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Garuma vienības
1 metrs ( 1m)

1 kilometrs (1 km }; 1 km = 1000m
1 decimetrs l 1 dm ); 1 dm = 0,1 m
1 centimetrs (1 cm ); 1 cm = 0,01 m
1 milimetrs 11 mm);  1 mm = 0,001m

Laukuma vienības
1 kvadrātmetrs ( 1 m 2)

1 kvadrātkilometrs (1 km2 ); 
1 hektārs ( 1 ha );
1 ārs ( 1 a ) ;
1 kvadrātdecimetrs (1 dm2 ); 
1 kvadrātcentimetrs (1 cm2 ); 
1 kvadratmilimetrs ( 1 mm2 );

1 km2 = 1000000m 2 
1 ha = 10 000 m2 
1 a = 100m2 ^
1 dm2= 0,01 m2 
1 cm2 = 0,0001m2 
1 mm2 = 0,000 001m2



1 kubikkilometrs (1 km3 ); 1 km3 = 1000000000m 3
1 kubikdecimetrs (1 dm3 ); 1 dm3 = 0,001m3
1 kubikcentimetrs (1 cm3 ); 1 cm3 = 0,000001 m3 
1 litrs (1/ ); 1 / = 1 dm3
1 mililitrs ( 1 ml ): 1 ml = 0,001 / = 1 cm3

Ātruma vienības
1 metrs sekundē (1-^-)

1 kilometrs stundā (1 -^  ); l - ^  = 0,28-§-
1 centimetrs sekundē 11-^  ) ‘ 1-^- = 0,01 -f-

Spēka vienības
1 ņūtons l 1 N )

1 kilonūtons { 1 kN ); 1kN = 1000 N

Tilpuma vienības
1- kubikmetrs ( 1m3 )



Masas vienības *
1 kilograms (1 kg )

1 tonna ( 1 t ); 1 t  =1000 kg
1 grams ( 1 g ); 1 g = 0,001 kg
1 miligrams (1 mg ); 1 mg = 0,000 001 kg

Blīvuma vienības
i  kilograms uz kubikmetru (1-^--)_______________________________ rrr
1 kilograms uz kubikdecimetru (1-^-);
1 grams uz kubikcentimetru ( 1-^j ); 1 ^  = 1 0 0 0 -^

Spiediena vienības
1 paskāls ( 1 Pa )

1 kilopaskāls ( 1 kPa); 1kPa = 1000 Pa
,1 hektopaskāls (1hPa ) ;  1hPa = 100Pa
1 milimetrs dzīvsudraba staba (1 mm Hg ); 1mmHg = 133Pa

Darba un enerģijas vienības
1 džouls ( 1J )

1 kilodžouls (1 kJ ); 1 kJ = 1000 J
1 vatstunda { 1 W • h ); 1 W • h = 3600 J
1 kilovatstunda ( 1 kW-h); 1 kW-h = 3600000J

Jaudas vienības
1 vats ( 1 W )

1 kilovats ( 1 kW ); 1 kW = 1000 W



Siltuma daudzuma vienības
1 d ž o u ls  ( 1J )

1 k ilo d ž o u ls  ( 1 kJ ); 1 kJ = 1 0 0 0 J

Vielas īpatnējās siltumietilpības 
vienība

1 d žou ls uz k ilogram u un Ce lsija  g rā d u  ( 1 j
k g ° C

īpatnējā sadegšanas siltuma, 
īpatnējā kušanas siltuma 
un īpatnējā iztvaikošanas 
siltuma vienība

1 d žo u ls  u z  k ilo g ram u  ( 1 - ^ - )
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Strāvās stipruma vienība
1 ampērs ( 1A )

1 k ilo a m p ē rs  (1 k A  ); 1 k A  = 1 0 0 0 A
1 m iliam p ē rs  ( 1 m A ); 1 m A = 0,001 A
1 m ik ro am p ē rs  (1  |^A ); 1 ^ A =  0 ,000001  A

Elektriskā sprieguma vienības
1 volts ( 1 V )

1 kilovolts (1 kV ); 1kV=1000 V
1 milivolts (1mV); 1mV= 0,001 V

Elektriskās pretestības vienības
1 oms ( 1.52 )

1 m e gaom s ( 1 M S 2  ); 1 MS2. = 1 0 0 0 0 0 0 5 2
1 k ilo o m s ( 1 k52  ); 1 k S 2  = 100052
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Vūū KLASE

I e v a d s

1. Daba un cilvēki

Gaiss, ūdens, zeme, cilvēki, augi, dzīvnieki, Saule, planētas, 
Visums — tātad visa ap mums esošā materiālā pasaule ietverta 
jēdzienā daba.

Dabu neviens nav radījis. Daba ir bijusi vienmēr un būs 
vienmēr. Tā nepārtraukti mainās, atrodas nepārtrauktā kustībā:
kustas planētas un zvaigznes, upes maina gultni, augi un dzīv
nieki aug un attīstās.

Cilvēks rada pārmaiņas dabā, pamatojoties uz savu prātu, 
savu darbu. Cilvēks radījis pilsētas un ciemus, uzcēlis fabrikas 
un rūpnīcas, uzaris un apsējis laukus, izgudrojis dažādas mašī
nas. Cilvēkam iepazīstot dabu, radušās zinātnes.

Pētot pārmaiņas, kas norisinās dabā, zinātnieki konstatējuši, 
ka visas pārmaiņas dabā norisinās likumsakarīgi, t. i., katrai pa
rādībai vienmēr eksistē kāds cēlonis. Tā, piemēram, dažādi ķer
meņi krīt virzienā uz Zemi tādēļ, ka tos pievelk Zeme, dienas un

1. 7.īm.
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nakts mija uz Zēmes saistīta ar Zemes griešanos ap savu asi 
(1. zīm.), viens no vēja rašanās cēloņiem ir gaisa nevienmērīga 
sasilšana.

Dabas zinātņu uzdevums ir atklāt, izpētīt dabas likumus un 
izmantot tos cilvēka vajadzībām.

Dabas zinātnes visu laiku attīstās. Cilvēks arvien pilnīgāk un 
dziļāk izzina dabas parādības un noskaidro, kā tās var izmantot 
praktiskām vajadzībām. Dabas parādību zinātnisks izskaidro
jums rada iespēju cīnīties pret reliģiskiem aizspriedumiem.

Viena no dabas zinātnēm ir fizika.

2. Ko pēta fizika

Vārds fizika cēlies no grieķu valodas vārda physis, kas no
zīmē daba. Fizika ir viena no dabas zinātnēm.

Fizika pēta mehāniskās, siltuma, elektriskās un gaismas pa
rādības. Visas šīs parādības sauc par fizikālām parādībām. Ledus 
kušana, ūdens vārīšanās, akmens krišana, nokaitēta spuldzes 
kvēldiega spīdēšana, zibens — tās visas ir dažādas fizikālas pa
rādības.

Dabu pēta arī citas dabas zinātnes: astronomija, ķīmija, ģeo
grāfija, botānika un zooloģija. Visas šīs zinātnes izmanto fizikas 
likumus. Tā, piemēram, ģeogrāfijā fizikas likumus izmanto, lai 
izskaidrotu klimata veidošanos, upju tecēšanu, vēju rašanos.

Zooloģijā, izmantojot fizikas likumus, izskaidro, kā izplatās 
un kā tiek uztvertas skaņas, ar kurām sazinās savā starpā dažādi 
dzīvnieku pasaules pārstāvji, kā veidoti to dzirdes un redzes or
gāni, kādā veidā pārvietojas dzīvnieki pa zemi un zivis ūdenī, kā 
arī daudzas citas parādības.

Fizika ir viena no vissenākajām zinātnēm. Pirmie fiziķi bija 
grieķu zinātnieki, kas dzīvoja vairākus simtus gadu pirms mūsu 
ēras. Sie zinātnieki pirmie centās izskaidrot novērojamās dabas 
parādības.

Ievērojamākais no senajiem zinātniekiem bija A r i s t o t e l i s  
(384.—322. gadā pirms mūsu ēras). Viņš arī ieviesa zinātnē 
vārdu fizika. Krievu valodā šo vārdu ieviesa ievērojamais krievu 
zinātnieks M. L o m o n o s o v s .

Viss, kas atklāts un izpētīts fizikā, ir dažādu valstu un tautu 
daudzu zinātnieku neatlaidīga darba rezultāts.

4



Daudzus nozīmīgus atklājumus, kuru rezultātā fizikas zi
nātne attīstījusies, veikuši zinātnieki G. Galilejs, I. Ņūtons, 
M. Lomonosovs, M. Faradejs, D. Mendeļejevs, Pjērs un Marija 
Kirī, E. Rezerfords, A. Einšteins, A. Jofe, S. Vavilovs, I. Kurča- 
tovs un citi.

Starp izciliem krievu zinātniekiem sevišķu vietu zinātnē 
ieņem M. L o m o n o s o v s  — pirmais krievu akadēmiķis. Tā kā 
viņam piemita liela darba mīlestība, viņš guva izcilus panāku
mus dažādās zinātņu nozarēs. A. Puškins rakstījis par M. Lo- 
monosovu: «Viņš radījis pirmo krievu universitāti. Labāk sacīt, — 
viņš pats bija mūsu pirmā universitāte.»

1. Kas ir fizika? 2. Ko pēta fizika? 3. Nosauciet fizikālu parādību pie
mērus! 4. Kāpēc fiziku uzskata par vienu no svarīgākajām dabas 
zinātnēm? 5. Kas ieviesa zinātnē vārdu fizika?

3. Ķermenis, viela, matērija

Fizikā līdz ar parastajiem vārdiem lieto arī speciālus vārdus jeb 
t e r m i n u s ,  kuri apzīmē fizikas jēdzienus. Daži no šiem vār
diem pakāpeniski ieviesušies mūsu sarunu valodā, piemēram, 
vārdi elektrība, enerģija, kosmoss. Savukārt dažus sarunu va
lodā lietotus vārdus izmanto arī fizikā, taču tiem reizēm fizikā 
ir cits saturs. Tā, piemēram, ikdienas dzīvē ar vārdu ķermenis 
apzīmē cilvēka vai dzīvnieka ķermeni. Turpretī fizikā par fizikālu 
ķermeni sauc ne tikai cilvēku un dzīvnieku ķermeņus, bet arī ēku, 
traktoru, Mēnesi, smilšu graudiņu, t. i., ikvienu priekšmetu. Daži 
fizikāli ķermeņi parādīti 2. zīmējumā. Sie fizikālie ķermeņi ir 
zīmulis, ūdensvada krāns, ūdens piliens, gumijas baloniņš, kas 
piepildīts ar gaisu.

Katram fizikālam ķermenim ir noteikta forma, un tas ieņem 
noteiktu tilpumu. 3. zīmējumā attēloti ķermeņi, kuriem ir dažāda 
forma, bet vienāds tilpums, — plastilīna gabals un zilonis, kas 
izveidots no tāda paša plastilīna gabala. 4. zīmējumā parādīta
jiem ķermeņiem — divām karotēm — ir dažāds tilpums, bet vie
nāda forma.

To, no kā sastāv fizikāls ķermenis, sauc par vielu. Dzelzs, 
ūdens, vārāmais sāls, ūdeņradis — tās visas ir vielas. Ūdens ir 
viela, bet ūdens piliens — fizikāls ķermenis; alumīnijs ir viela, 
bet alumīnija karote — fizikāls ķermenis.
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2. zīm. 3. zīm. 4. zīm.

Viela ir viens no matērijas veidiem. Ar vārdu matērija zinātnē 
apzīmē visu, kas eksistē objektīvi, t. i., neatkarīgi no mūsu ap
ziņas.

1. Ko fizikā saprot ar vārdiem fizikāls ķermenis? 2. Ko sauc par
£  vielu? 3. Nosauciet fizikālu ķermeņu un vielu piemērus!

4. Novērojumi un mēģinājumi

Katram zināms, ka ķermeņi krīt virzienā uz Zemi, ka ledus 
siltā telpā kūst, turpretī ūdens aukstumā sasalst, magnēts pie
velk dzelzs priekšmetus utt.

Kā radušās šīs zināšanas? Daudzas zināšanas cilvēki iegu
vuši paši pēc saviem novērojumiem. Tā, piemēram, katrs no mums 
novērojis, ka ķermeņi, kurus nekas netur, krīt virzienā uz Zemi. 
Tieši novērojumos sakrājušās daudzas zināšanas par dabu.

Arī zinātnieki iegūst atziņas novērojumos. Taču vēl bez tam 
zinātnieki izdara speciālus mēģinājumus. Zinātniskus mēģināju
mus izdara apdomāti, izvirzot noteiktu mērķi. Tā, piemēram, itā
liešu zinātnieks G. G a 1 i 1 e j s, gribēdams izpētīt, kā notiek ķer
meņu krišana, no slīpa Pizas (pilsēta Itālijā) torņa meta zemē 
dažadas apaļas lodes (5. zīm.), izmērīja un salīdzināja to kriša
nas laiku. Izdarot šādus mēģinājumus, viņš atklāja ķermeņu 
krišanas likumus.
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Novērojumi un mēģinājumi ir fizikas zināšanu avots.
Lai iegūtu zinātniskas atziņas, vēl jāapsver un jāizskaidro 

mēģinājumu rezultāti, jāatrod parādību cēloņi.
Mēģinājumiem vajadzīgas dažādas fizikālas ierīces. Dažas 

ierīces ir ļoti vienkāršas un tās paredzētas vienkāršiem mērīju
miem. Pie tādām ierīcēm pieder, piemēram, mērlineāls, mērcilindrs 
(menzūra), ko lielo šķidruma tilpuma mērīšanai (6. zīm.), diegā
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pakārts smagums, kuru var izmantot par svērteni (7. zlm.). Taču 
ir arī sarežģītākas mērierīces: ampērmetri, voltmetri (8. zīm.), 
hronometri (9. zīm.), termometri (10. zīm.) un citas ierīces.

