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RĪSU MĪCĪŠANAS IEKĀRTA AR ŪDENS PIEDZIĥU 

 

A. Ievads  

 Rīsi ir pamatēdiens lielākajai Vjetnamas iedzīvotāju daĜai. No svaigi nopĜautajiem 

rīsiem ir jānodala sēnalas (procesā to sauc par „šėelšanu”) un jānoberž kliju slānis 

(„mīcīšana”), lai iegūtu gala produktu – baltos rīsus.  ZiemeĜvjetnamas pakalnu daĜā ir 

daudz ūdens straumju, tādēĜ cilvēki tajā apvidū lieto rīsu mīcīšans iekārtu ar ūdens 

piedzinu. Šīs iekārtas funkcija ir nodalīt kliju ārējo slāni no baltā rīsu grauda kodola. 

Zīmējumā 1 ir attēlots viens no tādiem rīsu mīcīšanas iekārtām, 2. zīmējumā ir parādīts, 

kā tā strādā. 

                    

B. Konstrukcija un darb ība 

1. Konstrukcija un darbība.  

 Rīsu mīcīšanas iekārta, kas ir parādīta 1. zīmējumā, sastāv no sekojošām daĜām: 

 Miezera trauks, kas pēc būtības ir koka bĜoda, kurā atrodas rīsi. 

 Svira, kas ir izveidota no koka stumbra ar dažāda resnuma galiemu. Svira var 

griezties ap horizontālo asi. Miezeris ir vertikālais koka stienis, kas ir piestiprināts sviras 

tievākajam galam. Miezera garums ir piemeklēts tāds, lai tad, kad svira stāv horizontāli, 

miezera apakšējais gals pieskartos rīsiem. Kloėa resnākajā galā ir izgrebts iedobums tā, 

lai tas būtu piepildāms ar ūdeni. Iedobuma forma ir svarīga iekārtas pareizai darbībai. 

  

2. Darbības režīmi 

 Iekārtai ir divi darbības režīmi. 

Darba režīms. Šajā režīmā iekārta izpilda ciklisku darbību secību. Šīs secības 

atsevišėiem posmi ir paskaidroti 2. zīmējumā. 

Rīsu mīcīšanu nodrošina enerăija, kura tiek pārnesta no pesteĜa uz rīsiem posmā (f), 

skat. 2. zīmējumu. Ja kāda iemesla dēĜ pestelis nevienā cikla daĜā nepieskaras rīsiem, mēs 

sakām, ka iekārta nestrādā. 

Miera režīms ar pacelto sviru. Pievērsīsim uzmanību posmam (c) no 2. zīmējumā 

attēlotā darbības cikla. Pieaugot pacelšanās leĦėim α, iedobumā esošais ūdens daudzums 

samazinās. Noteiktā laika momentā (kurš nosaka posma (c) beigas), ūdens daudzums 

iedobumā ir tieši tāds, lai tā svars kompensētu sviras svaru. Apzīmēsim pacelšanās lenėi 

šajā momentā ar β. Ja sviru paceĜ leĦėī β un tā sākotnējais leĦėiskais ātrums ir nulle, tad 

svira paliks šajā stāvoklī neierobežoti ilgi. Šis stāvoklis arī ir miera režīms ar pacelto 

sviru. Šī stāvokĜa stabilitāte ir atkarīga no ūdens ieplūšanas ātruma Ф. Ja Ф pārsniedz 

noteiktu vērtību Ф2, tad šis miera režīms ir stabils, un iekārta nevar pati pārslēgties uz 

darba režīmu. Citiem vārdiem sakot, Ф2 ir minimālais ūdens plūšanas ātrums (masa laika 

vienībā), ar kuru iekārta nestrādā. 
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Zīmējums 2. 

