциометъра от Umin до 0 и от
0 до Umax за двете включвания на “крокодила” към потенциометъра, както е показано на Фиг. 8. Символично начертаният ключ
се реализира чрез превключване на “крокодил”. Към белия резис-

Фиг. 8. Постановка за изследване на ВАХ: I = I(U ). Първо се изследва белият
резистор RWR (най-отляво), после той се заменя с “черната кутия” включена в
схемата, и накрая към постановката включвате само светодиода (LED) (отдясно). Волтметърът измерва напрежението U върху изследвания елемент, а амперметърът измерва тока I. Напрежението се създава от батерия с напрежение
E = 9 V. Когато въртим с ръка оста на потенциометъра със съпротивление 1 kΩ,
напрежението U се изменя от 0 до +E. При превключване на “крокодила” от
единия краен извод на потенциометъра към другия (както е показно в долния
десен ъгъл) напрежението U пробягва интервала от −E до 0. Така напрежението
U се изменя в интервала −E < U < +E. Съпротивлението от 330 Ω ограничава
тока в схемата и предпазва светодиода от изгаряне.
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тор включвате последователно амперметър и ги закачате към източника на напрежение. Амперметърът измерва тока IWR през белия резистор, а волтметърът напрежението U . Когато въртите оста на потенциометъра, напрежението се мени и така изследвате
ВАХ. Първо превъртете набързо потенциометъра между крайните му положения и разберете в какви обхвати на уредите трябва да
работите. После изследвате зависимостта IWR (U ), като двойките
величини (IWR , U ) записвате в таблица. За белия резистор е в сила законът на Ом. За построяване на линейната зависимост IWR (U )
са напълно достатъчни и 5 точки, две от които да бъдат при напрежения Umin и Umax . Пак съгласно закона на Ом знаците на напрежението и тока трябва да бъдат еднакви. При различие в знаците
потърсете грешка в схемата.
10. Изследвайте детайлно зависимостта между тока и напрежението
на “черната кутия”
[5 т.]
В постановката от предишното подусловие заменете белия резистор с “черната кутия” без да правите други промени. Въртейки оста на потенциометъра, променяйте напрежението U между Umin и
Umax през около 1 V и записвайте в таблица двойките числа (I, U ).
Запишете в таблицата и напреженията, при които токът има максимум или минимум.
11. Изследвайте детайлно зависимостта между тока и напрежението
на светодиода (LED)
[3 т.]
В постановката от предишното подусловие заменете “черната кутия” със светодиода отново без да правите други промени. Вижте
в какво крайно положение на потенциометъра диодът свети найярко. Сега въртете оста на потенциометъра и следете показанията
на амперметъра. При ток, по-малък от 6 mA, записвайте в таблица двойките числа (ILED , U ) през 1 mA. При токове, по-малки от
2 mA = 2000 µA, записвайте двойките числа през около 200 µA, докато достигнете ток, по-малък от 200 µA.
Когато свършите с тази 3-та ВАХ, изключете батерията от 9 V от
контактите; те бързо се изтощават.
12. Представете върху една обща графика ВАХ на: белия резистор
IWR (U ), “черната кутия” I(U ) и светодиода ILED (U )
[10 т.]
Първо анализирайте най-малката и най-голямата стойност на тока
и напрежението. Тези параметри определят правоъгълника, в който ще бъдат представени ВАХ на трите елемента. Ние препоръчваме мащаб по хоризонтала 1 V = 1 cm и по вертикала 1 mA = 1 cm.
И за трите елемента ВАХ I(U ) са непрекъснати криви. Начертайте
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13.

14.

15.

16.
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през точките водещи очите прави (или криви), които максимално
добре да описват експерименталните данни.
Защо са важни ВАХ?
[5 т.]
Нарисувайте огледален образ на ВАХ на светодиода, при която I
се заменя с −I, т.е. превъртаме ВАХ около хоризонталната ос на
напрежението. Върху ВАХ на светодиода нанесете с малко кръгче
стойностите (−I ∗ , U ∗ ) от Табл. 1. Обърнете внимание, че тази точка
е близо до пресечната точка на ВАХ на “черната кутия” и ВАХ на
светодиода. Случайно ли е това?
Анализ на ВАХ на: белия резистор, “черната кутия” и светодиода
[7 т.]
Ако ВАХ I(U ) се състои от отделни прави, от техния наклон определете съответстващите съпротивления R = ∆U/∆I. Символът ∆ означава разлика (difference). Избирате 2 точки от отсечката и измервате разликата в напрежението ∆U = U2 − U1 и тока ∆I = I2 − I1 .
Когато в разглеждания участък огъването на кривата е пренебрежима, вместо ∆ се пише d. Съпротивление, получено от наклон на
ВАХ, се нарича диференциално съпротивление, а реципрочната му
стойност диференциална проводимост σdiff = dI/dU .
Намерете: a) съпротивлението на белия резистор; b) съпротивлението на централния участък на “черната кутия”; c) съпротивлението на левия участък на “черната кутия”; d) съпротивлението на
десния участък на “черната кутия”; и e) съпротивлението на светодиода, когато е отпушен (свети) в интервала от 2–5 mA.
Каква особеност на ВАХ на “черната кутия” е съществено важна за
постоянното светене или мигане на диода в двете качествени задачи
[4 т.]
За “черната кутия” е най-важен централният участък на ВАХ, който включва нулевото напрежение. На този участък от ВАХ се дължи постоянното светене на диода и възбуждането на променливи
токове в резонансния контур, които наблюдавахте в качествените
задачи, показани на Фиг. 2 и Фиг. 3, както и многото възможни технически приложения на устройства от типа на скритото в черната
кутия.
Разликата между ВАХ на “черната кутия” и ВАХ на белия резистор
разкрива каква е причината за светването на диода. Коя е тази разлика?
Опишете качествено как се създава токът, който предизвиква постоянното светене или мигането на диода в двете качествени задачи
[10 т.]
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3.3

Измерване на честотата на електричните трептения, създадени
от “черната кутия”

Нека свържем отново схемата от втората качествена задача, показана
на Фиг. 3, когато всички елементи на веригата са свързани успоредно:
“черната кутия”, LC резонатора, пиезо-пластинката (зумера), светодиода. Ако вместо зумер се използва слушалка за GSM, то към нея трябва да
се добави последователно свързано съптотивление по-голямо от 10 kΩ.
17. Механично определете честотата на осцилации на резонатора[7 т.]
Електричните измервания са по-лесни и по-точни. За да измерим
честотата на осцилациите без честотомер, при дадените условия е
необходимо да се прояви малко сръчност. В аудиторията разполагате със залепваща лента. Закрепете светодиода към края на еластична линия със залепваща лента. Когато притиснете с една ръка
линията към края на масата, а с другата възбуждате трептения на
линийката, в близкия до масата край се наблюдават няколко почти
неподвижни светли петна. Ако електричната честота fres е кратна
на механичната fmech , светлите петна са неподвижни. Преброявате
или само оценявате броя на светлите петна N и като броите бързо определяте и честотата на механичните трептения fmech . Постарайте се да поклащате линийката с постоянна честота и амплитуда. Варирайте и дължината на свободния край на линийката, за
да постигнете неподвижни светли петна. Пребройте за 10 секунди
колко пъти осцилира линийката и така оценете механичната честота fmech . Честотата на електричните трептения fres изразете чрез
броя на петната и честотата на механичните трептения. Колко херца за резонансната честота на електричните трептения дава вашата формула fres (N, fmech )?
18. Изчислете теоретично честотата на осцилации
[2 т.]
Един алтернативен метод за определяне на тази честота√е нейното теоретично оценяване по формулата на fres = 1/(2π LC). На
кондензатора е означено (технически) 4.7 µF. А на тороидалната
индуктивност пише, че има 2 намотки по 100 mH или при последователно свързване индуктивността ѝ става L = 400 mH. Как пресметнатата честота се съгласува с експериментално определената?
19. Определете по слух честотата на вибрации на зумера
[1 т.]
Ако имате музикален слух и помните честотите на музикалните тонове, може да определите на кой музикален тон съответства честотата на бръмченето на зумера и каква е неговата честота? Не
се очаква голяма точност и 50% грешка би било удовлетворител119
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но добро съгласие на тези 3 метода за определяне на честота без
честотомер.
4

ТЕОРЕТИЧНА ЗАДАЧА

4.1

[35 т.]

