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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 – 9. klase 

 

9 – 1  Tour de France 

 

Tour de France ir pasaulē pazīstamākās daudzdienu velosacensības, kas parasti notiek 21 dienu, un 

dalībniekiem jāveic ap 3200 kilometriem. Katrā komandā ir deviņi velobraucēji, kuriem ir atļauts palīdzēt viens 

otram. Katru komandu automašīnā pavada komandas menedžeris un mehāniķi, lai palīdzētu velobraucējiem 

tehnisku problēmu gadījumā. 

 

Ārvalstu komandu sastāvā šajās sacensībās ir piedalījušies vairāki Latvijas riteņbraucēji. Latvijas labākais 

sasniegums ir Pjotra Ugrjumova 1994. gadā izcīnītā otrā vieta kopvērtējumā.  

 
 

A   Riteņbraucēji, gatavojoties sacensībām, brauc pa garu taisnu šoseju un mainās vietām, kādu brīdi kolonas 

priekšā ir viens riteņbraucējs, pēc tam nākamais un tad atkal cits. Kādā brīdī Toms, Raivis un Ivars izvietojušies 

viens aiz otra 60 m attālumā, kā redzams attēlā. 

 

 
Ivara ātrums ir 16 m/s, Raivja ātrums - 12 m/s, bet Toma ātrums – 10 m/s. Ivara un Raivja ātrums turpmāk 

aplūkotās kustības laikā nemainās. 

 

A1  Nosakiet īsāko attālumu starp pirmo un pēdējo riteņbraucēju turpmākās kustības laikā. Kurš no 

riteņbraucējiem atrodas kolonas priekšgalā un kurš kolonas aizmugurē brīdī, kad attālums starp pirmo un pēdējo 

kolonas riteņbraucēju ir vismazākais? [2.5 p] 

 

A2 Cik liels būtu īsākais attālums starp pirmo un pēdējo kolonas riteņbraucēju, ja Toma ātrums arī būtu 12 m/s? 

[1 p] 
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B  Riteņbraucēju komandu pavadošās automašīnas masa kopā ar tehniķiem un rezerves daļām ir 2800 kg. Auto 

dzinēja lietderības koeficienta k atkarība no jaudas, 𝑁, ir redzama grafikā.  

 
 

Cik litri benzīna uz 100 km automašīna patērēja 2018. gada Tour de France pirmajā posmā 201 km garumā, 

braucot ar konstantu ātrumu un ceļā pavadot 4.5 h? Benzīna īpatnējais sadegšanas siltums q = 4.6 x 107 J/kg. 

Benzīna blīvums  ir 0.7 x 103 kg/m3. Pretestības koeficients – pretestības spēka un automašīnas svara attiecība 

ir 𝞵 = 0.01. [6.5 p] 
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9 – 2  Blāvais atspulgs 

 

Attēli, kur veikt konstrukcijas, ir doti uz atsevišķas lapas. Viena lapa paredzēta melnrakstam, otra tīrrakstam. 
 

Automašīnas atpakaļskata (salona) spogulim ir dienas un nakts režīms, ko pārslēdz ar speciālu kloķi. Šajā 

uzdevumā apskatīsim tā darbības principus un izpētīsim, kādā veidā spogulis naktī pasargā autovadītāju no 

apžilbšanas, ko var izraisīt aizmugurē braucošo auto gaismas. 
 

 

A   Uzzīmēt, kā jāpagriež spogulis 1. attēlā parādītajā situācijā, lai vadītājs tajā redzētu atstaroto staru. Cik liels 

ir stara krišanas leņķis skaitliski, ja vadītājs redz atstaroto staru? Pieņemt, ka spogulis ir vertikāls. [2 p] 

 

B   Uzzīmēt, kādā intervālā būtu jāsēž autovadītājam 2. attēlā parādītajā situācijā, lai redzētu abus aizmugurē 

braucoša auto lukturus vienlaicīgi. Krēslu var bīdīt tikai uz priekšu un atpakaļ pa raustīto līniju. Pieņemt, ka 

spogulis ir vertikāls. [2 p] 

 

C   Gaismas staram pārejot no vides ar laušanas koeficientu n1 vidē ar laušanas koeficientu n2, atstarotās gaismas 

daļu aprēķina kā  

𝑅 = (
𝑛1 − 𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

)
2

 

 

Zināms, ka no gaiss-stikls robežvirsmas atstarojas R = 4% gaismas. Aprēķināt stikla laušanas koeficientu, ja 

gaisa laušanas koeficients ir 1. [2 p] 

 

D   Atpakaļskata spogulis sastāv no stikla ķīļa, kas piestiprināts pie spoguļa, skat. attēlu 3. No gaiss-stikls 

robežvirsmas atstarojas R = 4% gaismas, savukārt no spoguļa atstarojas visa uz to krītošā gaisma.  

