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30. Starptautiskās fizikas olimpiādes Eksperimentālā kārta 

1999.gada 20. jūlijs. Paduja, Itālija 

Vērpes svārsts 

Šai eksperimentā mēs vēlamies pētīt relatīvi sarežģītu mehānisku sistēmu – vērpes svārstu – 

un noteikt tā galvenos parametrus. Kad svārsta rotācijas ass ir horizontāla, tas demonstrē 

bifurkācijas vienkāršu piemēru. 

Pieejamais aprīkojums 
1.      Vērpes svārsts (sastāv no cilindriska stieņa, kurš nav homogēns, ar tanī ieskrūvētu stieni ar vītni) ar statīvu, kā 

redzams 1.attēlā 

2.      Tērauda stieple ar galā piestiprinātu rokturi 

3.      Garš sešstūra uzgrieznis, kas var tikt uzskrūvēts uz svārsta stieņa ar vītni [nepieciešams tikai pēdējā jautājuma 

risināšanai] 

4.      Lineāls un trīsstūris 

5.      Hronometrs 

6.      Sešstūraina uzgriežņu atslēga 

7.      A3 milimetru papīra loksnes 

8.      Regulējama spīle 

9.      Līmlenta 

10.  T formas stienis 

Eksperimentālā iekārta ir parādīta 1.attēlā; tā ir vērpes svārsts, kas var svārstīties vai nu ap vertikālu rotācija asi 

vai - ap horizontālu rotācijas asi. Rotācijas ass sakrīt ar īso nospriegoto tērauda stieples daļu. Svārstam ir iekšējā 

daļa [stienis ar vītni], ko var ieskrūvēt un izskrūvēt no cilindriskās svārsta daļas. To var nostiprināt fiksētā pozīcijā 

ar sešstūra uzgriezni. Stieni ar vītnēm NEVAR izvilkt no cilindriskās svārsta daļas. 

  

Kad iekārta tiek izveidota [sākot ar 5. uzdevumu], tērauda stieplei ir jāiet caur bronzas blokiem un caurumu 

svārstā, un tad tā ir jānostiprina nospriegotā stāvoklī. Nostiprini stiepli statīva vienā galā, tad nospriego to ar 

stieples galā piestiprināto rokturi un tad nostiprini to statīva otrā galā. 

Brīdinājums: Tērauda stieple ir jānostiepj tikai tik tālu, lai svārsta svārstības būtu stabilas. Nav nepieciešams to 

stiept ar spēku, kas pārsniegtu 30 N. Nostiepjot stiepli, nemēģini to apliekt ap rāmi. Stieple var pārlūst. 
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1.attēls. Eksperimentālās iekārtas attēls, kad rotācijas ass ir horizontāla. 

  

Lielumi, kas raksturo vērpes svārsta svārstības, ir: 

        svārsta stāvoklis, kas tiek raksturots ar leņķi , kas raksturo svārsta nolieci no pamatam perpendikulāra 

virziena. Attēlā parādītais pamata stāvoklis ir horizontāls 

        attālums x no svārsta daļas ar vītni brīvā gala līdz svārsta rotācijas asij, vietai kur caur to iet stieple. 

        svārsta svārstību periods T 

Parametri, kas raksturo svārstu ir: 

        tērauda stieples vērpes konstante k [spēka moments = k . leņķis] 

        svārsta divu daļu masas M1 un M2 (1 – svārsta cilindriskā daļa, ieskaitot mazo sešstūra uzgriezni, kas nostiprina 

stieni ar vītnēm, 2 – svārsta daļa ar vītni) 

        R1 un R2 masas centru pozīcijas attiecībā pret rotācijas asi abām svārsta daļām (1 – svārsta cilindriskā daļa, 2 – 

svārsta daļa ar vītni). Svārsta daļa ar vītnēm (pārvietojamā) ir pietiekoši homogēna, lai R2 varētu izrēķināt 

izmantojot tā zināmo masu, garumu l un attālumu x. R2 tādā veidā izrādās atkarīgs no citiem parametriem 

vienkāršā veidā. 
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        inerces momenti I1 un I2 svārsta divām daļām (1 – svārsta cilindriskā daļa, 2 – svārsta daļa ar vītni). Šai 

gadījumā mēs pieņemam, ka svārsta daļa ar vītnēm ir pietiekoši homogēna, lai I2 varētu izrēķināt zinot stieņa 

ar vītnēm masu, tā garumu l un attālumu x. Tādā veidā izrādās, ka arī I2 ir atkarīgs no citiem parametriem 

vienkāršā veidā. 