Fizikai attīstoties, ierīces pilnveidojās un kļuva sarežģītākas.
Tagad zinātnieku, inženieru, tehniķu un strādnieku kopējā 

darbā radītas sevišķi sarežģītas ierīces, ar kurām mūsdienu fiziķi 
pēta vielas uzbūvi. Tā, piemēram, šajā nolūkā netālu no Mas
kavas Dubnā uzbūvētas milzīgas ierīces — veselas iekārtas ar 
ļoti sarežģītu uzbūvi. Vienai no tām — sinhrofazotronam — dia
metrs ir aptuveni 60 m. Lai izgatavotu magnētus, kas ietilpst tā 
uzbūvē, izlietoti 36 000 tonnu tērauda. Pie sinhrofazotrona strādā 
zinātnieki no visām sociālistiskajām valstīm.

• t )  1. Kā iegūstam zināšanas par dabas parādībām? 2. Ar ko novērojumi
5  atšķiras no mēģinājumiem? 3. Kādas fizikālas ierīces jūs zināt?

5. Fizikāli lielumi. Fizikālu lielumu mērīšana

Lai iegūtu iespējami precīzākas zināšanas par fizikālām pa
rādībām, mēģinājumos jāizdara mērījumi. Tā, piemēram, lai uz
zinātu, kāda sakarība ir starp ūdens tilpumu un tā temperatūru, 
ūdeni sildot, jāmēra abi šie lielumi.

Tilpums un temperatūra ir fizikāli lielumi.
Fizikāli lielumi ir arī garums, laukums, laiks, ātrums, spēks 

un citi.
Fizikālu lielumu vienmēr var izmērīt. Izmērīt kādu lielumu 

nozīmē salīdzināt to ar citu tādu attiecīgu lielumu, kas pieņemts 
par šā lieluma vienību. Tā, piemēram, izmērīt galda garumu no
zīmē salīdzināt to ar citu garumu, kas pieņemts par garuma vie
nību, — ar metru. Mērot kādu fizikālu lielumu, iegūst šā lieluma 
skaitlisko vērtību, kas izteikta pieņemtās vienībās.

Katra fizikālā lieluma mērīšanai pieņemtas savas vienības. 
Tā, piemēram, lai izmērītu laukumu, pieņemta laukuma vienība 
(1 m1 2), laika mērīšanai — laika vienība (1 s), tilpuma mērīša
nai — tilpuma vienība (1 m3).

Ērtības labad visas pasaules valstis cenšas izmantot vienādas 
fizikālo lielumu vienības.

1. Ko nozīmē izmērīt kaut kādu lielumu? 2. Kādas garuma, laukuma
I  un tilpuma vienības jūs zināt?
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6. Fizika, tehnika un daba

XX gs. otru pusi, t. i., mūsu gadsimtu, sauc par zinātniski 
tehniskās revolūcijas gadsimtu. Tam raksturīga plaša un strauja 
to zinātnisko atklājumu ieviešana tehnikā, rūpniecībā un cilvēka 
ikdienā, kuri izdarīti fizikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeo
grāfijā un citās dabas zinātnēs un sabiedriskajās zinātnēs.

Fizika ir mūsdienu tehnikas pamatā. Tas nozīmē, ka dažādas 
tehniskas ierīces radītas, izmantojot dabas parādības un likumus, 
kas atklāti un izpētīti fizikā. Tā, piemēram, iekšdedzes dzinēji, 
kas liek kustēties automašīnām, traktoriem, dīzeļlokomotīvēm, 
tankiem, upju un jūru kuģiem, radīti, pamatojoties uz pētījumiem 
par siltuma parādībām.

Jau vairākus gadsimtus pirms mūsu ēras pazina elektrību, 
taču praktiski izmantot elektrību sāka tikai aptuveni ar XIX gad
simta otro pusi, pēc tam kad tika atklātas un izpētītas daudzas 
elektriskās parādības un atklāti to likumi. Tagad elektriskais ap
gaismojums, elektriskās sildierīces, telegrāfs, radio un televīzija 
ļoti plaši ieviesušies mūsu ikdienā (sk. VI un VII krāsaino ielīmi). 
Fabrikās un rūpnīcās, šahtās un raktuvēs elektrodzinēji darbina 
darbgaldus un dažādus mehānismus. Metalurģijā elektrokrāsnīs 
iegūst augstvērtīgu šķirņu tēraudus un daudzus vērtīgus metālus. 
Elektrību izmanto pilsētas transportā un dzelzceļa transportā. 
Svarīga nozīme ir elektrības izmantošanai lauksaimniecībā. Pa
matojoties uz mācību par gaismas un skaņas parādībām, radīts 
kino un televīzija. Vēl var minēt ļoti daudz citu piemēru, kas pa
rāda fizikas atziņu izmantošanu tehnikā. Savukārt tehnikas sa
sniegumus, pilnveidotas mašīnas un precīzas mērierīces zinātnieki 
izmanto, lai izdarītu jaunus atklājumus fizikā. Tā, piemēram, 
lidojumi kosmosā un kosmosā norisošo parādību pētīšana kļuva 
iespējama pēc tam, kad tika radītas spēcīgas raķetes.

Zinātne un tehnika savā starpā ir cieši saistītas. Attīstoties 
zinātnei, tālāk attīstās arī tehnika, savukārt arī tehnikas attīstība 
veicina jaunu zinātnes sasniegumu rašanos.

Fizikai ir liela nozīme arī daudzu nedzīvās un dzīvās dabas 
parādību noskaidrošanā. Tā, piemēram, fizika izskaidroja zibens 
un pērkona būtību, palīdzēja izprast Saules un zvaigžņu uzbūvi, 
zemestrīču un virpujvētru izcelšanos. Rentgenstari, kurus atklā
jusi fizika, radījuši iespēju izpētīt cilvēka un dzīvnieku skeletu 
un iekšējos orgānus.
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Aleksandrs Popovs (1859—1906)

Tehnikas, tāpat kā zinātnes attīstībā, liela nozīme ir mūsu 
zemes zinātnieku darbiem.

Tagad radio ir svarīgākais sakaru līdzeklis. Radio izgudroja 
krievu zinātnieks A. P o p o v s .  1895. gada 7. maijā A. Popovs 
ziņoja, ka viņš izgudrojis ierīci, ar kuru bez vadiem lielā attā
lumā var uztvert elektriskos signālus. No tā laika 7. maijs kļuva 
par radio dzimšanas dienu.

Aviācijas attīstībā lielu ieguldījumu devis krievu zinātnieks 
N. Z u k o v s k i s ,  kuru V. I. Ļeņins nosaucis par krievu aviācijas 
tēvu.

Konstantīns Ciolkovskis (1857—1935) Nikolajs Žukovskis (1847—1921)
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Sergejs Vavilovs (1891—1951) Sergejs Koroļovs (1907—1966)

Krievu inženieri P. J a b l o č k o v s  un A. L o d i g i n s  iz
gudroja elektrisko apgaismojumu. Dienasgaismas spuldzes sāka 
ļoti plaši lietot pēc tam, kad tās bija pilnveidojis S. V a- 
v i 1 o v s.

K. C i o l k o v s k i s  pirmais izpētīja reaktīvās kustības liku
mus un izstrādāja projektu lidaparātam — raķetei, ar kuru va
rētu lidot no Zemes uz citām Saules sistēmas planētām. K. Ciol- 
kovska zinātniskos darbus izmantoja zinātnieki un inženieri, 
sagatavojot lidojumus kosmosā.

Igors Kurčatovs (1903—1960) Jurijs Gagarins (1934—1968)
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Ostankinas televīzijas tornis Maskavā.

Reaktīva pasažieru lidmašīna.

Labības novākšana ar kombainu «Kolos».
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Visā pasaulē pazīstami padomju zinātnes un tehnikas lieliskie 
sasniegumi. Mūsu valstī uzcēla pasaulē pirmo elektrostaciju, kuru 
darbina atomenerģija, palaists pirmais mākslīgais Zemes pava
donis un pirmā kosmiskā raķete. Sī raķete kļuva par jaunu Sau
les sistēmas planētu. Pirmā raķete, kas sasniedza Mēnesi, bija 
padomju raķete. Pirmais kosmonauts J. G a g a r i n s  bija 
padomju cilvēks.

Kosmisko lidojumu zinātniskajā un tehniskajā izstrādāšanā 
lielu ieguldījumu devis padomju zinātnieks S. K o r o ļ o v s .
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Atomenerģētikas attīstība mūsu valstī saistīta ar zinātnieka
I. K u r č a t o v a  vārdu. Viņa vadībā mūsu valstī izdarīti pētījumi 
kodolenerģijas izmantošanai praktiskām vajadzībām.

Kāda nozīme ir fizikai a) tehnikas attīstībā, b) dzīvās un nedzīvās
■f dabas izpētīšanā? Atbildi ilustrējiet ar piemēriem!

Pirmās ziņas par vielas uzbūvi

7. Vielas uzbūve

Fizikā ne tikai novēro un apraksta parādības un ķermeņu 
īpašības, bet arī cenšas tās izskaidrot. Tā, piemēram, kā izskaid
rot, — kāpēc ūdens, kas izlijis uz gludas grīdas, izplūst pa grīdu, 
nevis paliek vienā vietā. Kāpēc gāzi ir viegli saspiest, bet cietu 
ķermeni un šķidrumu — ļoti grūti? Kāpēc sakarsētu tērauda 
gabalu vieglāk izliekt vai saplacināt nekā aukstu?

Uz šiem un arī vēl daudziem citiem jautājumiem ir iespējams 
atbildēt tikai tad, ja zināma vielas uzbūve.

Zināšanas par vielas uzbūvi ne tikai ļauj izskaidrot daudzas 
fizikālās parādības, bet arī palīdz paredzēt, kā norisināsies pa
rādība, kas jādara, lai to paātrinātu vai palēninātu, — tātad pa
līdz vadīt parādību norisi.

Iepazīstot ķermeņu uzbūvi, var izskaidrot to īpašības, kā arī 
radīt jaunas vielas, piemēram, cietus un izturīgus sakausējumus, 
ugunsizturīgus materiālus, kuriem piemīt vajadzīgās īpašības. Ar 
zinātnes palīdzību radīti, piemēram, tādi materiāli kā plastma
sas, mākslīgais kaučuks, kaprons un nailons. Šos materiālus plaši 
lieto tehnikā, medicīnā un mājsaimniecībā.

Vielas uzbūvi palīdz izprast iepazišanās ar dažām parādībām 
un mēģinājumiem.

Ja ar rokām saspiež gumijas bumbu, tad samazinās tilpums 
gaisam, kas piepilda bumbu. Saspiežot var samazināt arī gumijas 
vai vaska gabala tilpumu.

Ķermeņa tilpums mainās arī, ja ķermeni sasilda vai atdzesē.
II. zīmējumā attēlota stikla kolba, kuras kakls iegremdēts ūdenī. 
Ja kolbu silda, gaiss izspiež ūdeni no kolbas kakliņa un tā bur- 
bulīši izplūst no kolbas. Tātad gaisa tilpums karsējot palielinājies 
(11. zīm. a). Kolbu atdzesējot, tajā ieplūst ūdens. Tātad kolbā 
esošā gaisa tilpums ir samazinājies (11. zīm. b).

14



11. zīm. 12. zīm.

Tērauda lodīte, kas brīvi iziet cauri gredzenam, sasilstot izple
šas un iestrēdz tajā (12. zīm.). Kad lodīte ir atdzisusi, tās til
pums samazinās un tā no jauna iziet cauri gredzenam.

Šķidruma izplešanos sasilstot var novērot mēģinājumā, kur 
parādīta ūdens līmeņa paaugstināšanās caurulītē (13. zīm.).

Tātad mēģinājumi parāda, ka ķermeņa tilpums var mainīties — 
samazināties vai palielināties. Kāpēc tas tā notiek?

So parādību var izskaidrot, pieņemot, ka vielas sastāv no at
sevišķām daļiņām, starp kurām ir atstarpes. Kad daļiņas attāli
nās cita no citas, ķermeņa tilpums palielinās. Ja daļiņas satu- 
vojas, ķermeņa tilpums samazinās. Šādus pieņēmumus zinātnē 
sauc par h i p o t ē z ē m  un to pareizību pārbauda mēģinājumos.

Kāpēc mums šķiet, ka vielas: gaiss, ūdens un tērauds ir vien
gabalainas? Tas izskaidrojams tādējādi, ka daļiņas, no kurām 
sastāv vielas, ir tik mazas, ka mēs tās neredzam.

Priekšstatu par šo daļiņu izmēriem sniedz šāds mēģinājums 
(sk. I krāsaino ielīmi augšā). Mazu krāsas graudiņu izšķīdina

13. ztm.



ūdenī, kas ieliets glāzē. Pēc tam no krāsainā ūdens mazliet ielej 
citā glāzē un glāzi pielej pilnu ar tīru ūdeni. Otrajā glāzē ūdens 
krāsojums vājāks nekā pirmajā glāzē. No otras glāzes nedaudz 
šķīduma ielej trešajā glāzē un to atkal pielej pilnu ar tīru ūdeni. 
Tā rīkojas vairāk reižu un ar katru reizi pārliecinās, ka šķīdums 
kļūst arvien gaišāks.

