
       

 

Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Fizikas valsts 68. olimpiāde 

Trešā posma uzdevumi 12. klasei 

EKSPERIMENTĀLĀ KĀRTA 
 

Jums tiek piedāvāti divi uzdevumi – demonstrējums, kurš jāskaidro un eksperiments, kas jāveic pašiem. Par 

katru uzdevumu maksimāli iespējams iegūt 10 punktus. Laiks — 150 minūtes. 

 

DEMONSTRĒJUMS 

RIŅĶA DANCIS 
 

Izolēts vara vads satīts īsā spolē. Spolei uzlikts līdzīga diametra sekls cilindrisks stikla trauks. Traukā ievietoti 

divi vara elektrodi. Viens no tiem ir trauka vidū, bet otrs visapkārt pie pašas sānu sienas. Spoli un elektrodus 

var pievienot līdzsprieguma avotam (vienam vai diviem neatkarīgiem, vienalga – tas eksperimentā neko 

nemaina). Traukā ieliets vara vitriola šķīdums. Lai varētu ieraudzīt ūdens iespējamo kustību, tam piebērtas 

melna polietilēna kripatas, kas būtiski neietekmē eksperimenta gaitu. 

Vērojiet eksperimentu, aprakstiet un izskaidrojiet redzēto pēc katras no sekojošajām darbībām ar iekārtu, 

atbildiet uz jautājumiem! 

 

A   Līdzspriegumam pievienojam tikai spoli. Tad līdzspriegumam pievienojam tikai elektrodus. [1 punkts] 

 

B   Līdzspriegumam pievienojam ne tikai elektrodus, bet arī spoli. Kā jūs nosauktu spēku, kas tagad sāk 

papildus darboties uz elektrolīta joniem? Kā sauc to pašu spēku citās vidēs? [2 punkti] 

 

C  Kā ir savstarpēji orientēti spēki, kas darbojas uz pozitīvajiem un uz negatīvajiem elektrolīta joniem? Kurš 

no tiem un kā nosaka elektrolīta masas kustību radiāli un ap centru? [3 punkti] 

 

D   Abus patērētājus vienlaicīgi pārslēdzam pretējā polaritātē. Tad vēlreiz mainām polaritāti tikai spolei. Tad 

vēlreiz mainām polaritāti tikai elektrodiem. [1 punkts]  

E   Kādi varētu būt cēloņi vara vitriola šķīduma atšķirīgiem leņķiskajiem ātrumiem dažādos attālumos no 

trauka centra? [2 punkti] 

F   Kas varētu izsaukt novirzes no vara vitriola šķīduma masas  kustības pa riņķa līnijām? [1 punkts] 

 

  

 



EKSPERIMENTĀLAIS UZDEVUMS 

SHĒMA 

 

Darba uzdevumi 

1. Izveidot shēmu, ar kuras palīdzību kaut vai īslaicīgi var iegūt spriegumu, kas pārsniedz baterijas 

spriegumu. Aplieciniet Jūsu izveidotas shēmas darbību ar sprieguma mērījumu palīdzību. Shēmas 

darbības laikā drīkst pārslēgt slēdžus un spiedpogas, bet nedrīkst pārslēgt vadus  

2. Novērtēt dotās spoles induktivitāti, vismaz lieluma kārtu. 

3. Aprakstot paveikto uzzīmējiet shēmu, izskaidrojiet tās darbību, uzrādiet mērījumu un aprēķinu tabulas. 

Atcerieties, ka multimetrs veic dažus mērījumus sekundē, pie kam vidējo mērījuma vērtību šajā laikā. 

Tāpēc, lai noteiktu maksimālo mērāmā lieluma vērtību strauji mainīga signāla gadījumā, mērījumi 

jāatkārto vairākas reizes.    

 

Darba piederumi: 

 Dota spole (elektromehāniskā releja magnēta tinums, pretestība R = 70 ),  

 baterija (U = 6V) 

 diode 

 vairāki kondensatori(1 F, 4.7 F un 15 F) 

 spiedpoga 

 divpozīciju slēdzis un vadi 

 multimetrs 

 

Lai atvieglotu darbu, visas komponentes, izņemot bateriju, ir izvietotas uz platītes. Eksperimenta shēmu 

izveido ar vadiem savienojot platītē ielodētos spraudņus. Šie spraudņi ir savienoti ar elektriskajām 

komponentēm. Lai vieglāk varētu orientēties, platīte ar pārtrauktu līniju ir sadalīta apgabalos. Katrā no tiem 

atrodas elements, tam atbilstošais spraudnis un paskaidrojoša skice vai teksts. 

 

 
 

 

 



1 Baterijas pieslēgšanas vieta. Visi 

spraudņa “+” elementi ir pieslēgti 

pie baterijas “+”, savukārt visi 

spraudņa “-” elementi ir pieslēgti 

pie baterijas “-” 

 

 

2 Spole ir elektromagnētiskā releja 

tinums 

 

 

3 Divpozīciju slēdzis. Slēdžu 

savienojums parādīts nenospiestā 

veidā 

 

 



4 Multimetra pieslēguma vieta, lai 

rokas būtu brīvas 

 

 

5 Diode 

 

 

6 Spiedpoga 

 

 

7 KondenSatori ar kapacitatēm 1, 

4.7 un 15 mikrofaradi. Šie 

kondensatori ir polāri! Slēdzot 

shēmā, tiem ir jāievēro 

polaritāte: kondensatora + jābūt 

pozitīvam spriegumam mērot to 

attiecībā pret kondensatora  - . 

Šeit uz platītes visi kondensatori - 

savienoti kopā!  

 

 

 

 

 

 


