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31. Starptautiskās fizikas olimpiādes Eksperimentālā kārta 

Trešdiena, 2000.gada 12.jūlijs. Lestera, Anglija. 
  

1. eksperimentālais  uzdevums 

Kompaktdiska spektrometrs 

Šajā eksperimentā nav nepieciešams noteikt kļūdas! 

Šā uzdevuma mērķis ir konstruēt grafiku, kā fotorezistora (ierīce, kuras pretestība ir atkarīga no uz tās krītošās 

gaismas intensitātes) vadītspēja mainās atkarībā no krītošās gaismas viļņa garuma gaismas redzamajā spektra 

diapazonā. (Lielums G ir vadītspēja. G = 1/R, (vienība: sīmens, 1 S = 1 -1) 

Eksperiments sastāv no pieciem etapiem: 

 Izmantojot ieliektu, atstarojošu difrakcijas režģi (izgatavots no kompaktdiska gabala) novēro safokusētu 

pirmās kārtas difrakcijas spektru no lampiņas A (12 V 50 W, volframa kvēldiegs). 

 Izmēri un atliec grafikā  fotorezistora vadītspēju atkarībā no krītošās gaismas viļņa garuma gaismas 

spektra pirmajā difrakcijas kārtā. 

 Parādi, ka lampiņas A kvēldiegs staro apmēram tā kā absolūti melns ķermenis. 

 Atrodi lampiņas A kvēldiega temperatūru, kad tā ir pieslēgta 12 V barošanas avotam. 

 Koriģē fotorezistora vadītspējas atkarību no gaismas viļņa garuma, ievērojot enerģijas sadalījumu gaismas 

spektrā, ko izstaro lampiņa A. 

Uzmanību! 

 Uzmanies no karstām daļām. 

 Lampiņu B nedrīkst pieslēgt sprieguma avotam ar spriegumu, kas pārsniedz 2 V. 

 Neizmanto multimetru, lai mērītu pretestību ķēdēs, kurās plūst strāva. 

  

Norise 

a. Izveido eksperimentālo iekārtu, kā parādīts 1.attēlā. Gaismai no lampiņas ir jākrīt perpendikulāri uz liektā 

difrakcijas režģa (kompaktdiska gabala) virsmu. Fotorezistors ir jānovieto safokusētā difrakcijas režģa 

radītā spektra pirmajā kārtā. Novieto fotorezistoru spektra dažādās vietās un pieraksti, kā pretestība (ko 

mēra ar multimetru X) mainās atkarībā no fotorezistora novietojuma.Katru reizi pārvietojot fotorezistoru 

rūpīgi iegrozi to tā lai tas maksimāli uztvertu gaismu jaunajā vietā. 
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b. (i) Izmēri, pieraksti un atliec grafikā uz tev iedotā milimetru papīra fotorezistora pretestību R atkarībā no 

gaismas viļņa garuma  pirmās kārtas spektrā. 

  

(ii) Atliec grafikā uz tev iedotā milimetru papīra fotorezistora vadītspēju G atkarībā no gaismas viļņa 

garuma . 

Piezīme. 

Leņķis   starp virzienu, kādā tiek atstarota noteikta viļņa garuma  gaisma difrakcijas spektra pirmajā kārtā, un 

virzienu, kādā no režģa tiek atstarota baltā gaisma (skat. 1.attēlu), ir saistīti savā starpā sekojošā veidā: 

sin   = /d , (kur d ir attālums starp režģa līnijām) 

Režģī 1 milimetrā ir 620 līnijas. 

  

Grafiks, kas tika konstruēts uzdevuma b(ii) daļā pilnībā neatspoguļo fotorezistora jutību, apstarojot to ar dažāda 

viļņa garuma gaismu. Tas ir tāpēc, ka nav ņemts vērā apstāklis, ka lampiņa A visos viļņa garumos neizstaro vienādi 

intensīvu gaismu. Uzdevuma turpmākajās daļās (c) un (d) tiks pētīta dažādu viļņa garumu izstarotās gaismas 

intensitāte lampiņas A spektrā. Tas ļaus uzdevuma (e) daļā ņemt to vērā un konstruēt koriģētu fotorezistora 

vadītspējas atkarību no gaismas viļņa garuma. 

