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9.. klasee
Jums tiek pieddāvāti divi uzdevumi
u
– demonstrējjums, kurš jāskaidro unn eksperimeents, kas jāvveic pašiem.
Paar katru uzddevumu makksimāli iespēējams iegūtt 10 punktuss. Laiks — 150
1 minūtess.
1. uzdevums.. Kolba – izzsūcēja
Vēēro demonsttrējumu, cennties to izprrast un izskaaidro redzētto!
Sittuācijas ap
praksts
Koolbā ieliets nedaudz
n
ūddens. Tas vissmaz 5 minūūtes ir vārītts. Kolbu appgāž augšpēēdus un tās kakliņu
k
ar
maazo atveri korķī
k
iegrem
mdē ūdenī.
Uzzdevumi
1. Aprakksti novērotoo un izskaiddro tā cēloņuus!
2. Novērrtē, kas ekspperimentā mainītos,
m
jaa kolbu sakarsētu līdz tādai pašai temperatūrrai, bet tajāā
nebūtuu ieliets mazzliet ūdens!

2. uzdevums.. Uzzīmē un
n lieto!
Sittuācijas ap
praksts
Grrafīts ir elekktriskās strāāvas vadītājs, tāpēc ir iespējams
i
ar
a zīmuli uzzzīmēt uz paapīra elektrisko shēmuu
unn to darbināāt. Šoreiz jānoskaidro
j
o, cik mazaas pretestībaas rezistoruu var radīt tādā veidāā, vienkāršii
paalielinot uz papīra
p
uzklāātā grafīta slāņa biezum
mu.
Uzzdevums
Noosaki, cik biezu grafītaa slāni iespēējams izveiddot uz papīrra, zīmējot elektrovadoošu celiņu ļoti daudzass
reiizes vienā vietā! Aprraksti veikkto eksperim
mentu gaittu, mērījum
mu rezultātuus apkopo tabulā, jaa
nepieciešams – atttēlo rezzultātus graafiski.
Daarba piederrumi:
•
•
•
•

multim
metrs;
papīrss;
grafītaa stienītis;
lineālss

Grrafīta īpatnēējā pretestībba ir 2⋅10-4 Ω⋅cm.
Ω
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100. klasee
Jums tiek pieddāvāti divi uzdevumi
u
– demonstrējjums, kurš jāskaidro unn eksperimeents, kas jāvveic pašiem.
Paar katru uzddevumu makksimāli iespēējams iegūtt 10 punktuss. Laiks — 150
1 minūtess.
1. uzdevums.. Skanošā nūjiņa
n
Vēēro demonsstrējumus un
u centies toos izprast! Raksti savu
us skaidrojumus, iekļaaujot tajos atbildes uzz
dootajiem jautāājumiem!
Sittuācijas ap
praksts
Nūūjiņa ir no alumīnija,
a
tāās garums 1000 mm.
Attzīmētās vieetas uz nūjiņņas, kurās tāā demonstrēējuma laikā tiek turēta ar
a pirkstiem
m, atrodas 12
25, 167,
2550, 500 un 750
7 mm attāālumā, mēroot no viena nūjiņas
n
galaa.
Pirrksti tiek sm
mērēti ar kallifoniju (sauuso, nelipīgoo sveķu pullveri).
Tuurot nūjiņu divos
d
pirksttos pa vidu (500 mm noo katra galaa) un ar otruu roku to iesskandinot, tāā skan ar
freekvenci 2.5 kHz.
Uzzsitot nūjiņaai pa sāniem
m ar āmuru, tā skan ar 830
8 Hz frek
kvenci.
Jaautājumi:
1. Kāpēc pirkksti tika sasm
mērēti ar kalifoniju?
2. Kādās frekkvencēs tiekk ieskandināāta nūjiņa tuurot pārējās norādītajāss vietās? Kāāpēc tā tika turēta tikaii
divvos pirkstoss?
3. Kāda veidda viļņi nūūjiņā veidoo skaņu? Uzzīmē
U
šos viļņus! Ņem
Ņ
vērā, kka tika veiikti vairākii
eks
ksperimenti, tāpēc nepieeciešams attbilstošs skaaits zīmējum
mu ar paskaiidrojumiem!
ba no uzsišaanas ar āmurru pa galu?
4. Vai nūjiņass ieskandināāšanai ar pirrkstiem ir kāda atšķirīb
5. Kāds ir skaaņas izplatīššanās ātrums nūjiņā? Aprēķini
A
to!
6. Kas mainīttos, ja nūjiņņai būtu citāāds garums?? Atbildi īsii! Nav jāmēģ
ēģina uzskaiitīt visas lieetas, centiess
noorādīt svarīggāko faktu.

