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33.Starptautiskā fizikas olimpiāde 

2002.gads. Bali, Indonēzija. 

  

Eksperimentālā kārta 

  

I. Lieluma e/kB  noteikšana elektrolīzes procesā 

  

Teorētiskais pamatojums 

  

Ūdens elektrolīzes procesu apraksta reakciju vienādojums 

 

Reakcija notiek, ja elektriskā strāva plūst starp diviem ūdenī iegremdētiem elektrodiem. Pieņemt, ka abas 

gāzes, kas izdalās reakcijas procesā, ir ideālas. 

  

Viena no gāzēm, kas izdalās reakcijas procesā, tiek uzkrāta mēģenē, kas ir graduēta brīvi 

izvēlētās vienībās. Zinot kopējo caur ūdeni pārnesto lādiņu un gāzes aizņemto tilpumu 

mēģenē, iespējams noteikt lielumu e/kB, kur e ir elektrona lādiņš, bet kB – Bolcmaņa 

konstante. 

  

Eksperiments ir sadalīts divās daļās. 

A daļa: Mēģenes kalibrēšana, izmantojot dinamisko metodi.Šo rezultātu vajadzēs izmantot B 

daļā. 

B daļa: Fizikālā lieluma e/kB noteikšana ūdens elektrolīzes procesā.Jums abi eksperimenti 

(daļa A un daļa B) nav obligāti jāveic alfabētiskā secībā. 

  

Doti sekojoši fizikālie lielumi: 
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      gravitācijas paātrinājums g = (9.78 ± 0.01) ms-2; 

      mēģenes iekšejā un ārējā diametra attiecība = 0.82 ±0.01. 

Temperatūras T un spiediena P vērtības pateiks organizatori. 

  

Eksperimentiem (A un B daļai) izmantojamie darba piederumi. 

Trīs dažādu diametru izolēti vara vadi: 

1) brūnā krāsā- lielāka diametra; 

2) Brūnā krāsā – mazāka diametra; 

3) zilā krāsā. 

Regulējams sprieguma avots (0-60 V, maksimālā strāva 1 A). 

Plastmasas trauks un ūdens pudele 

Misiņa bloks ar plastmasas turētāju, paredzēts elektroda nostiprināšanai, nesabojājot stieples izolāciju. 

Elektroniskais hronometrs. 

Multimetrs. 

Mēģenes turētājs, izgatavots no koka un paredzēts mēģenes novietošanai vertikālā stāvoklī. 

Pipete. 

Vertikāls statīvs. 

Nazis. 

Divas šķēres. 

Līplentas rullītis. 

Tērauda bumbiņa. 

Nerūsējoša tērauda plāksne, kas izmantojama kā elektrods. 

Brīvi izvēlētās vienībās graduēta mēģene. 

Mērvienību papīrs. 

Piezīme. Visas mērvienības, kas atzīmētas uz papīriem un ierīcēm (piem., uz mēģenes), ir vienādas, bet 

ne milimetros. 
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EKSPERIMENTS 

 

A daļa. Mēģenes kalibrēšana: 

      izvēlēties dinamisku metodi, kas derīga brīvi izvēlēto mērvienību pārvēršanai 

zināmās mērvienībās; 

      uzskicēt eksperimenta shēmu un uzrakstīt izteiksmi, kas saista eksperimentālajos 

mērījumos izmantotās vienības ar tām vienībām, kādās graduēta mēģene; 

      apkopot un novērtēt iegūtos eksperimentālos datus, kas nepieciešami nezināmās 

mērvienību skalas kalibrēšanai. 

  

Daļa B. Fizikālā lieluma e/kB noteikšana: 

  

      izveidot shēmu elektrolīzes eksperimenta veikšanai, atbilstoši novietojot mēģeni 

vienas no reakcijas procesā izdalītās gāzes uzkrāšanai; 

      uzrakstīt vienādojumu, kas saista laiku t, strāvu Iun ūdens līmeņa izmaiņu h, kura 

tiek izmērīta eksperimentā; 

      apkopot un analizēt eksperimentā iegūtos rezultātus. Jūs varat pieņemt, ka gāzes 

spiediens mēģenē ir nemainīgs visa eksperimenta laikā; 

      noteikt lielumu e/kB . 

  

Atbilžu vērtējums. 

  

A daļa. 

1. Metodes izvēle un eksperimenta shēma: [0.5 punkti]. 

2. Izteiksme, kas saista metodē izmantojamos mērāmos lielumus [0.5 punkti]. Visu 

izteiksmes iegūšanai nepieciešamo izmantoto tuvinājumu noteikšana [1.0 punkti]. 

3. Datu apkopošana secībā: fizikālie lielumi, skaitliskās vērtības, mērvienības: [1.0 punkti]. 

4. Kalibrēšanas precizitātes un pielietojuma diapazona norādīšana, uzzīmējot grafiku, kas 

saista divus neatkarīgi izmērītos lielumus: [0.5 punkti]. 

5. Mazākās brīvi izvēlētās kalibrēšanas vienības izteikšana milimetros un kļūdas novērtēšana, 

kas radusies eksperimentā: [1.5 punkti]. 
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B daļa. 

1. Eksperimenta shēmas zīmējums [1.0 punkti]. 

2. Sekojošas izteiksmes iegūšana: 

[1.5 punkti]. 

