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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 

Trešā posma uzdevumi 10. klasei 
 

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. 

 

C1   Ar cik lielu paātrinājumu kustas ritenis brīdī, kad atspere kļūst atslogota? [1 p] 

http://www.opel.lv/
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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] 

 

Atrisinājums un vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums 

 

A [1 punkts]   

Kad mašīna stāv uz vietas, katra atspere ir noslogota ar spēku 𝐹 =
𝑚𝑔

4
=

2000∙10

4
= 5000 N 

Šim spēkam atbilst pagarinājums: ∆𝑥 =
𝐹

𝑘
=

5000

100000
= 0.05 m = 5 cm 

Nenoslogotās atsperes garums ir x + x = 35 cm = 0.35 m (1 punkts) 

 

B [4 punkti]   

B1  Neviena no atsperēm nemaina garumu, jo pēc Ņūtona 1. likuma spēku summa, kas darbojas uz mašīnu, 

ir nulle. Tas nozīmē, ka mašīnas dzinēja radītais vilcējspēks ir pēc moduļa vienāds ar berzes spēku. Abi 

darbojas horizontālā virzienā, tāpēc nemaina atsperu garumu. 

Iespējamais atbildes variants, kas arī tiek ieskaitīts kā pareizs: ja gaisa dinamiskā pretestība spiež uz mašīnas 

priekšu stiprāk, nekā uz aizmuguri, tad atsperes priekšā tiek saspiestas. (1 punkts) 

 

B2  Mašīna sasveras uz labo pusi, jo uz tās riteņiem darbojas berzes spēka komponente, kas nodrošina 

centrtieces paātrinājumu un vērsta uz trajektorijas liekuma rādiusa centru. Mašīnas masas centrs pārvietojas 

nedaudz tuvāk labajiem riteņiem. Tātad, atsperes kreisajā pusē izstiepjas, labajā pusē tiek saspiestas.  

(1 punkts) 

 

B3   Smaguma spēkam parādās komponente, kas ir paralēla ceļam un iedarbojas uz mašīnu pretēji tās kustības 

virzienam, tāpēc atsperes aizmugurē tiek saspiestas, priekšā izstiepjas. 

(1 punkts) 

 
B4   Tā kā mašīna paātrinās, uz tās riteņiem darbojas vilcējspēks virzienā uz priekšu, kas netiek līdzsvarots ar 

citu spēku nekustīgajā atskaites sistēmā. Tāpēc atsperes aizmugurē tiek saspiestas, priekšā izstiepjas. 
(1 punkts) 

 

C [4 punkti]   

C1   Uz riteni darbojas divi spēki: elastības spēks Fe = kx = 5 000 N (x = h) un smaguma spēks Fg = mrg = 

200 N. Paātrinājums 𝑎 =
𝐹𝑒𝑙+𝐹𝑔

𝑚𝑟
=

5000+200

20
= 𝟐𝟔𝟎 

m

s2 

(1 punkts) 

 

C2 

Virs bedres ritenis pavadīs vismaz laiku 𝑡 =
𝐿−𝑟

𝑣
=

1−0.3

30
= 0.023 s   

(1 punkts) 

 

Ja neņem vērā berzes spēku un gravitācijas spēku, atsperes garums sāk svārstīties ap 35 cm (nenoslogots 

garums) ar periodu 𝑇 = 2𝜋√
𝑚𝑟

𝑘
= 2 ∙ 3.14 ∙ √

20

100000
= 0.088 s. Nenoslogotās atsperes garums ir 35 cm, līdz 

bedres dibenam ir jāveic ceturtdaļa no svārstību perioda. Tā kā 
𝑇

4
= 0.022 s ir mazāks par t = 0.023 s, ritenis 

sasniedz bedres dibenu.   

(1 punkts) 
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Tas notiek arī tad, ja ņem vērā smaguma spēku, kas ir mazs salīdzinot ar atsperes elastības spēku, tas maz 

ietekmē atsperes svārstības, un darbojas virzienā, kas paātrina bedres dibena sasniegšanu. 

(1 punkts) 

 

Piebilde: tā kā smaguma spēks ir konstants, tas vispār neietekmē svārstību frekvenci, tikai nobīda līdzsvara 

stāvokli (maina vertikālo koordināti, pie kuras rezultējošais spēks uz riteni ir 0). Šī nobīde ir ļoti neliela:  

∆𝑥2 =
𝐹𝑔𝑟

𝑘
=

200

100000
= 0.002 m = 2 mm 

 

D [1 punkts] 

Šajā gadījumā uz katras no atsperēm svārstās nevis ritenis, bet ceturtdaļa no mašīnas masas. 

 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

2𝜋√0.25𝑚
𝑘

=
1

2 ∙ 3.14 ∙ √0.25 ∙ 2000
100 000

= 𝟐, 𝟐𝟓 𝐇𝐳 

(1 punkts) 

 

 

 

 


