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29. Starptautiskās fizikas olimpiādes Eksperimentālā kārta 

1998.gada 6.jūlijs. Reikjavīka, Islande 

Darbam atvēlētais laiks – 5 stundas 

Darba piederumi: 

 

A. Plate ar sešām kontaktligzdām. 

B. Platē ievietots izņemams vijums. 

C. U-veida ferīta serde ar diviem tinumiem, kas iezīmēti kā „A“ un „B“. 

D. U-veida ferīta serde bez tinumiem. 

E. 25m, 50 m un 100 m bieza alumīnija folija. 

F. Signālu ģenerators ar diviem vadiem. 

G. Divi multimetri. 

H. Seši vadi. 

I. Divi gumijas riņķīši un divi mazi pret eļļu izturīgi papīra gabaliņi 

  

1. daļa.                     [8 punkti] 
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Magnētiskā lauka ekranēšana ar virpuļstrāvām 

Laikā mainīgs magnētiskais lauks vadītājos inducē virpuļstrāvas. Šīs strāvas, savukārt, rada 

pretēji darbojošos magnētiskos laukus. Tā kā parastiem metāliem ir galīga vadītspēja, tad 

virpuļstrāvas tomēr nespēj pilnībā ekranēt magnētiskos laukus. 

Lai aprakstītu alumīnija folijas ekranēšanas efektu, izmantosim fenomenoloģisko modeli: 

 

kur B ir magnētiskās plūsmas blīvums zem folijas. B0 ir magnētiskās plūsmas blīvums tajā 

pašā vietā, tikai bez folijas.   ir pavājināšanās koeficients, d ir folijas biezums. 

Eksperiments 

Paņemt ferīta serdi ar vijumiem un novietot uz plates tā, lai vijums A atrastos tieši virs platē 

iebūvētā vijuma, skat. 1.attēlu. Nostiprināt serdi, izmantojot gumijas gredzenus. 

 

1.         [1 punkts] 

Pievienot A un B vijumus pie kontaktligzdām. Izmērīt visu trīs vijumu pretestību, lai 

pārliecinātos, ka visur ir labs kontakts. Vijumu pretestībām nevajadzētu pārsniegt 10 . 

Ierakstīt pretestību vērtības atbilžu lapā. 

2.         [5 punkti] 

Veikt nepieciešamos mērījumus, lai apstiprinātu augstāk minēto modeli un noteiktu 

pavājināšanās konstanti  . Mērījumus veikt 6-18 kHz frekvenču diapazonā, izmantojot 

dažāda biezuma alumīnija folijas (25-175 m). Folijas likt uz plates virs iebūvētā vijuma. 

Vijumam A pieslēgt sinusoidālu spriegumu. Rezultātus ierakstīt atbilžu lapā. 
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3.        [2 punkti] 

Uzzīmēt grafiku pavājināšanas koeficienta   atkarībai no frekvences. 

  

2. daļa.                     [12 punkti] 

Magnētiskās plūsmas satveršana 

Šajā uzdevumā tiks pētīta divu uz noslēgtas ferīta serdes uztītu vijumu atbilde uz mainīgu 

ārēju spriegumu (Vg), kas pielikts no sinusoidālu signālu ģeneratora. Eksperimentālajā 

iekārtā ir novērsti visi piesātinājuma efekti, tāpat mēs varam pieņemt, ka ferīta magnētiskā 

caurlaidība  ir konstants lielums. 

Teorija 

Teorētiskajā apskatā tiek pieņemts, ka divu vijumu omiskā pretestība un histerēzes zudumi 

uz izmērītajām strāvām un spriegumiem rada vērā neņemamu ietekmi. Šī vienkāršojuma 

rezultātā var rasties atšķirības starp izmērītajiem un aprēķinātajiem lielumiem. 

Viens tinums 

Aplūkosim serdi, uz kuras uztīts viens tinums. Caur tinumu plūst strāva I. Magnētiskā 

plūsma , kuru strāva inducē ferīta serdē tinuma iekšpusē, ir proporcionāla strāvai I un 

vijumu skaitam N. Plūsma ir atkarīga arī no ģeometriskā faktora g, kuru nosaka serdes izmērs 

un forma, kā arī magnētiskā caurlaidība  = r0, kas apraksta serdes materiāla magnētiskās 

īpašības. Ar r apzīmēta relatīvā caurlaidība, bet 0 ir vakuuma magnētiskā caurlaidība. 

Tādējādi magnētiskā plūsma vienāda ar: 

 

kur c = g. Inducētā elektrodzinējspēka lielumu nosaka Faradeja indukcijas likums: 

 

Parasti sakarības noteikšanai starp strāvu un spriegumu tinumā izmanto tinuma 

induktivitāti L, ko definē šādi: 

 

Ja tinumam pieslēdz sinusoidālu signālu, tad strāvu caur tinumu apraksta sakarība: 
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kur  ir leņķiskā frekvence, bet I0 ir strāvas amplitūda. Kā seko no izteiksmes (3), šī 

maiņstrāva inducē tinumā elektrodzinējspēku: 

 

Strāva būs tāda, ka inducētais spriegums būs vienāds ar signālu ģeneratora spriegumu Vg. 

