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Абстракт. Тази задача бе дадена на 4-тата Олимпиада по експеримен-
тална физика “Ден на светлината”, проведена на 23 април 2016 г. в Со-
фия. Олимпидата бе организирана от Регионалното сдружение на фи-
зиците от Струмица, Република Македония и от Софийския клон на
Съюза на физиците в България.

ЗАДАЧА

Измерете скоростта на светлината c, като използвате дадения експери-
ментален набор, показан наФиг. 1. Може да следвате описаните по-долу
инструкции. След олимпиадата, настоящият текст, както и постановката
остават за участниците.

ЕКСПЕРИМЕНТ

Гравитационна част. Измерване на земното ускорение ggg

1. Измерете периода T (в секунди) на люлеене на висящия пръстен.
Заклатете леко пръстена в посока на оста му и пребройте колко
трептения Nosc може да наблюдавате. Заклатете още веднъж и из-
мерете времето за тези трептенияTN . Определете периода като от-
ношението на пълното време и броя на трептенията T = TN/Nosc.
Повторете опита няколко пъти и намерeте средната стойност на
измерения период.

∗Текстът, даден на учениците на английски, български, македонски, руски и сръбски,
може да се намери в Интернет http://arxiv.org/abs/1605.00493 [1]
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Фиг. 1. Проверете дали имате пълния набор елементи, показан на снимката:
стойка, на която са закачениметалнапластинаипръстен отмеднинавивки, ви-
сящина тънкимеднипроводници; дървено трупче, на което са закрепенидруга
метална пластинка и друг пръстен с медни намотки; два четворни държача за
батерии с размер AA; 8 батерии от 1.5 V размер AA; два източника на напреже-
ние, поставени в тръби с по три метални извода (електрода); реостат, направен
от тънка летва, върху която е опънат тънък съпротивителен проводник от кан-
тал; алуминиева пластинка, която се захапва с крокодил и като се държи с ръка
и се използва за плъзгач; кабели с накрайници крокодил-крокодил; 4 съпро-
тивления; метална линия с деления 0.5 mm и 1 мултиметър. Предполага се, че
Вие носите още един мултиметър със съединяващите го кабели.

2. Определете кръговата честота ω = 2π/T .
3. Измерете разстоянието Lm (в метри) от точката на окачване до
центъра на висящия пръстен (вж. Фиг. 2).

4. Определете земното ускорение g = Lmω
2.

Напомняме известната формула за периода на махало

T = 2π

√
Lm

g
. (1)
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ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА С ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНИТНО МАХАЛО

Фиг. 2. Пръстен с навита жичка виси на две
тънки жички. Разстоянието от точката на
окачване до центъра на пръстена еLm. Когато
махалото се отклони от равновесното си по-
ложение на малко разстояние y, връщащата
сила е Fg = −mgy/Lm. Знакът минус означа-
ва, че силата е насочена срещу отместването.

Fg

y

Lm

5. С колко процента вашият резултат за земното ускорение g се раз-
личава от известната ви стойност?

Измерване на електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 на източниците
за електричния експеримент с помощта само на амперметър и волтметър

Източникът на напрежение, койтоще използвате за електричния експе-
римент, е съставен от много на брой малки батерии от 12 V, размер 23A,
поставени в две пластмасови тръби. Всяка от тръбите има три метални
извода (електрода) – по един във всеки край и един в средата. По сре-
дата между два от електродите е залепен етикет с надпис E1, E2, E3 или
E4. В съответните участъци последователно на батериите има поставе-
но високоомно съпротивление ri между всеки два от металните изводи,
както е показано на еквивалентната схема на източника на напрежение
на Фиг. 3. Това съпротивление е поставено с предпазна цел. Не разгло-
бявайте източника на напрежение и не махайте предпазното съпротив-
ление!
Точното измерване на електродвижещото напрежение само с предос-

тавения ви волтметър не е възможно, тъй като вътрешното съпротивле-
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Фиг. 3. Еквивалентна схема на източника на напрежение за електричния експе-
римент.Пластмасовите тръби, в които сапоставенибатериитеи съпротивлени-
ето, са означени с прекъснати линии. Винтовете (електродите), които излизат
от тръбите, са означени схематично със стрелки, а захапващите ги крокодили
– с допълващ знак.

ние ri на източника е сравнимо по стойност с вътрешното съпротивле-
ние на волтметъра.

6. Измерете електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 само с по-
мощта на амперметър и волтметър.
Свържете амперметъра с един от дяловете от източника на напре-
жение, както е показано в лявата схема от Фиг. 4 и измерете тока
IA, който протича през него. В източника на напрежение има ви-
сокоомно съпротивление, което ограничава тока и няма опасност
да протече голям ток през амперметъра. Повторете измерването
за всички четири дяла от източниците на напрежение и нанесете
резултата в таблица, както е показано в примерната Табл. 1.
Свържете амперметъра и волтметъра последователно към източ-
ника на напрежение, както е показано в средната схема от Фиг. 4,