Apskatīsim pēdējo no šiem šķīdumiem. Lai gan tā krāsojums 
ir ļoti vājš, tas tomēr ir vienmērīgs, tātad katrā šķīduma pilienā 
atrodas krāsas daļiņas. Taču ūdenī izšķīdināja ļoti mazu krāsas 
graudiņu un pēdējā šķīdumā nokļuva tikai daļa no šī graudiņa. 
Tātad krāsas graudiņš sastāv no daudzām daļiņām, kuru izmēri 
ir ļoti mazi.

Šis mēģinājums, kā arī citi novērojumi un mēģinājumi, par 
kuriem uzzināsim turpmāk, ļauj secināt, ka visi ķermeņi sastāv 
no ļoti mazām daļiņām.

1. Kāpēc jāzina, kāda ir vielas uzbūve? 2. Kādus cilvēka radītus ma
teriālus jūs zināt? 3. Kādas parādības norāda, ka vielas sastāv no 
daļiņām, starp kurām ir atstarpes? 4. Kā mainās ķermeņa tilpums, 
samazinoties vai palielinoties attālumam starp vielas daļiņām? 5. Kā 
var pierādīt, ka šīs daļiņas ir ļoti mazas?

8. Molekulas

Jau tālā senatnē cilvēki nojauta, ka vielas sastāv no atseviš
ķām ļoti sīkām daļiņām. To jau pirms 2500 gadiem apgalvoja 
grieķu zinātnieks D ē m o k r i t s .

Taču senatnē zinātnieki tikai nojauta, ka vielas sastāv no 
atsevišķam daļiņām, turpretī XX gadsimta sākumā zinātne jau 
pierādīja to, ka šādas daļiņas eksistē.

Daļiņas, no kurām sastāv daudzas vielas, sauc par moleku
lām1.

Molekula ir vielas vissīkākā daļiņa.
Ūdens vismazākā daļiņa ir ūdens molekula, cukura vismazākā 

daļiņa ir cukura molekula.
Kādi ir molekulu izmēri?

1 No latīņu valodas vārda moles — masa un pamazināmā piedēkļa -cula.
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Kā zināms, cukura gabaliņu var saberzt |oti sīkās drumsta- 
liņās, bet kviešu graudu var samalt miltos. Eļļa, izplūzdama pa 
ūdens virsmu, veido plēvīti, kuras biezums 40 000 reižu mazāks 
par cilvēka mata resnumu. Taču miltu graudiņu, e||as plēvītes 
biezumu veido nevis viena molekula, bet daudzas molekulas. Tā
tad šo vielu molekulu izmēri ir vēl mazāki par miltu graudiņu 
izmēriem un par eļļas plēvītes biezumu. Var izdarīt šādu salīdzi
nājumu: molekula ir tik reižu mazāka par vidēja lieluma ābolu, 
cik reižu ābols ir mazāks par zemeslodi.

Dažādu vielu molekulas atšķiras cita no citas pēc izmēriem, 
bet tās visas ir ļoti mazas. Ar modernajām ierīcēm — elektronu 
mikroskopiem — iespējams saredzēt un nofotografēt lielākās mo
lekulas (sk. II krāsaino ielīmi). Arī šīs fotogrāfijas pierāda, ka 
molekulas eksistē.

Tā kā molekulas ir ļoti mazas, tad varam secināt, ka katrā 
ķermenī ir milzīgs skaits molekulu. Vienā kubikcentimetrā gaisa 
atrodas tik daudz molekulu, ka, saliekot kopā tikpat daudz smilšu 
graudiņu, izveidotos tāds kalns, kas aizsegtu lielu rūpnīcu.

Dabā visi ķermeņi cits no cita ar kaut ko atšķiras. Nav tādu 
cilvēku, kuriem būtu vienādas sejas. Starp viena koka lapām nav 
divu pilnīgi vienādu lapu. Pat veselā kaudzē smilšu neatradīsim 
vienādus smilšu graudiņus. Rūpnīcā lodīšu gultņiem pēc viena 
parauga izgatavo miljoniem vienāda lieluma lodīšu. Taču, ja lo
dītes pēc tam izmēra vēl precīzāk nekā apstrādes laikā, tad var 
pārliecināties, ka starp tām neatrodas divas pilnīgi vienādas lo
dītes.

Vai vienas un tās pašas vielas molekulas savstarpēji atšķiras?
Neskaitāmi sarežģīti mēģinājumi parādījuši, ka vienas un tās 

pašas vielas molekulas ir vienādas. Ikviena tīra viela sastāv no 
vienādām molekulām, kas raksturīgas tikai šai vielai. Tas ir pār
steidzošs fakts. Tā, piemēram, nevar atšķirt ūdeni, ko iegūst no 
augļu sulas vai piena, no ūdens, ko iegūst, pārtvaicējot jūras 
ūdeni, jo ūdens molekulas ir vienādas un neviena cita viela no 
šādām molekulām nesastāv.

Lai gan molekulas ir ļoti mazas vielas daļiņas, tomēr arī tās 
ir dalāmas. Daļiņas, no kurām sastāv molekulas, sauc par 
atomiem.

Tā, piemēram, no diviem vienādiem atomiem sastāv skābekļa 
molekula. Turpretī ūdens molekula sastāv no trim atomiem — 
no viena skābekļa atoma un diviem ūdeņraža atormemr44. zīmē" r i
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jumā parādītas divas ūdens molekulas. Šāds shematisks molekulu 
attēlojums pieņemts zinātnē, tas atbilst molekulu īpašībām, kuras 
izpētītas fizikas mēģinājumos. Šādus molekulu attēlojumus sauc 
par molekulu m o d e ļ i e m .

Sadalot divas ūdens molekulas, iegūst četrus ūdeņraža ato
mus un divus skābekļa atomus. Katri divi ūdeņraža atomi savie
nojas ūdeņraža molekulā, bet katri divi skābekļa atomi — skā
bekļa molekulā. Tas shematiski attēlots 15. zīmējumā.

Tomēr arī atomi nav nedalāmas daļiņas. Tie sastāv no vēl 
sīkākām daļiņām, ko sauc par elementārdaļiņām.

1. Kā sauc daļiņas, no kurām sastāv vielas? 2. No kādiem novēroju- 
■f miem izriet, ka molekulu izmēri ir ļoti mazi? 3. Ko jūs zināt par mo

lekulu izmēriem? 4. Kāds ir ūdens molekulas sastāvs? 5. Kādi novē
rojumi un mēģinājumi parāda, ka visas ūdens molekulas ir vienādas?

1. vingrinājums

Kā zināms, šķidruma piliens izplūst pa ūdens virsmu, veidojot 
plānu plēvīti. Kāpēc eļļa pārstāj izplūst tad, kad plēvītei ir noteikts 
biezums?

U z d e v u m s

Izgatavojiet no krāsaina plastilīna divu ūdens molekulu modc|us! 
Pēc tam no šiem modeļiem izveidojiet skābekļa un ūdeņraža molekulu 
mode|us!

9*. Difūzija gāzēs, šķidrumos un cietos ķermeņos'

Neskaitāmi daudzi mēģinājumi parāda, ka visos ķermeņos 
molekulas nepārtraukti kustas. Apskatīsim vienu no šiem mēģi
nājumiem. 1

1 Ar zvaigznīti apzīmēti paragrāfi, kuriem grāmatas beigās dots papild
materiāls.
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Stikla traukā ielej vara vitriola ūdens šķīdumu. Šim šķīdu
mam ir spilgti zila krāsa, un tas ir smagāks par ūdeni. Virs šī 
šķīduma traukā ļoti uzmanīgi, lai nesajauktu šķidrumus, uzlej 
tīru ūdeni. Mēģinājuma sākumā novērojama krasa robeža starp 
ūdeni un vara vitriola ūdens šķīdumu.

Trauku noliek tādā vietā, kur tas netiek sakustināts, un tur
pina novērot, kāda ir robeža starp abiem šķidrumiem. Pēc dažām 
dienām konstatē, ka robeža starp šķidrumiem ir izplūdusi. Pēc 
divām nedēļām robeža, kas atdalīja vienu šķidrumu no otra, gan
drīz pilnīgi izzudusi un traukā izveidojies gaiši zils viendabīgs 
šķīdums (sk. I krāsaino ielīmi apakšā). Tātad šķidrumi ir sa
jaukušies.

Parādību, ka vielas pašas no sevis sajaucas cita ar citu, sauc par 
difūziju1.

Šo parādību izskaidro šādi (16. zīm.). Vispirms atsevišķas 
vara vitriola un ūdens molekulas, kas atrodas pie šo šķidrumu 
robežas, savas kustības rezultātā apmainās vietām. Robeža starp 
šķidrumiem izplūst, jo vara vitriola molekulas nokļūst ūdens apak
šējā slānī un, otrādi, ūdens molekulas nokļūst vara vitriola šķī
duma augšējā slānī. Pēc tam daļa šo molekulu apmainās vie
tām ar tām molekulām, kas atrodas nākamajos slāņos. Tāpēc 
robeža starp šķidrumiem vēl vairāk izplūst. Tā kā molekulas ne
pārtraukti haotiski kustas, tad šis process turpinās, līdz šķidrums 
traukā kļūst viendabīgs.

1 No latīņu valodas vā
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16. zīm.

la difjusio — izplūšana.
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Gāzēs difūzija norisinās straujāk nekā šķidrumos. Ja istabā 
ienes kādu smaržīgu vielu, piemēram, naftalīnu, tad drīz vien 
naftalīna smarža sajūtama visā istabā. Tātad tur visur nokļuvu
šas naftalīna molekulas — notikusi difūzija. Naftalīna moleku
las, saduroties ar gaisa molekulām un haotiski kustoties visos 
virzienos, izplatās visā istabā.

Difūzija notiek ari cietos ķermeņos, taču tur tā notiek foti lēni. 
Kādā mēģinājumā gludi noslīpētas svina un zelta plāksnītes 
uzlika vienu uz otras un cieši saspieda kopā. Parastajā istabas 
temperatūrā (aptuveni 20°C) piecu gadu laikā zelta un svina 
plāksnītes it kā saauga kopā, to molekulām savstarpēji nokļūstot 
otras vielas slānī 1 mm dziļumā. Izveidojās plāns zelta un svina 
sakausējuma slānītis.

Difūzijai ir liela nozīme cilvēka un dzīvnieku dzīvē. Tā, pie
mēram, skābeklis no apkārtējās vides caur ādu nokļūst cilvēka 
organismā. Barības vielas no zarnu trakta nonāk dzīvnieku asinīs.

Difūzija norisinās arī metāla detaļu lodēšanā.

1. Kas ir difūzija? Pastāstiet par mēģinājumu, kurā novērojama šķid
rumu difūzijai 2. Kā difūzija izskaidrojama no vielas molekulārās uz
būves viedokļa? 3. Kādos procesos cilvēka un dzīvnieku organismos 
norisinās difūzija, un kā tā norisinās?

2. vingrinājums

1. Uz kādu parādību pamatojas gurķu, kāpostu, zivju un citu 
produktu sālīšana?

2. Upju, ezeru un citu ūdenskrātuvju ūdenī vienmēr atrodas gaisa 
sastāvā ietilpstošo gāzu molekulas. Kāda parādība ir par iemeslu 
tam, ka šīs molekulas nokļūst ūdenī? Kāpēc tās nokļūst pat līdz 
ūdenskrātuves dibenam? Pastāstiet, kā šajā procesā norisinās ūdens 
sajaukšanās ar gaisu!

Uzdevumi
1. Ielejiet glāzē aukstu ūdeni un ielieciet glāzes dibenā mazu 

graudiņu kālija permanganāta! Odeni nesamaisietl Nosakiet, pēc cik 
ilga laika kālija permanganāta molekulas nokļūst ūdens virsējos slā
ņos! Izskaidrojiet šo parādību!

2. Ielejiet divās glāzēs vienādu ūdens daudzumu! Vienu no šīm 
glāzēm nolieciet siltumā, otru — aukstumā (ledusskapī, aiz loga, 
priekštelpā). Pēc zināma laika katras glāzes dibenā ielieciet ķīmiskā 
zīmuļa serdeņa gabaliņu (vai kālija permanganāta graudiņu)! Nolie
ciet glāzes iepriekšējās vietās! Pēc katrām 2 stundām atzīmējiet krā
sainā un tīrā ūdens robežu abām glāzēm! Pamatojoties uz šo mēģi
nājumu, izdariet atbilstošus secinājumus!

3. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Brauna kustība»!
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10. Molekulu kuslības ātrums un ķermeņa temperatūra

Tādas parādības, kā, piemēram, gaisa sasilšana un atdzišana, 
ledus kušana, metālu kausēšana, ūdens vārīšanās, sauc par sil
tuma parādībām.

Kā zināms, sildot auksts ūdens vispirms kļūst silts, bet pēc 
tam karsts. Silta krāsns (vai centrālapkures radiatori) pakāpe
niski atdziest, bet gaiss istabā sasilst.

Ar vārdiem auksts, silts, karsts mēs norādām, ka ķermeņiem 
ir dažāda sasiluma pakāpe. Viens no lielumiem, kas raksturo ķer
meņa sasiluma pakāpi, ir temperatūra.

Karsta ūdens temperatūra ir augstāka nekā auksta ūdens tem
peratūra. Ziemā gaisa temperatūra ir zemāka nekā vasarā.

Ķermeņa temperatūru, kā zināms, mēra ar t e r m o m e t 
r i e m.  Temperatūras vienība ir Celsija grāds.