  

Risinot uzdevuma (c) daļu, ievēro, ka trīs multimetri ķēdē jau ir ieslēgti kā ampērmetri strāvas stipruma 

mērīšanai. To pieslēgumu tu nedrīksti mainīt. Visiem nepieciešamajiem sprieguma mērījumiem izmanto ceturto 

multimetru (tas ir apzīmēts ar X). 

  

c. Ja 50 W lampiņa staro kā absolūti melns ķermenis, tad var parādīt, ka šajā gadījumā sprieguma 

kritums V uz tās un strāvas stiprums I caur to ir savstarpēji saistīti kā: 

V 3 = C I 5 ,   kur C ir konstante. 

  

Izmēri lampiņai A (atrodas cilindrā) sprieguma V un strāvas stipruma I  atbilstošās vērtības. Ampērmetrs 

strāvas ķēdē jau ir ieslēgts un to nedrīkst pārslēgt. 

i.                     Ieraksti izmērītos lielumus un no tiem izskaitļotos lielumus tev iedotajā atbilžu lapā. 

ii.                   Uz iedotā speciālā (milimetru) papīra konstruē nepieciešamo grafiku, kas ļautu parādīt, ka 

lampiņas kvēldiegs izstaro gaismu kā absolūti melns ķermenis. Citiem vārdiem sakot pārliecinies 

ka iepriekšējā izteiksmē dotie lielumi ir lineāri saistīti. 

  

d. Lai koriģētu uzdevuma b (ii) punktā konstruēto grafiku, tev ir jāzina lampiņas A volframa kvēldiega 

temperatūra. To tu vari atrast, izmantojot kvēldiega pretestības atkarību no temperatūras. 

Tev ir iedots grafiks, kas parāda volframa kvēldiega īpatnējās pretestības (cm) atkarību no temperatūras (K). 
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Ja ir iespējams atrast lampiņas A kvēldiega pretestību pie noteiktas temperatūras, tad tās temperatūru, kvēlinot 

to no 12 V sprieguma avota, var atrast no tās pretestības vērtības pie šā sprieguma krituma uz lampiņas, to 

darbinot. Diemžēl, lampiņas kvēldiega pretestība istabas temperatūrā ir par daudz maza, lai to varētu izmērīt ar 

tev iedotajiem mēraparātiem. Taču tev ir iedota vēl viena lampiņa – lampiņa C, kuras pretestība istabas 

temperatūrā ir pietiekoši liela, lai to varētu izmērīt ar tev pieejamajiem mērinstrumentiem. Izmantojot zemāk 

aprakstīto metodi, lampiņu C var izmantot kā palīgierīci. Tev ir iedota vēl viena 12 V 50 W lampiņa – lampiņa B, 

kas ir tāda pati kā lampiņa A. Lampiņas B un C ir piestiprinātas pie panelīša un saslēgtas tā, kā parādīts 2.attēlā. 

i.                     Izmēri lampiņas C pretestību, tad kad tā nespīd un kvēldiegs atrodas istabas temperatūrā. 

Izmanto multimetru X, un pieņem, ka istabas temperatūra ir 300 K. Ieraksti šo izmērīto 

pretestību RC1 atbilžu lapā. 

ii.                   Saslēdz elektrisko ķēdi, kura ir parādīta 2.attēlā, lai salīdzinātu lampiņu B un C kvēldiegus. 

Izmanto maināmo rezistoru (potenciometru), lai mainītu caur lampiņu C plūstošās strāvas stiprumu. 

Dari to tik ilgi, kamēr var redzēt, ka abu kvēldiegu temperatūra sakrīt – tie spīd vienādi. Ja mazākais 

kvēldiegs ir aukstāks, nekā lielais, to var redzēt kā mazu, melnu loku uz otras spuldzes fona. Kad 

kvēldiegu vienāda temperatūra ir sasniegta, izmēri lampiņu B un C pretestību vērtības RC2 un RB. 

Ieraksti iegūtās pretestību vērtības atbilžu lapā. Atceries, ka multimetri strāvas mērīšanas režīmā – 

ampērmetri ķēdē jau ir ieslēgti. 

iii.                  Izmanto pretestības atkarības no temperatūras grafiku (tev tika iedots), lai noteiktu lampiņu B un 

C kvēldiegu temperatūru, tad, kad abas lampiņas spīd vienādi un to kvēldiegu temperatūras sakrīt. 