Фиг. 4. Измерване на напрежението на един дял от източника на напрежение
Ei за електростатичния експеримент. Вътре в тръбите между всеки два болта е
скрито голямо съпротивление ri (i = 1, 2, 3, 4), ограничаващо тока. Лява фигу-
ра: Между два съседни болта (електрода) включвате амперметър и токът, който
протича е IA. Средна фигура: Когато към амперметъра е включен последова-
телно и волтметър, токът IV е по-малък, a волтметърът показва напрежение
U. Дясна фигура: Схема за пряко измерване на вътрешното съпротивление на
волтметъра RV, използвайки друг мултиметър, превключен като омметър.
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Табл. 1. Примерна таблица за експериментални резултати за токовете и нап-
режението, измерени по схемите от Фиг. 4, както и за изчислената стойност на
електродвижещото напрежение за различните дялове на източниците на нап-
режение.

i IA [mA] IV [mA] U [V] E [V] r [Ω] RV [Ω]

1
2
3
4

и измерете тока IV, който протича през веригата и напрежение-
то U , което показва волтметъра. Повторете измерването за всички
четири дяла от източниците на напрежение и нанесете резултата в
таблица, както е показано в примерната Табл. 1.
За всеки единдялнаизточникананапрежение запишете впример-
ната Табл. 1 електродвижещите напрежения, изчислени по форму-
лата

E =
U

1− IV/IA
. (2)

7. Какво е вътрешното съпротивление на всеки един дял на източници-
те на напрежение?
Като използвате данните от Табл. 1, определете вътрешното съп-
ротивление за всеки един дял на източника на напрежение

r =
U

IA − IV
, (3)

за всяко от четирите измервания.
8. Определете вътрешното съпротивление на волтметъра.
Като използвате данните от Табл. 1, определете вътрешното съп-
ротивление на волтметъра

RV =
U

IV
, (4)

за всяко от четирите измервания и пресметнете средната стойност
от всички измервания.
Вътрешното съпротивление на омметъра може да измерите пряко
по дясната схема от Фиг. 4. Сравнете изчислената средна стойност
с пряко измерената. Колко процента е разликата?

9. Изведете формули (2), (3) и (4).
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Измерване на електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 на източниците
за електричния експеримент с помощта на амперметър и резистори

Тази серия от задачи е за по-малките ученици, състезаващи се в катего-
рия S. По-големите ученици могат да се върнат към нея, след като прик-
лючат с останалите задачи.

10. Измерете съпротивленията R∗1, R∗2, R∗3 и R∗4 на предоставените ви
четири резистора и представете резултатите таблично.

11. Свържете схемата, дадена на Фиг. 5 и измерете тока I, когато сте
поставили резистор R1 = R∗1, R2 = R∗1 + R∗2, R3 = R∗1 + R∗2 + R∗3 и
R4 = R∗1 +R∗2 +R∗3 +R∗4.
Нанесете измерените стойности в таблица, както е показано на
примерната Табл. 2. В последната колона на таблицата запишете
реципрочната стойност на тока.

Фиг. 5. Измерване на напрежението на един дял от източника на напрежение за
електростатичния експеримент. Токът през веригата Ij се измерва при различ-
ни външни съпротивления Rj и така се определя вътрешното съпротивление
на източника, скрито в тръбата.

12. Използвайки резултатите от Табл. 2, представете графично зави-
симостта на съпротивлението Rj от реципрочната стойност на
тока 1/Ij .

Табл. 2. Примерна таблица за експериментални резултати за токовете и напре-
жението, измерени по схемите от Фиг. 5 за различните дялове на източниците
на напрежение

i Rj [kΩ] Ij [µA] 1/Ij [µA−1]

1
2
3
4
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Съпротивлението Rj и реципрочната стойност на тока Ij са свър-
зани със следната зависимост

Rj = Etot
1

Ij
− rtot, (5)

където Etot е сумарното електродвижещо напрежение на всички
последователно свързани източници на напрежение, а rtot тяхното
сумарно вътрешно съпротивление.

13. Определете електродвижещото напрежение Etot = E1 + E2 + E3 +
E4 и вътрешното съпротивление rtot = r1 + r2 + r3 + r4 на двата
последователно свързани източници на напрежение.
Прекарайте права, която минава най-близко до експериментални-
те точки. От ъгловия коефициент може да определите електродви-
жещото напрежение Etot на батерията, а от пресечната на правата
и ординатата може да определите вътрешното съпротивление на
батерията rtot.

14. Изведете формула (5).

Електростатично определяне на ε0ε0ε0

15. Качествен електричен експеримент.
С помощта на кабел с крокодили свържете последователно двата
източника на напрежение, без да свързвате към тях волтметъра.
Внимавайте с полярността на батериите. Свържете (+) с (-) на двата
източника. Сумарното напрежение U4 = E1 + E2 + E3 + E4 се прес-
мята като сума от определените по-рано в секция електродвиже-
щи напрежения. Пак използвайки свързващите кабели с крокоди-
ли, подайте това напрежение върху кръглите пластини през изли-
защите от тях проводници. Нека пъвоначално пластините са далеч
една от друга (по далече от 1 cm), но са успореднииразположенина
една ос, минаваща през центъра им. Вижте още и схемата показа-
на на Фиг. 6. Постепенно придвижвайте трупчето, докато висяща-
та пластина внезапно се залепи за неподвижната пластинка, зак-
репената към трупчето. Внимателно повторете експеримента по-
бавно така, че да изчаквате трептенията да затихнат. Придвижвай-
те трупчето така, че винаги пластините да са успоредни. След като
махалото загуби равновесие и пластините се залепят, прекъснете
връзката им към източника на напрежението. Използвайте кабел с
крокодилии свържетена късожицитеизлизащиотдветепластини.
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z