Ja novēro šķidrumu difūziju divos traukos, no kuriem viens 
mēģinājuma sākumā nolikts aukstumā, bet otrs — siltumā, tad 
var konstatēt, ka difūzija augstākā temperatūrā norisinās strau
jāk. Tas norāda, ka molekulu kustības ātrums un ķermeņa tempe
ratūra ir savstarpēji saistīti.

Jo lielāks ķermeņa molekulu kustības ātrums, jo augstāka tā 
temperatūra.

Silts ūdens sastāv no tādām pašām molekulām kā auksts 
ūdens. Vienīgā atšķirība ir tā, ka silta ūdens molekulas kustas 
ātrāk nekā auksta ūdens molekulas.

I. Kādas siltuma parādības jūs zināt? 2. Kā norisinās difūzija aug-
f  stākā temperatūrā un kā — zemākā temperatūrā? 3. Kāda sakarība

ir starp ķermeņa temperatūru un tā molekulu kustības ātrumu?
4. Ar ko atšķiras molekulu kustība aukstā ūdenī un siltā ūdenī?

3. vingrinājums

1. Kāpēc cukurs un sāls ātrāk izšķīst karstā ūdenī nekā aukstā 
ūdenī?

2. Kādā sālījumā — siltā vai aukstā gurķi iesālīsies ātrāk? Ar ko 
tas izskaidrojams?

I I .  Molekulu savstarpējā pievilkšanās un atgrūšanās

Kā zināms, cieti ķermeņi un šķidrumi nesadalās atsevišķās 
molekulās, lai gan starp molekulām ir atstarpes un molekulas 
nepārtraukti haotiski kustas.
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Ķermeņi ne tikai paši no sevis nesadalās atsevišķās moleku
lās, bet cietu ķermeni pat grūti izstiept vai salauzt. Ar ko tas 
izskaidrojams, ka ķermeņos molekulas ne vien turas cita citas 
tuvumā, bet ka ari daudzos gadījumos atstarpes starp tām ir 
grūti palielināt? Tas izskaidrojams tādējādi, ka molekulas sav
starpēji pievelkas. Katra molekula pievelk blakus esošās moleku
las un pati savukārt tiek pievilkta pie tām.

Kāpēc tomēr tādā gadījumā, ja pārlauzīsim krita gabaliņu 
divās daļās un šīs daļas saliksim kopā, tās nesaistīsies viena ar 
otru? Ar ko tas izskaidrojams?

17. ziin.

Molekulu savstarpējā pievilkšanās izpaužas tikai 
tad, ja molekulas atrodas ļoti tuvu cita pie citas. Attā
lumos, kas nedaudz lielāki par pašu molekulu izmē
riem, molekulu pievilkšanās manāmi samazinās. Pat 
tad, ja starp krita gabaliņiem ir ārkārtīgi maza sprau- 
dziņa (mazāka par 0,000001 cm), molekulu savstarpējā 
pievilkšanās stipri samazinās. Turpretī, piemēram, te
pes, plastilīna gabali viegli salīp kopā. Tas notiek tā
pēc, ka tos var satuvināt tādā attālumā, kādā molekulas 
pievelkas.

Divi svina gabali, kas salikti kopā ar svaigajām 
griezumu vietām, salīp, un tos nevar atraut vienu no 
otra, pat ja tiem piekar samērā lielu slogu (17. zīm.).

Sasista stikla gabali nesalīp cits ar citu. Taču, ja to 
malas sakarsē tā, ka tās sāk kust, tad stikla gabalus 
var cieši savienot kopā. Uz šādu īpašību pamatojas me
tālu metināšana, kā ari lodēšana un līmēšana.

Tātad molekulas savstarpēji pievelkas un šī pie
vilkšanās izpaužas tādos attālumos, kas mazāki par 
pašu molekulu izmēriem.

Rodas jautājums, — kāpēc starp molekulām ir at
starpes. Šķiet, ka molekulām vajadzētu, savstarpēji 
pievelkoties, salipt kopā. Taču tas tā nenotiek, jo tad, 
kad molekulas atrodas ļoti tuvu cita pie citas, tās sav
starpēji atgrūžas. Ar daudziem piemēriem var pārlieci
nāties, ka pastāv šāda molekulu atgrūšanās, piemē
ram, saspiesti ķermeņi iztaisnojas tāpēc, ka saspie
žot to molekulas ļoti satuvojas un tās cita no citas at
grūžas.
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f \  1. Kāpēc cietas un šķidras vielas pašas no sevis ncsadalas atsevišķās
•f  molekulās? 2. Kad var manāmi izpausties molekulu savstarpējā pie

vilkšanās? 3. Kāpēc divi krīta gabali, ja tos saspiež kopā, tomēr ne- 
salīp, bet divi tepes vai svina gabali salīp? 4. Kādas parādības no
rāda, ka molekulas savstarpēji ne tikai pievelkas, bet arī atgrūžas?

12. Vielas trīs agregātstāvokli

Ziemā ūdens virskārta ezeros un upēs sasalst un pāriet cietā 
stāvoklī — ledū. Zem ledus ūdens ir šķidrā veidā (18. zlm.). Tā
tad vienlaikus pastāv divi dažādi ūdens stāvokļi — ciets (ledus) 
un šķidrs (ūdens). Vēl ir trešais ūdens stāvoklis — gāzveida stā
voklis. Neredzamais ūdens tvaiks atrodas gaisā ap mums.

Šķidru dzīvsudrabu varam redzēt termometra rezervuārā. Virs 
dzīvsudraba virsmas atrodas dzīvsudraba tvaiks — to veido dzīv
sudrabs gāzveida stāvoklī. Dzīvsudrabs — 39 °C temperatūrā sa
cietē — pāriet cietā stāvoklī.

Piemēros par ūdeni un dzīvsudrabu redzam, ka vielas dabā 
var būt sastopamas trīs agregātstāvokļos — cietā, šķidrā un gāz
veida stāvoklī. Ķermeņu īpašības dažādos ķermeņa agregātstā
vokļos ir dažādas.

Cietu ķermeni parastajos apstākļos ir grūti saspiest vai iz
stiept un tas saglabā savu tilpumu. Lai mainītu cieta ķermeņa 
formu, piemēram, lai to saliektu vai pārrautu, jāpieliek spēks.

Cietiem ķermeņiem raksturīga īpašība — tie saglabā formu 
un tilpumu.

Šķidrums viegli maina savu formu — tas pieņem tā trauka 
formu, kurā to ielej. Parastajos apstākļos tikai maziem šķidruma 
pilieniem ir sava forma — lodītes forma. Ta, piemēram, sada lo
dītes forma ir rasas pilieniem (19. zīm.).

Šķidrumu īpašību viegli mainīt savu formu izmanto, izgatavo
jot traukus no izkausēta stikla (20. zīm.).

18. zītn.
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19. zīm. 20. zīm. 21. zīm.

Šķidruma formu var viegli mainīt, turpretī tā tilpumu ir grūti 
mainīt. Saglabājies kāda sena mēģinājuma apraksts, kur ūdeni 
mēģināja saspiest šādā veidā: ūdeni ielēja svina lodē un lodi 
aizkausēja, lai ūdens no tās spiežot nevarētu izplūst. Pēc tam 
svina lodei uzsita ar smagu veseri, lai lodi saspiestu un tādējādi 
saspiestu ūdeni. Bet kas notika? Ūdeni nevarēja saspiest — tas 
sūcās laukā pa spraugām lodes sienās.

Tātad šķidrumi saglabā savu tilpumu, bet viegli maina savu 
formu.

Daudzas gāzes ir caurspīdīgas un bezkrāsainas, tāpēc tās ne
redzam. Mēs neredzam, piemēram, gaisu. Taču var konstatēt, ka 
tas atrodas ap mums. Ja ātri brauc ar automašīnu vai vilcienu 
vai arī ja pūš vējš, mēs jūtam, ka ap mums ir gaiss.

Ieliksim ūdenī otrādi apgāztu glāzi — ūdens neieplūst glāzē, 
jo tā ir piepildīta ar gaisu. Ja ūdenī ieliek piltuvi, kuru gumijas 
caurulīte savieno ar stikla caurulīti (21. zīm.), tad gaiss no pil
tuves izplūst pa caurulīti. Šie abi mēģinājumi parāda, ka gāze 
ieņem tilpumu. Gāzes tilpumu var samērā viegli mainīt. Tā ir 
būtiska atšķirība starp šķidrumu un gāzi. Gāzi var stipri sa
spiest. Pat ar rokām var saspiest gaisu gumijas bumbā tā, ka 
gaisa tilpums manāmi samazinās. Gāzes ir tūkstošiem reižu vai
rāk saspiežamas nekā šķidrumi.

Gāzēm vēl piemīt viena raksturīga īpašība, kādas nav cietiem 
ķermeņiem un šķidrumiem, — gāzes aizņem pilnīgi visu doto til
pumu. Tātad gāzēm nav noteiktas formas. Gāzes pieņem tās tel
pas vai trauka formu, kurā tās atrodas: istabas, balona, pudeles 
formu.
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Tātad gāzēm nav noteikta tilpuma un formas, tās pilnīgi aiz
ņem visu iespējamo tilpumu.

. 1. Nosauciet vielu, kura bieži sastopama trīs stāvokļos: cietā, šķidrā
/  un gāzveida stāvoklī! 2. Nosauciet cietu ķermeņu kopīgās īpašības!
* 3. Kādus šķidrumus jūs zināt? Nosauciet šķidrumu kopīgās īpašības!

4. Kādas ir gāzu kopīgās īpašības?

4. vingrinājumi
1. Ķermenis saglabā savu tilpumu, bet viegli maina formu. Kādā 

stāvoklī atrodas viela, no kuras sastāv šis ķermenis?
2. Ķermenis saglabā savu tilpumu un formu. Kādā stāvoklī atro

das viela, no kuras sastāv šis ķermenis?
3. Nosauciet piemērus, kas norāda, kur cietu ķermeņu un šķid

rumu īpašības izmanto tehnikā!

13. Atšķirības cietu ķermeņu, šķidrumu 
un gāzu molekulārajā uzbūvē

Ledus, ūdens un ūdens tvaiks ir vienas un tās pašas vielas — 
ūdens trīs stāvokļi. Ledus, ūdens un ūdens tvaika molekulas ne
atšķiras cita no citas. Tātad šie tris stāvokļi atšķiras nevis ar 
molekulām, bet ar to, kā šis molekulas izvietotas un kā tās kus
tas. Kā izvietojas un kā kustas gāzes, šķidruma un cieta ķer
meņa molekulas?

Gāzi var saspiest tā, ka tās tilpums samazinās vairāk reižu. 
Tātad gāzēs attālumi starp molekulām ir lieli; tie ir daudz lielāki 
par pašu molekulu izmēriem. Gāzēs attālumi starp molekulām 
vidēji ir desmitiem reižu lielāki par molekulu izmēriem. Šādos attā
lumos molekulas ļoti vāji pievelk cita citu. Tāpēc arī gāzēm nav 
savas formas un nemainīga tilpuma. Ar gāzi nevar piepildīt, piemē
ram, pusi pudeles vai glāzes, \ogāzes molekulas, kustoties visos vir
zienos un ļoti vāji pievelkot cita citu, strauji piepilda visu trauku.

Šķidrumu īpašības izskaidrojamas ar to, ka atstarpes starp 
molekulām ir ļoti mazas — šķidrumos molekulas sakārtotas tik 
blīvi, ka attālumi starp katrām divām molekulām ir mazāki par 
pašas molekulas izmēru. Šādos attālumos molekulas jau samērā 
stipri pievelkas. Tāpēc šķidruma molekulas neatvirzās tālu cita 
no citas un šķidrums parastajos apstākļos saglabā savu tilpumu. 
Tomēr šķidrumos molekulu pievilkšanās nav tik spēcīga, lai šķid
rums saglabātu savu formu. Tāpēc šķidrumi pieņem trauka formu 
un tos var viegli izšļakstīt, kā arī pārliet citā traukā.

Saspiežot šķidrumu, tik stipri satuvinām tā molekulas, ka tās 
sāk atgrūsties. Tāpēc šķidrumu ir tik grūti saspiest.
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Cieti ķermeņi parastajos apstākļos saglabā gan tilpumu, gan 
formu. Tas izskaidrojams ar to, ka cietām vielām pievilkšanās 
starp to daļiņām ir vēl stiprāka nekā šķidrumiem.

Dažiem cietiem ķermeņiem, piemēram, sniegpārsliņām, piemīt 
dabiski izveidojusies regulāra skaista forma. Vairumam cietu ķer
meņu, kā, piemēram, ledum, vārāmam šālim, naftalīnam, metā
liem, daļiņas (molekulas vai atomi) izvietojušās noteiktā kārtībā. 
Šādus cietus ķermeņus sauc par kristāliskiem ķermeņiem. Lai 
gan šajos ķermeņos daļiņas atrodas kustībā, katra no tām kus
tas ap noteiktu punktu lidzigi pulksteņa svārstam, t. i., tās svār
stās. Daļiņa nevar pārvietoties tālu no šī punkta, tāpēc ciets ķer
menis saglabā savu formu.

Pirmajā krāsainajā ielīmē vidū parādīts vienas un tās pašas 
vielas — ūdens molekulu izvietojums dažādos stāvokļos: a — cietā 
stāvoklī (ledū), b — šķidrā stāvoklī (ūdenī), c — gāzveida stā
voklī (ūdens tvaikā). II krāsainajā ielīmē parādīts daļiņu izvie
tojums zelta kristālā.