Условие

На електричната верига, показана на Фиг. 9, входните токове в точките (+) и (–) са нула, а изходния ток в точката (0) е такъв, че съответните напрежения са свързани със съотношението U0 = (U+ − U− )G, където коефициентът на усилване G = 105  1 е много голямо число.
Означеният с триъгълник електронен елемент (усилвател) се захранва
с две батерии и в условието на задачата се предполага, че споменатите напрежения са по-малки от напрежението на захранващите батерии
EB = 12 V. Точката между двете батерии е свързана с проводник с края
на резистора R1 и един от входните електроди на схемата. Удобно е напрежението в тази обща точка да се избере за нула UCP = 0 или, както
техниците казват. това е “земя” ( ). Индексът CP идва от английското Common Point (обща точка) и на мултиметрите се означава с COM.
Ако UCP 6= 0, уравнението за усилването по напрежение приема вида

Фиг. 9. Намерете с процентна точност ефективното съпротивление R = U/I на
веригата от три резистора R1 , R2 и R3 и представения с триъгълник усилвател
по напрежение с коефициент на усилване G = 105 , който се захранва от две
батерии с напрежение VS . Напреженията U0 , U− , както и токът I са неизвестни.
Означението U0 произлиза от Uoutput = (U+ − U− )G.
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U0 = (U+ − U− )G + UCP . Токът, който изтича в “земята”, е нула. Пресметнете с 1% точност (три значещи цифри) отношението на входното
напрежение U и протичащия през веригата ток I и изразете това ефективно съпротивление R = U/I = R(R1 , R2 , R3 ) чрез трите съпротивления на схемата. За простота може да предположите, че коефициентът на
усилване клони към безкрайност G → ∞. В получения израз заместете
R1 = R2 = 10 kΩ, R3 = 1.5 kΩ. Накратко, търси се: (1) крайна формула за съпротивлението на схемата; и (2) пресметната по нея числена
стойност, като 1% точност е приемливо приближение. Какъв е знакът на
R = U/I и колко ома е неговият модул? Как това съпротивление запалва
светодиод?
4.2

Гатанка

[2 т.]

Червено и здраво дето лети. Що е то?
5

ЗАДАЧА ЗА ДОМАШНО

137 $

След приключване на Олимпиадата, намерете отвертка и извадете винтовете от капака на “черната кутия”. Извадете батериите или превключете един от ключовете от положение “On” на “Off”.
За малки напрежения волт-амперната характеристика (ВАХ) на “черната кутия” е права линия с наклон U/I, който има размерност на съпротивление, също както в закона на Ом. Опитайте да измерите съпротивлението на “черната кутия” с омметър. Сравнете показанията на омметъра и съпротивлението, определено чрез изследване на ВАХ.
Обяснете защо съпротивлението, определено от ВАХ, не може да се
измери с омметър? Какво изменение в схемата от Фиг. 9, реализирана в
“черната кутия”, ще направи възможно измерването на съпротивлението с омметър, например с мултицет DT-830B в обхват от 20 kΩ, който Ви
беше даден за ползване по време на Олимпиадата?
Първият, който намери отговор на поне на един от двата въпроса и
го изпрати от адреса, с който се е регистрирал за Олимпиадата на адрес epo@bgphysics.eu до 07:00 ч. на 1 ноември 2015 г., печели паричната награда от 137 $. Можете да работите в екип, да четете книги, да
ползвате Google и чрез Интернет да се консултирате с радиоинженери
и университетски професори по електроника навсякъде по света. Когато в Куманово е полунощ, в Калифорния е късен следобед, а в Япония
започва деня – винаги по глобуса има работещи колеги.
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6

ЗАДАЧИ ЗА ПО-НАТАТЪШНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА
1. За всяко от измерванията в предното подусловие изчислете и допълнете в горните таблици съпротивлението на изследвания елемент,
пълното съпротивление на веригата и тяхната разлика.
Допълнете 2-те таблици с още 3 стълба: 5) съпротивлението на изследвания елемент, определено като R = U/I, т.е. числото от 4-тия
стълб, разделено на числото от третия; 6) пълното (тоталното) съпротивление на веригата, дефинирано като Rtot = E/I, т.е. делите
напрежението на батерията с тока от 3-тия стълб; 7) пълното съпротивление, определено като разлика на тоталното и съпротивлението на допълнителния резистор R̃ = Rtot − ri = E/I − ri . Така експерименталните данни се обработват в таблици от 7 стълба,
представени в Табл. 3.

Табл. 3. Образец на таблица за обработка на експериментални данни за експеримента, показан на Фиг. 6. Стълбовете означават: i – номер на резистора;
ri – съпротивления на резисторите (късото съединение r0 = 0 е нулевият ред
на таблицата); Ii – токът, който тече през веригата за различни съпротивления ri последователно свързани с батерия с напрежение E; Ui – напрежението върху белия резистор или “черната кутия”; R = Ui /Ii – съпротивлението на “черната кутия”, определено като отношението на напрежението и тока;
Rtot = E/I – пълното съпротивление на веригата, определено като отношението на електродвижещото напрежение и тока; R̃ = Rtot −r – съпротивлението на
изследвания елемент, определено като разлика между пълното съпротивление
и съпротивлението на последователно свързания резистор r.
i

ri [Ω]

0
1
2
3
4
5

0

I [µ A]

U [V]

U/I [kΩ]

E/I [Ω]

(E/I − ri ) [Ω]

2. Изчислете средната стойност на съпротивлението на изследвания
елемент и пълното съпротивление на веригата. Защо тези стойности се различават?
Усреднете по колоните от 2-те таблици съпротивленията hRi и hR̃i,
т.е. намерете средното аритметично на 5-тата и 7-мата колона.
Колко процента е разликата (hRi − hR̃i)/hRi и анализирайте откъде
идва различието.
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3. За “черната кутия” и белия резистор представете графично зависимостта на пълното съпротивление Rtot (ордината) от съпротивленията на отделните резистори ri (обща абсциса).
4. От графиката, начертана в предното подусловие, определете отново неизвестното съпротивление R.
Свържете точките с гладка крива и определете отново неизвестното съпротивление R на “черната кутия” и белия резистор RWR . Намерихте ли нещо смущаващо, необичайно или интересно?
Ако отговорът на въпроса от предното подусловие е “Да”, опитайте се да намерите възможни технически приложения на “черната
кутия”.
5. Представете графично зависимостта I(ri ) за “черната кутия” и за
белия резистор. Изведете формула, която описва тази зависимост.
Представете данните на обща графика: по абсцисата общите съпротивления ri , а по ордината – токовете. Нарисувайте водещи очите криви, които описват двете зависимости I(r). Опишете дали
функциите са намаляващи, или растящи. Изведете формула, която описва тази зависимост. Отговорете също така на въпроса, ако
ri нараства, дали токът I намалява, или се увеличава съгласно с получените от Вас данни.
6. Опишете качествено зависимостта на пълното съпротивление на
веригата от съпротивлението ri .
Веригата от последователно свързани “черна кутия” със съпротивление R и резистор ri има сумарно съпротивление Ri = R + ri . Това
е и пълното съпротивление на веригата. Опишете качествено графиката на функцията R(r). Дали това е периодична, намаляваща
или растяща функция? Има ли минимуми и максимуми? Какъв е
наклонът (производната на графиката) – положителен или отрицателен.?
7. Кръгов ток.
Включвате последователно “черната кутия” и амперметъра, а волтметъра успоредно на черната кутия. Вместо към източника на напрежение този път включете “черната кутия” към светодиода така,
както е показано на Фиг. 2, но сега добавяте амперметър и волтметър. Ако диодът не светва, обърнете полярността му. Ако и при
обратна полярност не светва, потърсете съдействие от наблюдаващите учители. Амперметърът измерва общия ток I ∗ , който циркулира през “черната кутия” и светодиода. Обърнете внимание, сега
нямаме външен източник на напрежение. А волтметърът измерва с
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точност до знак общото напрежение U ∗ на “черната кутия” и светодиода. Проблемът със знака възниква поради успоредно свързаните елементи. Циркулиращият ток можем да опишем като ток I, минаващ през “черната кутия”, и успоредно на него ток −I, минаващ
през светодиода, като напрежението през тези два елемента е еднакво. Следователно с точност до знак показанията на приборите
са точка от ВАХ за “черната кутия” и светодиода I(U ) = −I(U )LED
или I(U ) = I(−U )LED . Нанесете тази точка (I ∗ , U ∗ ) на ВАХ от общата графика. Проблемът със знака се решава, като прерисувате отразената през ветикалната права ВАХ на светодиода. Колко mA е токът I ∗ , който циркулира по затворения контур без външно напрежение, сякаш контурът е от свръхпроводници – точно нулево съпротивление? А колко волта е общото напрежение U ∗ ? В свръхпроводящ пръстен токът може да циркулира с години. Можете ли да
обясните качествено, защо светодиодът, свързан към черна кутия
с постоянно отношение на напрежение и ток R = U/I = const, свети.
8. Измерете променливото напрежение върху пулсиращия светодиод.
Сравнете това напрежение с U ∗ .
Нека свържем отново схемата от втората качествена задача, показана на Фиг. 3, когато всички елементи на веригата са свързани успоредно: “черната кутия”, LC резонаторът, пиезо-пластинката (зумера), светодиодът, и волтметърът, който сега е включен да измерва променливи токове, по-точно тяхната средноквадратична амплитуда.
Качествено видяхме, че светодиодът пулсира, зумерът бръмчи.
Какво напрежение Ũ показва волтметърът, включен да измерва
променливи токове. Как това напрежение Ũ е свързано с постоянното напрежение U ∗ на светодиода от предишното подусловие?
9. Предложете възможни технически приложения на “черната кутия”
7

