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35. Starptautiskā fizikas olimpiāde Pohangā, Korejā 

Eksperimentālā kārta 2004.g. 19.jūlijā 

  

Mehāniskā "Melnā kaste" 

  

[Uzdevums]  Noteikt Mehāniskajā "Melnajā kastē" ievietotās bumbiņas masu un divu atsperu stinguma 

koeficientus 

  

Vispārīga informācija par Mehānisko "Melno Kasti" 

  

Mehāniskajā "Melnajā kastē" (turpmāk tekstā MMK) ievietota bumbiņa, kurai piestiprinātas divas atsperes, kā 

parādīts 1. attēlā. Atsperu otri gali ir piestiprināti pie caurules galus noslēdzošajiem vienādiem plastmasas 

cilindriem. Abas atsperes izgatavotas no viena un tā paša diametra un materiāla stieples, bet ir ar atšķirīgu vijumu 

skaitu. Atsperu masas un garumus neizstieptā stāvoklī var neievērot. Cilindriskā caurule ir homogēna. Melno 

cauruli noslēdzošie plastmasas cilindri ieiet caurulē 5 mm dziļi. Bumbiņas rādiuss ir 11 mm, bet caurules iekšējais 

diametrs ir 23 mm. Brīvās krišanas paātrinājums ir g = 9.8 m/s2. Starp bumbiņu un caurules iekšējām sieniņām 

pastāv galīga lieluma berze. 

  

 

  

1. attēls. Mehāniskā „Melnā kaste” (attēlu zīmējot nav ievērots mērogs) 

  

Eksperimentālā darba uzdevums ir, neatverot MMK, noteikt bumbiņas masu m un abu atsperu stinguma 

koeficientus k1 un k2. Uzdevumu padara komplicētāku tas apstāklis, ka nav iespējams vienā eksperimentā noteikt 

atsevišķi masu m vai lielumu l, jo šie abi lielumi ir savstarpēji saistīti. Lielums l ir attālums starp caurules un 

bumbiņas centriem situācijā, kad MMK atrodas horizontāli līdzsvara stāvoklī un berze ir vienāda ar nulli. 

  

Izmanto zemāk dotos fizikālo lielumu apzīmējumus. Ja Tev nepieciešams izmantot vēl citus fizikālos lielumus, lai 

neradītu pārpratumus, izmanto atšķirīgus simbolus to apzīmēšanai. 
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Pieņemtie fizikālo lielumu apzīmējumi 

  

Bumbiņas masa: m 

Bumbiņas rādiuss: r ( = 11 mm ) 

Mehāniskās "Melnās kastes" (MMK) masa, neskaitot bumbiņu: M 

Melnās caurules garums: L 

Katrs cauruli noslēdzošais plastmasas cilindrs ieiet caurulē dziļumā:  ( = 5.0 mm ) 

Attālums no MMK masas centra līdz caurules centram: lCM 

Attālums starp bumbiņas centru un caurules centru: x ( vai l, ja MMK novietota horizontāli un atrodas līdzsvara 

stāvoklī ) 

Brīvās krišanas paātrinājums:  g ( = 9.8 m/s2 ) 

Auklai pievienotā atsvara masa: mo 

Atsvara ātrums: v 

Atsvara vertikālais pārvietojums: h 

Rotējošā stieņa rādiuss, uz kura uztinas aukla:  R 

Inerces momenti: I, Io, I1, I2 un tamlīdzīgi 

Leņķiskie ātrumi un leņķiskās frekvences:  , 1, 2 un tamlīdzīgi 

Svārstību periodi: T1, T2 

Efektīvais kopējais divu atsperu stinguma koeficients: k 

Atsperu stinguma koeficienti: k1 un k2 

Atsperu vijumu skaits: N1, N2 

  

Uzmanību: nemēģini atvērt MMK. Ja Tu to izdarīsi, tiksi diskvalificēts un Eksperimentālajā kārtā saņemsi 0 

punktus. 