x

Fg Fe

L
e

e

e

y
e

Фиг. 6. Електрично махало за измерване на диелектричната проницаемост ε0
на вакуума. Дължината на махалото е Le. Отместването от равновесното поло-
жение намахалотомалко преди да се залепи къмпривличащата го неподвижна
пластинка е ye = xe − ze. Тук ze е разстоянието между пластините малко преди
махалото да се устреми към трупчето. А xe е разстоянието между равновесното
положение на махалото и неподвижната пластинка. Електричното поле между
пластините се създава от последователно свързани батерии с електродвижещи
напрежения E1 и E2. Големите съпротивления, които ограничават тока са озна-
чени с r1 и r2. Съпротивленията, както и батериите, са скрити в пластмасова
тръба, означена символично с прекъсната линия. В равновесие електричната
сила на привличане между пластините Fe се уравновесява с гравитационната
сила Fg.

Тогава пластините се отделят една от друга и след като трептени-
ята затихнат, измерете разстоянието xe между пластините на този
плосък кондензатор.

16. Повторете внимателнотози експеримент като измервате разсто-
янието xe между пластините, с точност 0.5 mm, за различни напре-
жения: U4 = E1 + E2 + E3 + E4, U3 = E1 + E2 + E3, U2 = E1 + E2 и

10
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Табл. 3. Таблица с експериментални резултати от електричния експеримент

i U [V] xe [mm] U2 [V2] x3e [mm3]

1
2
3
4

U1 = E1.
Запишете резултатите от измерванията в примерната Табл. 3. С по-
мощта на калкулатор допълнете таблицата с две допълнителни ко-
лони x3e и U2.

17. Представете графично върхумилиметрова хартия зависимосттаx3e
от U2 и определете наклона ke на правата, минаваща най-близо до
експерименталните точки.

18. Измерете масатаme на висящата пластинка.
За целта използвайте електронната везна, която се намира при
квестора. За измерването не откачайте висящата пластинката от
стойката. Поставете везната върху високата подложка, която върви
заедно с нея. Направете измерването, докато пластинката е зака-
чена за тънката медна нишка, като внимавате нишката да не оказ-
ва допълнителни сили върху пластинката по време на измерване-
то.

19. Измерете диаметъраDe на двете пластини.
20. Измерете разстоянието от центъра на пластинката до летвата

на окачване Le.
21. Определете диелектричната проницаемост на вакуума ε0 чрез

приближена зависимост между xe и U , която е изведена при пред-
положение, че xe � De

x3e = keU
2, (6)

където ke е линейният коефициент

ke =
27

32
πε0

LeD
2
e

meg
. (7)

Използвайки тази формула и експериментално измерената стой-
ност на ke, определете диелектричната проницаемост на вакуума

ε0 =
32

27π

meg

LeD2
e

ke. (8)
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22. Към таблицата добавете още един стълб x3e
(

1− 4
3π

xe
De

)
, като прес-

метнетемалката поправка
4

3π

xe
De
. Повторете описания по-горе ме-

тод за едно по-точно определяне на диелектричната проницаемост
на вакуума чрез формулата

x3e

(
1− 4

3π

xe
De

)
=

27

32
πε0

LeD
2
e

meg
U2. (9)

Тази формула позволява достигане на процентна точност при из-
ползването на дадената постановка. Каква е разликата в определя-
нето на ε0 по двата метода?

Магнитостатично определяне на µ0µ0µ0

23. Качествен магнитен експеримент
Поставете двата пръстена успоредно на разстояние xm = 20 mm,
отчитано между средата на навивките. Използвайте кабели с кро-
кодили и сглобете схемата показана на Фиг. 7. Нека проследим пъ-
тя на тока, който тръгва от (+) на батерията. Първо преминава през
съпротивителната канталова жица, опъната върху летвата. Тако-
ва променливо съпротивление се нарича още реохорд. Веригата се
съединява от алуминиевия плъзгач защипан с крокодил, който се
държи с ръка. После токът преминава през амперметъра, висящия
токов пръстен, неподвижния токов пръстен със същия брой навив-
киN = 50 и през (-) на батерията се завръща в захранващия източ-
ник.
Когато допрете плъзгача до съпротивителната жица намотките
потрепват. Ако бобините се отблъскват, сменете полярността на
свързването на една от тях. Токовете трябва да са успоредни и при
включване на тока бобините да се привличат. Движете плъзгача по
жицата, като гледате едновременно амперметъра и висящата на-
вивка. Започнете с малки токове и, като движите плъзгача, запом-
нетеположението, прикоетомахалото губи устойчивости висящи-
ятпръстен се устремява къмнеподвижния.Повторете експеримен-
та бавно, като изчаквате трептенията да затихнат. Запишете най-
малкия (критичния) ток I, при който спокойно висящият пръстен
се залепва внезапно за неподвижния.

12
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Фиг. 7. Магнитно махало за измерване на µ0, магнитната проницаемост на ва-
куума. Дължината на махалото е Lm. Разстоянието от неподвижната намотка
до равновесното положение на махалото е xm. А разстоянието между токови-
те пръстени в момента преди висящият да се устреми към неподвижния е zm.
Магнитното поле между намотките се създава от тока на 4 или 8 последовател-
но свързани батерии от 1.5 V, поставени в държачи. Токът се измерва от ампер-
метъра и се регулира с променливото съпротивлениеR с помощта на плъзгача,
плъзгащ се по канталовата жица, опъната върху летвата. В равновесие магнит-
ната сила на привличане между пръстените с успоредни токове Fm се уравно-
весява с гравитационната сила Fg.

