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Trešā posma uzdevumi 12. klasei 

EKSPERIMENTĀLĀ KĀRTA 
 

Atrisinājumi un vērtēšanas kritēriji 

 

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] 

 

 

A   Ja līdzspriegumam pievienojam tikai spoli, nekādas izmaiņas nav novērojamas, jo iekārtā nav 

feromagnētisku materiālu, kuri varētu reaģēt uz spoles radīto pastāvīgo magnētisko lauku. Līdzspriegumam 

pievienojot tikai elektrodus, vērojama mērena rosība šķīdumā, jo notiek pozitīvo un negatīvo elektrolīta jonu 



kustība pretējos radiālos virzienos. Procesam turpinoties ilgāku laiku, vajadzētu ieraudzīt nogulsnes pie 

elektrodiem. [1 punkts] 

 

B   Ja līdzspriegumam pievienojam gan elektrodus, gan spoli, sākas izteikta elektrolīta kustība apkārt 

centram. Spēku, kas izraisa šo kustību, vislabāk būtu saukt par Lorenca spēku. Metāla vadītājā mēs to esam 

pieraduši saukt par Ampēra spēku, bet pusvadītājos to dēvējam par Holla efektu. Ja ieskatāmies šajos 

materiālos notiekošajos procesos dziļāk, kļūst skaidrs, ka arī tur uz lādiņnesējiem darbojas tas pats Lorenca 

spēks [2 punkti] 

 

C   Uz elektrolīta joniem radiālā virzienā darbojas Kulona spēks. Pozitīvajiem un negatīvajiem joniem tas ir 

pretēji vērsts. Bet Lorenca spēks ir tas, kurš galvenokārt nosaka elektrolīta masas kustību. Tas virzienā ap 

centru uz pozitīvajiem un negatīvajiem joniem darbojas vienādi gan pēc moduļa (absolūtās vērtības), gan 

virziena un vērsuma. Jo Lorenca spēkam būtisks ir strāvas virziens neatkarīgi no tā, kādi joni nodrošina šo 

strāvu kā lādiņnesēji. [3 punkti] 

 

D   Ja abus patērētājus vienlaicīgi pārslēdzam pretējā polaritātē, mainās uz pretējo tikai abu veidu jonu 

radiālā kustības komponente. Lielas redzamas izmaiņas eksperimenta gaitā tas neizraisa, ja neievēro, pie 

kura elektroda izdalās nogulsnes. Kad mainām polaritāti tikai spolei vai tikai elektrodiem, Lorenca spēks 

maina vērsumu uz pretējo, tādēļ griezes kustība notiek pretējā virzienā. [1 punkts] 

 

E   Vara vitriola šķīdumam atšķirīgiem leņķiskajiem ātrumiem dažādos attālumos no trauka centra ir divi 

cēloņi. Pirmkārt, arī vienāds lineārais ātrums tuvāk centram veidotu lielāku leņķisko ātrumu. Otrkārt, tuvāk 

trauka centram tāds pats Lorenca spēks darbojas uz mazākām elektrolīta masas daļām, jo, tuvojoties 

centram, pieaug elektriskās strāvas blīvums elektrolītā. [2 punkti] 

 

F   Novirzes no vara vitriola šķīduma masas  kustības pa riņķa līnijām varētu izsaukt ūdens plūsmas 

turbulences (virpuļi). Tās var rasties ūdens atšķirīgo kustības ātrumu dēļ. Piemēram, pie trauka sienām 

viskozitātes dēļ šis ātrums līdzinās nullei un pieaug, tuvojoties centram. Sevišķi centra tuvumā lielu leņķisko 

ātrumu atšķirību dēļ var veidoties virpuļi, kas iegriežas pretēji rotācijas galvenajam virzienam. [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!  

 

 

 

 

 

Atrisinājumi un vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums turpina novada olimpiādē iesākto tēmu par enerģijas saglabāšanos svārstību kontūrā. Risinājums 

(visticamāk viens no tiem) ir sekojošs 



 

 

 

Shēmas analīze 

1. Kondensatoru C1 un diodi D1 saslēdz tā, lai diode nodrošinātu polārā kondensatora pareizi 

uzlādēšanos 

2. Spiedpogu pievieno kondensatoram un ar tās palīdzību kondensators var tikt izlādēts jauna mērījuma 

uzsākšanai. 

3. Pievieno shēmai spoli, bateriju un slēdzi S1. Pievērsiet uzmanību baterijas polaritātei. Ja slēdzis S1 ir 

tādā stāvoklī, kā dots attēlā, tad strāva caur spoli plūst, bet kondensators netiek uzlādēts, jo cauri 

diode strāva neplūst (ieslēgta sprostvirzienā).  

4. Pārslēdzot slēdzi S1, spoles pašindukcijas EDS rada strāvu, kas cenšas saglabāt pirms tam plūdušās 

strāvas virzienu. Tā kā ķēdes daļa ar bateriju ir atslēgta, tad vienīgais strāvas plūšanas ceļš ir caur 

diodi, kas ir atvērta šādam strāvas plūšanas virzienam.  

5. Līdzīgi kā svārstību kontūra gadījumā, spoles magnētiskā lauka enerģija pāriet kondensatora 

elektrostatiskajā enerģijā. Vienkārši sakot, kondensators uzlādējas. Pretējs process nevar notikt, jo 

tad strāva caur diodi šādā virzienā neplūst. Rezultātā kondensators paliek uzlādējies. Jo lielāka 

kondensatora kapacitāte, jo mazāks spriegums uz tā veidojas. 

6. Ja uzlādētajam kondensatoram pievieno multimetru, tad kondensators izlādējas caur multimetru. Jo 

lielāka kondensatora kapacitāte, jo lēnāk notiek tā izlāde. 

7. Pirms jauna mērījuma uzsākšanas ar spiedpogas S2 palīdzību kondensators jāizlādē. 

  

 