Uzmanību: MMK stipri nekrati un nemet zemē, jo bumbiņa var atāķēties no atsperēm. Ja Tava MMK izskatās 

bojāta, nekavējoties dari to zināmu darba uzraugam. MMK tiks tikai vienreiz apmainīta, 

nesamazinot punktus. Katra nākamā MMK nomaiņa katrreiz samazinās vērtējumu par 0.5 

punktiem. 

  

A Daļa 
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Bumbiņas masas un tās attāluma līdz caurules centram reizinājums ( m  l ) ( 4.0 punkti) 

  

Lielums l ir bumbiņas centra attālums līdz caurules centram stāvoklī, kad MMK atrodas horizontāli un bumbiņa 

atrodas līdzsvara stāvoklī, kāds parādīts 1. attēlā. Eksperimentāli noteikt bumbiņas masas un novietojuma 

algebrisku reizinājumu. Tas Tev būs nepieciešams, lai noteiktu bumbiņas masu B Daļā. 

1. Iegūsti izteiksmi, kas ļautu izstrādāt metodi, lai eksperimentāli noteiktu lielumu ( m l ) (2.0 punkti) 

2. Eksperimentāli nosaki lielumu ( m l ) (2.0 punkti) 
  

B Daļa Bumbiņas masa ( 10.0 punkti) 

  

2. attēlā parādīta MMK, kura ar U-formas stiprinājumu horizontāli nostiprināta uz rotējošā stieņa un atsvars, kurš 

piestiprināts pie auklas, kuras otrs gals aptīts ap rotējošo stieni. Caurules centrs sakrīt ar rotējošā stieņa centru. 

Kad atsvars kusta lejup, aukla attinas, un MMK sāk griezties. Izmantojot vienādojumu, kas apraksta šo 

eksperimentu un saistot to ar A Daļā iegūto vienādojumu, Tu vari iegūt izteiksmi masas m aprēķināšanai. 

  

Starp bumbiņu un cilindriskās caurules iekšējām sieniņām darbojas berzes spēks. Fizikālie procesi, kas šādā 

rotācijas kustībā nosaka berzi un bumbiņas slīdēšanu, ir ļoti sarežģīti. Lai vienkāršotu analīzi, Tu vari neievērot 

enerģijas zudumus berzes dēļ. 

  

 

2. attēls. Mehāniskās "Melnās kastes" rotācija (attēlu zīmējot nav ievērots mērogs). MMK rotācijas 

leņķisko ātrumu var noteikt, zinot ātrumu v, ar kādu atsvars kustas cauri Gaismas vārtiem. 

Lielums x ir bumbiņas novietojums attiecībā pret rotācijas asi (caurules centru), bet d ir atsvara 

garums. 
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1. Ļauj atsvaram sākt kustēties uz leju, tam iegriežot MMK. Nosaki atsvara kustības ātrumu v atkarībā no tā 
noietā ceļa garuma h vertikāli lejup. Izdari mērījumus pie dažādiem atsvara pacelšanas 
augstumiem h diapazonā no 1.0 x 10-2 m līdz 4.0 x 10-1 m. Atsvara augstuma izmaiņas soli izvēlies robežās 
1.0 x 10-2 m ~ 2.0 x 10-2 m un katram augstumam izdari tikai vienu ātruma v mērījumu. Uz milimetru 
papīra attēlo rezultātus tādā veidā, lai varētu noteikt bumbiņas masas m skaitlisko vērtību. Pēc tam, kad 
būsi atradis saistību starp lielumiem v un h, varēsi atkārtot mērījumus vai pievienot papildus punktus 
grafikam, ja tas izrādīsies nepieciešams. Ja MMK rotē lēnām, bumbiņa neizslīd no sava līdzsvara stāvokļa, 
jo starp bumbiņu un cauruli darbojas berzes spēki. Ja MMK griežas pietiekoši ātri, tad bumbiņa novirzās 
līdz caurules galam un tur paliek. Atsperes ir vājas. Atrodi grafikā caurules lēnās rotācijas un ātrās rotācijas 
apgabalus. (4.0 punkti) 