        leņķis 0 (ko mēra starp svārstu un virzienu, kar ir perpendikulārs pret pamatu), pie kura svārsta elastīgais 

leņķiskais atgriezējmoments ir vienāds ar nulli. Svārsts ir nostiprināts uz stieples (rotācijas ass) ar 

sešstūrskrūves palīdzību, kas atrodas cilindriskā stieņa galā. Tādējādi 0,katru reizi saliekot iekārtu, mainās un 

eksperimentators to var arī pats mainīt eksperimenta gaitā. 

  

Rezumējot, sistēmu apraksta 7 parametri: k, M1, M2, R1, I1, l, 0, bet 0 mainās katru reizi, kad iekārtu saliek no 

jauna. Tādējādi tikai 6 no iepriekš minētajiem parametriem ir nemainīgi visu eksperimenta laiku. Eksperimenta 

mērķis ir noteikt šos parametrus. Noteikt eksperimentāli k, M1, M2, R1, I1, l. Lūdzu, ņem vērā, ka iekšējo (ar 

vītnēm) svārsta stieni nedrīkst ņemt ārā no cilindriskā ārējā stieņa. Sākotnēji ir zināma tikai kopīgā svārsta 

masa M1 + M2 (tā ir uzrakstīta uz svārsta). 

  

Šinī eksperimentā vairāki lielumi ir lineāri atkarīgi no viena mainīgā un Tev ir jānovērtē šo lineāro funkciju 

parametri. Tu vari izmantot eksperimentālo datu lineāru aproksimāciju, bet alternatīvas pieejas arī ir 

pieņemamas. Noteikto parametru kļūdas var tikt novērtētas no lineārās aproksimācijas procedūras vai arī no 

eksperimentālo punktu izkliedes ap aproksimējošo taisni. 

Analīzes veikšanai ir nepieciešama vienkārša formula, kas ļauj noteikt stieņa ar vītni inerces momentu (tiek 

pieņemts, ka stieņa diametrs ir mazs salīdzinājumā ar tā garumu, skat. 2. attēlu) 

,            (1) 

kur M2/l ir lineārais masas blīvums un tādēļ: 

                 (2) 

  

 
2. attēls. Eksperimenta analīzei var izmantot formulu (2), lai noteiktu stieņa inerces momentu. Tiek pieņemts, ka 

stieņa diametrs ir mazs salīdzinot ar tā garumu. Inerces moments ir jāizrēķina attiecībā pret rotācijas asi, kas 

zīmējumā krusto s asi punktā s = 0 

  

Tagad izpildi sekojošus soļus, lai atrastu M1, M2, k, R1, l, I1: 

1.      Kopējās masas M1 + M2 lielums ir dots (tas ir uzrakstīts uz svārsta), un Tev ir jāatrod M1 un M2 mērot 

attālumu R(x) starp rotācijas asi un svārsta masas centru. Lai paveiktu šo uzdevumu, vispirms uzraksti formulu 

masas centra attālumam R(x) atkarībā no x un parametriem M1, M2,  R1, l.        [0.5 punkti] 

2.      Tagad izmēri R(x) vairākām x vērtībām (vismaz 3). Nelielā sešstūra skrūve ir jā nostiprina katru reizi, kad Tu 

pārvieto stieni ar vītnēm. Tās masa ir ieskaitīta masā M1. Šī nostiprināšana ir jāveic arī visos turpmākajos 

eksperimentos, kad tiek pārvietots stienis ar vītnēm. Protams, ka šie mērījumi ir jāveic, kamēr svārsts 

neatrodas uz tērauda stieples. Izmanto šo mērījumu rezultātus un iepriekšējā punktā iegūto rezultātu, lai 

atrastuM1 un M2.      [3 punkti] 
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3. attēls. Šai attēlā ir parādīti mainīgie   un x, un parametri 0 un l. 