Ievērojamais krievu zinātnieks M. Lomonosovs bija viens no 
tiem, kas radīja mācību par vielas molekulāro uzbūvi. M. Lomono
sovs uzskatīja, ka gāzu uzbūve ir šāda: «Gāzes daļiņas, haotiski 
kustoties, saduras ar citām blakus esošām daļiņām, atlec cita no 
citas un atkal saduras ar citām — tuvāk esošām daļiņām, un 
atkal atlec no tām, jo tās cenšas izkliedēties uz visām pusēm, pa
stāvīgi atgrūstas cita no citas šādos ļoti biežos triecienos.»

Pamatojoties uz priekšstatiem par molekulām, M. Lomonosovs 
izskaidroja daudzas parādības.

1. Vai ledus, ūdens un ūdens tvaika molekulas atšķiras? 2. Kā izvie-
ļ  tojušās gāzu molekulas? 3. Kāpēc gāzes aizņem visu tām paredzēto 

tilpumu? 4. Ar ko tas izskaidrojams, ka šķidrumi ir ļoti maz saspie- 
■ žami? Kāpēc šķidrumi nesaglabā savu formu? 5. Kāpēc kristāliski 

cietie ķermeņi saglaba savu formu un tilpumu? 6. Kuru no krievu 
zinātniekiem uzskata par vielas molekulārās uzbūves mācības radītāju?

K u s t ī b a  un  s p e ķ i

14. Mehāniskā kustība

Lai varētu spriest par to, vai ķermenis kustas, jānovēro, vai šā 
ķermeņa stāvoklis mainās attiecībā pret citiem tā tuvumā esošiem 
ķermeņiem. Ja, piemēram, automašīnas stāvoklis mainās attie-
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čībā pret ēkām vai kokiem, tad saka, ka automašīna kustas 
attiecībā pret šiem ķermeņiem. Ūdens upē pārvietojas attie
cībā pret krastu, vilciens pārvietojas attiecībā pret dzelzceļa 
stigu.

Ķermeņa stāvokļa maiņu attiecībā pret citiem ķermeņiem sauc 
par mehānisku kustību.

Iepazīsimies ar dažiem šās kustības veidiem un tās likumiem.
Cilvēks, kas sēž vilcienā, kustas attiecībā pret dzelzceļa stigu, 

bet atrodas miera stāvoklī attiecībā pret vilciena vagonu. Tāpēc, 
runājot par ķermeņa kustību, noteikti jānorāda, attiecībā pret ku
riem ķermeņiem novēro šo kustību.

Cilvēka, automašīnas, lidmašīnas (22. zīm.), raķetes, laivas 
kustība, putna lidojums, ūdens plūšana, gaisa kustība (vējš) — 
tie visi ir mehāniskās kustības piemēri. Arī atsevišķas molekulas 
kustība ir mehāniskā kustība.

Pārvietojoties no viena punkta uz citu punktu, ķermenis kus
tas pa noteiktu līniju, kuru sauc par ķermeņa kustības trajekto
riju. Tā, piemēram, redzama trajektorija — spožas pēdas naktī 
pie debesīm ir krītošam meteoram (23. zīm.).

Ķermeņa molekulas kustības trajektorija ir lauzta līnija 
(24. zīm.).

Trajektorijas garumu, pa kuru kustas ķermenis noteiktu laika 
sprīdi, sauc par šajā laika sprīdī noieto ceļu. 25. zīmējumā ar 
svītrlīniju parādīta slēpotāja kustības trajektorija, tam laižoties 
lejup no kalna. Trajektorijas garums OA attēlo ceļu, ko slēpotājs 
veic, nobraucot lejā no kalna.

Noietais ceļš — tas ir fizikāls lielums. Tā mērīšanai izmanto 
garuma vienību metru (m). Praksē izmanto arī vienības, kas 10,

22. zīm. 23. zīm.
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24. zim. 25. zīm.

100, 1000 utt. reižu lielākas vai mazakas par metru, — kilo
metru (km), centimetru (cm).

1 km = 1000 m; 1 cm = 0,01 m.

1. Ko sauc par mehānisku kustību? 2. Kāpēc jānorāda, attiecībā pret 
f  kādiem ķermeņiem kustas dotais ķermenis? 3. Kas ir kustības trajek

torija? 4. Ko sauc par ceļu, kas veikts noteiktā laika sprīdī?

I. vingrinājums

1. Norādiet, attiecībā pret kādiem ķermeņiem braucoša vilciena 
pasažieris atrodas miera stāvoklī un attiecībā pret kādiem ķerme
ņiem viņš pārvietojas?

2. Kāpēc miglā, neredzot upes krastu, nevar noteikt laivas kus
tības virzienu?

3. Kāda līnija ir pulksteņa rādītāja galapunkta kustības trajek
torija?

U z d e v u m s

Izmēriet sava so|a garumu un, izmantojot šo mēru, nosakiet, cik 
garu ceļa gabalu jūs noejat no mājām līdz skolai! Atzīmējiet kus
tībā pavadīto laiku!

15. Vienmērīga un nevienmērīga kustība

Ja kaut kāds ķermenis jebkuros vienādos laika sprīžos noiet 
vienādus ceļa gabalus, piemēram, automašīna katrā stundā no
brauc 60 km, katrā pusstundā — 30 km, katrā ceturtdaļstundā — 
15 km un tā tālāk līdz minūtei, sekundei, sekundes daļai, tad tās 
kustība ir vienmērīga.
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26. zīmējumā attēloti ratiņi, uz kuriem novietots pilinātājs. No 
pilinātāja pēc vienādiem laika sprīžiem izpil pilieni. Attālumi 
starp pilienu atstātajām zīmēm uz papīra ir vienādi. Tātad ratiņi 
vienādos laika sprīžos veic vienādus ceļa gabalus.

Pilinātāja aizgriezni pagriežot tā, lai pilieni kristu biežāk, at
kārto mēģinājumu. Arī šajā gadījumā pilienu atstātās zīmes cita 
no citas atradīsies vienādā attālumā. Tas nozīmē, ka arī īsākos 
vienādos laika sprīžos ratiņi veiks vienādus ceļa gabalus, t. i., 
ratiņu kustība ir vienmērīga. v

Diezgan tuva vienmērīgai kustībai ir Zemes kustība ap savu 
asi, kā arī pulksteņa rādītāju kustība. Gāzes molekula no vienas 
sadursmes līdz otrai arī kustas vienmērīgi.

Vairums kustību nav vienmērīgas. Tā, piemēram, vilciens, at
ejot no stacijas, vienādos laika sprīžos nobrauc arvien lielākus 
ceļa gabalus. Tuvojoties stacijai, tas, gluži otrādi, vienādos laika 
sprīžos nobrauc arvien mazākus ceļa gabalus. Slidskrējējs, pie
daloties sacensībās, vienādus ce]a’"gabalus veic dažādos laika 
sprīžos. Vilciena kustība un slidskrējēja kustība ir nevienmērīgas 
kustības piemēri.

Ratiņu nevienmērīgu kustību var novērot arī mēģinājumā 
(27. zīm.). Pēc zīmēm, ko atstāj piljeni, kas izpil pēc vienādiem 
laika sprīžiem, redzams, ka ratiņu kustība ir nevienmērīga. Pi
lieni taču krīt pēc vienādiem laika sprīžiem, bet attālumi starp 
pilienu atstātajām zīmēm, ratiņiem kustoties, ir nevienādi.

1. Kādu kustību sauc par vienmērīgu kustību? 2. Nosauciet tādu kus
tību piemērus, kuras būtu tuvas vienmērīgai kustībai! 3. Kādā mē
ģinājumā var novērot vienmērīgu kustību? 4. Nosauciet nevienmērī
gas kustības piemēru! 5. Kādu kustību sauc par nevienmērīgu kus
tību?
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16. Vienmērīgas kustības ātrums. 

Ātruma vienības

Automašīna, kas vienmērīgi brauc pa šoseju, aizbrauc garām 
gājējam, kas vienmērīgi iet pa šoseju. Ar ko atšķiras šīs divas 
vienmērīgās kustības — gājēja kustība un automašīnas kustība? 
Tās atšķiras ar to, ka automašīna kustas ātrāk nekā gājējs. Lid
mašīna lido ātrāk, nekā brauc automašīna, bet mākslīgais Zemes 
pavadonis pārvietojas ātrāk nekā lidmašīna. Tas nozīmē, ka vienā 
un tajā pašā laika sprīdī automašīna nobrauc garāku ceļu, nekā 
noiet gājējs, bet lidmašīna — garāku ceļu nekā automašīna.

Gājēja, automašīnas un lidmašīnas kustība savā starpā atšķi
ras ar ātrumu.

Ķermeņa ātrums vienmērīgā kustībā parāda, cik garu ceļu 
noiet ķermenis laika vienībā. Tā, piemēram, ja katrā stundā paš
gājējs kombains nobrauc 9 km, bet lidmašīna nolido 600 km, tad 
kombaina ātrums ir 9 kilometri stundā, bet lidmašīnas ātrums — 
600 kilometri stundā.

Tas ķermenis, kurš laika vienībā noiet garāku ceļu, kustas ar 
lielāku ātrumu.

Lai noteiktu ķermeņa ātrumu vienmērīgā kustībā, ceļš, ko ķer
menis veic kādā laika sprīdī, jādala ar šo laika sprīdi:

Ātrums  -
ceļš
laiks

Apzīmēsim visus lielumus ar burtiem: s — noietais ceļš, t — 
laika sprīdis, kurā noiets šis ceļš, v — ātrums. Tad iegūsim, ka

Par ātruma vienību pieņemts tādas vienmērīgas kustības āt
rums, kur kustībā esošs ķermenis 1 s noiet ceļu, kas vienāds 
ar 1 in.

So ātruma vienību pieraksta šādi: 1 — .
Mēģinājumā, kas aprakstīts 15. paragrāfā, ratiņi 3 sekundēs 

nobrauca 0,45 m garu ceļu. Aprēķinot ceļu, kas nobraukts 1 s, no
sakām ratiņu kustības ātrumu.
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Ratiņu kustības ātrums
0,45 m

3s
= 0,15-m

Prakse lieto arī citas ātrumā vienības: 1 

P i e m ē r s ,

km
1

km
1

cm
h ' s ' s

Lidmašīna TU-154 attālumu no Maskavas līdz 
Taškentai, kurš vienāds ar 2736 km, nolidoja 3,8 stundās. Aprē
ķināt lidmašīnas ātrumu, pieņemot, ka tās kustība ir vienmērīga. 

Fizikā uzdevumu un risinājumu pieraksta šādi:

s =  2736 km

č =  3,8h

V—-t
v = -2736 km 

3,8 h 
km 
~h~

= 720

Iegūto ātrumu izteiksim metros sekunde. Tapec kilometrus 
izteiksim metros, bet stundas — sekundēs: 720 km =720 000 m, 
1 h =  3600 s.
Tad

_  km
u = 720— - = 

h
720 000 m- _  200™. 

3600 s s

Tādējādi ātruma, tāpat kā jebkura cita fizikāla lieluma (ga
ruma, tilpuma u. c.) skaitliskā vērtība ir atkarīga no izraudzītās 
vienības.

Zīmējumos ķermeņa ātrumu attēlo ar bultiņu (28. zīm.), jo 
ātrumam vēl bez skaitliskās vērtības ir arī virziens.
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/. iabula
Dažu ķermeņu kustības ātrumi, skaņas, radioviļņu 

un gaismas ātrums

Gliemezis 0,0014 Kalašņikova automāta 715
Gājējs 1 ,2 ... 1,8 lode (izlidojot no stobra)
Pasta balodis 17 ...19 Mēness ap Zemi 1000
Slidskrējējs līdz 12,5 Ūdeņraža molekula 1693
Vilciens (vidēji) 20 (0 °C)
Strauss 22 ūdeņraža molekula 1755
Vieglā automašīna 30 (20 °C)
(vidēji) Mākslīgais Zemes pava- 8000
Turbopropelleru lid- 200 donis
mašīna (vidēji) Zeme ap Sauli 30 000
Skaņa gaisā (0°C) 332 Gaisma un radioviļņi 300 000 000

? t. Ar ko atšķiras cita no citas gājēja, automašīnas un lidmašīnas 
vienmērīga kustība? 2. Ko parāda vienmērīgas kustības ātrums? 3. Kā 
noteikt ķermeņa kustības ātrumu, ja zināms noietais ceļš un kustības
laiks? 4. Kā izteikt ātrumu, kas dots vienībā , vienībā —  ?

h s
5. Kas vēl līdz ar skaitlisko vērtību raksturo ķermeņa ātrumu?

6. vingrinājums

1. Plosts, peldēdams pa upi, 20 minūtēs nopeld 900 m. Nosa

kiet plosta kustības ātrumu vienībā —  t
s

2. Velosipēdists, braucot vienmērīgi, 30 minūtēs nobrauca 9 km.

Aprēķiniet velosipēdista ātrumu vienībā —  1
s

3. Elektrovilciena VL-23 ātrums 90 ^ 2 - .  Izsakiet šo ātrumu vie-h
nībā —  1 

s
4. 6. paragrāfā dotajā fotogrāfija redzams moderns lieljaudas 

elektrovilciens. Salīdziniet tā ātrumu ar elektrovilciena VL-23 āt
rumu!

17. Nevienmērīgas kustības vidējais ātrums

Nevienmērīgā kustībā ķermenis vienādos laika sprīžos noiet 
nevienādus ceļa gabalus. Šādas kustības ātrums ir mainīgs.