2. Parādi, ka no Taviem mērījumiem izriet, ka lēnas rotācijas apgabalā h ir proporcionāls v2 ( h = C v2 ). Parādi, 
ka no Taviem mērījumiem izriet, ka ātras rotācijas apgabalā h = A v2 +B  (1.0 punkti) 

3. Ja bumbiņas rādiuss ir r un masa m, tad tās inerces moments attiecībā pret asi, kas iet caur tās centru, ir 
vienāds ar 2mr2/5. Ja asi pārvieto attālumā a, tad bumbiņas inerces moments attiecībā pret šo asi 
palielinās par lielumu ma2. Izmanto simbolu I, lai aprakstītu visu rotējošo ķermeņu kopējo inerces 
momentu, izņemot pašas bumbiņas inerces momentu. Saisti koeficientu C ar MMK parametriem, tādiem 
kā m, l utt. (1.0 punkti) 

4. Saisti koeficientus A un B ar MMK parametriem, tādiem kā m, l utt. (1.0 punkti) 
5. No šajā daļa izdarītajiem mērījumiem un A Daļā iegūtajiem rezultātiem nosaki masas m skaitlisko vērtību. 

(3.0 punkti) 
  

C Daļa  Atsperu stinguma koeficienti k1 un k2 (6.0 punkti) 

  

Šajā daļā Tev jāveic mazu svārstību periodu mērījumi, izmantojot MMK kā fizikālo svārstu. MMK katrā galā ir 

izveidoti divi nelieli caurumi. Divas tievas adatas, kas ievietots stieņa galā (katrā pusē viena), var izmantot kā asi, 

ap kuru notiek šīs mazās svārstības. U-veida balsts ir jāiestiprina statīvā un jāizmanto kā adatu atbalsts. Ievēro, ka 

mazu svārstību gadījumā svārstību leņķiskā frekvence  = [spēka moments / (inerces moments  leņķis)]1/2. Runa 

iet par leņķi, par kādu no vertikālā stāvokļa tiek izvirzīts svārsts. Šajā gadījumā spēka moments un inerces 

moments jāapskata attiecībā pret atbalstu. Lai izslēgtu nezināmo lielumu Io (MMK kopējo inerces momentu, 

neskaitot bumbiņas inerces momentu), līdzīgi kā B Daļā, apskati divus eksperimentālos gadījumus, skat. 3. attēlu. 
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3. attēls. Mehāniskās "Melnās kastes" svārstības (attēlu zīmējot nav ievērots mērogs). 

Parādītas divas atšķirīgas caurules iekares, pie kurām ir jāveic mazo svārstību 

periodu T1 un T2 mērījumi. Periodi jāmēra, izmantojot Gaismas vārtus. Šī eksperimenta 

veikšanai nepieciešams izmantot divas adatas un U-veida balstu. 

  

1. Izmēri mazo svārstību periodus T1 un T2 un uzraksti to skaitliskās vērtības. (1.0 punkti) 

2. Paskaidro (izmatojot vienādojumus) kāpēc leņķiskās frekvences 1 un 2 divos iekaru gadījumos ir 
dažādas. Izmanto simbolu Io , lai apzīmētu MMK kopējo inerces momentu, neskaitot bumbiņas inerces 
momentu. Inerces moments Io šajā gadījumā tiek noteikts attiecībā pret asi, kas iet caur MMK galā 

ievietotajām adatām. Izmanto simbolu l, lai izteiktu bumbiņas novirzi no stāvokļa, kādā tā atrodas, kad 
caurule ir novietota horizontāli. (1.0 punkti) 

3. Izslēdzot Io no iepriekš iegūtajām izteiksmēm, izsaki l. (1.0 punkti) 
4. Kombinējot C Daļas 1., 2. un 3. punktu, kā arī B Daļas rezultātus, izsaki un aprēķini divu atsperu sistēmas 

kopējo efektīvo stinguma koeficienta vērtību k. (2.0 punkti) 
5. Iegūsti atsperu stinguma koeficientus k1 un k2 un uzraksti šo lielumu skaitliskās vērtības. (1.0 punkti) 

 


