
       

 

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 
 

Atrisinājumi un vērtēšanas kritēriji 

 

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] 

 



A   Ja šļūtenes galu ar gaisa strūklu virza  no ripas centra uz malu  un atpakaļ, dzirdama kādas diatoniskās 

toņkārtas gamma (viena no tādām iegūstama, spēlējot gammu uz klavieru baltajiem taustiņiem turp un 

atpakaļ). Kad demonstrētājs izlases kārtībā dažādos attālumos no ripas centra pūta gaisu pret ripu, bija 

dzirdamas latviešu tautasdziesmas „Aijā žūžū, lāča bērni” un „Pūt, vējiņi”. 

 [1 punkts] 

 

B Ripa darbojas kā skaņas sintezators, nepastarpināti veidojot periodiskas gaisa spiediena izmaiņas, kas 

izplatās gaisā kā skaņas viļņi. Šīs izmaiņas ir pretējas vienā un otrā ripas pusē. Diska pusē, pret kuru virzām 

gaisa strūklu, spiediens  ir lielāks tajos brīžos, kad pretī šļūtenes galam neatrodas caurums. Bet pretējā diska 

pusē tas ir lielāks tad, kad pretī šļūtenes galam caurums atrodas. Tieši caurumu atrašanās biežums pretī šļūtenes 

galam arī nosaka veidojamās skaņas frekvenci. Savukārt caurumu un atstarpju starp tiem garumu attiecība 

veido skaņas virstoņu (harmoniku) sastāvu jeb Furjē spektru. Tas atkarīgs arī  no procesa gaitas un straujuma, 

kurā izveidojas, pastiprinās un atkal samazinās gaisa plūsma caur atveri diskā.  

 

Tas ir pilnīgi analoģiski skaņas veidošanai slavenajā Mūga (Moog) elektroniskajā skaņas sintezatorā. Tikai 

šeit tas realizējas pneimatiski. Tāpēc arī mēs saucam šo ripu par skaņas sintezatoru, nevis par ripas ērģelēm. 

[2 punktI] 

 

C   Ar šādu instrumentu iegūstamās augstākās skaņas augstumu (frekvenci) nosaka caurumu skaits uz garākās 

riņķa līnijas un elektrodzinēja maksimālais griešanās ātrums. Lielāko skaļumu nosaka caurumu un šļūtenes 

gala diametrs. Protams, tas atkarīgs arī no cilvēka „pūstspējas” [1 punkts] 

D   Ripas izgatavošanas nosacījumu un to neievērošanas seku izskaidrojums: 

 

D1   Caurumi ripā jāizvieto uz koncentriskām riņķa līnijām ar centru uz rotācijas ass, lai būtu iespējams 

nepārvietojot šļūtenes galu pūst gaisu uz „nebeidzamu” caurumu virkni un radīt vajadzīgo skaņu. Ripa griežas 

pārāk ātri, lai muzikants varētu paspēt izsekot citam caurumu novietojumam. [1 punkts] 

 

D2   Katras riņķa līnijas ietvaros attālumi starp caurumiem jāveido vienādi, lai skaņas vilnī visi svārstību 

periodi būtu vienādi. Tikai tad veidojas muzikāls tonis ar noteiktu augstumu (frekvenci). Ja attālumi ir dažādi, 

rodas skaņa ar plašu frekvenču spektru, kurai augstuma jēdziens nepastāv (nav nosakāma svārstību 

pamatfrekvence). Mūzikā to sauc par troksni. Taču citā riņķa līnijā var būt citādi savstarpēji vienādi attālumi 

starp caurumu centriem, jo svarīgi ir uz katras no riņķa līnijām izvietot vajadzīgo caurumu skaitu, nevis ievērot 

vienādus attālumus visā ripā. [1 punkts] 

 

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

Labskanīgus (konsonējošus) muzikālos intervālus veido skaņas, kuru pamattoņu frekvenču attiecības veido 

pietiekami mazus veselus skaitļus. Tādus skaņu komplektus, kuros var sameklēt pēc iespējas vairāk 

konsonanču, mēs saucam par labskanīgām toņkārtām. Tajās var veidot cilvēkiem tīkamus skaņdarbus. Ripas 

gadījumā Baha matemātiskās mūzikas biedrības veidotās vienmērīgi neprecīzās toņkārtas nav lietojamas. Ja 

caurumu skaitus uz riņķa līnijām un šo skaitu attiecības ņemsim uz labu laimi, lietojamas toņkārtas iegūšana 

būs ļoti mazvarbūtīga. [1 punkts] 

 

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

palielināt ir jēga tikai tiktāl, kamēr tie nepārsniedz muzikanta plaušu tilpuma dotās iespējas. Ja nepietiks gaisa, 

lai bez pārtraukumiem nospēlētu muzikālu frāzi, instruments būs nelietojams. Pārāk mazi diametri savukārt 

rada stipru šņācošu pieskaņu. Tie prasa arī lielu piepūli pietiekama skaļuma sasniegšanai, spēlmanim trūkst 

skābekļa, viņš ātri nogurst. Šļūteni tāpēc labāk ņemt resnāku un tikai pie gala sašaurināt.  