24. Повторете експеримента и измерете критичния ток I за различни
стойности на xm, например 25, 20, 15, 10, 5 mm.
Резултатите за разстоянието xm и тока I представете таблично в
първите две колони на Табл. 4. С помощта на калкулатор пресмет-
нете допълнителни колони за x2m и I2. С други думи, представете
таблично зависимостта x2m от I2.
За малките разстояния ползвайте само един държач с четири бате-
рии.
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25. Представете графично зависимостта x2m от I2 и определете накло-
нa km на правата, минаваща най-близо до експерименталните точ-
ки.
Това е методика за експериментално определяне на наклона km.

26. Измерете дължината на махалото, т.е. разстоянието Lm от лет-
вата до центъра на висящата бобинка.

27. Измерете масатаmm на висящата бобинка.
28. Измерете диаметъраDm на двете бобинки.
29. Определете магнитната проницаемост на вакуума µ0, като изпол-

звате приближената формула

x2m = kmI
2, (10)

където km е линейният коефициент

km = 2µ0
LmN

2Dm

mg
. (11)

Тази формула е приложима, когато xm � D и може да приемем, че
проводниците са прави.
Тази формула дава възможност за изразяването на магнитната
проницаемост µ0 на вакуума чрез експериментално определения
наклон

µ0 =
mgkm

2LmN2Dm
. (12)

30. Силата на привличане между два токови пръстена е известна маг-
нетостатична задача, която има много приложения. Точната фор-
мула за определянето на µ0 чрез нашата постановка се дава с фор-
мулата

x2m

[
1 + f

(
xm
Dm

)]
= kmI

2, (13)

къдетофункцията f(xm/Dm) епредставена табличнопо-долуи гра-
фично на Фиг. 8.
При точността, с която работим, корекционната поправка може да
се пресметне и чрез приближената формула

f

(
xm
Dm

)
≈ 1

16

(
−5 + 6 log

8Dm

xm

)
x2m
D2

m

. (14)

Пример за подреждането на експерименталните данни и корекци-
онния множител е даден в Табл. 4. Попълнете Вашата таблица.
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x/D f(x/D) x/D f(x/D) x/D f(x/D) x/D f(x/D) x/D f(x/D)

0.005 0.0001 0.105 0.0148 0.205 0.0480 0.305 0.0976 0.405 0.1644
0.010 0.0002 0.110 0.0162 0.210 0.0502 0.310 0.1005 0.410 0.1682
0.015 0.0005 0.115 0.0175 0.215 0.0522 0.315 0.1034 0.415 0.1721
0.020 0.0008 0.120 0.0188 0.220 0.0545 0.320 0.1066 0.420 0.1760
0.025 0.0012 0.125 0.0202 0.225 0.0566 0.325 0.1096 0.425 0.1800
0.030 0.0016 0.130 0.0216 0.230 0.0589 0.330 0.1126 0.430 0.1840
0.035 0.0021 0.135 0.0231 0.235 0.0613 0.335 0.1156 0.435 0.1880
0.040 0.0027 0.140 0.0245 0.240 0.0634 0.340 0.1190 0.440 0.1920
0.045 0.0034 0.145 0.0262 0.245 0.0659 0.345 0.1221 0.445 0.1965
0.050 0.0040 0.150 0.0278 0.250 0.0684 0.350 0.1252 0.450 0.2006
0.055 0.0048 0.155 0.0294 0.255 0.0709 0.355 0.1287 0.455 0.2047
0.060 0.0056 0.160 0.0312 0.260 0.0732 0.360 0.1319 0.460 0.2092
0.065 0.0064 0.165 0.0328 0.265 0.0757 0.365 0.1355 0.465 0.2134
0.070 0.0073 0.170 0.0345 0.270 0.0783 0.370 0.1390 0.470 0.2181
0.075 0.0083 0.175 0.0365 0.275 0.0810 0.375 0.1423 0.475 0.2223
0.080 0.0092 0.180 0.0382 0.280 0.0837 0.380 0.1460 0.480 0.2270
0.085 0.0103 0.185 0.0401 0.285 0.0864 0.385 0.1497 0.485 0.2317
0.090 0.0114 0.190 0.0421 0.290 0.0891 0.390 0.1530 0.490 0.2361
0.095 0.0125 0.195 0.0440 0.295 0.0919 0.395 0.1568 0.495 0.2408
0.100 0.0136 0.200 0.0461 0.300 0.0947 0.400 0.1606 0.500 0.2456

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

x/D

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

0.200

0.225

0.250

f(
x
/D

)

Фиг. 8. Корекционната поправка f(xm/Dm) от уравнение (13) като функция от
безразмерното отношение на отместването от равновесното положение xm и
диаметъра на навивкитеDm.
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Табл. 4. Примерна таблица за подреждане на експериментални резултати и
корекционната функция за експеримента с токовите пръстени. Между I2 и
x2m(1 + f) има линейна зависимост и коефициента на пропорционалност оп-
ределя µ0

xm I x2m I2 xm/Dm 1 + f(xm/Dm) x2m(1 + f)
i [mm] [mA] [mm2] [mA2] [mm2]

1 5
2 10
3 15
4 20
5 25

31. Използвайки точната формула (13) и графично представената ко-
рекционна функция от Фиг. 8 табулирана отгоре, представете екс-
перименталните данни графично: по ордината (1+f)x2m, по абсциса
I2 и от наклона определете магнитната проницаемост µ0 на вакуу-
ма. С колко процента се различават резултатите обработени чрез
приближената и точната формула?