РЕШЕНИЕ

7.1

Решение на експерименталната задача

Този раздел е в помощ на проверяващите. Без съпровождащ текст са дадени: числата, таблиците и графиките, които трябва да описват решението на експерименталната задача. Задачата на проверяващите е бързо да
намерят и проверят съответния детайл в ръкописа на ученика.
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Табл. 4. Резултати от експеримента, показан на Фиг. 6. Стълбовете означават:
i – номер на резистора; ri – съпротивления на резисторите; Ui – напрежение
върху “черната кутия”; Ii – токът, който преминава през “черната кутия” за
различни съпротивления ri , последователно свързани с батерия с напрежение
E = 1.634 V, когато не е натоварена; R = U/I – съпротивление на “черната кутия”, определено като отношението между тока и напрежението; Rtot = E/I –
пълно (тотално) съпротивление на веригата, определено като отношение на
електродвижещото напрежение и тока; 00R00 = Rtot − r – съпротивление на
“черната кутия”, определено като разлика между пълното съпротивление и
съпротивлението на последователно свързания резистор. Този втори метод е
по-неточен, защото вътрешното съпротивление на амперметъра и вътрешното
съпротивление на батерията не се отчитат. Освен това електродвижещото напрежение на батерията зависи слабо от малкия ток който протича през нея Ei (Ii );
светът не е идеален. Анализът на данните от 5-тия стълб показва, че черната
кутия има отрицателно съпротивление R = −1.56 kΩ (вж. Фиг. 10 и Фиг. 11).
i

ri [Ω]

I [µA]

U [V]

U/I [kΩ]

E/I [Ω]

(E/I − ri ) [Ω]

0
1
2
3
4
5

0
100
180
300
390
510

-1123
-1209
-1288
-1429
-1554
-1764

1.76
1.89
2.02
2.24
2.43
2.76

-1.57
-1.56
-1.57
-1.57
-1.56
-1.56

-1455
-1352
-1269
-1144
-1052
-926.3

-1455
-1452
-1449
-1444
-1442
-1436

Табл. 5. Това са резултати, точно съответстващи на данните от Табл. 4. Единственото различие е, че при този експеримент “черната кутия” е заменена с
белия резистор със съпротивление 1.5 kΩ. За резистора зависимостта U (I), т.е.
ВАХ, се описва много добре от закона на Ом. Отклонението на съпротивлението от средната му стойност е по-малко от 1 хилядна. Анализът на данните от
5-тата колона показва, че белият резистор има положително съпротивление
RW R = +1.56 kΩ. С процентна точност съпротивлението на белия ресистор и
модулът на съпротивлението на “черната кутия” съвпадат RW R ≈ R. Това означава, че наклоните на ВАХ ще бъдат точно противоположни, както се вижда
на Фиг. 12 и Фиг. 14.
i

ri [Ω]

I [µ A]

U [mV]

U/I [Ω]

E/I [Ω]

(E/I − ri ) [Ω]

1
2
3
4
5
6

0
100
180
300
390
510

981
923
882
827
790
744

1528
1439
1375
1288
1231
1160

1558
1559
1559
1557
1558
1559

1666
1770
1853
1976
2068
2196

1666
1670
1673
1676
1678
1686

125

Ст.Г. МАНОЛЕВ, В.Г. ЙОРДАНОВ, Т.М. МИШОНОВ

Фиг. 10. Токът I през контура
от Фиг. 6 като функция от допълнителните съпротивления
ri . Черните точки са данните
за “черната кутия” от Табл. 4,
а зелените квадрати са данните за белия резистор от Табл. 5.
Черната линия е фитиращата хипербола I = E/(−R +
ri ), зелената линия е хиперболата I = E/(RWR + ri ). И
в двата случая имаме намаляващи функции с отрицателен наклон. Ако подразбираме само модул, зависимостта
|I| = E/|R − ri | е растяща функция в областта, в която я изследваме.

Фиг. 11. Пълното (тоталното)
съпротивление Rtot ≡ E/I на
контура от Фиг. 6 като функция от допълнително включваните съпротивления ri . Както във Фиг. 10 черните точки
са данните за “черната кутия”
от Табл. 4, а зелените квадрати са данните за белия резистор от Табл. 5. Черната права
е линейната регресия Rtot =
−R + ri , а зелената права е
Rtot, WR = RWR + ri . И в
двата случая имаме растящи
функции с единичен наклон
dRtot /dr = 1. Ако подразбираме само модул, зависимостта Rtot = |R−ri | е намаляваща функция за областта на използваните резистори. Единичният наклон означава, че сме проверили, че при последователно
свързване съпротивленията се събират. Точката с късо съединение ri = 0 дава
съпротивлението на “черната кутия”, което не може да се измери с волтметър,
и съпротивлението на белия резистор, което може да се измери с омметър.
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Фиг. 12. Зависимост между
ток и напрежение U (I) за 6
точки от изследваните “черна кутия” и бял резистор. По
абсцисата е даден токът I,
а по ординатата – напрежението U. Експерименталната
постановка е представена на
Фиг. 6, a данните са взети
от Табл. 4 и Табл. 5. За белия резистор (зелените квадрати) наклона на ВАХ съответства на съпротивление RWR =
∆U/∆I ≈ 1.56 kΩ, докато за
“черната кутия” (черните точки) наклонът е отрицателен
и дава съпротивление R =
∆U/∆I = −R, където параметърът R ≈ 1.56 kΩ е положителен. Символът ∆ означава разлика, а номерата
на точките описват номерата на резисторите от таблиците. Правите, съответстващи на закона на Ом, са получени чрез линейна регресия на експерименталните данни. Отрицателният наклон на ВАХ на “черната кутия” може формално
да се опише като резистор с отрицателно омово съпротивление. Съпротивлението описва триене и топлинна дисипация на енергията. Много интересни
ефекти могат да се наблюдават в системи с отрицателно триене; представете
си как биха “затихвали” трептенията на махало с отрицателно триене.

Фиг. 13. Това са данните от
Фиг. 12, които са наложени една върху друга, като токът се
отчита по модул. Имаме точки от ВАХ U (|I|). При това наслагване се вижда, че черните
квадрати и зелените точки се
описват с една и съща права
линия U ≈ (1.56 kΩ) × |I|. Това
означава, че модулът на съпротивлението на “черната кутия” R е приблизително равен
на съпротивлението на белия
резистор RWR .
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Фиг. 14. Детайлна ВАХ I(U ) на “черната кутия” (черните точки) от Табл. 6, на
белия резистор (зелените квадрати) от Табл. 7 и на червения светодиод (червените триъгълници) от Табл. 8. За разлика от Фиг. 12 сега токът I е даден по ординатата (вертикалната ос) като функция от създалото го напрежение U , представено по абсцисата (хоризонталната ос). Експерименталната постановка е
представена на Фиг. 8. Най-проста е ВАХ на резистора – зелената права линия
IWR = U/RWR точно съответства на закона на Ом с положително съпротивление от RWR ≈ 1.56 kΩ. “Черната кутия” има непрекъсната ВАХ с N -образна
форма с два участъка отляво и отдясно с положителен наклон dI/dU = . . . kΩ;
символът d означава разлика, когато кривината на разглеждания участък е пренебрежима. И най-важното, ВАХ има един отрицателен сегмент по средата, съответстващ на закона на Ом с отрицателно съпротивление dI/dU = −1/R, където R ≈ 1.56 kΩ. При този мащаб ВАХ на светодиода се описва приближено с
една хоризонтална права с нулев ток при U > Uc = . . . V и една стръмна, почти
права линия с много малко диференциално съпротивление dILED /dU = 1/rLED ,
където rLED = . . . Ω. Уравнението I(U ∗ ) = ILED (−U ∗ ) = I ∗ описва работната точка (U ∗ , I ∗ ) = (. . . V, . . . I), при която “черната кутия” запалва светодиода
с прав ток. Тази работна точка е нанесена върху червената линия с оранжево
кръгче. Напрежението в тази работна точка е почти равно на напрежението на
отпушване и запалване на светодиода U ∗ ≈ Uc и правият ток, който тече през
светодиода и черната кутия от постановката на Фиг. 2 е I ∗ ≈ Uc /R.
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Фиг. 15. N-образна ВАХ на “черната кутия”, фотографирана от екрана на осцилоскоп. По хоризонталата е подадено напрежението U , създадено от трионообразен сигнал на генератор, а по вертикалата на осцилоскопа се подава напрежение, пропорционално на тока I през “черната кутия”.