Rīsu mīcīšanas iekārta ar ūdens piedziĦu 
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RĪSU MĪCĪŠANAS IEKĀRTAS AR 

ŪDENS PIEDZIĥU DARBĪBAS CIKLS 

a) Sākumā iedobumā nav ūdens, un 

miezeris atrodas miera stāvoklī, 

atbalstoties pret trauku ar rīsiem. Ūdens 

ieplūst iedobumā ar nelielu ātrumu, bet 

kādu laiku svira turpina atrasties 

horizontālā stāvoklī. 

 

b) Vienu brīdi iedobumā ir sakrājies 

pietiekami daudz ūdens, lai svira sāktu 

celties. Radušās slīpuma dēĜ ūdens 

pārplūst uz iedobuma tālāko (no rotācijas 

ass) iedobuma daĜu, vēl ātrāk paceĜot sviru. 

Ūdens sāk izplūst ārā no 

iedobuma, kad α = α1. 

 

c) LeĦėim α pieaugot, ūdens sāk izplūst 

ārā no iedobuma. Pie noteikta slīpuma 

leĦėa α = β, kopējais spēka moments ir 

vienāds ar nulli. 

d) α turpina pieaugt un ūdens turpina 

izplūst, kamēr iedobums neiztukšojas 

pilnībā. 

 

e) α turpina pieaugt inerces dēĜ. 

Pateicoties iedobuma formai, ūdens 

turpina krist iedobumā, bet uzreiz izplūst 

ārā. Sviras kustība pēc inerces turpinās 

līdz α sasniedz savu maksimālo vērtību 

α0. 

 

f) Ar iedobumu bez ūdens, sviras svars 

velk to atpakaĜ sākotnējā horizontālajā 

pozīcijā. Miezeris iesit traukā ar rīsiem un 

cikls sākas no jauna. 

Zīmējums 2. 

a) 

α1 

b) 

α = β c) 

α 2 
d) 

α 0 

e) 

f) 
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C. Uzdevums 

Apskatīsim rīsu mīcīšanas iekārtu ar ūdens piedziĦu, kuras parametri ir sekojoši (skat. 

3. zīmējumu): 

 

• Sviras (ieskaitot miezeri, bet bez ūdens) masa ir   M = 30 kg. 

• G ir sviras masas centra atrašanās punkts. Svira griežas ap asi T (attēlā šī ass 

ir projecēta punktā T). 

• Sviras inerces moments attiecībā pret asi T ir   I = 12 kg · m2. 

• Kad iedobumā ir ūdens, tā masu apzīmēsim ar m, bet ūdens ėermeĦa masa 

centra atrašanās punktu – ar N. 

• Sviras pagrieziena leĦėis attiecībā pret horizontu ir α.  

• Galvenie sviras un ūdens iedobuma izmēri ir norādīti zīmējumā 3. 

 Berzi uz rotācijas ass, kā arī spēku, ko rada ūdens krišana, neievērot. Ūdens vismu 

vienmēr uzskatīt par horizontālu. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iekārtas struktūra 

Iesākumā iedobums ir tukšs un svira atrodas horizontāli. Tad ūdens satek iedobumā līdz 

tam brīdim, kad svira sāk griezties. Ūdens daudzums iedobumā šajā momentā ir 

m =1.0 kg. 

1.1. Nosaki attālumu no sviras masas centra G līdz rotācijas asij T. Ir dots, ka 

nogrieznis GT ir horizontāls tad, kad iedobums ir tukšs. 

 1.2. Ūdens sāk tecēt ārā no iedobuma tad, kad leĦėis starp sviru un horizontu 

sasniedz 1α . Iedobums kĜūst tukšs, kad šis leĦėis sasniedz 2α . Nosaki 1α and 2α . 

Zīmējums 3. Rīsu mīcīšanas iekārtas konstrukcija un izmēri. 

 

Miezeris

a =20cm 

L = 74 cm 

γ =300 b=15cm 

Svira 

Miezera 

trauks 

Iedobums T 

8 cm 

    

N 

h= 12 cm 

G 
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 1.3. Apzīmēsim ar ( )µ α  kopējo spēka momentu (attiecībā pret asi T), kuru rada 

sviras svars un iedobumā esošā ūdens svars. ( )µ α  ir vienāds ar nulli, kad α β= . 