3. Datu apkopošana secībā: fizikālie lielumi, skaitliskās vērtības, mērvienības: [1.0 punkti]. 

4. Lieluma e/kB un tā kļūdas noteikšana: [1.5 punkti]. 

  

OPTISKĀ MELNĀ KASTE 

  

2.uzdevuma apraksts 

  

Šajā eksperimentā skolēniem jāidentificē nezināmi optiskie elementi, kuri atrodas kubveida kastē. Kaste ir 

aizzīmogota, un tajā izveidotas divas ar sarkanu plastmasu aizsegtas vertikālas spraugas. Optiskie elementi 

jāidentificē, novērojot optiskos efektus. Plāno plastmasas aizsegu biezuma izraisītos efektus nevajag ņemt vērā. 

Iedomāta taisne, kas iet caur spraugu centriem, ir jāpieņem kā kastes optiskā ass. Neskaitot sarkanās plastmasas 

aizsegus, kastē ir trīs (var būt vienādi vai dažādi) no zemāk uzskaitītajiem optiskajiem elementiem: 

 plakans vai sfērisks spogulis; 

 savācēj- vai izkliedētājlēca; 

 caurspīdīga plakanparalēla plāksne; 

 prizma; 

 difrakcijas režģis. 

Caurspīdīgie optiskie elementi izgatavoti no materiāla, kura laušanas koeficients 

eksperimentā izmantotajam gaismas viļņa garumam ir 1,47. 

  

Darba piederumi: 

 lāzeru pointers ar viļņa garumu 670 nm. UZMANĪBU: NESKATĪTIES TIEŠĀ LĀZERA STARĀ! 

 optiskā sliede; 

 platforma kubveida kastei, kas ļauj to pārvietot pa optisko sliedi; 
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        ekrāns, ko iespējams nostiprināt sliedes galā, kā arī noņemt, vecot citus eksperimentus; 

 papīrs ar iedaļām, ko ar līplentu iespējams piestiprināt pie ekrāna; 

 vertikāls statīvs ar turētāju un mēģene ar patvaļīgi izvēlētām iedaļām, kas tika izmantota arī 

1.eksperimentā. 

Piezīme. Visas mērvienības, kas atzīmētas uz papīriem un ierīcēm (piem., uz mēģenes), ir vienādas, bet 

ne milimetros. 

  

Uzdevums 

  

Identificēt katru no trim optiskajiem elementiem un sniegt tā raksturotājlielumus. 

  

Iespējamais optiskais 

elements 
Nosakāmie raksturotājlielumi 

spogulis liekuma rādiuss, leņķis starp spoguļa asi un kastes asi 

lēca* savācēj- vai izkliedētājlēca, tās fokusa attālums un tās novietojums 

kastes iekšienē 

plakanparalēla plāksne biezums, leņķis starp plāksni un kastes asi 

prizma lauzējleņķis, leņķis starp vienu no lauzējskaldnēm un kastes asi 

difrakcijas režģis* periods, svītru virziens un tā novietojums kastes iekšienē 

  

* nozīmē, ka optiskā elementa plakne ir perpendikulāra kastes optiskajai asij 

  

Atbildēs izsakiet milimetros, mikrometros vai dotā papīra iedaļās katra optiskā elementa 

raksturotājlielumus (piem., fokusa attālumu, liekuma rādiusu). Jums nevajag novērtēt 

eksperimentālo rezultātu kļūdas. 

  

Atbilžu vērtējums 

  

1. Kastē ievietoto optisko elementu apraksts: 

Nr.1               [0.5 punkti] 
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Nr.2               [0.5 punkti] 

Nr.3               [0.5 punkti] 

  

2. Kastes šķērsgriezums ir attēlots zīmējumā. Pievienojiet skici, kā trīs optiskie elementi ir 

izvietoti šajā kastē Savā skicē katru elementu apzīmējiet ar 1.atbildes “koda numuru”   [0.5 

punkti par katru pareizu izvietojuma attēlojumu]. 

 

3. Papildus informācija ar zīmējumiem, kas izskaidro optisko elementu novietojumu, 

piemēram , leņķi, attālumu no spraugas, optisko elementu orientāciju vai virzienu     [1.0 

punkti]. 

  

4. Novērojumu apkopojums [0.5 punkti], optiskā elementa Nr.1 raksturotājlielumi, 

atbilstošas formulas un zīmējums [1.0 punkti], jautājumā norādīto raksturotājlielumu 

aprēķins un atbilžu ievietošana tabulā [0.5 punkti] 

  

Optiskā elementa Nr.1 

nosaukums 

Raksturotājlielumi 
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5. Novērojumu apkopojums [0.5 punkti], optiskā elementa Nr.2 raksturotājlielumi, 

atbilstošas formulas un zīmējums [1.0 punkti], jautājumā norādīto raksturotājlielumu 

aprēķins un atbilžu ievietošana tabulā [0.5 punkti] 

  

Optiskā elementa Nr.2 

nosaukums 

Raksturotājlielumi 

    

  

6. Novērojumu apkopojums [0.5 punkti], optiskā elementa Nr.3 raksturotājlielumi, 

atbilstošas formulas un zīmējums [1.0 punkti], jautājumā norādīto raksturotājlielumu 

aprēķins un atbilžu ievietošana tabulā [0.5 punkti] 

  

Optiskā elementa Nr.3 

nosaukums 

Raksturotājlielumi 

    

 


