
       

 

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 11. 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 

CAURĀ RIPA 
 

No plānas plāksnes izgatavota ripa. Tajā saurbti caurumi. Ripa nostiprināta uz elektrodzinēja ass. Ripu griežam 

un caur šļūteni pūšam tuvu pret kādu no ripas plaknēm gaisu. 

 

Izskaidrojiet eksperimentu un atbildiet uz jautājumiem! 

A   Kas dzirdams, ja šļūtenes galu ar gaisa strūklu no tās virza  no ripas centra uz malu  un atpakaļ? Kas bija 

dzirdams, kad demonstrētājs izlases kārtībā dažādos attālumos no ripas centra pūta gaisu pret ripu? 

[1 punkts] 

 

B   Kādā veidā ripa darbojas kā skaņas sintezators? Kā rodas šī skaņa, kas ir tās avots? Šeit taču nav ne stīgu, 

kuru svārstības var izplatīties elastīgā vidē, ne arī stabuļu, kuru iekšienē esošā gaisa svārstību rezonanses 

frekvence nosaka radītās skaņas augstumu, ne skaļruņa difuzora, kas iesvārsta gaisu. [2 punkti] 

 

C  Kas nosaka ar šādu instrumentu iegūstamās augstākās skaņas augstumu un lielāko skaļumu? [1 punkts] 

 

D   Kāpēc izgatavojot ripu jāievēro sekojošie nosacījumi? Izskaidrojiet, kas mainītos šī pneimatiskā sintezatora 

darbībā, ja katrs no nosacījumiem nebūtu izpildīts: 

 D1   Caurumi ripā jāizvieto uz koncentriskām riņķa līnijām ar centru uz rotācijas ass. [1 punkts] 

 D2   Katras riņķa līnijas ietvaros attālumi starp caurumiem jāveido vienādi, bet tie var atšķirties no 

 attālumiem citā riņķa līnijā. [1 punkts] 

 D3   Dažādu riņķa līniju caurumu skaita attiecībām jābūt precīzi aprēķinātām saskaņā ar konstruktora 

 ieceri. [1 punkts] 

 D4   Caurumu un šļūtenes gala diametrs jāizvēlas atbilstoši muzikanta fiziskajām iespējām.  

 [1 punkts] 

 D5   Vēlamas ir ripas griešanās ātruma regulēšanas iespējas plašās robežās, taču lietošanas laikā šo 

 ātrumu jāspēj saglabāt nemainīgu. [1 punkts] 

 D6   Ja plānots radīt arī zemas skaņas, ripu jātaisa pietiekami lielu. [1 punkts] 



 

EKSPERIMENTĀLAIS UZDEVUMS 

SILTUMA VADĪŠANAS KOEFICIENTA NOTEIKŠANA 

 

Darba uzdevumi 

1) Īsi aprakstīt eksperimenta darba gaitu. [2 punkti] 

 

2)  Izvest formulu siltuma vadīšanas koeficienta aprēķināšanai. [1 punkts] 

 

3) Veikt mērījumus un pierakstīt rezultātus. [1 punkts] 

 

4) Uzzīmēt grafiku ∆𝑇 = 𝑓(√𝑡). [2 punkti] 

 

5) Pēc grafika noteikt nezināmā materiāla siltuma vadīšanas koeficientu.  [2 punkti] 

 

6) Noteikt un aprakstīt eksperimenta potenciālos kļūdu avotus. [2 punkti] 

Ja starp diviem materiāliem, kuri atrodas kontaktā viens ar otru un katrs aizņem bezgalīgu pustelpu, 

darbojas konstantas jaudas siltuma avots, tad eksistē analītisks atrisinājums (1) to sākotnējās temperatūras 

un beigu temperatūras starpības noteikšanai materiālu saskares punktā. 

∆𝑇 =
1.13 ∙ 𝐺 ∙ √𝑡

𝑒1 + 𝑒2
             (1) 

kur ∆𝑇 – temperatūru starpība starp sākuma un beigu stāvokli [𝐾], 𝐺 – jauda uz laukuma vienību [
𝑊

𝑚2], 

𝑒1,2 – katra materiāla termiskā efūzija [
𝐽

𝐾∙𝑚2√𝑠
], 𝑡 – laiks [s]. 

Termiskā efūzija tiek definēta kā (2) 

𝑒 = √𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜆            (2) 

kur 𝜌 – blīvums [
𝑘𝑔

𝑚3], 𝜆 – siltuma vadīšanas koeficients [
𝑊

𝑚∙𝐾
], 𝑐𝑝 – siltumietilpība pie konstanta spiediena 

[
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
]. 

Darbā tiek izmatots k-tipa termopāris, kura sprieguma un temperatūras atkarība ir lineāra un to tuvināti 

apraksta 𝑇(𝑈) = 𝑎 ∗ 𝑈 + 𝑇0, kur T [K] un spriegums U[mV](milivoltos), T0 – konstante [K] un a – konstante 

[K/mV].  Var pieņemt, ka polistirēns ir ideāls siltuma izolators. 

 

Darba piederumi: 

 Strāvas avots 

 Multimetrs 

 Termopāris  

 Hronometrs 

 Vadi 

 Materiāls (polistirēns) ar zināmu siltuma vadīšanas koeficientu, blīvumu un siltumietilpību pie 

konstanta spiediena 

 Materiāls (koks), kura siltuma vadīšanas koeficientu jānosaka (𝜌 = 510 [
𝑘𝑔

𝑚3
], 𝑐𝑝 = 1600 [

𝐽

𝑘𝑔𝐾
]) 

 

 