Фиг. 16. Фазов портрет на осцилациите на LC резонатора, възбудени чрез отрицателното съпротивление на “черната кутия”. Вертикалната развивка е пропорционална на напрежението, а хоризонталната – на тока. Така получаваме
портрета на осцилациите в I-V равнината. Ако мислено си представим оста
на времето, насочена перпендикулярно на екрана, осцилациите се описват от
винтова линия. В равнината I-V се вижда само фазата на това въртене. Когато
модулът на отрицателното съпротивление R е по-голям, формата на осцилациите е по-близка до синусовата, фазовият портрет на осцилациите е по-близък
до окръжност, но интензивността на светене на светодиода намалява. В този
случай в техниката се казва, че контурът има меко възбуждане.
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Табл. 6. Напрежението U , подадено върху “черната кутия”, и токът I, който преминава през нея за различни положения на плъзгача на потенциометъра от експерименталната постановка, начертана на Фиг. 8.
i

U [V]

I [mA]

i

U [V]

I [mA]

i

U [V]

I [mA]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-8.45
-8.01
-7.64
-6.96
-6.53
-5.74
-5.30
-4.68
-4.26
-4.01
-3.83

0.18
0.42
0.63
0.99
1.23
1.65
1.90
2.22
2.43
2.53
2.46

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-3.43
-2.07
-1.40
-0.68
-0.30
0.14
0.43
1.31
1.86
2.71
3.58

2.20
1.33
0.90
0.44
0.20
-0.08
-0.31
-0.84
-1.18
-1.73
-2.29

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4.29
4.36
5.10
5.60
6.13
6.71
7.13
7.56
7.98
8.58

-2.73
-2.55
-2.22
-1.98
-1.70
-1.39
-1.17
-0.94
-0.72
-0.40

Табл. 7. Напрежението U върху белия резистор от 1.56 kΩ и токът I за различни
положения на плъзгача на потенциометъра от постановката, представена на
Фиг. 8, където “черната кутия” е заменена с белия резистор.
i

U [V]

I [mA]

i

U [V]

I [mA]

i

U [V]

I [mA]

1
2
3
4

-6.77
-6.05
-4.66
-2.76

-4.35
-3.88
-2.99
-1.77

5
6
7

-1.38
-0.47
0.65

-0.88
-0.30
0.42

8
9
10

1.82
3.42
6.78

1.17
2.20
4.35

Табл. 8. Напрежението U върху червения светодиод, токът I, който преминава
през диода за различни завъртания на оста на потенциометъра. При измерването, схематично показано на Фиг. 8, “черната кутия” е заменена с червения
светодиод.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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U [V]
-2.16
-2.12
-2.09
-2.08
-2.02
-1.99
-1.94
-1.88
-1.63

I [A]

i
−3

-16.83 × 10
-14.16 × 10−3
-12.31 × 10−3
-10.20 × 10−3
-7.90 × 10−3
-5.80 × 10−3
-3.95 × 10−3
-1.94 × 10−3
-0.01 × 10−3

10
11
12
13
14
15
16
17

U [V]
-1.678
-1.620
-1.492
-0.914
0.020
0.132
0.589
1.105

I [A]
−6

-25.8 × 10
-9.6 × 10−6
-2.2 × 10−6
-0.9 × 10−6
0.1 × 10−6
0.2 × 10−6
0.6 × 10−6
1.1 × 10−6

i

U [V]

I [A]

18
19
20
21
22
23
24
25

1.743
2.52
3.72
4.24
5.25
6.37
8.03
8.34

1.7 × 10−6
2.4 × 10−6
3.6 × 10−6
4.1 × 10−6
5.1 × 10−6
6.1 × 10−6
7.7 × 10−6
8.8 × 10−6
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Фиг. 17. Осцилациите на напрежението U (t) на резонансния LC контур от постановката, показана на Фиг. 3. Напрежението като финкция от времето U (t)
има почти синусоидална форма. Само върхът на синусоидата е пречупен от запалването на светодиода.

Фиг. 18. Подобно на Фиг. 17, но осцилациите на напрежението U (t) на резонансния LC контур са измерени чрез училищната система Coach-5. Синусоидата
е леко деформирана от светодиода, който фиксира амплитудата на осцилациите; светът не е идеален. За ниски честоти училищната система работи също
толкова добре, както електрониката за професионалисти. Това е едно голямо
постижение за учебната техника. Възниква социалният въпрос: Как да се стумулира използването на наличните в училищата системи Coach-5 и Nova, както
и други системи за компютъризиран експеримент в образованието по физика?
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Фиг. 19. Синусоидалната форма на напрежението U (t) върху успоредно свързаните кондензатор и индуктивност е показано заедно с тока през светодиода
ILED (t), който е пропорционален на интензивността на излъчената светлина.
Осцилациите в резонансния контур се възбуждат от отрицателното съпротивление, а амплитудата им се ограничава от нелинейната електрическа проводимост на диода.

Фиг. 20. Пулсациите на светлината от светодиода като функция от времето, получени със сензора за светлина на системата Coach-5. В добро приближение интензивността на излъчената светлина е пропрорционална на тока през светодиода, затова тази фигура и Фиг. 19 се различават само по мащаба на осите си.
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7.2

Решение на теоретичната задача

Извод на формулата за съпротивлението. От уравнението за изходното

напрежение U0 = (U+ − U− )G (вж. Фиг. 9) изразяваме разликата на входните напрежения
U − U− = U0 /G ≈ 0,
(1)
като отчитаме, че входът на схемата е свързан с точка (+) и U+ = U. Тъй
като 1/G = 10−5  1/100, в рамките на допустимата точност от 1% получаваме, че двете входни за усилвателя напрежения в точките (–) и (+) са
равни U− = U. Приближеното уравнение U+ ≈ U− , изведено при условието |1/G|  1, се нарича златно правило на операционните усилватели.
От точката (–) към “земята” се спуска ток U− /R1 , различен от входния. Този ток тръгва от точка с напрежение U0 , преминавайки преди това през съпротивлението R2 . Съгласно със закона на Ом напрежението
в точка (0) ще получим, като умножим този ток със съпротивлението на
последователно свързаните резистори (R1 + R2 ). Така получаваме


U−
R2
U0 = (R1 + R2 )
= 1+
U.
(2)
R1
R1
Горният резултат може да се интерпретира и като формула за делител
на напрежение: напрежението U− се отделя от общото напрежение U0 в
пропорция R1 /(R1 + R2 ) и така имаме U− = U0 R1 /(R1 + R2 ).
Нека сега проследим как входният ток I се спуска през съпротивление
R3 от входното напрежение U до напрежение U0 под действие на разликата на потенциалите U − U0 . Във формулата за тока I = (U − U0 )/R3
заместваме получения израз за U0 от уравнение (2) и получаваме



R2
U
R2
U
U − U0
= 1− 1+
=−
U= ,
(3)
I=
R3
R1
R3
R1 R3
R
откъдето за входното съпротивление на веригата извеждаме
R=

U
R1 R3
=−
= −R,
I
R2

R ≡ R1 R3 /R2 > 0.