Tomēr runā par vilciena kaut kādu vienu noteiktu ātrumu, kā 
arī par automašīnas ātrumu, lai gan zināms, ka pieturās to āt
rums ir vienāds ar nulli, tad tas pieaug, bet pirms nākamās pie
turas samazinās. Par kādu ātrumu runā, norādot, ka vilciena

ātrums ir 60 km
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Runājot par nevienmērīgas kustības ātrumu, parasti domā 
vidējo ātrumu dotajā ceļa posmā vai ari noteiktā kustības laikā.
Lai noteiktu vidējo ātrumu, noietais ceļš jādala ar kustības laiku, 
t. i., jārīkojas tāpat, kā aprēķinot vienmērīgas kustības ātrumu.

P i e m ē r s .  Attālums no Maskavas līdz Novosibirskai ir 
3200 km. Vilciens, kustoties nevienmērīgi, nobrauc šo attālumu 
64 stundās. Pieņemsim, ka šo attālumu vilciens nobrauc 64 stun
dās, kustoties vienmērīgi.

Tad šīs vienmērīgās kustības ātrums būtu šāds:
s 3200 km km

v = — ; v = - -----—  = 50— . t 64 h h
Sis ātrums ir vilciena nevienmērīgas kustības vidējais ātrums.

jebVidējais ātrums :

1. Par kādu Situmu domā, runājot par vilciena vai automašīnas āt- 
■Ķ rumu? 2. Kā nosaka nevienmērīgas kustības vidējo ātrumu?

7. vingrinājums

1. Slidskrējējs J. Grišins 1963. gadā uzstādīja pasaules rekordu 
500 m distancē. Viņš noslidoja šo attālumu 39,5 sekundēs. Aprēķiniet 
vidējo ātrumu, ar kādu slidoja J. Grišins!

1975. gadā tajā pašā distancē pasaules rekordu uzstādīja padomju 
slidskrējējs J. Kuļikovs, noslidojot šo attālumu 37,0 sekundēs. Salī
dziniet J. Kuļikova un J. Grišina slidošanas vidējos ātrumus!

2. Slēpotājs, laizdamies lejup no kalna, 50 in noslēpo 6 sekundēs. 
Noslēpojis lejā no kalna, viņš vēl turpina slīdēt uz priekšu un 15 se
kundēs noslēpo 30 m, līdz pilnīgi apstājas. Aprēķiniet slēpotāja kus
tības vidējo ātrumu, tam laižoties lejup pa kalna slīpumu, kā arī visā 
kustības laikā!

18. Kustības ceļa un laika aprēķināšana

Ja ir zināms ķermeņa vienmērīgās kustības ātrums, var ap
rēķināt noteiktā laikā noieto ceļu. Pieņemsim, piemēram, ka vil

ciens brauc ar ātrumu 20 — . Tas nozīmē, ka katrā sekundē tass
nobrauc 20 m garu ceļu. Piecās sekundēs vilciens nobrauks pie

cas reizes garāku ceļu nekā 1 sekundē, t. i., 20— -5 s=100 m,s
bet 1 0  sekundēs — desmit reizes garaku ceļu, t. i., 2 0 — - 1 0  s =  
=  2 0 0  m utt.
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Lai aprēķinātu vienmērīgā kustībā veikto ceļu, ķermeņa āt 
rums jāreizina ar kustības laiku:

s  = vt

Ja ir zināms vienmērīga kustība veiktais ceļš un ātrums, tad 
var aprēķināt šīs kustības laiku.

Noteiksim, cik ilgā laikā gājējs, kura ātrums 1,5 noiet ceļu,
kas vienāds ar 3 km, t. i., 3000 m.

No formulas s — vt izriet, ka

Ievietojot šaja formula ceļa un ātrumā skaitliskas vērtības, 
aprēķina laiku:

3000 m = 2 0 0 0  s.

Nevienmērīgas kustības vidējo ātrumu aprēķina, pieņemot, ka 
kustība ir vienmērīga. Tāpēc, aprēķinot pēc vidējā ātruma ķer
meņa noieto ceļu, var izmantot vienmērīgas kustības ceļa aprēķi
nāšanas likumu. Tādējādi ceļš, ko ķermenis noiet nevienmērīgā 
kustībā, vienāds ar vidējā ātruma un laika reizinājumu, t. i.,

 ̂= Vvid f

Laiks, kas patērēts, lai noietu kādu ceļa gabalu nevienmērīga 
kustībā, vienāds ar dalījumu — ceļš dalīts ar vidējo ātrumu.

1. Ka noteikt ce|u, ko ķermenis noiet vienmērīgā kustībā, ja zināms 
kustības ātrums un laiks? Kā pēc vienmērīgā kustībā noietā ceļa un 
kustības ātruma aprēķināt šās kustības laiku? 2. Atbildiet uz šiem 
pašiem jautājumiem par nevienmērīgu kustību!
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8. vingrinājums

1. Atrodiet pēc 1. tabulas gājēja, slidskrējēja, vilciena ātrumu un 
aprēķiniet (galvā) ceļu, ko šie ķermeņi noiet 10 sekundēsl

2. Lidmašīna lido ar vidējo ātrumu 750 -5̂ 2- . Cik garu ceļu tā
h

nolido 6 stundās?

3. Cik ilgs laiks nepieciešams vilcienam un lidmašīnai, lai tie 
veiktu 4000 m garu ceļu? (So ķermeņu ātrumi norādīti 1, tabulā.)

4. 29. zīmējumā attēlots vienmērīgas kustības ceļa grafiks. Sājā 
grafikā Os — noietā ceļa ass, Ot — laika ass. Nosakiet pēc šā gra
fika ceļu, kas noiets 10 stundās, un kustības laiku!

5. 30. zīmējumā attēlots divu vienmērīgu kustību /  un / /  ceļu 
grafiki. Nosakiet pēc šiem grafikiem, kurai no šim kustībām ir lie
lāks ātrums! Atbildi izskaidrojiet!
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6. 31. zīmējumā dots ķermeņa vienmērīgas kustības ātruma gra
fiks. Cik liels ir ķermeņa kustības ātrums? Cik garu ce|u ķermenis 
noiet 5 sekundēs?

19. Inerce

Mūsu ikdienas pieredze rāda, ka ķermeņa ātrums var mainī
ties tikai tad, ja uz ķermeni darbojas cits ķermenis. Tā, piemē
ram, uz zemes esoša gumijas bumba sāk kustēties tikai tad, ja 
pret to atsitas cita bumba vai to pasper ar kāju. Turpretī, ja uz 
bumbu nedarbojas citi ķermeņi, tad bumba pati no sevis nemaina 
ātrumu, nesāk kustēties attiecībā pret Zemi.

Ķermeņa kustības ātruma samazināšanās un ķermeņa apstā
šanās arī nenotiek pati no sevis, bet to izraisa citu ķermeņu iedar
bība uz kustībā esošo ķermeni. Lodes ātrums samazinās, tai izejot 
cauri dēlim, t. i., dēlim iedarbojoties uz lodi. Ripojoša bumba ap
stājas tāpēc, ka tā ripojot beržas pret zemi.

Arī ātruma virziena maiņa notiek cita ķermeņa iedarbībā. Li
dojoša bumba maina virzienu, ja tā atsitas pret sienu vai to pasit 
ar roku. Ātri skrejošs cilvēks, skriedams apkārt stabam (32. zīm.), 
pieķeras pie tā ar roku.

Apskatīsim šādu mēģinājumu. Uz galda slīpi pret galda vir
smu uzlikts dēlis. Netālu no dē|a gala uz galda uzbērta kaudzīte 
smilšu. Uz slīpā dēļa noliek ratiņus. Nobraukuši lejā pa dēli un 
nokļuvuši smiltīs, ratiņi drīz apstājas, jo tie ceļā sastapuši šķērsli 
(33. zīm. a). Tad izlīdzina smiltis uz galda un atkal ļauj ratiņiem 
ripot pa dēli lejup no iepriekšējā augstuma. Tagad ratiņi līdz 
apstāšanās brīdim nobrauc pa galdu lielāku attālumu (33. zīm. b).
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Ja smiltis novāc pavisam, tad ratiņi līdz apstāšanās brīdim no
brauc vēl lielāku attālumu (33. zīm. c). Tātad, jo mazāk šķēršļu 
ratiņiem ceļā, jo ilgāk turpinās to kustība un tā tuvāka vienmē
rīgai kustībai.

Kā kustētos ķermenis, ja tam ceļā nebūtu nekādu šķēršļu? 
Atbildi uz šo jautājumu deva ievērojamais itāliešu zinātnieks 
G. G a 1 i 1 e j s: ja uz ķermeni nedarbojas citi ķermeņi, tad šis 
ķermenis vai nu atrodas miera stāvokli, vai ari kustas vienmērīgi 
taisnā virzienā. Abos gadījumos ķermeņa ātrums nemainās.

Parādību, ka ķermenis saglabā savu ātrumu, ja uz to nedarbojas 
citi ķermeņi, sauc par inerci1.

Inerces dēļ kustas no ieroča stobra izlidojusi lode, jo pulvera 
sadegšanas gāzu iedarbība uz lodi izbeigusies jau pirms lodes

a

c
32. zīm. 33. zīm.

1 No latīņu valodas vārda inertia — nekustīgums, bezdarbīgums.
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Galileo Galilejs (1564—1642) — itā
liešu fiziķis, astronoms. Galilejs at
klājis ķermeņu krišanas un svārsta 
svārstībās likumus. Viņš pirmais no
rādīja, ka pastāv inerce. Galilejs iz
gudrojis termoskopu — ierīci tempe
ratūras mērīšanai, pirmais lietojis te
leskopu astronomiskos pētījumos, at
klājis Jupitera pavadoņus, Saules 
plankumus un Venēras fāzes.

izlidošanas no stobra. Inerces dēļ kustas automašīna pēc motora 
izslēgšanas, hokeja ripa pēc uzsitiena ar nūju. Piemērs tam, ka 
kustība noris inerces dēj, ir gāzu molekulu kustība — katra gā
zes molekula laikā no vienas sadursmes līdz otrai kustas inerces 
dēļ vienmērīgi taisnā virzienā.

1. Nosauciet piemērus, kas rāda, ka ķermeņa kustības ātrums mainās 
X tikai cita ķermeņa iedarbībā! 2. Pastāstiet par mēģinājumu, kas rāda, 

kā mainās ķermeņa kustība, samazinoties šķēršju iedarbībai! 3. Kas 
izraisa kustības virziena maiņu? 4. Kā kustētos ķermenis, ja nebūtu 
nekādu šķēršļu ta kustībai? 5. Ko sauc par inerci?

20. inerce ikdienā un tehnikā

Ar ķermeņu inerci sastopamies ik dienas. Skrejošs cilvēks ne
var pēkšņi apstāties — viņš inerces dēļ vēl noskrien zināmu at
tālumu, pakāpeniski samazinot ātrumu. Kad autobuss vai vagons 
uzsāk kustību no pieturas, tad pasažiera kājas arī sāk kustēties, 
jo starp pēdām un grīdu pastāv berze. Turpretī pasažiera ķerme-
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nis inerces dēļ paliek miera stāvoklī. Tāpēc pasažieris atliecas 
virzienā, kas pretējs kustības virzienam (34. zīm. a). Un otrādi, 
transportlīdzeklim strauji apstājoties, pasažieris, turpinot kustē
ties, noliecas uz priekšu (34. zīm. b).

Ja, neizdarot bremzēšanu, izslēdz automašīnas dzinēju, auto
mašīna tūlīt neapstājas. Ceļu, ko šajā gadījumā nobrauc automa
šīna, līdz tā pilnīgi apstājas, sauc par brivo noskrējienu. Tā, pie
mēram, automašīna «Moskvič», kas brauc pa asfaltētu šoseju ar 

kmātrumu 50— , pēc dzinēja izslēgšanas vēl nobrauc 355 m, līdz
tā apstājas. Tas tad arī ir brīvais noskrējiens. Pat ja nobremzēs 
automašīnas riteņus, pārtraucot to griešanos, automašīna tomēr 
zināmu laiku kustēsies, riteņiem slīdot pa ceļu.

Ir ļoti bīstami šķērsot ceļu braucoša transportlīdzekļa priekšā, 
jo tas bremzējot nevar apstāties acumirklī.

1. Nosauciet piemērus, kur inerce izpaužas ikdienā un tehnika! 2. Kā
pēc braucošs vilciens, automašīna vai motocikls nevar acumirklī ap
staties pcc dzinēja izslēgšanas?

9. vingrinājums

1. 35. zīmējumā parādīts paņēmiens, kā uzdzīt āmuru uz kala. 
Izskaidrojiet šo paņēmienu!

2. Kāpēc reizēm cilvēks paklūpot vai paslīdot krīt? Kādā virzienā 
viņš krīt?

3. 36. zīmējumā parādīts, kā ēveles zobu var nostādīt vēlamajā 
stāvoklī. Kāpēc ēveles zobs ieiet dziļāk ēvelē, ja sit pa zoba galu, 
bet nāk no tās ārā, ja sit pa ēveles galu?

4. Kādā virzienā nosveras autobusa pasažieri, ja autobusu pa
griež al pa labi un b) pa kreisi? Ar ko tas izskaidrojams?

35. zīm. 36. zīm.
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21. Ķermeņu mijiedarbība

Vēlreiz pievērsīsimies parādībai, kuras rezultātā ķermenis 
maina savu ātrumu, piemēram, sāk kustēties.