Определяне на скоростта на светлината

Използвайте определените в предишните подусловия ε0 и µ0 и пресмет-
нете скоростта на светлината

c =
1

√
ε0µ0

. (15)

Не се смущавайте, ако резултатът се различава от известната Ви стой-
ност, това е Вашето първо измерване на фундаментална константа.

ТЕОРЕТИЧНИ ЗАДАЧИ

1. Използвайтеформулите за силата на привличанемежду пластини-
те на безкраен плосък кондензатор и изведете формула (7), която
използвахте за определянето на ε0.

2. Използвайте формулите за силите на привличане между безкрай-
ни успоредни токове и изведете формула (7), която използвахте за
приближено определяне на µ0.
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ЗАДАЧА ЗА ДОМАШНА РАБОТА. Премия на Зомерфелд 137 лева

Потърсете в учебници по електродинамика, енциклопедии или вИнтер-
нет формулата за капацитет на кондензатор, при която се отчитат ефек-
тите на края и изведете по-точната формула (9) за определянето на ε0 с
нашата постановка.
Аналогично потърсете в учебници формулите за взаимна индуктив-

ност и сили на взаимодействие между токови пръстени и изведете точ-
ната формула (13). Корекционната функция f(xm/Dm) може да бъде
пресметната числено или да се получи само първият член на уравне-
ние (14) на реда по степените на xm/Dm.
Решението пратете на epo@bgphysics.eu от адреса, на който сте се ре-

гистрирали до 07:00 на 24 април 2016 г.
Може да работите в колектив и да се консултирате с професори по

теоретична физика, електродинамика или електротехника. Премията се
получава лично от участника и само в деня на обявяването на резулта-
тите.

РЕШЕНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ЗАДАЧА

Гравитационна част. Измерване на земното ускорение ggg

1. Периодът T на люлеене на висящата пластинка е T = 1.5 s.

2. Кръговата честота ω на люлеене на висящата пластинка е ω = 4.2
rad/s.

3. Разстоянието Lm от точката на окачване до центъра на висящата
пластинка е Lm = 55.1 cm.

4. Земното ускорение е g = 9.7m/s2.

5. Отклонението от известната стойност g = 9.81m/s2 е 1.1%.

Измерване на електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 на източниците
за електричния експеримент с помощта само на амперметър и волтметър

6. Измерване на електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 на из-
точника на напрежение.
Резултатите от измерването са дадени в Табл. 5.

7. Вътрешните съпротивления на различните дялове н източника на
напрежение са изчислени в Табл. 5.

8. Вътрешните съпротивления на волтметъра е изчислено за различ-
ните измервания и е нанесено в Табл. 5.
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Табл. 5. Таблица с експериментални резултати за токовете и напрежението из-
мерени по схемите отФиг. 4 за различните дялове на източника на напрежение

i IA [µA] IV [µA] U [V] E [V] r [Ω] RV [MΩ]

1 208 66.8 67.0 98.7 474 0.99
2 209 67.1 66.9 98.5 471 1.00
3 208 66.7 67.0 98.6 474 0.99
4 208 66.9 66.8 98.5 473 1.00

9. Чрез заместване се проверява, че формулите (2), (3) и (4) удовлет-
воряват уравненията за съответните електрични вериги от Фиг. 4

E = rIA = (r +RV)IV (16)

Измерване на електродвижещите напрежения E1, E2, E3 и E4 на източниците
за електричния експеримент с помощта на амперметър и резистори

10. Вж. Табл. 6
11. Вж. Табл. 7
12. без решение (вж. Фиг. 9)
13. без решение (вж. Фиг. 9)
14. без решение (вж. Фиг. 9)

Резултатите от измерването са представени графично на Фиг. 9.

Фиг. 9. Графично представяне на резултатите за измерването на електродви-
жещото напрежение Etot на батерията.
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Табл. 6. Tаблица за екс-
периментални резулта-
ти за съпротивленията
R∗

j

j R∗
j [kΩ]

1 465
2 467
3 465
4 465

Табл. 7. Таблица за експериментални резултати
за токовете и напрежението, измерени по схе-
мите от Фиг. 5 за различните дялове на източни-
ците на напрежение

j Rj [kΩ] Ij [µA] 1/Ij [µA−1]

1 465 167.5 0.00597
2 932 139.6 0.00716
3 1397 119.7 0.00835
4 1862 104.8 0.00954

Електростатично определяне на ε0ε0ε0

15. Качествен експеримент
16. Измерванията на критичното разстояние xe при различни напре-

жения U между пластините са дадени в Табл. 8.
Таблично зависимостта на x3e от U2 е изчислена и дадена в Табл. 8

17. Зависимостта на x3e от U2 е представена графично на Фиг. 10. Нак-
лонът ke на правата, която минава най-близо до експериментални-
те точки е ke = 0.00386 mm3/V2.

18. Масата на висящата пластини еme = 1.14 g.
19. Диаметърът на двете пластини еDe = 5.4 cm.
20. Дължината на махалото е Le = 57.4 cm.
21. Диелектричната проницаемост на вакуума е ε0 = 9.83× 10−12 F/m.