(4)

За удобство отрицателното съпротивление R се параметризира с положителния параметър R.
Заместването в горната формула на R1 = R2 = 10 kΩ и R3 = 1.5 kΩ
дава накрая R = −1.5 kΩ. Знакът показва, че анализираната схема има
формално отрицателно съпротивление, например при постоянно подадено напрежение токът има противоположна посока на тока при обикновенните резистори.
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Ние изведохме този резултат, предполагайки, че напрежението на изхода на операционния усилвател |U0 | е по-малко от захранващото напрежение Es . Тогава напрежението на входа U трябва да бъде по модул
по-малко от максималното напрежение
Umax =

R1
Es .
R1 + R2

(5)

При избраните параметри на задачата Umax /Es = 21 . Извън тази област
на малки напрежения, |U | < Umax , ВАХ има положителeн наклон или,
както още се казва, положително диференциално съпротивление, равно
на R3 .
Как отрицателното съпротивление запалва светодиода. Ще разкажем

накратко как отрицателното съпротивление генерира осцилации в успореден резонансен контур с резонансна честота
1
√
2π LC
и голямо съпротивление при резонанса
fres =

Rres =

L/C
,
r

(6)

(7)

където r е малкото съпротивление на индуктивността. Детайлната теория ще бъде дадена в отделна секция.
Когато отрицателната проводимост 1/R е по-голяма по модул от проводимостта на резонансния контур 1/Rres , осцилациите в контура не затихват, а се усилват. Чрез съпротивленията и параметрите на задачата
критерият за възникване на осцилациите може да се запише като
R=

L/C
R1 R3
< Rres =
.
R2
r

(8)

Амплитудата на осцилациите Um нараства, докато малко превиши напрежението на отпушване и запалване на светодиода Uc . Средноквадра√
тичното напрежение на установилите се осцилации е Ũ = Uc / 2. Тогава
мощността, която се консумира от отрицателното съпротивление, е
P = Ũ 2 /R ≈

Uc2
.
2R

При голям Q-фактор на резонансния контур,
p
L/C
Rres
Q≡
=p
 1,
r
L/C
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тази мощност дисипира върху мигащия светодиод и чрез параметрите
на задачата средната мощност, която консумира светодиодът, може да
се препише като
U 2 R2
U2
PLED = Ũ 2 /R ≈ c = c
.
(11)
2R1 R3
2R
При работа светодиодът се нагрява, но с голям коефицент на полезно
действие η тази мощност се трансформира в светлина. Може да пресметнем средния брой фотони, излъчени за единица време Ṅ = PLED /ηhνγ ,
където h е константата на Планк, а νγ е честотата на светлината. Енергията на фотона е близка до енергията на спиращото напрежение hνγ ≈
qe Uc , където qe е зарядът на електрона.
Излъчването не е равномерно, а е концентрирано в моментите, когато променливото напрежението запалва светодиода. Честотата на светлинните импулси e, разбира сe, резонансната честота fres и, ако светодиодът се движи със скорост v, разстоянието между светлите петна е
l = v/fres ; например при v = 1 m/s, fres = 100 Hz, l = 1 cm, което би
дало една оценка за честотата. Ако светодиодът вибрира механично с
известна честота fmech и отношението fres /fmech е цяло число, се виждат
стоящи цветни петна.
Друг начин да определим честотата е да я чуем със слушалки. В този
случай трябва да знаете честотите на музикалните тонове.
Критерият за електростатична неустойчивост, когато към отрицателното съпротивление е включен външен резистор Rext , е същият, както за
възбуждане на осцилациите (8). Когато външното съпротивление е поголямо от модула на отрицателното съпротивление
R < Rext ,

(12)

токовете във веригата се усилват, докато напрежението на изхода на
операционния усилвател достигне захранващото напрежение U0 = Es
или светодиодът се запали U ∗ = Uc . Когато светодиодът свети с постоянен ток, напрежението му е малко по-голямо от напрежението на запалване Uc , а мощността Uc2 /R e почти два пъти по-голяма от мощността
при пулсиращия режим. По-прецизен анализ дава
U ∗ − Uc
= 1/(R/rLED − 1) ≈ rLED /R,
Uc

(13)

където rLED е диференциалното съпротивление на светещия диод, което
параметризира наклона на почти линейната му ВАХ при големи токове.
Когато се опитваме да измерим отрицателното съпротивление с
волтметър, той показва значително напрежение. Това напрежение
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Umax ≈ 12 Es остава и при свободни електроди на “черната кутия” и затова батериите в нея трябва да се изключват.
Чрез проведения теоретичен анализ или чрез експериментално изследване ние получихме, че “черната кутия” се държи като отрицателно съпротивление от около −1.5 kΩ. Статии за отрицателно съпротивление и неговите приложения [2] могат лесно да се намерят чрез Интернет, ако потърсите в Google Negative resistance или Negative Impedance
Converter (NIC). Отворете учебник по електроника и намерете описание,
как се генерират хармонични електрични осцилации. В чертежите лесно
ще намерите къде се намира отрицателното съпротивление. От книгите
по физика бихме препоръчали монографията на Пипард [3] (1978 г.), а за
историческа справка вижте например оргиналната статия на Линвил [4]
(1953 г.) и патента на Дебу [5] (1968 г.).
В заключение искаме да отбележим, че теоретичната задача е всъщност теорията на предложените експерименти. И, както анализът на информацията от черните кутии помага за повишаване на надеждността
на авиацията, така и проведеното решение ни помага да разберем един
много общ принцип за генериране на трептения, т.е. чрез отрицателно
триене.
7.3

Упътване за консултантите към задачата за домашно.
Електроника за напреднали

Тук ще разгледаме как съпротивлението, получено от анализа на средната отсечка на ВАХ, може да бъде измерено с омметър, какви са условията
за устойчивост и приложимост на такива отрицателни съпротивления в
електронни схеми. Тази секция е написана не за учениците, а за консултантите и колеги, които подготвят подобни задачи, затова обясненията
са на студентско ниво.
Използвана математика. Операционно смятане. Очакваме читателят на
тази секция да знае например производната и степенния ред на експоненциалната функция

d
,
dt
1
1
1
exp(x) = ex = 1 + x + x2 + x3 + · · · + xn + · · ·
2
3!
n!

dt est = sest ,

dt ≡

и формулата за реда на Тейлор-Маклорен
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exp(τ dt )f (t)

0



τ2
τ3
τn n
= 1 + τ dt + d2t + d3t + · · · +
dt + . . . f (t)
2
3!
n!
t=0
3
n
2
τ
τ
τ
f (n) (0) + · · ·
= f (0) + τ f 0 (0) + f 00 (0) + f 000 (0) + · · · +
2
3!
n!
= f (τ ) .
(15)

За формула (14) се казва, че експонентата е собствена функция на
оператора за диференциране и тя е приложима и когато собствената
стойност s ≡ jω e чисто имагинерна. За аналитични функции от оператора на диференциране спрямо времето имаме
f (dt )est = f (dt )ejωt = f (jω)ejωt = f (jω)est ,

(16)

например
Ldt est = Lsest = Ljωejωt ,

1 st
1 st
1 jωt
e =
e =
e .
Cdt
Cs
Cjω

(17)

В контекста на приложение в теорията на електричните вериги операциите на диференциране Ldt и интегриране 1/Cdt , приложени към експоненти от времето, дават импедансите на индуктивност ZL = jωL и
капацитет ZC = 1/Cjω. Така ние преговорихме основните формули на
електротехниката за връзката между ток I и напрежение за случай на:
индуктивност UL , резистор UR и кондензатор UC
UL = Ldt I,

UR = RI,

dt UC = CI.