[1 punkts] 



 

D5   Vēlamas ir ripas griešanās ātruma regulēšanas iespējas plašās robežās. Tas dod iespēju ieregulēt 

instrumentu spēlēšanai jebkurā dotā (saurbtā) veida toņkārtā, arī tādā, kas neiekļaujas šobrīd birokrātiski 

pieņemtajā toņkārtu komplektā. Bez regulēšanas iespējām instruments būs lietojams tikai vienā un tai 

paralēlajā toņkārtā. Taču lietošanas laikā šo ātrumu jāspēj saglabāt nemainīgu, lai varētu pareizi nospēlēt vienā 

toņkārtā iekļaujošos skaņdarbu vai tā fragmentu. Pretējā gadījumā notiks tas, ko mūzikā sauc par detonēšanu 

(toņu frekvenču bezmērķīgu novirzīšanos no vajadzīgajām vērtībām). [1 punkts] 

 

D6   Ja plānots radīt arī zemas skaņas, ripu jātaisa pietiekami lielu. Tad ripa, neskatoties uz caurumiem, vismaz 

daļēji tomēr kalpos par akustisko ekrānu. Ja ripa būs pārāk maza (rādiuss nepārsniegs zemākās skaņas viļņa 

garuma ceturtdaļu), radīsies akustiskais īsslēgums (šīs skaņas izstarošana būs ārkārtīgi neefektīva destruktīvas 

interferences dēļ).  [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
]) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1) Īsi aprakstīt darba gaitu 

a. Polistirols ir viena pusplakne, bet koka klucītis otra. Jālieto termopāris kā strāvas avots un 

izslēdzot strāvu jānolasa mērījums. 

2) Izvest formulu siltuma vadīšanas koeficienta aprēķināšanai 

a. Eksistē vairākas iespējas, vienkāršākā ir izteikt vienu no lambdām vienādojumā (1), ja e vietā 

ievieto vienādojumu (2). Otra iespēja ir tāda, ka tiek pielietots pieņēmums par ideālo izolatoru 

un tad viens no e atkrīt. Der arī izvedums, kur konstantes tiek paliktas zem viena burta un 

paliek zīmīgie lambda, T un t. 

3) Veikt un pierakstīt nepieciešamos mērījumus siltuma vadīšanas koeficienta noteikšanai 

a. Ir nomērīta jauda (spriegums un/vai strāva un/vai pretestība - 2 no šiem) 

b. Ir nomērīts sildelementa laukums 

c. Ir nomērīts laiks 

4) Uzzīmēt grafiku, kurš lineāri saista temperatūru starpību un laiku 

a. Vienādojumā (1) var neņemt vērā e1 vai e2. 

b. Grafiki var būt kā dT = f(sqrt(t)) vai dT^2 = f(t). 

5) Pēc grafika noteikt nezināmā materiāla (koka) siltuma vadīšanas koeficientu 

a. Novelk taisni apgabalā, kurā ir lineāra sakarība. Ja novilkta taisne, kura ņem vērā visus 

punktus, tad tā ir niecīga neprecizitāte un visticamāk ņems nost punktus nākamajā uzdevumā. 

Rezultātam jābūt robežās no 0.05 – 0.4, sanāca 0.19 [W/(m*K)] 

6) Noteikt un aprakstīt eksperimenta potenciālos kļūdu avotus 

a. 3D efekti 

b. Galīgie sildītāja izmēri – visvairāk ietekmē mērījuma sākumā 

c. Ir precīzi nomērīta jauda – atņemts termopāra vada gabals, kurš nedod jaudu kontaktam starp 

divām plaknēm. 

d. Sasilstot var mainīties pretestība un tādēļ arī izdalītā jauda 

i. Ja šajā punktā ir 3 no 4, tad var dot arī maksimumu, jo pretestības izmaiņas ir niecīgas 

un var nebūt detektējamas. 

 