22. Зависимостта на x3e
(

1 − 4

3π

xe
De

)
от U2 е представена таблично в

Табл. 8 и графично на Фиг. 11. Наклонът ke на правата, която мина-
ва най-близо до експерименталните точки е ke = 0.00345 mm3/V2.

Табл. 8. Таблица с експериментални резултати от електричния експеримент

i Ue [V] xe [mm] U2
e [V2] x3e [mm3] x3e

(
1− 4

3π

xe
De

)
[mm3]

1 98.7 3.0 9.74×103 27.0 26.4
2 197.2 5.0 38.9×103 120 120
3 295.9 7.0 87.5×103 260 261
4 394.3 8.5 155.5×103 573 573
5 493.0 9.5 243.1×103 857 793
6 591.6 11.0 349.9×103 1331 1216
7 690.2 12.0 476.3×103 1728 1565
8 788.7 13.5 621.9×103 2460 2200
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Фиг. 10. Графично представяне на резултатите от електричния експеримент.

Фиг. 11. Графично представяне на резултатите от електричния експеримент,
отчитайки краевите ефекти.
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Диелектричната проницаемост на вакуума е ε0 = 8.82× 10−12 F/m.
Разликата от двата метода е 11% и благодарение на отчитането на
поправката получаваме 0.3% отклонение от истинската стойност
на ε0, която е 8.85× 10−12 F/m.

Магнитно определяне на µ0µ0µ0

23. Качествен експеримент
24. Критичното разстояние xm при различни токове I през двете бо-

бинки са дадени в Табл. 9.

Табл. 9. Експериментални резултати и корекционната функция за експеримен-
та с токовите пръстени

i xm I x2m I2 xm/Dm 1 + f(xm/Dm) x2m(1 + f)
[mm] [mA] [mA2] [mm2]

1 10 72.4 100 5241.76 0.156 25 1.0296 102.96
2 12 88.4 144 7814.56 0.1875 1.0405 19.832
3 14 105.8 196 11 193.64 0.218 75 1.053 206.388
4 16 120 256 14 400 0.25 1.0684 273.5104
5 18 137.6 324 18 933.76 0.281 25 1.085 351.54
6 20 153.5 400 23 562.25 0.3125 1.103 441.2
7 22 169 484 28 561 0.343 75 1.120 542.08
8 24 185 576 34 225 0.375 1.1423 657.9648

25. Зависимостта на x2m от I2 е дадена на Фиг. 12. Наклонът на пра-
вата минаваща най-близо до експерименталните точки е km =
0.0164 A2/m2.

26. Разстоянието от точката на окачване до центъра на висящата бо-
бинка е Lm = 55.8 cm.

27. Масата на висящата бобинка еmm = 1.18 g.
28. Диаметърът на двете бобинки еD = 65mm.
29. Магнитната проницаемост във вакуум е µ0 = 10.5× 10−7 H/m.
30. Корекционният множител е определен от Фиг. 8 и са попълнени

корекционните множители в съответните колони на Табл. 9.
31. Наклонът на правата с корекционната поправка е km =

0.0191 A2/m2 и зависимостта е дадена на Фиг. 13. Магнитната
проницаемост във вакуум е µ0 = 12.2× 10−7 H/m.
Разликата от двата метода е 14% и благодарение на корекция-
та постигаме точност 4% до истинската стойност на µ0, която е
1.26× 10−6 H/m.
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Фиг. 12. Графично представяне на резултатите от магнитния експеримент.

Фиг. 13. Графично представяне на резултатите от магнитния експеримент с ко-
рекционна поправка.
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Определяне на скоростта на светлината

С получените стойности в предните две секции за ε0 и µ0 пресмятаме
скоростта на светлината по формула (15) c = 3.048 × 108 m/s. Отклоне-
нието от точната стойност за скоростта на светлината c = 2.998×108 m/s
e 2%.

РЕШЕНИЕ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ЗАДАЧИ

Извод на зависимостта на критичното разстояние xmxmxm, при което пластините
се залепват под действието на електричните сили, от напрежениетоUUU върху
пластините

Силата, която действа на висящата пластина, е равна на разликата от
електричната сила Fe на привличане на двете пластини и хоризонтал-
ната проекция на силата на тежестта Fg

F = Fe − Fg. (17)

Потенциалната енергия на хоризонталната проекция на силата на те-
жестта е

Wg = mg
y2

2L
= mg

(x− z)2

2L
, (18)

а големината на силата е

Fg = −W ′(z) = −dWg

dz
= mg

x− z
L

. (19)

Тук използваме че разстоянието z между двете пластини е равно на раз-
ликата от разстоянието x на неподвижната пластинка спрямо равновес-
ното положение на висящата пластинка, когато не е приложено напре-
жение върху тях, и отклонението y на висящата пластинка от равновес-
ното ѝ положение.
Потенциалната енергия на висящата пластинка, намираща се в елек-

тричното поле на неподвижната пластинка, е

We = −CU
2

2
, (20)

където C е капацитетът на кондензатора, образуван от двете кръгли
пластини с радиус R

C = ε0
πR2

z
, (21)

следователно

We = −ε0
πR2U2

2z
. (22)
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Електричната сила, която действа на всяка от пластините, е

Fe = −W ′(z) = −dWe

dz
= − d

dz

(
− ε0

πR2U2

2z

)
= −ε0

πR2U2

2z2
(23)

