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2. eksperimentālā problēma 

Eksperimentālajā kārtā tiek piedāvātas divas problēmas. Iekārtas, kas novietotas uz galda, ir 

paredzētas abu problēmu risināšanai.  Kopējais problēmu izpildes laiks ir 5 stundas. 

2. Eksperimentālā problēma:  spēki starp magnētiem, simetrija un 

līdzsvara stabilitāte 

Ievads 
Elektriskā strāva I , kas plūst cilpā ar laukumu S, veido magnētisko momentu, kura absolūtā vērtība ir 

ISm   [skat 1(a) attēlu]. Pastāvīgo magnētu var uzskatīt par mazo elementāro magnētisko 

momentu apkopojumu, no kuriem katrs ir līdzīgs strāvas cilpas magnētiskajam momentam. Šis 

modelis ir shematiski parādīts zīmējumā 1(b), tā autros ir Ampērs. Kopējais magnētiskais moments ir 

elementāro momentu summa, un tas ir vērsts no dienvidpola uz ziemeļpolu.  

(a) 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 

1. attēls. (a) Strāvas cilpa un tās radītais magnētiskais lauks. (b) Ampēra magnēta modelis, kurā 
magnēts sastāv no mazām strāvas cilpiņām.  

 

Spēki starp magnētiem 
Spēka starp diviem magnētiem teorētiskā aprēķināšana ir netriviāls uzdevums. Ir labi zināms, ka 

līdzīgie poli atgrūžas, savukārt pretēji poli pievelkas. Magnētiskais spēks starp divām strāvas cilpām ir 

atkarīgs no tajos plūstošu strāvu stiprumiem, no cilpu formas un savstarpējā attāluma. Ja strāvas 

virziens vienā no cilpām tiek nomainīts uz pretējo, tad spēks starp cilpām arī maina savu virzienu, bet 

spēka absolūtā vērtība paliek nemainīga.  

Šajā uzdevumā Jūs eksperimentāli izpētīsiet spēku starp diviem magnētiem: gredzenveida magnētu 

un stieņaveida magnētu. Mūs interesē tāda uzdevuma ģeometrija, kurā abu magnētu rotācijas 

simetrijas asis sakrīt (skat. 2. attēlu). Steiņaveida magnēts var kustēties gar z-asi, sākot ar kreiso pusi, 

tad cauri gredzenveida magnētam, tad tālāk pa labi (skat. 2. attēlu). Jums būs jāizpilda dažādi 

uzdevumi, tai skaitā jāizmēra spēks starp magnētiem kā funkcija no z. Koordinātu sākumpunkts z=0 

atbilst stāvoklim, kurā magnētu ģeometriskie centri sakrīt.  
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2. attēls. Stieņveida un gredzenveida magnētu savstrapējā novietojuma shēma.  Pārvietojot 
magnētus gar z - asi, magnētiskās mijiedarbības spēks starp tiem mainās. 

 

Lai nodrošinātu stieņveida magnēta kustību tikai gar simetrijas asi, gredzenveida magnēts ir cieši 

iestriprināts caurspīdīgajā cilindrā, kurā gar z-asi ir izurbts šaurs cilindrisks kanāls.  Šī konsktrucija ļauj 

stieņveida magnētam kustēties tikai gar z-asi. Abu magnētu magnetizācija ir paralēla z-asij. Kanāls 

nodrošina sistēmas stabilitāti pret novirzēm no radiālās simetrijas.  

  

3. zīmējums. Divu magnētu un caurspīdīgā cilindra fotogrāfijas; stieņveida magnēts var pārvietoties 
gar cilindrā izurbto kanālu.  

 

Eksperimentālā iekārta (2. problēma) 
The following items (to be used for the 2nd problem) are on your desk: 

1. Press (together with a stone block); see separate instructions if needed 

2. Scale (measures mass up to 5000 g, it has TARA function, see separate instructions if needed) 

3. Caurspīdīgs cilindrs ar tajā iestrādātu rinķveida magnētu un cilindrisku kanālu gar simetrijas 

asi.  

