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32. Starptautiskās fizikas olimpiādes Eksperimentālā kārta 

2001.gada 30. jūnijs. Antalja, Turcija  

ROTĒJOŠS ŠĶIDRUMS 

  

Eksperimentu veido trīs uzdevumi. 

1. Rotējoša šķidruma virsmas profila izpēte un gravitācijas radītā paātrinājuma noteikšana. 

2. Rotējoša šķidruma kā optiskas sistēmas izpēte. 

3. Šķidruma laušanas koeficienta noteikšana 

  

Ja ar šķidrumu pildīts cilindrs ar nemainīgu leņķisko ātrumu  rotē ap vertikālu asi, kas iet caur tā centru, 

šķidruma virsma kļūst paraboliska, skat.1.attēlu. Pastāvot līdzsvaram, pieskare pret virsmu punktā P(x, y) veido ar 

horizontāli leņķi , tā, ka 

                             (1) 

kur R ir cilindra rādiuss un g ir gravitācijas paātrinājums. 

Var pierādīt, ka pie  < max (kur max ir leņķiskais ātrums, pie kura rotējošā šķidruma centrs sasniedz cilindra 

apakšu), pie nosacījuma 

                                          (2) 

kas nozīmē to, ka rotējošā šķidruma augstums ir tāds pats kā nerotējošām šķidrumam. 

Rotējošā šķidruma virsma ir parabola, kuras vienādojums ir: 

                                                       (3) 

kur virsotne ir punktā V(0, y0), bet fokuss - punktā F(0, y0+C). Ja gaismas stari, kas izplatās paralēli simetrijas asij 

(optiskajai asij) atstarojas no parabolas virsmas, tie safokusējas vienā punktā F (skat. 1.attēlu). 

  

Ierīces 

        Ciets plastmasas cilindrs, kurā ieliets šķidrs glicerīns. Uz cilindra sānu sienas un pamata uzzīmētas 

milimetru skalas. 

        Rotējošs galds, kuru griež mazs līdzstrāvas motoriņš. Mainot spriegumu, iespējams mainīt galdiņa 

rotācijas leņķisko ātrumu. 

        Caurspīdīgs horizontāls ekrāns, uz kura iespējams uzlikt puscaurspīdīgu milimetru skalu. Ekrāna 

novietojumu iespējams mainīt gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. 
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        Turētājā iestiprināts lāzeru pointers. Pointera novietojumu iespējams mainīt. Pointera uzgali var 

nomainīt. 

        Papildus uzgalis lāzeru pointeram. 

        Mērlenta. 

        Pildspalva ar spuldzīti. 

        Hronometrs. Ar kreiso taustiņu 

        Caurspīdīgi difrakcijas režģi - 500 vai 1000 sv/mm. 

        Līmeņrādis 

        Brilles. 

UZMANĪBU! 

 NESKATIES TIEŠĀ VAI NO SPOGUĻVEIDA VIRSMĀM ATSTAROTĀ LĀZERA STARĀ! LAI PASARGĀTU ACIS, 

LIETO AIZSARGBRILLES. 

 Eksperimenta laikā esi uzmanīgs, strādājot ar cilindru, kurā iepildīts glicerīns. 

 Rotējošais galdiņš jau ir iegulēts horizontāli. Izmanto līmeņrādi, lai horizontāli novietotu ekrānu. 

 Eksperimenta laikā uz ekrāna novērosi dažādus spožus punktus, kurus veidos lāzera stars, atstarojoties 

un/vai lūstot uz robežslāņiem starp gaisu, šķidrumu, ekrānu un cilindru. Pārliecinies, ka mērījumos tiek 

izmantots īstais stars! 

 Veicot eksperimentus ar rotējošu šķidrumu, maini rotācijas ātrumu pakāpeniski un pirms mērījumu 

veikšanas pagaidi pietiekami ilgu laiku, līdz šķidrums nonāk līdzsvara stāvoklī. 

  

EKSPERIMENTS 

1.daļa. Gravitācijas paātrinājuma g noteikšana, izmantojot rotējošu šķidrumu       [7.5 p.] 

 Izved izteiksmi (1). 

 Izmēri šķidruma augstumu ho cilindrā un cilindra iekšējo diametru 2R. 

 Starp gaismas avotu un cilindru novieto ekrānu. Izmēri attālumu H starp ekrānu un rotējošo galdiņu (skat. 

2.attēlu). 

 Noregulē lāzeru pointeri tā, ka stars iet vertikāli lejup un sasniedz šķidruma virsmu 

attālumā  no cilindra centra. 

 Lēnām sāc griezt rotējošo galdiņu. Pārliecinies, ka rotējošā šķidruma centrs nesasniedz cilindra pamatni. 

