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Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Fizikas valsts 69. olimpiāde 

Teorētiskā kārta – 10. klase 

 

10 – 1  Bedres  

 

Auto Opel Vivaro (sk. 1. att.) masa kopā ar kravu un pasažieriem m = 2000 kg. Mašīnai ir četri amortizatori, 

katrs piestiprināts pie sava riteņa. Ja amortizatorus apraksta ļoti vienkāršotā veidā, tad var pieņemt, ka katrs no 

tiem sastāv no atsperes un svārstību slāpētāja.  

 

Uzdevumā aplūkosim tikai atsperes, svārstību slāpētājus ignorējot. Visas atsperes uzskatām par identiskām, to 

stinguma koeficients k = 100 000 N/m, un atsperes masu neievērojam. Kad mašīna stāv uz vietas, katras atsperes 

garums x = 30 cm. Automašīnas masas centrs MC atrodas vienādā attālumā no visiem četriem riteņiem virs 

amortizatoru stiprinājuma vietas (sk. 2. att.). Brīvās krišanas paātrinājums g = 10 m/s2. 

 

       
1. att. Opel Vivaro (attēls no www.opel-accessories.com)       2. att. Atsperu izvietojuma shēma  
        (attēls no www.drivevauxhall.co.uk ) 

 

A   Cik liels ir nenoslogotas atsperes garums? [1 p] 

 

B   Kas notiek – salīdzinājumā ar miera stāvokli, ar katru no četrām atsperēm zemāk aprakstītajos gadījumos? 

Atbildē norādiet – izstiepjas, tiek saspiesta, vai nemaina garumu un pamatojiet savu izvēli. [4 p] 

 

B1   Mašīna brauc ar konstantu ātrumu pa taisnu horizontālu ceļu. 

B2   Mašīna pagriežas pa kreisi, braucot pa horizontālu līkumu ar konstantu ātrumu. 

B3   Mašīna brauc kalnā ar konstantu ātrumu, pa taisnu ceļu, kas veido 15o leņķi pret horizontu. 

B4   Mašīna vienmērīgi paātrinās uz taisna horizontālā ceļa. 

 

C   Kad mašīna brauc pāri bedrei, atspere uz īsu laiku atslogojas. Bedres garums mašīnas kustības virzienā           

L = 1 m, dziļums h = 0,05 m, mašīnas ātrums v = 30 m/s. Var pieņemt, ka mašīnas korpuss kustas horizontālā 

virzienā ar nemainīgu ātrumu bez svārstībām, jo bedrē trāpa tikai viens ritenis. Riteņa masa mr = 20 kg, rādiuss 

r = 30 cm. Berzes spēku, kas darbojas uz riteni un amortizatora atsperi, neņemsim vērā. 

 

http://www.opel.lv/
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C1   Ar cik lielu paātrinājumu kustas ritenis brīdī, kad atspere kļūst atslogota? [1 p] 

C2   Vai ritenis sasniedz bedres dibenu? Pieņemiet, ka bedrei ir taisnstūrveida forma, t.i. tās dziļums ir 

nemainīgs un vienāds ar h visos bedres punktos [3 p] 

 

D   Mašīna pārbrauc pāri platai un garai bedrei, kas atšķiras no C jautājumā aprakstītās bedres. Var pieņemt, ka 

tādēļ visas četras atsperes vienlaicīgi kļūst saspiestas par aptuveni vienādu garumu x = 4 cm. Novērtējiet 

mašīnas svārstību frekvenci. [1 p] 

 

10 – 2  Sadursmes un lietus 

 

Apskatīsim divu ratiņu dažādas sadursmes un ratiņu kustību lietus laikā. Pieņemsim, ka ratiņi spēj ripot bez 

berzes un tie atrodas uz horizontālas gludas virsmas. Lielāko ratiņu masa ir M, mazāko ratiņu masa ir m. 

Uzdevumā nav dotas skaitliskās vērtības, līdz ar to visas atbildes ir jāizsaka kā vispārīgas izteiksmes.  A un B 

daļā atbildi izteikt izmantojot tikai dotos lielumus M, m un v. 

 

A  Lielākie ratiņi pārvietojas ar ātrumu v. Kādā momentā tie saskrienas ar nekustīgiem mazajiem ratiņiem.  
 

A1  Izsaki, ar ko būs vienāds katru ratiņu ātrums pēc sadursmes, ja sadursme ir absolūti elastīga? [2 p] 

A2  Izsaki, kāda daļa no sākotnējās kopējās kinētiskās enerģijas ir mazāko ratiņu kinētiskā enerģija pēc 

sadursmes? [1 p] 

 

B  Lielākie ratiņi pārvietojas ar ātrumu v un saskrienas ar nekustīgiem mazākajiem ratiņiem. Sadursmes 

rezultātā ratiņi sakabinās un pārvietojas ar vienu ātrumu (sadursme ir absolūti neelastīga). 