 

Uzzīmēt staru gaitu situācijās 3a, 3b un 3c, novērtēt staru intensitāti (cik liels ir stara stiprums, salīdzinot ar 

krītošo staru) un izskaidrot spoguļa nakts režīma darbības principu.  

 

Norādījumi: zīmējot staru gaitu, pieņemt, ka gaismas stari stiklā nelūst (krišanas leņķis vienāds ar laušanas 

leņķi); zīmēt tikai tos starus, kuru intensitāte ir lielāka par 1% no krītošā stara intensitātes. Vadītāja acis atrodas 

vienā līmenī ar krītošo staru (krītošais stars jau ir uzzīmēts attēlā 3). [4 p] 
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9 – 3  Spriegums, strāva, pretestība 

 

Lai mērītu strāvas stiprumu, spriegumu un pretestību, laboratorijā lieto trīs 

atsevišķus mērinstrumentus: ampērmetru, voltmetru un ommetru, attiecīgi. 

Tomēr var gadīties, ka jums pie rokas ir tikai mikroampērmetri un kaudze ar 

rezistoriem. Parādīsim, ka arī šajā gadījumā gan strāvas stiprumu, gan 

spriegumu, gan pretestību var izmērīt.  

 

Visos uzdevuma jautājumos lietosim attēlā parādīto mikroampērmetru, kuru 

modelēsim kā ideālu mikroampērmetru PA, kas ir saslēgts virknē ar rezistoru 

RA. 
 

 

 

A   Lai noteiktu mikroampērmetra iekšējo pretestību, to ieslēdz elektriskajā ķēdē, 

kā redzams attēlā. Spriegums uz avota spailēm, ko mēra ar ideālu voltmetru PV 

(tā pretestība ir bezgalīgi liela), ir 10 mV. Pretestība R = 100 Ω, un 

mikroampērmetrs PA rāda 50 µA. Cik liela ir mikroampērmetra iekšējā pretestība 

RA? [1 p]   

 

B  Mēs vēlamies paplašināt strāvas stipruma mērījuma diapazonu, lai mērītu strāvas arī pie citiem sprieguma 

avotiem.  Lai paplašinātu mikroampērmetra mērījumu diapazonu, mikroampērmetram var pieslēgt strāvu 

ierobežojošu rezistoru ar zināmu pretestību un atbilstoši pārzīmētu ampērmetra mērījumu skalu. Kādā veidā – 

virknē vai paralēli – ir jāpieslēdz šis rezistors un cik lielai ir jābūt tā pretestībai, lai ar doto instrumentu varētu 

mērīt strāvas līdz 10 mA, pieņemot, ka ampērmetra iekšējā pretestība nemainās? Uzzīmējiet slēguma shēmu.  

[2 p] 

 

C   Tagad apskatīsim, kā varētu pārvērst mikroampērmetru par voltmetru. Kādā veidā (virknē vai paralēli) un 

cik liela papildus pretestība ir jāpieslēdz dotajam mikroampērmetram, lai ar to varētu mērīt spriegumus līdz 

10 V? Uzzīmējiet slēguma shēmu. [2 p] 

D   Lai izmērītu spriegumu un strāvas stiprumu, tika saslēgta attēlā redzamā 

shēma. Pirmo mērījumu veica ar ideālo voltmetru (pretestība bezgalīgi liela) un 

ideālu ampērmetru (nulles pretestība). Otrajā mērījumā ideālā ampērmetra vietā 

paņēma B punktā apskatīto instrumentu ar ierobežojošo pretestību un ar 

pārveidotu mērinstrumenta mērījumu skalu. Cik liela būs ampērmetra rādījumu 

starpība abos mērījumos, ja spriegums uz galvaniskā elementa ir 0,1 V un 

rezistora R pretestība ir 10 Ω [3 p]? 

E   Šo pašu mikroampērmetru var pārtaisīt arī par ommetru. Apskatīsim vienkāršāko shēmu, kurā ommetru 

veido mikroampērmetrs, galvaniskais elements un viens strāvu ierobežojošs rezistors, kas ir saslēgti virknes 

slēgumā. Kāds ir mērījumu diapazons, ja ierobežojošā rezistora pretestība ir 89,9 kΩ, bet spriegums uz 

galvaniskā elementa ir 9 V? Kādu pretestību — lielāku vai mazāku — parādīs instruments, ja galvaniskā 

elementa spriegums ar laiku samazināsies? Pamatojiet [1 p]. 

 

F Cik liels ir pats mazākais spriegums, ko varētu izmērīt ar doto mikroampērmetru [1 p]? 