Starp strāvu un spriegumu pastāv 90 grādu fāzu nobīde. Ja mēs apskatām tikai 

maiņsprieguma un maiņstrāvas amplitūdas, kas iespējamas pie šādas fāzu nobīdes, mēs 

iegūstam: 

 

Divi tinumi 

Tagad pieņemsim, ka mums uz vienas serdes ir divi tinumi. Ferīta serdes var izmantot, lai 

saistītu magnētiskās plūsmas starp tinumiem. Ideālas serdes gadījumā plūsma būtu vienāda 

visā serdē. Bet reālās serdēs zudumu dēļ otrajā tinumā, kas uztīts uz šīs serdes, parasti 

novēro mazāku plūsmu nekā šo plūsmu izraisošajā tinumā. Tādējādi plūsmu B sekundārajā 

tinumā un plūsmu primārajā tinumā A saista sakarība: 

 

Līdzīgi, plūsmas komponente B , kuru radījusi strāva tinumā B, radīs 

plūsmu A = kB tinumā A. Koeficientu k sauc par “satveršanas” koeficientu, un tas ir 

mazāks par vieninieku. 

Dotajā eksperimentālajā iekārtā ferīta serdei ir divi tinumi: A un B. Pieņemsim, ka tinums A ir 

primārais tinums (pieslēgts pie signālu ģeneratora). Ja caur tinumu B neplūst strāva (IB = 0), 

tad strāvas IA radītais elektrodzinējspēks EA ir vienāds un pretēji vērsts Vg. Plūsma, ko radījusi 

strāva IA ir aprēķināma, izmantojot izteiksmi (8), un tinumā B inducētais elektrodzinējspēks 

ir: 

 

Ja caur tinumu B plūst strāva IB , tā inducēs tinumā A elektrodzinējspēku, ko nosaka līdzīga 

izteiksme. Kopējais sprieguma kritums tinumā A tad uzrakstāms šādi: 

 

Strāva sekundārajā tinumā tādējādi inducē pretēji vērstu elektrodzinējspēku primārajā 

tinumā, kā rezultātā palielinās strāva IA. Līdzīgu vienādojumu var uzrakstīt 

elektrodzinējspēkam EB. Mērījumos var pārliecināties, ka koeficients k nav atkarīgs no tā, 

kuru no tinumiem izvēlas par primāro. 
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Eksperiments 

Savienot kopā divas U-veida serdes, kā parādīts 2.attēlā, un nostiprināt ar gumijas 

gredzeniem. 

 

Noregulēt signālu ģeneratoru, lai tā izejā būtu 10 kHz sinusoidāls signāls. Neaizmirst 

noregulēt multimetrus uz visjutīgāko diapazonu, pieskaņotu katram mērījumam. Vijumu 

skaits katrā tinumā ir: NA = 150, NB = 100 ( 1 vijums katrā no tinumiem). 

  

1.   (3,5 punkti) 

Pierādīt, ka pašindukcijas elektrodzinējspēku un “satveršanas” koeficientu k var izteikt ar 

šādām algebriskām izteiksmēm: 

 

Uzzīmēt shēmas, parādot, kā iegūti rezultāti. Noteikt lielumu LA, LB un k skaitliskās vērtības. 

  

2.   (2 punkti) 

Ja sekundārajā tinumā ir īsslēgums, tad strāva Ip primārajā tinumā palielināsies. Izmanto 

1.punktā uzrakstītos vienādojumus, lai iegūtu izteiksmi Ip aprēķināšanai, atkarībā no 

sprieguma primārajā tinumā, primārā tinuma pašindukcijas un “satveršanas” koeficienta k. 

Izmērīt Ip lielumu. 

  

3.  (2,5 punkti) 
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Tinumus A un B iespējams savienot virknē divos dažādos veidos – tā, ka abas magnētiskās 

plūsmas vai nu summējas vai – darbojas pretēji vien otrai. 

3.1. Iegūt virknē savienoto vijumu pašindukciju LA+B, savienojot vijumus tā, ka strāvas I 

radītās magnētiskās plūsmas abos vijumos pastiprinātu viena otru. 

3.2. Izmērīt spriegumus VA un VB gadījumā, kad abi tinumi darbojas “pretim” viens otram. 

Iegūt izteiksmi abu spriegumu attiecībai atkarībā no vijumu skaita un “satveršanas” 

koeficienta. 

4.  (1 punkts) 

Izmanto iegūtos rezultātus, lai pierādītu, ka tinuma pašindukcija ir proporcionāla vijumu 

skaita kvadrātam. 

5.  (1 punkts) 

Pierādi, ka primārā tinuma pretestības neievērošana ir attaisnojams pieņēmums. 

6.  (2 punkti) 

Divi plāni papīra gabaliņi, kas ievietoti starp abām ferīta serdēm (skat. 3.attēlu), būtiski 

samazina tinumu induktivitāti. 

 

Izmanto šo efektu, lai noteiktu ferīta relatīvo magnētisko caurlaidību r, ja ir zināms Ampēra 

likums un pieņemta magnētiskās plūsmas blīvuma B nepārtrauktība. 

Papīram  = 0 = 410-7 Ns2/C2 , bet papīra biezums ir 43 m. Ģeometrisko faktoru 

iespējams noteikt no Ampēra likuma: 

 

kur Itotal ir pilnā strāva, kas plūst pa noslēgtu kontūru. 