4. Viens stieņveida magnēts. 

5. Viens šaurs kociņš (to var izmantot lai stumtu stieņveida magnētu gar kanālu).  

Šī iekārta ir paredzēta magnētiskās mijiedarbības spēka mērīšanai kā parādīts 4. zīmējumā. Augšējā 

plātne ir jāapgriež otrādi salīdzinājumā ar pirmo eksperimentālo problēmu. Lai virzītu stieņveida 

magnētu gar kanālu ir jālieto alumīnija stienītis, kas ir piestiprināts pie plātnes. Svari mēra spēku un 

uzrāda to kā smaguma spēkam atbilstošu masu. Augšējās plātnes striprināšanas augstumu var mainīt, 
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izmantojot uzgreizni ar spārniem. Uzmanību! Ja uzgreizni ar spārniem pagriež par 360 grādiem, tas 

pārvietojas vertikālā virzienā par 2 mm.  

 

4. attēls. Iekārtas fotogrāfijas tajā konfigurācijā, kura jāizmanto magnētiskā spēka mērīšanai.  

 

Uzdevumi 
1. Kvalitatīvi izpētiet visus līdzsvara stāvokļus starp magnētiem, kad tie ir noveitoti horizontāli 

(kā 2. zīmējumā). Uzzīmējiet visus šos stāvokļus atbilžu lapā. Katram līdzsvara stāvoklim 

atzīmējiet vai tas ir stabils (S) vai nestabils (U). Tāpat arī katrā stāvoklī iekrāsojiet vienas zīmes 

polus melnus, citas zīmes polus atstājiet baltus. Viena stabila līdzsvara stāvoklis jau ir 

uzzīmēts un iekrāsots Jūsu atbilžu lapā, jums jāpiezīmē pārējie. Šo izpētes uzdevumu var veikt 

ar rokām un koka nūjiņu. (2,5 punkti) 

2. Izmēriet kvantitatīvi spēku starp diviem magnētiem kā z- koordinates funkciju, izmantojot 

eksperimentālo iekārtu. Par z-koordinātes pozitīvo virzienu jāizvēlas virziens uz leju (cilindra 

iekšienē). Spēks ir pozitīvs, ja tas ir vērsts pozitīvajā virzienā. Tad, kad divu magnētu 

magnētiskie momenti ir vienādi vērsti, apzīmējiet magnētisko spēku ar )(zF


, bet tad, kad 

viņi ir pretēji vērsti – ar )(zF


.  Smaguma spēku šajā uzdevumā var neievērot. Uzmanību! 

Jums jāizmanto magnētsko spēku simetrijas īpašības lai izmērītu dažādas līkņu daļas. 

Pierakstiet atbilžu lapās visas simetrijas īpašības, kuras jūs atradīsiet. Mērskaitļus pierakstiet 

tabulās atbilžu lapas; pie katras tabulas shematiski uzzīmējiet šai tabulai atbilstošo magnētu 

konfigurāciju (ir dots piemērs). (3,0 punkti) 
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3. Izmantojot 2. uzdevumā iegūtos mērījumu rezultātus, uzzīmējiet pēc iespējas precīzāk uz 

milimetru papīra
 

)(zF
  

atkarību priekš 0z . Atsevišķi shematiski uzzīmējiet līknes 

)(zF


 un )(zF


 (gan pozitīvajiem z, gan negatīvajiem z). Katrā no diviem shematiskajiem 

grafikiem atzīmējiet stabilo līdzsvaru punktus un pie tiem punktiem uzskicējiet atbilstošo 

magnētu izskatu un polu polaritāti   (kā tas tika darīts 1. uzdevumā). (4,0 punkti) 

4. Vai gadījumā, kad steiņveida magnēta smaguma spēks tiek ņemts vērā, kļūst iespējami 

kvalitatīvi jauni stabila līdzsvara stāvokļi? Šajā jautājumā z-ass ir vērsta vertikāli? Jā kļust 

iespējami, uzzskicējiet tos tāpat kā tas tika darīts 1. uzdevumā (0,5 punkti) 

 