 Ir zināms, ka attālumā  , neatkarīgi no rotācijas leņķiskā ātruma, šķidruma augstums paliek 

nemainīgs - augstumā ho, kāds bija nerotējošam šķidrumam. Izmantojot šo faktu un leņķa  mērījumus 

virsmas punktā xo pie dažādām ātruma  vērtībām, veic eksperimentu, lai noteiktu gravitācijas 

paātrinājumu g! 

 Ieraksti mērījumu un aprēķinu rezultātus tabulā katrai vērtībai. 

 Uzzīmē nepieciešamo grafiku g noteikšanai. 

 Aprēķini g vērtību un tā kļūdu. 

  

2.daļa. Optiskā sistēma 
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Šajā eksperimentā rotējošs šķidrums tiek uzskatīts kā attēlu veidojoša sistēma. Tā kā virsmas liekums mainās 

atkarībā no rotācijas ātruma, šīs sistēmas fokusa attālums ir atkarīgs no  . 

2a. Fokusa attāluma pētījumi        [5.5 p.] 

 Ieregulē lāzeru pointeri tā, ka stars pa cilindra centru iet vertikāli lejup. Atzīmē punktu, kurā stars šķērso 

ekrānu. Taisne, kas savieno šo punktu ar cilindra centru, ir sistēmas optiskā ass, skat. 2.attēlu. 

 Rotējoša šķidruma virsma uzskatāma kā parabolisks spogulis, tāpēc jebkurš optiskai asij paralēls stars pēc 

atstarošanās no virsmas iet caur sistēmas fokusu. 

 Noregulē rotācijas ātrumu tā, lai fokālais punkts projicētos uz ekrāna. Imēri rotācijas leņķisko ātrumu   

un attālumu H starp ekrānu un rotējošo galdiņu. 

 Atkārto mērījumus pie dažādiem augstumiem H. 

 Uzzīmē grafiku, lai noteiktu sakarību starp fokusa attālumu un rotācijas leņķisko ātrumu. 

  

2.b. “Attēla” analīze (ko Tu redzi uz ekrāna)                [3.5 p.] 

Šajā daļā tiek analizētas uz ekrāna projicētā “attēla” īpašības. Lai to veiktu, seko zemāk minētajiem norādījumiem. 

 Noskrūvē lāzeru pointera uzgali, griežot to pulksteņa rādītājam pretējā virzienā. 

 Uzskrūvē jaunu uzgali, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Tagad lāzers šaura stara vietā veido skaidri 

izteiktu kontūru. 

 Ieregulē lāzeru pointeri tā, ka stars pa cilindra centru iet vertikāli lejup. 

 Pieliec ekrānu cieši klāt cilindram. Novieto puscaurspīdīga papīra loksni uz ekrāna tā, lai tiešais lāzera stars 

ietu garām papīram, bet atstarotais – nē. 

 Novēro “attēla” izmērus un orientāciju – gan tam, ko veido tiešais lāzera stars, gan tam, ko veido no 

nerotējoša šķidruma virsmas atstarotais stars. 

 Uzsāc šķidruma rotāciju, pakāpeniski palielinot ātrumu līdz maksimāli iespējamam, visu laiku uz ekrāna 

novērojot atstaroto staru. Palielinot  , Tu novērosi vairākus frekvenču diapazonus ar ļoti atšķirīgām 

“attēla” īpašībām. Apraksti šos novērojumus un izskaidro tos! 

  

3.daļa. Laušanas koeficients.                        [3.5 p.] 

Šajā daļā, izmantojot difrakcijas režģi, jānosaka dotā šķidruma laušanas koeficients. Ja monohromatiskas gaismas 

vilnis ar garumu  vertikāli krīt uz difrakcijas režģi, difrakcijas ainas maksimumi tiek novēroti leņķosm, ko nosaka 

izteiksme: 

, 

kur m ir difrakcijas kārta, bet d ir difrakcijas režģa svītru periods. Eksperimentā difrakcijas režģis tiks izmantots, lai 

noteiktu lāzera gaismas viļņa garumu un šķidruma laušanas koeficientu, skat. 3.attēlu. 

Izmanto režģi, lai noteiktu lāzeru pointera gaismas viļņa garumu. 
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Iemērc difrakcijas režģi vertikāli šķidrumā tā, lai tas atrastos cilindra centrā. 

Orientē lāzera staru tā, lai tas ietu šķidrumā caur cilindra sānu virsmu un vertikāli attiecībā pret difrakcijas režģi. 

Uz cilindra pretējās sānu virsmas uzzīmētās milimetru skalas novēro difrakcijas ainu. Veic nepieciešamos attālumu 

mērījumus. 

Izmantojot mērījumu datus, aprēķini šķidruma laušanas koeficientu. (Cilindra sienu izraisītos efektus nevajag ņemt 

vērā). 

Attēli 
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