Ако означим с W потенциалната енергия на висящата пластина, то
от (22) и (18) получаваме

W = We +Wg = −ε0
πR2U2

2z
+mg

(x− z)2

2L
. (24)

Резултантната сила, действаща на висящата пластина, се получава
като заместим (23) и (19) в (17)

F = −W ′(z) = −dW

dz
= −ε0

πR2U2

2z2
+mg

x− z
L

. (25)

Когато бавно приближаваме пластинката, поставена на статив към
висящата пластинка, при едно критично разстояние xe и ze висящата
пластинка изведнъж се залепва за статичната пластинка. Това разстоя-
ние може да определим от нулирането на първата и втората производна
на потенциалната енергия, т.е. от условието максимумът и минимумът
на потенциалната енергия да съвпадат.
От нулирането на първата производна на потенциалната енергия

W ′(z) =
dW

dz
= 0 (26)

получаваме

ε0
πR2U2

2z2e
−mgxe − ze

L
= 0, (27)

което още може да запишем по следния начин

z3e

(xe
ze
− 1
)

= ε0
LπR2U2

2mg
. (28)

От нулирането на втората производна на потенциалната енергия

W ′′(z) =
d2W

dz2
= 0 (29)

получаваме

2ε0
πR2U2

2z3e
− mg

L
= 0, (30)

откъдето намираме критичното разстояние между двете пластини

z3e = ε0
LπR2U2

mg
. (31)

24



ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА С ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНИТНО МАХАЛО

Ако заместим израза (31) за ze в (28)

ε0
LπR2U2

mg

(xe
ze
− 1
)

= ε0
LπR2U2

2mg
(32)

и съкратим еднаквите членове

xe
ze
− 1 =

1

2
, (33)

получаваме една проста връзка между двете критични разстояния

xe =
3

2
ze. (34)

Като заместим равенство (34) в (31), получаваме търсеното съотно-
шение между xe и U

x3e =
27

8
ε0
LπR2U2

mg
. (35)

Извод на зависимостта на критичното разстояние xmxmxm, при което бобините се
залепват под действието на магнитните сили, създадени от тока III

Силата, която действа на висящата бобинка, е равна на разликата отмаг-
нитната силаFm напривличанена двете бобинкии хоризонталнатапро-
екция на силата на тежестта Fg

F = Fm − Fg. (36)

Потенциалната енергия на хоризонталната проекция на силата на те-
жестта е

Wg = mg
y2

2L
= mg

(x− z)2

2L
, (37)

а големината на силата е

Fg = −mgx− z
L

, (38)

Потенциалната енергия на висящата бобинка, намираща се вмагнит-
ното поле на неподвижната бобинка, е

Wm = −µ0I2N2R ln z, (39)

където I е токът през двете бобинки, N е броят на навивки на всяка от
бобинките, R е радиусът на бобинките, а z е разстоянието между тях.
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Магнитната сила, която действа на всяка от бобинките, е

Fm = −W ′(z) = −dWm

dz
= − d

dz
(−µ0I2N2R ln z) = µ0

I2N2R

z
. (40)

Ако означим с W потенциалната енергия на висящата бобинка, то
от (39) и (37) получаваме

W = Wm +Wg = −µ0I2N2R ln z +mg
(x− z)2

2L
. (41)

Резултанта сила, действаща на висящата бобинка, се получава, като
заместим (40) и (38) в (36)

F = −W ′(z) = −dW

dz
= µ0

I2N2R

z
−mgx− z

L
. (42)

Когато бавно приближаваме бобинката, поставена на статив към ви-
сящата бобинка, при едно критично разстояние xm и zm висящата бо-
бинкаизведнъжсе залепва за статичната бобинка. Това разстояниеможе
да определим от нулирането на първата и втората производна на потен-
циалната енергия, т.е. от условието максимумът иминимумът на потен-
циалната енергия да съвпадат.
От нулирането на първата производна на потенциалната енергия

W ′(z) =
dW

dz
= 0 (43)

получаваме

µ0
I2N2R

zm
−mgxm − zm

L
= 0. (44)

което още може да запишем по следния начин

z2m

(xm
zm
− 1
)

= µ0
LI2N2R

mg
. (45)

От нулирането на втората производна на потенциалната енергия

W ′′(z) =
d2W

dz2
= 0 (46)

получаваме

−µ0
I2N2R

z2m
+
mg

L
= 0, (47)

откъдето намираме критичното разстояние между двете бобинки

z2m = µ0
LI2N2R

mg
. (48)
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Ако заместим израза (48) за zm в (45)

µ0
LI2N2R

mg

(xm
zm
− 1
)

= µ0
LI2N2R

mg
(49)

и съкратим еднаквите членове, получаваме една проста връзка между
двете критични разстояния

xm = 2zm. (50)

Като заместим равенство (50) в (31), получаваме търсеното съотно-
шение между xm и I

x2m = 4µ0
LN2R

mg
I2. (51)

НЕЩО КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Докато 1-вата и 3-тата Олимпиади по експериментална физика (ОЕФ)
бяха посветени на анализа на работата на патентовани съвременни ус-
тройства, 2-рата бе посветена на измерване на фундаменталната конс-
танта на Планк. В настоящата 4-та олимпиада отново се измерва фунда-
ментална константа – скоростта на светлината. Абсолютният шампион
Деян Максимовски достигна точност 1 процент, което е и границата на
възможностите на постановката, но повече от 12 ученика измериха ско-
ростта на светлината с точност няколко процентна.
Някои ученици извършиха превъзходни измервания, но сбъркаха в