37. zīmējumā a parādīti ratiņi, kam piestiprināta elastīga plāk
snīte. Plāksnīte ir saliekta un apsieta ar diegu. Ratiņi attiecībā 
pret galdu atrodas miera stāvoklī. Vai ratiņi sāks kustēties, ja 
elastīgā plāksnīte iztaisnosies? Lai iegūtu atbildi uz šo jautājumu, 
diegu pārdedzina. Plāksnīte strauji iztaisnojas, bet ratiņi paliek 
tajā pašā vietā (37. zīm. b).

Tagad tur, kur ratiņiem piestiprināta plāksnīte, noliksim vēl 
vienus tādus pašus ratiņus (38. zīm. a). Pēc diega pārdedzinā
šanas abi ratiņi sāk kustēties attiecībā pret galdu un pārvietojas 
pretējos virzienos (38. zīm. b). Kā jau to varēja paredzēt 
(sk. 19. §), lai mainītu ratiņu ātrumu, bija vajadzīgs otrs ķerme
nis — otri ratiņi.

Vēl redzējām, ka sāka kustēties arī otri ratiņi — abi ratiņi 
sāka kustēties attiecībā pret galdu, tie abi savstarpēji iedarbojās 
viens uz otru. Tātad ķermeņa iedarbība uz otru ķermeni nevar 
būt vienpusēja. Abi ķermeņi iedarbojas viens uz otru — notiek 
mijiedarbība. Tā, piemēram, lode pirms šāviena atrodas miera 
stāvoklī attiecībā pret šauteni. Šāviena laikā notikušās mijiedar
bības dēļ lode un šautene kustas uz pretējām pusēm. Šautene

37. zīm.

= a
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38. zīm.
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39. zīm. 40. zīm.

izdara atsitienu. Ja cilvēks, sēžot laivā, ar roku atgrūž no sevis 
otru laivu, tad notiek mijiedarbība un arī viņa laiva sāk kustē
ties (39. zīm.). Kad cilvēks no laivas lec uz krastu, laiva peld 
virzienā, kas pretējs lēciena virzienam (40. zīm.).

Tātad ķermeņu ātrums var mainīties tikai ķermeņu mijiedar
bībā.

V
1. Pastāstiet par mēģinājumiem, kas rāda, ka ķermeņi sak kustēties 
tikai mijiedarbībā! 2. Nosauciet piemērus, kas rāda, ka divu ķer
meņu mijiedarbībā mainās abu ķermeņu ātrums! 3. Pastāstiet, kāda ir 
divu ķermeņu mijiedarbība, šaujot ar šauteni!

22. Ķermeņa masa. Masas vienības

Ātrumi, ar kādiem miera stāvoklī esoši ķermeņi mijiedarbībā 
sāks kustēties, var ievērojami atšķirties viens no otra (lodes un 
šautenes ātrums) vai arī tie var būt gandrīz vienādi (cilvēka un 
nelielas laivas ātrums). Kā to var izskaidrot?

Novērosim vēlreiz, kā notiek ratiņu mijiedarbība, taču tagad 
mēģinājumā izmantosim dažādus ratiņus (41. zīm.). Pēc diega 
pārdedzināšanas ratiņi sāk kustēties uz pretējām pusēm ar da
žādiem ātrumiem. Tas notiek tāpēc, ka ratiņiem ir dažāda masa. 
Ratiņiem, kuri pēc mijiedarbības kustas ar mazāku ātrumu, ir 
lielāka masa. Ķermeņu ātrumus, kurus tie iegūst mijiedarbībā, var 
izmērīt. Pēc šiem ātrumiem var salīdzināt savstarpēji iedarbojošos 
ķermeņu masas. Tā, piemēram, divu ratiņu ātrums pirms mij
iedarbības vienāds ar nulli, bet pēc mijiedarbības vieniem rati-

cm cmniem kustības ātrums ir 2 0 ---- , otriem — 40 ----- . Tā kā vienus s
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ratiņu ātrums ir 2  reizes lielāks nekā otru ratiņu ātrums, tad otro 
ratiņu masa 2  reizes mazāka par pirmo ratiņu masu.

Ja ratiņu ātrumi pēc mijiedarbības ir vienādi, tad vienādas 
arī to masas. So gadījumu novērojām mēģinājumā ar vienādiem 
ratiņiem (sk. 38. zīm.).

Kad cilvēks lec no laivas uz krastu, tad notiek laivas un cil
vēka mijiedarbība. Laiva iegūst ātrumu, kas vērsts pretēji cilvēka 
lēciena virzienam (sk. 40. zīm.). Ja laivas masa lielāka par cil
vēka masu, tad tās ātrums būs mazāks par cilvēka lēciena ātrumu. 
Ja laivas masa un cilvēka masa ir vienādas, tad arī to ātrumi 
pēc mijiedarbības būs vienādi.

Apskatot ķermeņu mijiedarbību, iepazināmies ar īpašu fizikālu 
lielumu, ko sauc par ķermeņa masu. Masas jēdziena būtība tiks 
noskaidrota, tālāk mācoties fiziku. Tagad tikai jāiegaumē, ka 
ikvienam ķermenim — cilvēkam, galdam, Zemei, ūdens pilie
nam — ir masa un ka ķermeņu masas var salīdzināt pēc ātru
miem, ko ķermeņi, kas atradušies miera stāvoklī, ieguvuši mij
iedarbībā.

Par masas vienību pieņemts kilograms (kg).
Kilograms ir etalona (rūpīgi izgatavota parauga) masa. Eta

lons izliets no divu metālu — platīna un irīdija sakausējuma. 
Starptautiskais kilograma etalons (42. zīm.) tiek uzglabāts 
Francijas pilsētā Sevrā, kas atrodas Parīzes tuvumā. Pēc masas 
etalona ar lielu precizitāti izgatavotas kopijas dažādām valstīm.

Praksē lieto ari masas vienības, kas ir lielākas vai mazākas 
par kilogramu: tonnu (t), gramu (g), miligramu (mg).

1 t = 1000 kg; 1 g = 0,001 kg; 1 mg = 0,000001 kg.
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Mūsdienu fizikā ir izstrādātas precīzas mērīšanas metodes, 
pēc kurām iespējams ar lielu precizitāti noteikt vismazāko vielas 
daļiņu — molekulu izmērus un masu. Tagad noteikta visu vielu 
molekulu masa. Vismazākā masa ir ūdeņraža molekulai. Tās

masa ir 0,0000000000000000000000033 g jeb g- Ja ar smaili
noasināta zīmuļa galiņu uz papīra atzīmē punktu, tad grafīta 
masa, kas nokļūst uz papīra, būs miljoniem reižu lielāka par šīs 
molekulas masu.

Dzīvsudraba molekulas masa ir 100 reižu, skābekļa molekulas 
masa — 16 reižu, bet ūdens molekulas masa — 9 reizes lielāka 
par ūdeņraža molekulas masu.

1. Pastāstiet par mēģinājumu, kurā norisinās divu dažādu ratiņu mij
iedarbība! 2. Kuram no šiem ratiņiem piemīt lielākā masa? 3. No
sauciet piemēru, no kura redzams, kā salīdzina ķermeņu masas pēc to 
iegūtajiem ātrumiem! 4. Kas pieņemts par masas vienību? 5. Kādas 
vēl masas vienības jūs zināt?

10. vingrinājums

t. Kāpēc neliela laiva, cilvēkam lecot no tās, aizpeld pretēji lē
ciena virzienam gandrīz ar lādu pašu ātrumu, ar kādu lec cilvēks?

2. Šaujot šautene cieši jāpiespiež pie pleca. Kāpēc tad atsitiena 
ātrums stipri samazinās?

3. Izgatavojot medību patronas, ņem vērā bises masu — vieglām 
bisēm liek mazāku lādiņu, smagam bisēm — lielāku. Izskaidrojiet to!

4. Cilvēks izlēca no mierā stāvošās laivas ar ātrumu 5 — , bet
s

laiva ieguva alrumu 0,5— , Cik reižu laivas masa lielāka par cil- 
s

vēka masu?

23. Ķermeņu masas noteikšana, izmantojot svarus

Jau esam uzzinājuši, ka, salīdzinot ātrumus, ko miera stāvoklī 
esoši ķermeņi iegūst mijiedarbībā, var noteikt, cik reižu viena 
ķermeņa masa ir lielāka par otra ķermeņa masu. Ar šo paņēmienu 
var arī izmērīt ķermeņa masu, ja zināma otra mijiedarbībā esoša 
ķermeņa masa.

Taču ir vēl cits, daudz vienkāršāks ķermeņa masas noteikša
nas paņēmiens, — izmantojot svarus.
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43. zīm. 44. zim.

Skolas svari (43. zīm.) sastāv no stienīša, kas var brīvi griez
ties ap punktu, kurš atrodas stienīša vidū. Pie stienīša galiem 
piekārti svaru kausi.

2 1 . paragrāfā konstatējām, ka ratiņu masas ir vienādas 
(sk. 38. zīm.), jo mijiedarbībā tie ieguvuši vienādus ātrumus. Uz
liksim šos ratiņus uz svaru kausiem. Svari būs līdzsvarā. Tātad 
svaru līdzsvara gadījumā uz svaru kausiem esošo ķermeņu ma
sas ir vienādas.

Uz to pamatojas ķermeņu masas noteikšana ar svariem. Uz 
viena svaru kausa novieto ķermeni, kura masa jānosaka, bet uz 
otra — atsvarus, kuru masa ir zināma un atzīmēta uz tiem. At
svarus izraugās tā, lai svarus nolīdzsvarotu. Tad aprēķina ķer
meni līdzsvarojošo atsvaru kopējo masu. Ķermeņa masa vienāda 
ar šo atsvaru masu.

Svēršanai izmanto speciālu atsvaru komplektu, kurā ietilpst 
dažādas masas atsvari. 44. zīmējumā attēlots šāds skolas svariem 
paredzēts atsvaru komplekts. Tajā ietilpst 9 atsvari ar masu 100, 
50, 20, 20, 10, 5, 2, 2 un 1 g. Izmantojot šos atsvarus, var iegūt 
jebkuru masu no 1 līdz 2 1 0  g.

Atsvarus, kuru masa mazāka par 1 gramu, izgatavo no alumī
nija plāksnītēm ar masu 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20 un 10 mg.

Ar speciāliem svariem var noteikt arī lielākas masas, piemē
ram, automašīnas «Volga» masu, kas vienāda ar 1885 kg (kopā 
ar visiem pasažieriem), kā ari tik mazas masas kā oda masa, kas 
vienāda ar 1 mg.
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1. Kāds ir svaru līdzsvara nosacījums? 2. Kā noteikt ķermeņa masu, 
izmantojot svarus un atsvaru komplektu? 3. Kādi atsvari ietilpst sko
las svaru atsvaru komplektā?V

11. vingrinājums

Kā var pierādīt, neizmantojot svarus, ka divu biljarda bumbiņu 
masas ir vienādas? Kā to var pārbaudīt, izmantojot svarus?

24. Vielas blīvums

Ķermeņi, kuri izgatavoti no dažādām vielām un kuriem ir vie
nāda masa, ieņem dažādus tilpumus. Ņemsim divus vienādas ma
sas cilindrus, no kuriem viens izgatavots no svina, otrs — no 
alumīnija (45. zīm. a). Tad redzams, ka alumīnija cilindra til
pums gandrīz četras reizes lielāks par svina cilindra tilpumu. 
Dzelzs sija ar masu 1 t ieņem 0,13 m3  lielu tilpumu, bet 1 t le
dus — 1,1 m3, t. i., gandrīz 9 reizes lielāku tilpumu (45. zīm. b).

No šiem piemēriem redzams, ka 1 m3 dažādu vielu ir dažāda 
masa.

Vielas atšķiras cita no citas ar blīvumu.
Blīvums norāda, cik liela masa ir 1 m3 vielas. Tā, piemēram, 

1 m3 dzelzs masa vienāda ar 7800 kg. Tātad dzelzs blīvums ir 
7800 kg uz 1 m3.

P i e m ē r s .  2 m3 ledus masa ir 1800 kg. Jānosaka ledus blī
vums, t. i., 1 m3 ledus masa.

Ja 2 m3 ledus masa ir 1800 kg, tad 1 m3 ledus masa ir 2 rei
zes mazāka, t. i., 1800 kg : 2 = 900 kg. Tātad ledus blīvums ir 
900 kg uz 1 m3.

No šī piemēra izriet, ka tad, ja zināma ķermeņa masa un til
pums, var aprēķināt blīvumu.

a
45. zīm.

b
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Lai noteiktu vielas blivumu, ķermeņa masa jadala ar tā til
pumu.

Blīvums = mesa
tilpums

Apzīmēsim lielumus ar burtiem: p — vielas blīvums (p — 
grieķu burts ro), m — ķermeņa masa, V — tā tilpums. Tad likumu 
par to, kā aprēķina vielas blīvumu, var uzrakstīt formulas veidā:

ļ(ff
Vielas blīvuma vienība ir t — .mJ
Tātad dzelzs blīvums ir 7 8 0 0 -^ ,  bet ledus blīvums 900-^-.m3 m3

Vielas blīvumu izsaka arī gramos uz kubikcentimetru —
nr

1  ̂ 3 (46. zīm.). Izteiksim, piemēram, dzelzs blīvumu, kas vie-
ļ<g

nāds ar 7800—5 -, šajās vienības. Tāpēc pārvērtīsim kilogramus
gramos, bet kubikmetrus — kubikcentimetros: 7800 kg =
= 7 800 000 g; 1 m3= l  000 000 cm3.