  

3.      Atrodi formulu svārsta pilnajam inerces momentam I atkarībā no x un no parametriem M2, I1, un l.           [0.5 

punkti] 

4.      Uzraksti svārstība kustības vienādojumu gadījumā, kad rotācijas ass ir horizontāla, atkarībā no leņķa  (skat. 3. 

attēlu) un no x, k, 0, M1, M2, pilnā inerces momenta I un masas centra attāluma R(x).         [1 punkts] 

5.      Lai noteiktu k, tagad saliec vērpes svārstu un novieto to tā, lai rotācijas ass būtu horizontāla. Stienis ar vītnēm 

sākotnēji ir jāieskrūvē cilindriskajā stienī tik dziļi, cik vien iespējams. Nostiprini svārstu apmēram pa vidu 

nospriegotajai stieplei ar skrūvi no cilindriskā stieņa gala. Svārsta līdzsvara stāvoklim (vienlaicīgi darbojoties 

smaguma spēkam un elastīgajam svārsta vērpes atgriezējspēkam) šai eksperimentā ir ievērojami jāatšķiras no 

vertikāla (skat. 4.attēlu). Izmēri līdzsvara leņķi e vairākām x vērtībām (vismaz 5).          [4 punkti] 
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4.attēls. Šajā mērījumā novieto svārstu tādā veidā, lai tā līdzsvara stāvoklis ievērojami atšķirtos no vertikālā. 

  

6.      Izmantojot tikko izdarītos mērījumus, nosaki k.          [4.5 punkti] 

7.      Tagad novieto svārstu tā, lai rotācijas ass atrastos vertikāli un izmēri tā svārstību periodu vairākām (vismaz 

5) x vērtībām. Lai svārsts šajā stāvoklī būtu stabils, Tu vari pārskrūvēt pamata balstus. No šiem mērījumiem 

atrodi I1 un l.       [4 punkti] 

  

Šajā risināšanas stadijā, kad Tu esi atradis sistēmas parametrus, saliec eksperimentālo iekārtu sekojošā veidā: 

        svārsta rotācijas ass ir horizontāli 

        stienis ar vītnēm ieskrūvēts cilindriskajā stienī tik dziļi, cik vien iespējams 

        svārsts līdzsvara stāvoklī atrodas tik tuvu vertikālam novietojumam, cik vien iespējams 

        beidzot uzskrūvē garo sešstūra uzgriezni stieņa ar vītnēm galā. Lai to izdarītu, veic dažus uzgriežņa 

apgriezienus. 

  

Šajā stāvoklī svārstam var būt viens vai divi līdzsvara stāvokļi, un to skaits būs atkarīgs no stieņa ar vītnēm 

stāvokļa. To Tu vari redzēt arī no 5.attēla, kurā ir parādīta svārsta potenciālās enerģijas atkarība no leņķa . 

  

Potenciālās enerģijas līknes divi minimumi ilustrē matemātikā pazīstamu parādību, ko sauc par bifurkāciju. Šī 

parādība ir saistīta ar dažādām simetrijas izzušanas parādībām, kas ir pazīstamas elementārdaļiņu fizikā un 

statistiskajā mehānikā. 

  



IPhO 30 Eksperiments 6 

 
  

5.attēls. Funkcijas  (kas šajā gadījumā ir proporcionāla potenciālai enerģijai) grafiks 

atkarībā no leņķa . Šajā gadījumā 0 nebija nulle: 0 0 rad. Dažādās līknes atbilst dažādām a vērtībām (parādītas 

zīmējumā); mazākas a vērtības (a < 1) atbilst situācijai, kad ir iespējama bifurkācija. Mūsu gadījumā parametrs a ir 

saistīts ar stieņa ar vītni stāvokli x. 

  

Tu tagad vari pētīt šo bifurkāciju parādību, mērot mazu svārstību ap līdzsvara stāvokli periodus: 

8.      Attēlo periodu T atkarībā no x. Kāda veida funkcija tiek iegūta? Vai tā ir augoša, vai dilstoša, vai sarežģītākas 

formas funkcija?     [2,5 punkti] 
 


