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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 

Demonstrējums 10. klase 

Spararats šūpolēs 

 

Izveidots priekšmets ar divām noapaļotam sliecēm, kurš var svārstīties līdzīgi rotaļu zirdziņam vai 

šūpuļkrēslam. Tā vidusdaļā atrodas spararats, kas ir nostiprināts uz vertikāli vērstas dzinēja ass. Dzinēja un tā 

barošanas bloka vienīgā funkcija ir nodrošināt vienmērīgu spararata rotāciju. Uzdevumā ir jāapskata tikai 

priekšmeta kustība kopumā. Vērojiet demonstrējumu un atbildiet uz sekojošiem jautājumiem. 

Neiegriežot spararatu.  

A un B.  Priekšmets ir novietots uz gumijas paklājiņa. Tā viens gals tiek pacelts un palaists vaļā. Demonstrējums 

tiek atkārtots pakāpeniski palielinot sākotnējās novirzes amplitūdu. Demonstrējums tiek atkārtots bez gumijas 

paklājiņa. 

A1  Kādi spēki darbojas uz priekšmetu, kad tas ir izvirzīts no līdzsvara stāvokļa un palaists vaļā? [1p] 

A2 Kāpēc neiešūpinātā priekšmeta līdzsvara stāvoklis ir stabils pret mazām novirzēm? [1 p] 

A3  Cik lielam ir jābūt balsta liekuma rādiusam, lai līdzsvara stāvoklis būtu stabils? [1 p] 

 

B1 Lai labāk saprastu gumijas paklājiņa lomu, iedomājies un apraksti, kādas būtu priekšmeta svārstības divos 

robežgadījumos – uz pilnīgi slīdošas un uz pilnīgi neslīdošas virsmas? Ar ko šīs divas idealizētas situācijas 

atšķirsies? [1p] 

B2 Demonstrējumā ir redzams, ka pie mazām amplitūdām priekšmeta svārstības uz grīdas un uz paklāja 

notiek līdzīgi. Savukārt pie lielākām sākotnējām novirzēm kustība uz grīdas ir sarežģītāka. Apraksti un 

izskaidro novēroto! [1 p] 

 

Ar iegrieztu spararatu 

C.   Paceļot priekšmeta vienu sānu tā, lai tas balstās tikai uz vienas slieces, var panākt nestabila līdzsvara 

stāvokli. Palaižot vaļā priekšmetu ar neiegrieztu spararatu, tas gāžas uz vienu vai uz otru pusi, atkarībā no 

sākotnējā pacelšanās leņķa – pirms vai aiz nestabila līdzsvara stāvokļa. Atkārtojot šo eksperimentu ar iegrieztu 

spararatu, gāšanās notiek ievērojami savādāk. 

C1 Kāpēc ar iegrieztu spararatu gāšanās no nestabila līdzsvara stāvokļa ir tik jocīga? Apraksti un izvērsti 

izskaidro novēroto! [2 p] 
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C2   Ar ko atšķiras priekšmeta ar iegrieztu spararatu kustība, salīdzinot situāciju, kad priekšmetu palaiž vaļā 

pirms līdzsvara punkta vai aiz tā? Kāpēc? [1 p] 

 

D   Priekšmets atrodas uz gumijas paklājiņa. Atbalstot priekšmetu uz viena gala abu slieču  galapunktiem, 

otru galu paceļ  maksimāli augstu, gandrīz sasniedzot nestabila līdzsvara stāvokli, un tad palaiž vaļā. Pēc tam 

demonstrējums tiek atkārtots uz grīdas. 

D1 Kāpēc palaižot priekšmetu vaļā no gandrīz vertikāla stāvokļa uz gumijas paklājiņa tas nogāžas uz viena 

sāna, bet uz grīdas – nostājas uz abām sliecēm? [2p] 

 

Atrisinājums un vērtēšanas kritēriji 

Demonstrējums 

A [3 punkti]  

A1   Uz priekšmetu darbojas smaguma spēks, balsta reakcijas spēks un berzes spēks. Šo spēku summa rada 

masas centra kustību, bet šo spēku radītais spēka moments liek priekšmetam rotēt. (1 punkts) 

A2  Līdzsvara stāvoklī priekšmeta masas centrs atrodas virs atbalsta punkta. Tomēr līdzsvars ir stabils. Par to 

jāpateicas balsta lokveida formai ar pietiekami lielu liekuma rādiusu. Nedaudz sagāžot priekšmetu uz jebkuru 

pusi šūpošanās plaknē, atbalsta punkts pārvietojas sagāzuma virzienā vairāk, nekā smaguma centrs. Gravitācijas 

spēks ar šīs pārvietojumu starpības plecu veido spēka momentu, kas griež priekšmetu atpakaļ uz līdzsvara 

stāvokļa pusi. (1 punkts)  