(18)

Стандартен модел на операционен усилвател. Сега можем да анализираме

стандартния модел на операционен усилвател, който основно се ползва
в електрониката [6,7]. Входната разлика на напреженията U+ − U− се подава на един генератор за ток, който създава Ia = (U+ − U− )/ra . Параметарът ra−1 има размерност проводимост. Токът Ia се подава на успоредно
свързани кондензатор и резистор със сумарен импеданс
Za =

1
Ra jωC
Ra Za
Ra
Ra
a
=
=
,
=
1
R a + Za
1 + jRa Ca ω
1 + τa s
Ra + jωCa

τa ≡ Ra Ca ,

Ẑa ≡

(19)

Ra
1 + τa dt

и върху импеданса се създава напрежение Ua = Za Ia . Това напрежение
управлява генератора на изходното напрежение на операционния усилвател U0 = Ua и заместването дава крайния общ резултат за функцията
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на предаване на операционния усилвател, изразена в операторна форма


d
1
+ τ0
U0 (t),
U+ (t) − U− (t) =
G0
dt
(20)
U0 (t) = G(dt ) [U+ (t) − U− (t)] ,

Ĝ−1 =

1
+ τ0 dt ,
G0

G(dt ) ≡

τa ≡ Ra Ca ,

G0
.
1 + τa dt

τ0 ≡ ra Ca =

G0 ≡

τa
G0

Ra
,
ra

(21)

или като функция от честотата G(ω) = G0 /(1 + jωτa ).
При по-детайлен анализ на операционните усилватели се получава
по-прецизна формула за функцията на предаване
G0 Pm (dt )
,
1 + τa dt Pn (dt )
Pm (s) = 1 + a1 s + a2 s2 + · · · + am sm ,

G̃(dt ) ≡

(22)

Pn (s) = 1 + b1 s + b2 s2 + · · · + bn sn ,
като коефицентите на Паде (Padé) апроксимантата се определят от хардуерната реализация на операционния усилвател, транзистори и кондензатори. Тези апроксиманти са имплицитно заложени в SPICE модела на операционните усилватели. Типични стойности на параметрите
на операционните усилватели са G0 ∼ 106 τa−1 ∼ 100 rad/sec.
За достатъчно големи честоти ωRa Ca  1 и бързи изменения на напрежението от уравнение (20) получаваме най-важното уравнение за операционните усилватели
τ0 dt U0 ≈ U+ − U− ,

(23)

което описва практически всички високочестотни приложения.
За променливи токове най-често се работи с имагинерни експоненти,
токове и напрежения ∝ ejωt . В този случай заместваме s = jω и главното
уравнение на операционните усилватели приема вида
G(ω) =

1
1
=
,
jωτ0
sτ0

|G|  1.

(24)

Това уравнение описва работата на операционните усилватели във високочестотни устройства, усилватели или активни филтри например. В
спецификациите (описанията) на операционните усилватели (OpAmp)
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често се дава и преходната (кросовер) честота fcrossover = 1/(2πτ0 ) и
ω0 ≡ 1/τ0 .
Като следствие на главната формула (23) се получават известните
формули за усилване Υ = Uout /Uin на инвертиращия и неинвертиращия
усилвател [9, 10]
Rf
Rf /r
=−
,
(Rf + rg )τ0 s + rg
1 + (1 + Rf /r)(1/G)
Rf + rg
1
Υnon (s) =
,
=
(Rf + rg )τ0 s + rg
r/(Rf + r) + (1/G)
Υinv (s) = −

1/G = 1/G0 + τ0 s ≈ τ0 s = jωτ0 ,

U (t) ∝ est ,

(25)
(26)
(27)

където Rf е съпротивлението на обратната връзка, а rg е малкото входно
съпротивление, определящо усилването. Числото s е собствена стойност
на оператора за диференциране по време D = ŝ = dt . Основателят на
операционното смятане Оливър Хевисайд [11] използва означението D.
В операторен вид стандартното уравнение за усилване на операционните усилватели (23) дава следната интегрираща верига:
Ĝ(ŝ) = ω0 ŝ−1 ,

U0 (t) = ĜU± (t),

U± ≡ U+ − U− .

(28)

Уравнение (23) и резултатът от прилагането му към електричните вериги с операционни усилватели се дава обикновено в инженерната литература без извод. Нещо повече, цитират се източници, където също не
се дава извод. Не се срещат книги по електроника, написани на езика на
физиката – основата на всички инженерни науки. Ние също не можахме
да намерим в Интернет подходящ учебник по физика или електроника.
Но и фирмите, производители на операционни усилватели, са в същото
положение. В спецификациите им не се посочват монографии или учебници, където са дадени основните уравнения на операционните усилватели.
Отрицателно съпротивление и критерий за електростатична устойчивост. Нека повторим извода на отрицателното съпротивление, като от-

четем и честотната му зависимост чрез честотната зависимост на операционния усилвател. От чертежа на Фиг 9 се вижда, че:
U+ = U,

U+ − U− = U0 G−1 ,

U−
U0
=
,
R1
R1 + R2

U0 ∈ (−Es , Es ).

(29)

Елементарно заместване в тази система дава
U0 =

U
R1
+ G−1
R1 + R2

(30)
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и за входния ток получаваме



I=

U
U − U0
=
R3
R3


1 −


 U
1
= ,
 Z
R1
+ G−1
R1 + R2

(31)

където
R3

Z=

(32)

1

1−

R1
+ G−1
R1 + R2
е търсеният честотно зависим импеданс на отрицателното съпротивление. За реципрочно усилване на операционния усилвател общото уравнение (20) дава в операторна форма
1
d
+ τ0 ,
G0
dt

Ĝ−1 =

(33)

или за експоненциално зависещи от времето напрежения U ∝ est
−1
Ĝ−1 = G−1
0 + τ0 s = G0 + jωτ0 .

(34)

За реални честоти s = jω. Така получаваме честотната зависимост на
отрицателния импеданс конвертор (Negative-Impedance Converter, NIC)
R3

Z=
1−

R3

=

1
R1
+ G−1
0 + τ0 s
R1 + R2

1−

1

.

(35)

R1
+ G−1
0 + jωτ0
R1 + R2

Когато отрицателното съпротивление е свързано с външно съпротивление Rext , сумарната проводимост е нула
1/Z + 1/Rext = 0,

(36)

а в системата имаме собствено напрежение U. Това уравнение за собствените честоти има явно решение
τ0 s + G−1
0 =

1
1
−
.
R3
2
1 + Rext
1+ R
R1

(37)

Това уравнение е приложимо за произволна честотна зависимост на импедансите, но за реални съпротивления и пренебрежимо G−1
0 инкрементът s е положителен, ако R3 /Rext < R2 /R1 , или
Rext > R ≡ R1 R3 /R2 .
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С други думи, ако към отрицателното съпротивление бъде включено
външно съпротивление, по-голямо от модула на отрицателното съпротивление при нулева честота, системата е неустойчива и напрежението нараства, докато не бъде ограничено от нелинейни ефекти. В нашия
пример R = 1.5 kΩ, а волтметрите имат поне RV = 1 MΩ вътрешно съпротивление и системата е електростатично неустойчива RV > R. Затова
омовете на “черната кутия” не могат да се измерят с омметър. Ако включим към “черната кутия” волтметър, той ще покаже значително напрежение, но ако превключим мултиметъра като амперметър с вътрешно
съпротивление от около RA = 100 Ω за най-чувствителния обхват, то
RA < R, веригата е електростатично устойчива и ампреметърът показва пренебрежим ток. Потърсете в Интернет например stability, negative
impedance converter и измежду спама може да намерите нещо, ново, интересно и полезно.
Ако искаме все пак да използваме омметър за измерване на отрицателното съпротивлението на “черната кутия”, в нея трябва да има монтиран сдвоен ключ, който разменя (+) и (-) входа на операционния усилвател.
При инвертирани входове се инвертира и критерия за електростатична неустойчивост. Инвертираното отрицателно съпротивление е устойчиво при големи външни съпротивления и, обратно, губи устойчивост
и може да генерира осцилации в последователен LC резонатор с малко
съпротивление r в резонанса, дължащо се на малкото съпротивление на
индуктивността.
За сложни електронни схеми с отрицателен конвертор на импеданса
уравнението за аналитично продължените импеданси Rext = −Z дава
собствените честоти на системата и апроксимира секулярното уравнение на електронната схема, изведено от SP ICE-модела.
Нека сега разгледаме възбуждането на резонансни трептения във високочестотен успореден резонансен контур с отрицателно съпротивление.
Осцилации в успоредния резонансен контур. Нека припомним основните
понятия при анализа на резонансен трептящ кръг с капацитет C, индук√
тивност L и собствена честота на резонансни трептения ω0 = 1/ LC.
Ако амплитудата на напрежението върху кондензатора е Um , амплитудата на заряда, който се натрупва върху кондензатора, е Qm = CUm , a
амплитудата на тока през индуктивността е

Um
Im = ω0 Qm = ω0 CUm = p
.
L/C

(39)
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Ако отчетем малкото съпротивление на индуктивността r 
средната мощност, която дисипира върху индуктивността, е
1 2
U2
Pr = rIm
= m ,
2
2Rres

Rres ≡

L/C
.
r

p
L/C,

(40)

Тази мощност, която дисипира като топлина, отделена върху индуктивността, трябва да се компенсира от мощността, която се получава в трептящия кръг, ако успоредно на кондензатора е включено отрицателно
съпротивление
1 2
P R = Um
/R.
(41)
2
След съкращаване на амплитудата на напрежението, условието за възникване на осцилации в трептящия контур PR > Pr се чете, като
p
L/C
Rres
Q≡
= Qk ≡ p
1
r
L/C

1
1
1/R >
=
,
Rres
rQ2

(42)

и има проста интерпретация: успоредно свързаната отрицателна проводимост 1/R трябва да превишава най-малката проводимост на успоредния резонансен контур 1/Rres . При резонансната честота ω = ω0 импедансът на успоредно свързаните кондензатор и индуктивност е много
голям
Zk (ω0 ) =

ZC ZL
=
ZC + ZL

1
1
jω0 C +
jω0 L + r

= (1 − jQ−1 )rQ2 ≈ rQ2 = Rres  r.