Ieraksti šo temperatūru T2V atbilžu lapā. 
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iv.                 Izmēri lampiņas A (atrodas cilindrā) kvēldiega pretestību, apstākļos, kad tā ir pieslēgta 12 V 

sprieguma avotam. Kārtējo reizi atgādinām, ka ampērmetri ķēdē jau ir ieslēgti un tos nedrīkst 

pārslēgt. Ieraksti šo iegūto pretestības R12V vērtību atbilžu lapā. 

v.                   Izmanto lampiņas A kvēldiega pretestības izmērītās vērtības pie 2 V un 12 V un tās temperatūru 

pie 2 V sprieguma, lai izrēķinātu lampiņas A kvēldiega temperatūru, kāda tā ir lampiņu darbinot pie 12 

V sprieguma. Ieraksti šo temperatūru R12V tabulā atbilžu lapā. 

 

                    Tev ir iedoti grafiki, kas parāda absolūti melna ķermeņa starojuma sadalījumu spektrā (Planka 

līknes), ja tā temperatūra ir 2000K, 2250K, 2500K, 2750K, 3000K un 3250K. 
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e.       Izmanto šos tikko minētos grafikus un rezultātus no punkta d (v), lai konstruētu izlabotu fotorezistora 

vadītspējas (relatīvās vienībās) atkarību no starojuma viļņa garuma. Uzzīmē šo grafiku uz tev iedotās 

papīra lapas. Pieņem, ka fotorezistora vadītspēja pie jebkura viļņa garuma ir tieši proporcionāla gaismas 

intensitātei pie šā viļņa garuma. Šis pieņēmums labi izpildās nelielām gaismas intensitātēm, kādas reāli tiek 

izmantotas šajā eksperimentā. Pieņem arī, ka difrakcijas režģis vienādi labi darbojas visiem gaismas viļņa 

garumiem pirmās kārtas spektrā. 
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 2. eksperimentālais uzdevums (2.5 stundas) 

Magnētiskā ripa 

Šajā uzdevumā TIEK sagaidīts, ka tu novērtēsi kļūdas savos mērījumos, iegūtajos rezultātos un 

konstruētajos grafikos! 

Mērķis 

Izpētīt spēkus, kas darbojas uz ripu, kad tā slīd lejup pa slīpo plakni. 

Brīdinājums 

Nepieskaries ar pirkstiem plakanajai ripas virsmai. Tāpat ar pirkstiem neaizskar ar papīru noklāto slīpās plaknes 

virsmu. Izmanto speciālos cimdus, kas tev ir iedoti. Ripas plakanās virsmas ir noklātas ar dažādas krāsas papīru, lai 

padarītu tavu darbu vienkāršāku. Pieņem, ka šīs papīra virsmas raksturojošie berzes parametri ir vienādi. 

  

Laika mērīšana 

Sensori zem plaknes darbina elektroniskus slēdžus, kas atrodas kastītē. Zaļā fotodiode uz kastītes paneļa spīdēs tad, 

kad ripa atrodas starp sensoriem. Multimetrs mēra sprieguma kritumu uz kondensatora, kurš, tik ilgi, kamēr zaļā 

fotodiode spīd, ir pieslēgts strāvas avotam, kas nodrošina konstantu strāvas stiprumu ķēdē. Šīs strāvas stiprums ir 

proporcionāls baterijas spriegumam. Šā iemesla dēļ multimetra rādījums rāda laiku, kādu ripa atrodas starp 

sensoriem. Šis mērījums ļauj noteikt ripas kustības ātruma vērtību relatīvās vienībās. 