2. uzdevums. Galvas sagrozīšana skrūvei
Atklāj, kāpēc skrūvi ieskrūvēt ir grūtāk nekā izskrūvēt!
Uzdevumi
1. Izdomā metodi, kas ļauj izpētīt nepieciešamā skrūvei pieliktā spēka momenta atkarību no tā, cik
dziļi skrūve jau ieskrūvēta (spēka momenta atkarību no apgriezienu skaita), lai varētu turpināt skrūvēt!
2. Izveido iekārtu šīs metodes lietošanai!
3. Uzņem nepieciešamo spēka momenta atkarību no jau veiktā apgriezienu skaita:
a) skrūvi ieskrūvējot;
b) skrūvi izskrūvējot;
c) skrūvi atkārtoti ieskrūvējot tajā pašā caurumā.
4. Attēlo šīs sakarības vienā grafikā tā, lai vienāds uz ass atlikto apgriezienu skaits atbilstu vienādiem
skrūves stāvokļiem (vienādi dziļi ieskrūvētas skrūves).
5. Salīdzinot līknes, secini, kam vajadzīga lielākā spēka momenta daļa, ieskrūvējot skrūvi pirmo reizi!
Darba piederumi:
•
•
•
•
•
•
•
•

skrūve ar caurumu galvas vietā;
putuplasta gabals, kurā skrūvēt skrūvi;
alumīnija caurulīte;
100 g atsvars;
āķītis atsvara piekāršanai pie caurulītes;
lineāls;
milimetru papīrs;
zīmulis.
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111. klasee
Jums tiek pieddāvāti divi uzdevumi
u
– demonstrējjums, kurš jāskaidro unn eksperimeents, kas jāvveic pašiem.
Paar katru uzddevumu makksimāli iespēējams iegūtt 10 punktuss. Laiks — 150
1 minūtess.
1. uzdevums.. Karstais uzspiedējs
u
Vēēro demonsttrējumu un apraksti ievvēroto. Centties izprast un aprakstītt novēroto pparādību, attbildi uz
jauutājumiem!
Sittuācijas ap
praksts
Zāāles priekšppusē no viennas sānu viietas līdz ottrai ir nostiiepta parastta stieple. S
Stieples vidū
ū iekarinātii
sešši 100 g atssvari. Stieples galiem pievienoti
p
vaadi, ar kurieem stiepli pieslēdz
p
∼2330 V elektrīības tīklam..
Laai nerastos nepareizs
n
prriekšstats, ka
k parādība notiek tikaai pirmā grūūdiena dēļ spprieguma pieslēgšanas
p
s
brīīdī, sprieguumu paliellina pamazzām no 0 līdz 230
0 V aptuvveni 10 seekunžu laik
kā, lietojott
auutotransform
matoru.

Paašai parādības norisei trransformatoors nav vajaadzīgs. Vēl vairāk, process noritēttu gluži tāpaat, ja stieplii
pieeslēgtu līdzssprieguma avotam.
a
Jaautājumi un
n papilduzd
devumi
1. Kas un kāddā veidā noddrošina svārrstību ģenerrāciju vērotaajā eksperim
mentā?
2. Vai ģenerāccija notiktu, ja stiepli pievienotu
p
s
strāvas
neviss spriegumaa avotam? P
Paskaidro!
3. Mēģini form
mulēt vispāārīgus nosaccījumus, kass nepieciešaami svārstībbu ģenerēšannai jebkādāā iekārtā, laii
kāāda tā būtu – mehāniskaa, hidrauliskka, elektriskka, optiska, u.t.t.!