A3 Balsta rādiusam jābūt vismaz tik lielam, lai liekuma centrs atrastos virs smaguma centra. Pretējā gadījumā 

priekšmets gāzīsies, nevis šūposies. (1 punkts) 

B [2 punkti] 

B1 Uz ideāli slīdošas virsmas svārstību procesā smaguma centrs pārvietotos tikai vertikāli. Viss priekšmets 

grozītos uz vietas, tikai nedaudz cilājoties. Uz absolūti neslīdošas virsmas masas centrs ne tikai cilātos, bet vēl 

lielākā mērā svārstītos arī horizontāli, kopumā aprakstot liektu līniju ar augstākajiem punktiem tās galos. 

 (1 punkts) 

 

B2 Ja uz grīdas priekšmetu sagāžam pārāk daudz, kustība sākas ar strauju slīdēšanu, smaguma centra 

pazemināšanos, kustoties gandrīz vertikāli lejup, un priekšmeta pagriešanos. Šajā posmā daudz priekšmeta 

mehāniskās potenciālās enerģijas pāriet siltumā. Tikai tad, kad slīdēšana beidzas, var sākties periodiska 

svārstību kustība ar pietiekami mazu amplitūdu, pie kuras izslīdēšanas vairs nav iespējama. 

Uz reālas grīdas šādas svārstības bez slīdēšanas var notikt tikai ar mazu amplitūdu, kamēr nepieciešamais 

horizontālais atgriezējspēks nepārsniedz berzes spēku. Viskritiskākie šajā ziņā ir  abi svārstību trajektorijas 

galējie stāvokļi, kad priekšmets nekustas, bet paātrinājums ir vislielākais. Šim paātrinājumam atbilst vislielākā 

horiziontālā atgriezējspēka vērtība, kurai pārsniedzot berzes spēka vērtību sākas izslīdēšana. Šajos maksimālās 

novirzes punktos arī berzes spēka maksimālā vērtība ir vismazākā: maksimālā miera berzes spēka vērtība ir 

vienāda priekšmeta svaru un tā reizinājumu ar berzes koeficientu, savukārt maksimālā novirzes punktos ir 

vislielākais virzes kustības paātrinājums lejup, līdz ar to arī svara vērtība ir minimāla. (1 punkts) 
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C [3 punkti] 

C1 Ar iegrieztu spararatu priekšmets uzreiz ātri nekrīt, bet rotē ap vertikālu asi. To sauc par žiroskopisko 

precesiju. (0,5 punkti) 

Šī kustība pati ir tikai citas kustības izmaiņu kompensācija. Tā kā līdzsvars ir labils, novirze no tā rada 

gravitācijas spēka momentu, kas šo novirzi palielina. Taču ātri iegriezta spararata inerce ir milzīga. Tā izpaužas 

arī tā, ka ir grūti izmainīt spararata rotācijas ass orientāciju telpā. Gravitācijas spēka moments tikai ārkārtīgi lēni 

spēj pagriezt šo asi. Mainoties ass virzienam, mainās arī spararata impulsa momenta projekcija horizontālajā 

plaknē (komponente ap vertikālo asi). Tā kā priekšmetam kopumā šai projekcijai jāsaglabājas, tas griežas pretējā 

virzienā, kompensējot spararata rotācijas projekcijas izmaiņas. (1,5 punkti) 

 

C2 Ja priekšmetu atlaiž otrpus līdzsvara stāvokļa, tas precesē pretējā virzienā, jo gravitācijas spēka moments 

lēni griež spararata asi uz otru pusi, un spararata impulsa momenta projekcijas izmaiņas horizontālajā plaknē ir 

pretējas. (1 punkts) 

  D [2 punkti] 

D1 Sasniedzot kādu pacelšanas augstumu, tas vairs neatgriežas stabilajā līdzsvara stāvoklī uz divām sliecēm, 

bet noguļas uz sāniem. Tas parasti atgādina procesu pēc malas pacelšanas pāri līdzsvara punktam. (1 punkts) 

Uz ideālas slīdošas virsmas priekšmets precesētu ap vertikālo asi, kas iet caur tā smaguma centru. Berze uz 

reālas virsmas veido spēka momentu, kurš pagriež priekšmetu uz sāniem. Ja berze ir nepietiekami liela vai 

priekšmetu esam palaiduši vaļā nelielā augstumā, tad tas atgriežas stāvoklī uz divām sliecēm. (1 punkts) 

 

 

 

 

 