Nosaki β  un ūdens masu 1m šajā brīdī. 

 

2. Darba režīma parametri 

 Ūdens ieplūst iedobumā ar ātrumu Φ , kas ir nemainīgs un mazs. Ūdens daudzums, 

kas ieplūst iedobumā, kamēr svira kustas ir neievērojami mazs. Šajā uzdevuma daĜā 

neĦem vērā inerces momenta izmaiĦu darbības cikla laikā. 

 2.1. Uzskicē grafiku spēka momenta µ  atkarībai no leĦėa α , ( )µ α , viena cikla 

ietvaros. Izraksti ( )µ α  vērtības pie leĦėiem α1, α2, un pie α = 0, kad iedobumā nav 

ūdens. 

 2.2. Izmantojot punktā 2.1 aprakstīto grafiku, uzzīmē ăeometriskās interpretācijas 

pilnam darbam totalW , kuru pastrādā spēka moments ( )µ α un enerăijai poundingW , kura 

tiek pārnesta no miezera uz rīsiem. 

 2.3. Izmantojot to pašu grafiku, kas attēlo ( )µ α  atkarību no α , novērtē 0α  un 

poundingW  (tu varat neĦemt vērā ūdens kinētisko enerăiju, tam ietekot vai iztekot no 

iedobuma). Ja tas ir nepieciešams aprēėina vienkāršošanai, tu vari aizvietot liektās līnijas 

ar zig-zagiem (lauztām līnijām). 

 

3. Miera stāvokĜa režīms 

 

PieĦemsim, ka ūdens ieplūst iedobumā ar konstantu plūsmas ātrumu Φ . Tomēr nevar 

neievērot to ūdens daudzumu, kas ieplūst iedobumā tanī laikā, kad svira pārvietojas. 

 

3.1. PieĦemot, ka iedobums visu laiku ir līdz malām pilns, 

3.1.1. Uzzīmē grafiku, kas parāda, kā spēka moments µ  ir atkarīgs no leĦėa α  pie 

leĦėa vērtībām, kas tuvas situācijai, kad α β= . Kāda veida līdzsvars ir svirai punktā, 

kad α β= ? 

3.1.2. Atrodi analītisku izteiksmi spēka momentam ( )µ α , kas parāda tā atkarību no 
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α∆  situācijā kad α β α= + ∆  un α∆  ir mazs. 

3.1.3. Uzraksti sviras kustības vienādojumu, kad svira sāk kustēties bez sākuma ātruma 

no stāvokĜa α β α= + ∆  ( α∆  ir mazs). Parādi, ka ar labu tuvinājumu kustība atbilst 

harmoniskām svārstībām. Izrēėini šo svārstību periodu τ .  

3.2. Pie fiksēta plūsmas ātruma Φ , iedobums visu laiku ir pārpildīts ar ūdeni tikai, ja 

svira kustas pietiekoši lēni. Eksistē harmonisko svārstību amplitūdas augšējā robeža, kura 

ir atkarīga no Φ . Nosaki plūsmas ātruma Φ  minimālo vērtību 1Φ  (kg/s) lai svira 

varētu veikt harmoniskas svārstības ar amplitūdu 1o. 

3.3 PieĦem, ka plūsmas ātrums Φ  ir pietiekoši liels, lai sviras brīvas kustības laikā, 

leĦėim samazinoties no 2α  līdz 1α , iedobums visu laiku ir pārpildīts ar ūdeni. Tomēr, 

ja Φ  ir par lielu, tad iekārta nestrādās. PieĦemot, ka svira veic harmoniskas svārstības, 

novērtē minimālo plūsmas ātrumu 2Φ , lai rīsu mīcāmā ierīce nestrādātu. 

 

 