  

Laika mērīšanas ierīces darbināšana 

i.                     Nospied un noturi nospiestā stāvoklī mērījuma laikā melno pogu un kastītes sānu sienas. Tas 

ieslēdz elektronisko iekārtu. 

ii.                   Ja ieslēdzas (sāk spīdēt) zaļā gaismas diode, ļauj ripai slīdēt pa slīpo plakni uz leju (ar gaišo pusi uz 

augšu) tik ilgi, kamēr tā pāriet pāri apakšējam sensoram. Zaļajai fotodiodei ir jānodziest. 

iii.                  Sprieguma kritumam uz kondensatora ir jābūt vienādam ar nulli, pirms ripa tiek slidināta lejā pa 

slīpo plakni. Spriegumu par padarīt vienādu ar nulli turot nospiestu sarkano pogu uz kastītes paneļa 

vismaz 10 sekundes ilgi. 

iv.                 Baterijas dotais spriegums var tikt izmērīts, ja multimetrs tiek pieslēgts pie spailēm, starp kurām ir 

uzzīmēts baterijas simbols. 

  

Definīcijas 

i.                     Ja ķermenis slīd lejup pa slīpo plakni, uz to darbojas virsmas normālreakcijas spēks N un slīpajai 

virsmai (plaknei) paralēli vērsts bremzējošs spēks F. Definēsim 

 
ii.                   Ja bremzējošais spēks rodas tikai pateicoties berzei, tad   ir vienāds ar s un to sauc par virsmas 

dinamisko berzes koeficientu. Tas nav atkarīgs no ķermeņa kustības ātruma pa slīpo plakni. 

iii.                  Tad kad ripas zilā (tumšā) ir kontaktā ar slīpo plakni definēsim 
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kur gar virsmu vērstais spēks Fd daļēji rodas berzes un daļēji -  magnētisku efektu dēļ. 

iv.                 Lielums ds kas raksturo tikai magnētiskos efektus var definēt kā 

 

Noderīgi padomi 

i.                     Tev daudz var palīdzēt, ja tu vispirms uzmanīgi izpētīsi ripas kustību pa slīpo plakni kvalitatīvi 

(vienkārši vērojot kā kustība notiek). 

ii.                   Uzmanīgi pārdomā eksperimenta fizikālo būtību pirms tu sāc procesu kvantitatīvu izpēti. Atceries 

izmantot grafisku rezultātu parādīšanu tur, kur tas ir iespējams. 

iii.                  Neizdari par daudz eksperimentālu mērījumu. Tev var nepietikt laika, lai pabeigtu darbu. 

iv.                 Tu mēri sprieguma kritumu uz elektrolītiska kondensatora. Elektrolītiskais kondensators nedaudz 

atšķiras no parasta kondensatora. Neliela lādiņa noplūde šādos kondensatoros nav nekas neparasts. 

Tas nozīmē, ka sprieguma kritums var nedaudz mainīties, mainoties laikam. 

v.                   Tev tika iedota viena ripa un viena baterija. Taupi bateriju! Konstantās strāvas lielums, kas uzlādē 

kondensatoru, ir proporcionāls baterijas spriegumam. Tādēļ uzmani baterijas spriegumu ik pa brīdim 

to izmērot. Sensori var pārstāt normāli darboties, ja baterijas spriegums nokritīs zem 8,4 V. Ja 

gadījumā tā notiek, prasi apmainīt bateriju. 

vi.                 Tev ir iedotas tikai četras milimetru papīra lapas. Papildus lapas darba laikā nebūs pieejamas. Ripu 

tu varēsi paturēt, kad eksperiments būs beidzies. 

vii.                Ja tev ir problēmas saprast kā darbojas multimetrs, jautā cilvēkiem auditorijā, kas uzmana tavu 

darbu. 

Dotie lielumi 

        Ripas svars = 5,84  10
-2

 N 

 Voltmetrs parāda ripas slīdēšanas laiku. 

Ja baterijas spriegums ir 9.0 V, tad 1 V atbilst 0.213 s. 

 Attālums starp sensoriem = 0,294 m 

  

Eksperiments 

Izmantojot tikai to iekārtu, kas ir tavā priekšā, izpēti kā ds ir atkarīgs no ripas ātruma, tad, kad slīpā plakne ar 

horizontu veido leņķi . 

Atbilžu lapā ieraksti formulas/sakarības, kas tika izmantotas analizējot iegūtos mērījumu rezultātus un 

konstruējot grafikus. 

Piedāvā kvantitatīvu modeli, kas ļauj izskaidrot iegūtos rezultātus. Izmatojot mērījumu rezultātus, pamato 

sava izveidotā modeļa pareizību. 