 

B1   Izsaki sakabināto ratiņu kustības ātrumu pēc sadursmes? [1 p] 

B2   Izsaki, kāda daļa no sākotnējās kopējās kinētiskās enerģijas ir mazāko ratiņu kinētiskā enerģija pēc 

sadursmes? [1 p] 

B3   Kāda daļa  no sākotnējās kinētiskās enerģijas tika zaudēta neelastīgā sadursmē (pārvērtās citās 

enerģijas formās, kas nav kinētiskā enerģija)? [1 p] 

 

 

Tālākajos jautājumos apskatīsim situācijas, kurās 

lietus līst vertikāli uz leju (Zemes atskaites 

sistēmā) ar tādu intensitāti, ka ratiņu masa pieaug 

ar ātrumu  [kg/s]. Tālākajos jautājumos atbildi 

izteikt izmantojot lielumus M, v, t, μ un v2. 

 

C Ratiņi, kuru sākotnējā masa ir M, pārvietojas ar 

sākuma ātrumu v bez berzes. Izsaki ratiņu ātrumu 

pēc laika t, ja laika momentā t = 0 ratiņu masa ir 

M un ātrums ir v? [1 p] 
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D   Ratiņi, kuru sākotnējā masa ir M, pārvietojas ar 

ātrumu v bez berzes. Lietus līst ar intensitāti  

[kg/s], tikai ratiņos ir neliels caurums un viss 

ielijušais ūdens izlīst ārā vertikāli uz leju. Rezultātā 

ratiņu masa ir M un tā nemainās.  

 

Caurumiņš ir mazs, kā rezultātā viss ratiņos 

ielijušais ūdens ir jāpaātrina līdz ratiņu ātrumam 

pirms tas ir izlijis. 

 

D1  Kurā no šīm divām aprakstītajām situācijām:  
 

1) ratiņiem nav caurums un ratiņu masa pieaug (kā jautājumā C);  

2) ratiņos ir caurums un ratiņu masa nemainās (kā jautājumā D); 
 

ratiņu ātrums laika momentā t > 0 ir lielāks, ja laika momentā t = 0 ratiņu ātrums abās situācijās ir vienāds ar v? 

Atbildi pamato! [1 p] 

 

D2   Izsaki, kādai ir jābūt ratiņu motora jaudai, lai uzturētu nemainīgu ātrumu v? [1 p] 

 

E   Joprojām līst lietus ar intensitāti  [kg/s], bet 

šoreiz mazais caurums ratos ir izveidots tā, ka ūdens 

izplūst horizontāli ar ātrumu v2 < v (attiecībā pret 

ratiņiem) pretēji kustības virzienam. Izsaki, kādai ir 

jābūt ratiņu motora jaudai, lai uzturētu nemainīgu 

ātrumu v? [1 p] 

 

 

 

10 – 3  Sisenis 

 

Uz horizontālas virsmas sēž sisenis. Cilindriska bundža ar rādiusu R ripo uz siseņa pusi bez slīdēšanas tā, ka 

cilindra centrs kustas ar nemainīgu ātrumu v. Sisenis pārlec pāri bundžai ar mazāko iespējamo ātrumu u, tikai 

nedaudz pieskaroties tai augšējā punktā. Uzdevumā nav jāaprēķina skaitliskās vērtības, bet gala izteiksmēs 

jāparādās tikai dotajiem lielumiem – bundžas rādiuss R, bundžas cilindra centra kustības ātrums v, brīvās 

krišanas paātrinājums g. 
 

A   Kāda ģeometriska forma ir siseņa lēciena trajektorijai kustošā atskaites sistēmā, kas saistīta ar bundžas 

centru? [1 p] 

 

B  Uzraksti siseņa kustības vienādojumus 𝑥 = 𝑥(𝑡)  un 𝑦 = 𝑦(𝑡) kustīgajā atskaites sistēmā, kas saistīta ar 

cilindriskas bundžas centru. Vienādojumos izmanto ātruma u horizontālo un vertikālo projekciju 𝑢𝑥 un 𝑢𝑦 

atskaites sistēmā, kas saistīta ar zemi [2 p] 

 

C  Ar ko ir vienāds siseņa maksimālais pacelšanās augstums lēcienā? Ar ko ir vienāda siseņa lēciena ātruma 

vertikālā komponente uy un horizontālā komponente ux? Ar ko ir vienāds laiks, kurā sisenis sasniedz lēcienā 

maksimālo pacelšanās augstumu? Ar ko ir vienāds siseņa lēciena mazākais iespējamais ātrums u, lai pārlēktu 

bundžu? [6 p] 

 

D   Cik tālu aizlēks sisenis horizontālā virzienā? [1 p]   