обработката на данните, като не отчетоха, че единицата за маса не е
грам а килограм. Това е техническа грешка, но въпреки това участието в
олимпиадата стимулира тяхната работа и амбиции да продължат своето
образование в области, къдетофизиката намираприложение. Текстътна
задачата е адресиран за ученици, решението е за учители и инженери,
даващи консултация, а пълното математично описание на постановка-
та, адресирано главно за съставители на нови постановки, е дадено на
студентско ниво в сървъра на Корнелския университет [11].
Като цяло, постановките отОЕФдават идея, какви разработки на све-

товно нивомогат да бъдат направени от учителите за кабинетите пофи-
зика без значителни средства. Олимпиадата постигна и друг успех – бе
създадена атмосферна на приятелство и учениците работиха с вдъхно-
вение. Fysics is phun (Sic.) R.P. Feynman.
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ОТЗИВИ ЗА ПРОВЕДЕНАТА ОЛИМПИАДА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА
EPO-4 (ДЕН НА СВЕТЛИНАТА)

НаЧетвъртатаОлимпиада по Експерименталнафизика, проведена на 23
Април 2016 г. участваха 123 ученика от 7 до 12 клас, 34 придружаващи
учители от 19 града от България, Република Македония, Босна и Херце-
говина, Русия.
Отзиви от олимпиадата дадоха 25 участника, 6 придружаващи учите-

ля, 2 квестори. По-долу са представени в табличен вид техните отговори
на пет въпроса:

Въпрос 1: Вашата оценка за трудността на задачата
Отговор Брой
Много трудна 3
Трудна 14
Нормална 15
Лесна 3
Много лесна 1

Въпрос 2: Ще участвате ли в олимпиадата през следващата година?
Отговор Брой
Ще участвам 26
Не мога да подтвърдя в момента 5
Няма да участвам 0
Да, ако се проведе в България 0
Да, ако се проведе в Македония 0
Да, ако се проведе в Сърбия 0
Само ако е международна 4

Въпрос 3: Намирате ли задачата за интересна?
Отговор Брой
Завладяваща 24
Интересна 11
Рутинна 1
Не е интересна 1
Досадна 0

Въпрос 4: Дайте оценка за нивото на организацията на Олимпиадата
Отговор Брой
Организирана по-добре от другите олимпиади 6
Съвършено организирана 6
Много добре организирана 14
Добре организирана 6
Нормално организирана 2
Лошо организирана 3

28



ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА С ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНИТНО МАХАЛО

Въпрос 5: От коя държава сте?
Отговор Брой
България 27
Република Македония 7
Босна и Херцеговина 2
Русия 1

Допълнителни препоръки и коментари за Олимпиадата, получени от фор-
мата за обратна връзка:
• Поголем прстор (поголема површина) за изведување на експери-
ментот и решавање на задачите. Задачи да бидат прилагодени за
сите ученици од сите учевни материjали. И да биде одвоени сечии
задачи според нивоата(S,M,L и XL). Преводот да биде подобар!
• Специални благодарности за радостта, която доставихте на учени-
ците от МГ-Варна!
• Страхотна олимпиада и като цяло много полезна, даваща много
знания и практически умения. Като идея бих искал да предложа
вместо жица да се ползва потенциометър и към него да се прик-
репи дълъг лост за по-фино регулиране. Самия потенциометър да
е закрепен неподвижно за дъска. Поздравления на екипа, който се
грижи за организацията. Наистина е на професионално ниво и дос-
та по-добре организирана от други.
• Желая Ви УСПЕХ в начинанието!
• Благодаря за незабравимите забавление и интерес, породени от
опитите на олимпиадата!
• Много ми харесва. Задачите са измислени много добре и интерес-
но. Всеки желаещ може да постигне някакъв резултат, да получи
мотивация за ученето си. Подобен вид Олимпиада е състезанието,
в което е важно участието, а не победата. На учениците ми е било
много интересно, въпреки, че не са заели призовите места. Позд-
равявам Ви с тази инициатива. Пожелавам Ви Олимпиадата да се
развива все повече и повече и да се появяват участници и от много
други страни.
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Measuring the Speed of Light with
Electric and Magnetic Pendulum

Vasil G. Yordanov1, Vassil N. Gourev1, Stojan G. Manolev2,
Albert M. Varonov3, Todor M. Mishonov3

1Department of Atomic Physics, St. Kliment Ohridski University of Sofia,
5 James Bourchier Blvd., 1164 Sofia

2Middle School “Goce Delchev”, Purvomaiska str. 3, MKD-2460 Valandovo
3Department of Theoretical Physics, St. Kliment Ohridski University of Sofia,

5 James Bourchier Blvd., 1164 Sofia

Abstract: This problem was given at the Fourth Experimental Physics
Olympiad ‘The Day of Light’ on 23 April 2016 in Sofia organized
by the Sofia Branch of the Union of Physicists in Bulgaria and the
Society of Physicists of the Republic of Macedonia, Strumica. The task
regards a method for measurement of the speed of light c, one of
the fundamental physical constants. Two different experimental set-ups
allowing determination of ε0 and µ0 were given to the students. The
experiment was inspired by the mathematical theory of catastrophe.
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