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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 9. klasei 
 

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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Atrisinājums un vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums 

 

A [2 punkti]   

 Novelk līniju no vadītāja līdz spoguļa vietai, kur tas tiek rotēts. (0.5 punkti).  

 Izmantojot transportieri, konstruē bisektrisi starp šo nogriezni un krītošo staru. (0.5 punkti) 

 Uzzīmē spoguli perpendikulāri bisektrisei. (0.5 punkti) 

 Krišanas leņķi nosaka vienā no diviem minētajiem veidiem: (0.5 punkti) 

(a) izmērot ar transportieri   170    20;  

(b) izmantojot trigonometriskās sakarības 𝑡𝑔(2) =
6

9
= 0.667, (2) = 33. 7o, 𝛼 = 16.85o 

 
B [2 punkti]   

 Konstruē perpendikulus pret spoguli abos spoguļa galos. (0.5 

punkti) 

 Katram no lukturiem konstruē atstarotos starus abos spoguļa galos. 

(1 punkts) 

 Atstaroto staru kūļu kopīgā daļa uz vadītāja kustības līnijas norāda, 

kādā intervālā būtu jāsēž vadītājam. (0.5 punkti) Attēlā meklētais 

intervāls uzzīmēts ar treknu zilu līniju. 
 

 

C [2 punkti]   

 

 Dots, ka 𝑛𝑔 = 1. Apzīmējot nezināmo stikla laušanas koeficientu 

ar n, iegūstam vienādojumu  

𝑅 = (
1 − 𝑛

1 + 𝑛
)
2

 

(0.5 punkti) 

 

 Zinot, ka n > 1 (0.5 punkti), no abām vienādojuma pusēm var 

izvilkt kvadrātsakni:  

√𝑅 =
𝑛 − 1

𝑛 + 1
 

(0.5 punkti) 

 Izsaka un aprēķina laušanas koeficientu:  

𝑛 =
1+√𝑅

1−√𝑅
=

1+√0.04

1−√0.04
=

1.2

0.8
= 1.50  (0.5 punkti) 

 

Piezīme: Otro atrisinājumu ar n < 1 nedrīkst ieskaitīt (sods: 1 punkts). 
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D  Staru gaita uzzīmēta attēlā. Konstruējot staru gaitu, ņemts vērā, ka krišanas leņķis vienāds ar atstarošanas 

leņķi, krišanas leņķis vienāds ar laušanas leņķi un ka stari atstarojas no spoguļa un gaiss-stikls robežvirsmas. 

Palīglīnijas (perpendikuli pret virsmu) nav uzzīmētas. 

 

Konstrukciju sāk ar krītošo staru, kas daļēji atstarojas no stikla un daļēji iziet tam cauri. Tad stars atstarojas no 

spoguļa, daļēji atstarojas no stikla un daļēji iziet tam cauri. Tālāk konstrukciju turpina analoģiski. 

 

Krītošā stara intensitāte ir 100%. Staram atstarojoties no spoguļa, tā intensitāte nemainās. Atstarojoties no stikla, 

stara intensitāti reizina ar R = 0.04, savukārt, ja stars ieiet stiklā vai iziet no tā, intensitāti reizina ar 1 – R = 0.96. 

Ar sarkano krāsu parādīto staru intensitāte ir ap 92% (stiprais atspulgs), ar zaļo – ap 4% (vājais atspulgs). Dienas 

režīmā (b) stiprais atspulgs nonāk vadītāja acīs. Nakts režīmā vadītājs redzēs vienu no diviem vājajiem 

atspulgiem, savukārt stiprais atspulgs tiks novirzīts vai nu griestos (a), vai uz leju (c). Vadītājs netiek apžilbināts, 

jo vājais atspulgs ir aptuveni 24 reizes vājāks nekā stiprais. Nakts režīms darbosies neatkarīgi no tā, kādā 

pozīcijā bija kloķis, ieregulējot spoguļa stāvokli dienas režīmā. 

 

      
 

Vērtēšana: katram zīmējumam a, b un c – 3 x 0.5 punkti par staru gaitu un 3 x 0.5 punkti par staru intensitātes 

novērtējumu (precīzs intensitātes aprēķins netiek prasīts, bet jānorāda, kurš ir stiprais un kurš – vājais atspulgs). 

Par spoguļa nakts režīma darbības skaidrojumu – 1 punkts. 

 

 