2. uzdevums. Kristalizācijas siltums
Izdomā metodi un eksperimentāli nosaki nezināmās vielas īpatnējo siltumietilpību un kristalizācijas
siltumu.
Darba piederumi:
•
•
•
•
•

roku sildītāji – 2 gab. (katrs 58 g)
termometrs
mērglāze
putuplasta glāze
plastmasas krūze ar ūdeni

Ūdens īpatnējā siltumietilpība 4190 J/(kg ·K).
Putuplasta glāzīti var lietot ka kalorimetru, samazinot siltuma zudumus.
UZMANĪBU!
•

•

Kristalizācija sākas, pārspiežot metāla membrānas izliekumu uz pretējo pusi. Ap membrānu
sāk veidoties balti kristāli un izdalās siltums. Šo procesu nevarēs apturēt! Tādēļ rūpīgi
pārdomājiet eksperimentu pirms tā veikšanas. Ja kristalizācija nesākas, membrāna jāspiež
vēlreiz.
Uzmanieties, ievietojot roku sildītāju putuplasta glāzē, to var viegli ar sildītāja aso malu
pārgriezt!
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122. klasee
Jums tiek pieddāvāti divi uzdevumi
u
– demonstrējjums, kurš jāskaidro unn eksperimeents, kas jāvveic pašiem.
Paar katru uzddevumu makksimāli iespēējams iegūtt 10 punktuss. Laiks — 150
1 minūtess.
1. uzdevums.. Karstais uzspiedējs.
u
Vēēro demonsttrējumu un apraksti ievvēroto. Centties izprast un aprakstītt novēroto pparādību, attbildi uz
jauutājumiem!
Sittuācijas ap
praksts
Zāāles priekšppusē no viennas sānu viietas līdz ottrai ir nostiiepta parastta stieple. S
Stieples vidū
ū iekarinātii
sešši 100 g atssvari. Stieples galiem pievienoti
p
vaadi, ar kurieem stiepli pieslēdz
p
∼2330 V elektrīības tīklam..
Laai nerastos nepareizs
n
prriekšstats, ka
k parādība notiek tikaai pirmā grūūdiena dēļ spprieguma pieslēgšanas
p
s
brīīdī, sprieguumu paliellina pamazzām no 0 līdz 230
0 V aptuvveni 10 seekunžu laik
kā, lietojott
auutotransform
matoru.

Paašai parādības norisei trransformatoors nav vajaadzīgs. Vēl vairāk, process noritēttu gluži tāpaat, ja stieplii
pieeslēgtu līdzssprieguma avotam.
a
Jaautājumi un
n papilduzd
devumi
1. Kas un kāddā veidā noddrošina svārrstību ģenerrāciju vērotaajā eksperim
mentā?
2. Vai ģenerāccija notiktu, ja stiepli pievienotu
p
s
strāvas
neviss spriegumaa avotam? P
Paskaidro!
3. Mēģini form
mulēt vispāārīgus nosaccījumus, kass nepieciešaami svārstībbu ģenerēšannai jebkādāā iekārtā, laii
kāāda tā būtu – mehāniskaa, hidrauliskka, elektriskka, optiska, u.t.t.!

2. uzdevums. Brjūstera pēdās
Nosaki gaismas laušanas koeficientu plēvei, izmantojot Brjūstera atklājumu! Centies izskaidrot
Brjūstera atklātās sakarības fizikālo jēgu!
Situācijas apraksts
Jau 1811. gadā skotu fiziķi D.Brjūsteru (Sir David Brevster, 1781. – 1868.) nodarbināja domas par
iespējamām sakarībām starp atstarotās gaismas polarizāciju un atstarojošas virsmas laušanas
koeficientu. 1814. gadā viņš veica eksperimentus un 1815. gadā publicēja darbu par eksperimentālu
atklājumu: ja gaisma krīt uz dielektriķa virsmu ar laušanas koeficientu n tādā leņķī ϕ, kurā tg ϕ = n, tad
atstarotā gaisma ir pilnīgi polarizēta.
Izrādās, ka tas notiek tikai tad, ja starp lauzto un atstaroto staru ir 90o leņķis.
Darba piederumi:
•
•
•
•
•
•
•

lāzers;
polarizators;
plēve;
zils papīrs, balts papīrs;
statīvs;
papīra (ekrāna) turētājs;
transportieris.

Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

Izdomā metodi plēves laušanas koeficienta noteikšanai.
Izveido un apraksti iekārtu no dotajiem piederumiem.
Veic mērījumus.
Izklāsti rezultātus un novērtē kļūdu.
Izskaidro Brjūstera atklātās sakarības fizikālo cēloni.

