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28. Starptautiskā fizikas olimpiādes Eksperimentālā kārta 

Sadberi, Kanāda 

Otrdien, 1997. gada 15. jūlijā 

Darba izpildes laiks 5 stundas 

  

Uzmanību: nekādā gadījumā neskaties tiešā vai no spoguļa atstarotā lāzera starā! Tā 

var sabojāt redzi. 

 “Bimorfa” apraksts 

“Bimorfs” sastāv no divām cieši savienotām pjezoelektriķa plāksnītēm. Uz ārējām 

virsmām uzputinātie elektrodi dod iespēju pielikt elektrisko lauku (1.attēls). Pjezoelektriķa 

plāksnītes izgatavotas no tādiem materiāliem, ka elektriskā lauka pievienošana 

(perpendikulāri plāksnīšu ārējām virsmām) rada vienlaicīgu vienas plāksnītes pagarināšanos 

un otras plāksnītes saīsināšanos L virzienā. Elektriskā lauka virziena izmaiņa uz pretējo pusi 

rada pretēju efektu: plāksnīte, kura pirmajā gadījumā pagarinājās, tagad saīsinās. Tajā pat 

laikā otra plāksnīte pagarinās. Var pieņemt, ka, pieliekot elektrisko lauku, “bimorfs” izliecas 

pa riņķa līnijas loku. 

 

Pjezoelektriskie materiāli elektriskā lauka iedarbībā maina izmērus. Savukārt, mehāniskās 

slodzes iedarbībā tie rada elektrisko potenciālu. Pirmajā tuvinājumā pjezoelektriķu 

ģeometrisko izmēru relatīvā izmaiņa ir proporcionāla pieliktajam elektriskajam spriegumam. 

Tomēr novērojams neliels histerēzes efekts: tas nozīmē, ka, palielinot elektrisko lauku un pēc 

tam to samazinot līdz nullei, pjezoelektriķa beigu izmēri mazliet atšķiras no sākotnējiem. Lai 

atjaunotu pjezoelektriķa sākotnējos izmērus, nepieciešams pielikt nelielu elektrisko lauku 

pretējā virzienā. Spēks, kas saīsina vai pagarina pjezoelektriķi, pirmajā tuvinājumā ir 

proporcionāls pieliktajam elektriskajam spriegumam. 

 Darba uzdevumi 

1. Noteikt “bimorfa” plāksnītes brīvā gala novirzes atkarību no pieliktā sprieguma. Spriegumu 

samazināt no +36 V līdz -36V un pēc tam palielināt atpakaļ līdz +36 V. Mērījumu 
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laikā spriegumu drīkst mainīt tikai vienā virzienā (tas nozīmē, ka sprieguma 

samazināšanas gaitā nekādā gadījumā nedrīkst atgriezties pie lielāka sprieguma. Tādā 

gadījumā šis mērījums jāizlaiž). 

Viena mērījumu cikla laikā, mainot spriegumu no +36 V līdz -36 V un pēc tam palielinot 

atpakaļ līdz +36 V, daļa enerģijas izkliedējas “bimorfā”. Noteikt un aprēķināt lielumu, kas 

proporcionāls izkliedētajai enerģijai. 

  

2. Ja neņem vērā histerēzi, “bimorfa” brīvā gala novirze ir izsakāma ar formulu  

kur V ir pieliktais spriegums, l ir “bimorfa” brīvā gala attālums no turētāja un bimorfa 

kontakta vietas. Lielumi m, n un A ir konstantes. veicot nepieciešamos mērījumus un 

aprēķinus, noteikt konstantes m, n un A ! 

  

3. Izmērīt bimorfa kapacitāti. 

  

Darba piederumi 

1. “Bimorfs”, kura garums L = 381 mm. Tā vienam galam piestiprināts spogulītis, bet otrs 

iespiests turētājā. Tam pievienoti kontakti ar pievadiem. “Bimorfa” brīvā gala 

garumu l drīkst mainīt, pārvietojot “bimorfu” turētājā. 

Esi uzmanīgs - “bimorfs” ir trausls! 

2. Diožu lāzers (ar gumijas gredzenu ap korpusu, lai mērījumu laikā lāzeri varētu nostiprināt 

ieslēgtā stāvoklī) 

Uzmanību: nekādā gadījumā neskaties tiešā vai no spoguļa atstarotā lāzera starā! Tas 

var sabojāt redzi. 

3. Melns plastilīns, lai bimorfa turētāju un diožu lāzeri nostiprinātu uz galda. 

4. Ekrāns (izmanto milimetru papīrs, ko ar līplentu piestiprināt pie ekrāna 

5. Multimetrs (testeris) ar pievadiem. Lai izmērītu līdzspriegumu, multimetra pārslēgs 

jāpagriež pret iezīmi “200” joslā “DCV”. Multimetra ieejas pretestība sprieguma 

mērīšanas režīmā ir 1 M, bet sprieguma mērīšanas precizitāte ir 0.1 V. 

6. Maināms rezistors (potenciometrs) 2.5 M ar trīs pievadiem. Ar to var mainīt “bimorfam” 

pievadīto spriegumu. 

7. Četru 9V elementu komplekts ar vadiem. 

Piezīme: Elementu komplekta iekšējā pretestība ir palielināta, ieslēdzot virknē 5 k lielu 

rezistoru. Tādā veidā tiek ierobežota maksimālā strāva ķēdē un aizsargāts “bimorfs”. Nedrīkst 

izmest vai apiet šo rezistoru. 

8. Rezistors, kura pretestība ir 1.000.05 G. 

Piezīme: rezistora pretestība var izmainīties saskarē ar ādu, tāpēc nepieskarties tam! 

Rezistors jāņem aiz metāla pievadiem. 

9. Hronometrs. 

10. Mērlenta. 

11. Līplenta 