(43)
Малката стойност на съпротивлението на индуктивността r осигурява
както висока стойност на фактора на качество Q и големия импеданс
на резонансния контур, така и критерия за електростатична стабилност
(вж. неравенство (38)). При свободни трептения на резонансен контур
енергията намалява процентно с 1/Q на единица фаза и за контури с
високо качество Q−1  1 е малкият параметър на теорията.
Сумарно за възбуждане на електрични трептения в нашата схема
трябва да са изпълнени неравенствата
r < R < Rres ,

(44)

или, ако изразим величините с параметрите на схемата,
r<
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R1 R3
L
<
.
R2
rC

(45)
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Фиг. 21. Дънна платка (PCB) на “черната кутия”. Това е реализация на схемата,
показана на Фиг. 9. Отворете кутията, извадете платката и проследете пътеките
на проводниците. На фигурата се виждат двете батерии от 1.5 V AA, съпротивленията R1 , R2 , R3 и операционният усилвател.

Съпротивленията R1 , R2 , R3 , както и операционният усилвател и захранващите батерии се монтират върху дънната платка (Printable Circuit
Board, PCB), показана на Фиг. 21.
Амплитудата на осцилациите се ограничава от диод, успоредно свързан на кондензатора, и, ако това е светодиод (LED), при ниски честоти
от порядъка на звуковите могат да се видят пулсациите на светлината.
При механични вибрации на светодиода fmech се наблюдава стробоскопичен ефект и преброяването на светлите петна N дава груба оценка за
честотата на
f0 =

1
√
= 2(N − 1)fmech  fcrossover .
2π LC

(46)

Нека разгледаме числен пример: C = 4.7 µF, L = 400 mH,
p r = 3.62 Ω,
R1 = R2 = R3 = 1.5 kΩ. При тези параметри f0 = 116 Hz, L/C = 292 Ω;
oсцилации с такава честота могат да се чуят със слушалка
L/r = 110 ms,
p
Q = 80.5, Rres = 23.5 kΩ, R = 1.5 kΩ, Q ≡ R/ L/C = 5.1  1,
Q/Q = Rres /R = 15.6. Дисипативният Q-фактор (означен със Q) описва
отношението на пълната енергия на трептящия контур и дисипираната
енергия, когато фазата се завърти на 1 радиан. Аналогично инкременталният Q-фактор Q на успоредния резонансен контур описва отношението на енергията в контура и нарастването на енергията, внесена от
отрицателното съпротивление, когато фазата нарастне с 1 радиан. Когато имаме голям инкрементален Q-фактор Q  1 се казва, че имаме
“меко възбуждане”. При това меко възбуждане хармоничните електич143
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ни осцилации, породени първоначално от топлинните шумове на резисторите, се усилват бавно, докато амплитудата им не се ограничи от
някакъв нелинеен елемент във веригата, например светодиод, който ще
разгледаме в следващата секция.
Нека сега повторим отговора на задачата: отрицателното съпротивление по модул R = 10 kΩ не може да се измери с волтметър, защото вътрешното съпротивление на омметъра е много голямо RΩ > 100 kΩ и се
нарушава условието за електростатична устойчивост неравенство (45).
Но ако се направи малко изменение в схемата от Фиг. 9, ако само се разменят (+) и (-) входовете на операционния усилвател, посоката на неравенството се обръща. Полученото отрицателно съпротивление може
вече да се измери с волтметър, защото външната за него верига е с голямо съпротивление, но, от друга страна, за малки външни съпротивления веригата става електростатично нестабилна. Нещо повече така модифицираната схема може да се използва за генериране на осцилации
в последователни резонансни контури, когато критерият за възбуждане
на осцилации е R > r. Така, ако към схемата се добави сдвоен превключвател на (+) и (-) входовете, схемата ще може да генерира трептения
във всякакви резонансни контури, например в кварцови резонатори, а
отрицателното съпротивление ще може да се измерва с мултицет.
Как амплитудата на осцилациите се фиксира от светодиода. В тази секция ще пресметнем средната мощност PLED на светодиода, включен успоредно на кондензатора. ВАХ на светодиода апроксимираме с прави
линии

I = χ(U − Uc )/rLED ,
(
(
0, x ≤ 0
0, x < 0
χ(x) ≡ xθ(x) =
,
θ(x) ≡
,
x, x > 0
1, x > 0

(47)
δ(x) =

d
θ(x).
dx

Тогава мощността може да се изрази с помощта на въведената за случая
функция χ
PLED (U ) = χ(U − Uc )U/rLED .

(48)

Амплитудата на тока Um , която малко надхвърля напрежението на запалване на светодиода Uc , параметризираме с малкия параметър ε
U (t) = Um cos(ωt),
144

Um ≈ Uc ,

ε≡

Um − Uc
 1,
Uc

Um = (1 + ε)Uc . (49)
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Нека сега намерим усреднената по периода на осцилациите 2π/ω мощност
U2
PLED = hI(t)U (t)i ≈ c F (ε),
rLED
Z π
dt
χ(cos(ωt) − 1/(1 + ε))
F (ε) ≡
.
2π/ω
−π

(50)

С помощта на честотата ω и времето t образуваме безразмерната променлива x = ωt, отчитаме, че косинус е четна функция cos(−x) = cos x,
и за малки стойности на аргумента |x|  1 взимаме само първите два
члена на тейлоровия ред cos x ≈ 1 − 12 x2 . Използваме още приближената
формула 1/(1 + ε) ≈ 1 − ε. При така отчетените приближения за ε  1
извеждаме
√

Zπ 
Z 2ε
1 2  dx
(2ε)3/2
2
1 2
χ ε− x
F () ≈
=
ε − x dx =
2
2π
2π
2
3π
−π

(51)

0

и мощността може да се изрази с помощта на въведеното ефективно
съпротивление на светодиода
PLED =

2
Um
,
2Reff

1
(2ε)3/2
=
.
Reff
3 π rLED

(52)

Мощността, която се генерира от отрицателното съпротивление, дисипира в индуктивността и светодиода
PR = Pr + PLED .

(53)

Този енергиен баланс може да се интерпретира и като нулева сумарна
проводимост σtot на успоредно свързаните елементи на веригата: резонансен контур, отрицателно съпротивление и светодиод
σtot = σres + σR + σLED = 0,
σres = 1/Rres ,

σR = −1/R,

σLED = 1/Reff ,

(54)
Zk = 1/σtot = ∞.

Импедансът на успоредно свързаните елементи е безкраен.
При висококачествени резонансни контури съпротивлението в резонанса е много по-голямо от модула на отрицателното съпротивление
R  Rres . Балансът на енергията е практически между отрицателното
съпротивление и светодиодът, които трябва да имат еднакви усреднени
проводимости 1/R = 1/Reff . Заместването туk на израза (52), получен
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малко по-горe, дава възможност да определим амплитудата на осцилациите, параметризирана чрез ε или отношението δ между диференциалното съпротивление на светещия диод и отрицателното съпротивление
δ≡

ε3/2
rLED
=
 1,
3 × 23/2 π
R

PLED =

U 2 R2
Uc2
= c
= hνγ Ṅγ /ηLED . (55)
2R1 R3
2R

Така чрез ефективното съпротивление Reff = R изразихме и средната
мощност на светодиода и оценихме и броя на фотоните Ṅγ , излъчени за
единица време. Тук νγ е честотата на фотона, h е константата на Планк,
а ηLED е коефицентът на полезно действие на светодиода.
Нека отбележим, че зависимостта между малките параметри е неаналитична


Um − Uc
rLED 2/3
2/3
ε≡
δ≡
= 2(3π)
.
(56)
Uc
R
Такъв степенен показател (3/2) се среща в закона на Кеплер за връзката между голямата полуос на елипсата и периода, известно на латински
като сескиалтерно. При използваните ниски честоти средноквадратич√
ното напрежение може да се измери с мултиметър Ũ ≡ URMS = Uc / 2.
Нека накрая пресметнем “работната точка” на постоянния ток, циркулиращ през светодиода и “черната кутия.”
Как “черната кутия” създава постоянен ток в светодиода. За да намерим

модулите на постоянния ток I ∗ и съответстващото му напрежение U ∗ ,
ще търсим пресечната точка на ВАХ на отрицателното съпротивление и
светодиода ILED (U ∗ ) = INIC (U ∗ ) = I ∗ . Така получаваме
I ∗ = U ∗ /R = (U ∗ − Uc )/rLED ,

(57)

което има решение
U ∗ − Uc
= 1/(R/rLED − 1) ≈
≡
Uc



rLED
δ≡
.
R

(58)

За разлика от амплитудата на осцилациите уравнение (56) сега епсилонделта зависимостта е аналитична.
Докато за променливия ток Uc е амплитуда на тока, за правия ток Uc
е постоянната стойност на тока. Затова
средноквадратичното напреже√
ние на променливия ток е Ũ = Uc / 2 и в пулсиращ режим средната излъчвателна мощност е приблизително 2 пъти по-малка от светенето при
постоянен ток без резонансен контур.
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8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трептения и вълни се описват във всички учебници по физика за училищата на всички държави. Експерименталната постановка на Олимпиадата демонстрира едно устройство, което може да бъде реализирано във
всяко училище, и, нещо повече, теорията на генерацията на електрични трептения като инженерно устройство може да бъде разбрана с елементарната математика, изучавана в гимназиите. Основата на генератора е реализацията на отрицателно омово съпротивление с помощта
на операционен усилвател. Tова е идеята на един патент на НАСА [5]
от времето на програмата Аполо, т.е. 45 години преди нашата Олимпиада. Сега постановката може да бъде възпроизведена във всяко училище. Изследването на ВАХ на отрицателното съпротивление може да бъде извършено с помощта на мултицет, което бе една от подзадачите на
Олимпиадата, но в кабинета по физика изследването на ВАХ може да
бъде извършено със системите за компютъризиран експеримент Nova
или Coach. А в студентска лаборатория може да се използва осцилоскоп.
В решението на задачата дадохме ученическа, учителска и студентска
версия на експерименталното изследване на ВАХ. Настоящата задача
установява и един по-висок стандарт за методологията на училищния
експеримент – изследване на реални устройства от техниката на съвременния свят.

ОТЗИВИ ЗА ПРОВЕДЕНАТА ОЛИМПИАДА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА
EPO-3 (ДЕН НА РЕЗИСТОРА)
На Третата Олимпиада по Експериментална физика проведена на 31 октомври 2015 г. участваха 124 ученика от 7 до 12 клас, 55 придружаващи
учители от 20 града от България, Република Македония и Сърбия.
Отзиви за олимпиадата дадоха 19 участника, 14 придружаващи учители, 3 придружаващи родители и 1 гост. По-долу са представени в табличен вид техните отговори на пет въпроса:
Въпрос 1: Вашата оценка за трудността на задачата
Отговор
Много трудна
Трудна
Нормална
Лесна
Много лесна

Брой
2
21
13
0
0
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Въпрос 2: Ще участвате ли в олимпиадата през следващата година?
Отговор
Брой
Ще участвам
Не мога да подтвърдя в момента
Няма да участвам
Да, ако се проведе в България
Да, ако се проведе в Македония
Да, ако се проведе в Сърбия
Въпрос 3: Намирате ли задачата за интересна?
Отговор
Завладяваща
Интересна
Рутинна
Не е интересна
Досадна

27
6
0
2
1
0

Брой
19
15
2
0
0

Въпрос 4: Дайте оценка за нивото на организацията на Олимпиадата
Отговор
Брой
Организирана по-добре от другите олимпиади
Съвършено организирана
Много добре организирана
Добре организирана
Нормално организирана
Лошо организирана
Въпрос 5: От коя държава сте?
Отговор
България
Република Македония
Сърбия

1
2
10
6
14
3

Брой
19
16
1

Допълнителни препоръки и коментари за Олимпиадата, получени от формата за обратна връзка:

• Треба да се обезбеди поголем простор за работа и подобри инструменти за работа.
• Одличен и многу интересен натпревар. Една од подобрите работи
кои му се случиле на образованието по физика во Македониjа, во
последните години. Мислам дека во олимпиjадата треба да се вклучат и други држави (на пример да се поканат училишта од други
места; или пак ако еднаш таа се одржи во Србиjа, ќе се рашири и
низ Србиjа, па понатаму би имало и учесници од цела Србиjа). Би
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можело да се организира некаква олимпиjада на национално ниво, како квалификационен натпревар за оваа олимпиjада. Така и
учениците би се стекнале со уште поголемо искуство во експериментална физика.
• И за мен е странно, но абсолютно не се сещам какво може да се подобри. Всичко за нас протече много плавно, спокойно, без напрежение. Приятна, приятелска атмосфера.. До скоро в София P.S. Лети
като стрела, бръмчи като пчела. Що е то? (Това е загадка, отправена
към авторите във връзка с гатанката от условието на задачата)
• Задачите бяха наистина интересни, ако трябва да съм честен, това
е една от любимите ми олимпиади, тъй като теорията не е основна,
а това според мен е изключително важно. Забавлявах се истински,
решавайки задачите, и изпитах едно огромно удовлетворение от
физиката. Единствената ми препоръка е, ако може някак си да се
направи по-голяма разлика в точките за лесните и за трудните задачи, тъй като задачи, които са с различна трудност дават еднакви
точки и човек решил трудните в крайна сметка може да остане назад. В заключение искам да поздравя органиаторите и съставителите на задачите за чудесната работа и се надявам да продължават
все така!
• За нас како ментори потребна е поголема информираност во врска
со барањата при изведување на експерименталната вежба,односно
задачите од изминатите олимпиjади да ни бидат достапни.И таа
достапност да биде во форма на видео запис!Така при спремањето
на учениците не би претпоставувале и лутале низ материjалот,туку
би се насочиле кон наjважното.Не со единствена цел на победа туку
за да учениците повеќе научат! Со Почит
• Ми пруживте големо и прекрасно искуство и ви благодарам за тоа.
Но тоа што сакам да го издвоjам како маана на организациjата е
недостатокот на информации. Беше кажано дека ученикот не треба да биде спремен за натпреварот, само да има општо знаење за
мерење со мултиметри и поврзување на жици, но задачите беа на
многу потешко ниво. Би сакала да има примери на задачи со кои би
можеле да имаме некаква визиjа за тоа какви задачи ќе бидат дадени на натпреварот. А со тоа и ќе се зголеми заинтересираноста
на учениците. Ви благодарам
• Malo vremena, a mnogo zadataka!!
• На този етап само благодарности към организаторите.
• Нечестна конкуренция ... През цялото време използваха смартфо149
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ни и Интернет пред погледа на “неквесторите” в залата. Консултации със “случайно” преминаващите ръководители . . .
• Натпреварите се интересни и сакам да учествувам, би било убаво кога би имале повеќе прилика во местата каде живееме да се
дружиме да разменување мислења и знаења! Натпреварот да биде
неклку дена со цел со останатите натпреварувачи (ученици) да се
дружиме и да разменуваме мислења!
• Би можеле да посочите литература и ширина во коjа би се подготвувале учениците за да може да постигнат подобри резултати. Литературата да биде обjавена на страната, од каде учениците дополнително ке се информираат,надоградуваат и ке ги прошируваат своите знаења
• Ако е можно да се доделуваат по повеќе од 3 дипломи за натпреварувачите од секоjа група. Тоа ќе им дава дополнителен мотив за да
се приjават и учествуваат што поголем броj ученици, а нормално и
ке имаат поголеми шанси за да освоjат диплома.
• Ако може учниците да добиjата насоки што треба да учат.Сега по
поминати две олимпиjади имаме подобра претстава за она што
треба да се знае. Но сепак ако е можно и е во склад со правилата
на олимпиjадата да се дадат насоки за натпреварувачите. Со почит
Емил Тавчиоски
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Volt-Ampere characteristic of
“black box” with a negative resistance
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Abstract: This problem was given at the Third Experimental Physics
Olympiad “The day of the resistor”, 31 October 2015, Kumanovo,
organized by the Regional Society of Physicists of Strumica, Macedonia
and the Sofia Branch of the Union of Physicists in Bulgaria. The
experimental setup is a contemporary realization of the assigned to NASA
US patent 3493901 by G.J. Deboo, “Gyrator type circuit”.
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