Izdalot masu ar tilpumu, aprēķinām dzelzs blīvumu:

7800000 g g
1 0 0 0  0 0 0  cm3 ’ cm3

Vienas un tas pašas vielas blīvums cieta, šķidrā un gāzveida
Kofstāvoklī ir dažāds. Ta, piemēram, ledus blīvums ir 900—77- , ūdensm3

blīvums — 1 0 0 0 — -, bet ūdens tvaika blīvums — 0,590m3 m3

Ūdens Dz īv sudrabs  D ze lz s

0.0013-^-cm3

G a is s

46. zilti.

46



Dažu cietu ķermeņu blīvums
2. tabula

Ciets ķerm en is
« f ê l » (A )

Osmijs 2 2  5 0 0 2 2 ,5
Irīdijs 2 2  4 0 0 2 2 ,4
Platīns 21 5 0 0 2 1 ,5

Zelts 19 3 0 0 19 ,3
Svins 11 3 0 0 11 ,3

Sudrabs 10 5 0 0 10,5
Varš 8 9 0 0 8 ,9
Misiņš 8 5 0 0 8 ,5

Tērauds, dzelzs 7 8 0 0 7 ,8
Alva 7 3 0 0 7 ,3
Cinks 7 1 0 0 7,1
Čuguns 7 0 0 0 7 ,0
Alumīnijs 2 7 0 0 2 ,7
Marmors 2 7 0 0 2 ,7

C iets ķerm enis
» ( S ) » ( A I

Granīts 2 6 0 0 2 ,6
Stikls 2 5 0 0 2 ,5
Porcelāns 2 3 0 0 2 ,3
Betons 2 2 0 0 2 ,2
Ķieģelis 1 6 0 0 , . .  1400 1 , 6 . . .  1,4
Organiskais

stikls
1200 1,2

Kaprons 110 0 U
Polietilēns 9 4 0 0 ,9
Parafīns 9 0 0 0 ,9
Ledus 9 0 0 0 ,9
Ozols (sauss) 8 0 0 0 ,8
Priede (sausa) 4 4 0 0 ,4
Korķis 2 4 0 0 ,2
Porolons 2 0 0 . . . 6 0 0 0 ,2  . . . 0 ,6

3. tabula 4
Dažu šķidrumu blīvums

Š ķ id rum s »(£) » (*) Š ķ id ru m s »($)

Dzīvsudrabs 13 600 13,6 Nafta 800 0,80
Sērskābe 1800 1,8 Acetons 790 0,79
Odens (jūras) 1030 1,03 Ēteris 710 0,71
Ūdens (tīrs) 1000 1,00 Benzīns 710 0,71
Medus 1350 1,35 Alva (šķidra, 6800 6,80
Mašīneļļa 900 0,90 / = 400 °C)
Petroleja 800 0,80 Gaiss (šķidrs, 960 0,96
Spirts 800 0,80 /= -1 9 4  °C)

4. tabula
Dažu gāzu blīvums

G āze
» f ê l " ( A )

Hlors 3 ,2 1 0 0 ,0 0 3 2 1
Oglekļa(IV) ok- 1,980 0 ,0 0 1 9 8

sīds (oglekļa 
dioksīds) 

Skābeklis 1 ,430 0,00143
Gaiss (0°C) 1,290 0,00129
Slāpcklis 1,250 0,00125

Gāze p / mV ma / 1 cm '/

Oglekļa (11) 1,250 0,00125
oksīds (tvana 
gāze)

ūdens tvaiks 0,590 0,00059
(100 °C) 

Ūdeņradis 0,090 0,00009
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1. Ko parāda vielas blīvums? 2. Uzrakstiet, cik liels ir dzelzs blīvums! 
Ko izsaka uzrakstītais skaitlis? 3. Kā aprēķina vielas blīvumu? 4. Kā

izteikt blīvumu vienībā — , ja tas dots vienībā JitĻ ?
cm3 m3

12. vingrinājums

1. Retmetāla osmija blīvums ir 22 500 . Ko nozīmē šis
m3

skaitlis?
2. Trim kubiem — marmora, ledus un misiņa kubam ir vienāds 

tilpums. Kuram no tiem ir vislielākā masa, kuram — vismazākā?

3. Kuram no diviem ķermeņiem (katra ķermeņa masa 2 kg) ir 
lielāks tilpums — porcelāna vai dzelzs ķermenim? Ar ko tas izskaid
rojams?

4. Visvieglākais koks ir balza. Tā koksnes 100 cm3 masa ir 20 g.
Aprēķiniet balzas koksnes blīvumu vienībās — un -iiS. ļ 

r  ’ cm3 in3

U z d e v u m s

Paņemiet ziepju gabaliņu, kuram ir taisnstūra veids un uz kura 
uzrakstīta tā masa. Aprēķiniet ziepju blīvumu!

25. Ķermeņa masas un tilpuma aprēķināšana pēc tā blīvuma

Praktiskām vajadzībām ļoti svarīgi zināt vielu blīvumu. Inže
nieris, konstruēdams mašīnu, pēc mašīnas izgatavošanā izmanto
jamo materiālu blīvuma un tilpuma var jau iepriekš aprēķināt 
mašīnas masu. Pirms ēkas celšanas var aprēķināt tās masu un 
tādējādi noteikt, cik daudz celtniecības materiālu būs nepiecie
šams.

Pieņemsim, ka jāaprēķina benzīna masa dzelzceļa cisterna, 
kuras tilpums 50 m3. No 3. tabulas atrodam benzīna blīvumu.

ķer
Tas vienāds ar 710-%- . Tatad 1 m3  benzīna masa ir 710 kg, bet rn3

50 m3 benzīna masa ir 50 reižu lielāka nekā 1 m3  masa, t. i., 
710 kg-50 = 35 500 kg =  35,5 t.

Tātad, lai aprēķinātu ķermeņa masu pēc tā blīvuma un til
puma, blīvums jāreizina ar tilpumu.

Masa - blīvums x tilpums
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Ja ķermeņa masa ir zināma, tad pēc tās vielas blīvuma, no 
kuras izgatavots ķermenis, var noteikt tā tilpumu. Šāda tilpuma 
aprēķināšanas metode ir visērtākā, piemēram, tad, ja ķermenim 
ir neregulāra forma un tāpēc tā tilpumu nevar noteikt, mērot ar 
lineālu.

P i e m ē r s .  Granīta bluķa masa ir 6,5 t, granīta blīvums 

2600-^- . Cik liels ir granīta bluķa tilpums?
Kā zināms, m — pV. Dotajā gadījumā šajā formulā nezināms 

lielums ir tilpums, kuru var viegli aprēķināt:

6500 kg

2600 ^  
nr

= 2,5 m3.

1. Kā var aprēķināt ķermeņa masu pēc tā blīvuma un tilpuma?
2. Kā var aprēķina! ķermeņa tilpumu pēc tā blīvuma un masas?

13. vingrinājums

1. Nosakiet 10 l ūdens, benzīna un dzīvsudraba masu!
2. Cik liela masa ir 100 cm3 svina? Vai 100 cm3 svina skrošu ir 

tikpat liela masa? Kā to var izskaidrot?
3. Cik liela masa ir petrolejai, kas ietilpst pieclitru pudelē?

26. Vielas blīvuma noteikšana pēc molekulas masas un molekulu 
skaita tilpuma vienībā

Visas vielas sastāv no molekulām. Tāpēc ikviena ķermeņa 
masa ir tā molekulu masu summa, līdzīgi kā, piemēram, zirņu 
tūtiņas masu veido visu tutiņā esošo zirņu kopēja masa. Zirņu 
masu nav grūti noteikt — tūtiņa ar zirņiem tikai jānosver. Taču, 
ja visi zirņi būtu vienādi, tad zirņu masu varētu noteikt, viena 
zirņa masu reizinot ar zirņu skaitu tūtiņā.

Tīras vielas molekulas ir vienādas. Tāpēc, piemēram, ūdens 
piliena masa vienāda ar vienas ūdens molekulas masas un ūdens 
pilienā esošo molekulu skaita reizinājumu.
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Vielas blīvums norada, cik liela ir šīs vielas 1 m1 * 3 masa. Tā,

piemēram, gāzveida skābekļa masa ir 1,43-^- . So skaitli var
iegūt, vienas skābekļa molekulas masu reizinot ar molekulu 
skaitu 1 m3 tā tilpuma.

Vielas blīvums vienāds ar šās vielas vienas molekulas masas 
un tilpuma vienībā esošo molekulu skaita reizinājumu.

Protams, vielu blīvumu praktiski nenosaka šādā veidā. Sim 
nolūkam izmanto ērtāku paņēmienu — vielas blīvumu aprēķina 
pēc ķermeņa masas un tā tilpuma. Taču, ja zināms vielas blī
vums un vienas molekulas masa, var aprēķināt molekulu skaitu 
1 m3 vielas; pēc citas metodes to nav iespējams aprēķināt. Lai 
aprēķinātu molekulu skaitu 1 m3  vielas, vielas blīvums jādala ar 
vielas vienas molekulas masu; molekulas masu nosaka eksperi
mentāli.

Pēc šīs metodes, piemēram, aprēķināts, ka 1 m3 tīra ūdens ir 
3,34-102 8 molekulu, bet 1 m3  skābekļa — 2,7-102 5 molekulu. Sie 
skaitļi ir tik milzīgi, ka, protams, molekulas tieši saskaitīt nav 
iespējams. Ja no 1 m3  skābekļa katru sekundi izvadītu 1 miljonu 
molekulu, tad visu molekulu izvadīšanai vajadzētu 900 miljardus 
gadu.

2. . . .  4. tabulā norādīti dažu cietu ķermeņu, šķidrumu un 
gāzu blīvumi. Iepazīstieties ar šīm tabulām un pievērsiet uzma
nību tam, ka gāzu blīvumi stipri atšķiras no cietu ķermeņu un 
šķidrumu blīvumiem.

ļ̂ cr
Gāzveida skābekļa blīvums ir 1,43 . No šis gāzes, to stipri

atdzesējot un saspiežot, iegūst šķidru skābekli, kura blīvums
ļ<nr

1140^- . 'Gan gāzveida skābeklis, gan šķidrais skabeklis sastav
no vienādām molekulām — no skābekļa molekulām. Taču kāpēc to 
blīvumi tik stipri (gandrīz 1000 reižu) atšķiras? Atcerēsimies 
(sk. 13. §), ka gāzēs molekulas atrodas lielākos attālumos cita no 
citas nekā šķidrumos. Tāpēc 1 kubikmetrā gāzes molekulu skaits 
ir mazāks nekā 1 kubikmetrā šķidruma.

1. Kā var noteikt vielas blīvumu pēc molekulas masas un molekulu
f  skaita 1 kubikmetrā? 2. Kāpēc gāzu blīvumi ir mazāki par šķidrumu

un cietu ķermeņu blīvumiem? 3. Kas jāzina, lai varētu noteikt mole
kulu skaitu 1 m3 vielas?
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14. vingrinājums

1. Odens blīvums 100°C temperatūrā ir 950 tE ,  bet ūdensm3

tvaika maksimālais blīvums tajā pašā temperatūrā ir 0 ,590^-. Arm3
ko izskaidrojama atšķirība starp ūdens un ūdens tvaika blīvumiem?

2. Gāzveida ūdeņraža blīvums ir 0,09 ķg
m3

bet cieta ūdeņraža

blīvums ir 80 ^4- . Kāds ir šīs atšķirības cēlonis? m3

3. Kāpēc saspiestas gāzes blīvums ir lielāks par nesaspiestas 
gāzes blīvumu?

4. Pārbaudief, vai tiešām 1 m3 ūdens atrodas 3,34 • 1023 mole

kulu! Vienas ūdens molekulas masa ir 2,99
]026 kg-

27. Spēks

Inerce un ķermeņu mijiedarbība, kas apskatītas 19. un 21. pa
ragrāfā, rāda, ka jebkura ķermeņa kustības ātrumu var mainīt 
tikai tad, ja uz ķermeni iedarbojas citi ķermeņi. Šo secinājumu vēl 
pierādīsim ar citiem piemēriem.

Ja grūž vagoneti (47. zīm.), tā sāk kustēties. Šajā gadījumā 
vagonetes ātrums mainās cilvēka rokas iedarbībā.

Dzelzs gabals, kas atrodas uz ūdenī ielikta korķa, kopā ar 
korķi sāk pārvietoties, ja tam tuvina magnētu (48. zīm.). Šajā 
gadījumā magnēts ir tas ķermenis, kas maina dzelzs gabala un 
korķa gabala kustības ātrumu.

Ja uz lodi iedarbojas ar roku (49. zīm. a), atspere tiek sa
spiesta, t. i., tās gals pārvietojas. Saspiestā atspere, atgūstot 
iepriekšējo stāvokli, pastumj lodi (49. zīm. b). Vispirms cilvēka 
roka bija tas ķermenis, kas iedarbojās, — roka lika kustēties lo
dei un atsperes galam. Pēc tam lode sāka kustēties, t. i., mainīja 
savu ātrumu saspiestās atsperes iedarbībā.

47. zīm.

b

49. zīm.
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50. zīm. 51. zīm.

Ar roku vai raketi var apturēt lidojošu bumbu vai mainīt tās 
kustības virzienu.

Visos minētajos piemēros ķermenis cita ķermeņa iedarbībā sāk 
kustēties, apstājas vai maina savas kustības virzienu. Citiem vār
diem sakot, visos šajos piemēros ķermeņa ātrums mainās, ja uz 
ķermeni iedarbojas citi ķermeņi.

Fizikā bieži vien nenorāda, kurš ķermenis un kā iedarbojas uz 
doto ķermeni, bet saka, ka uz ķermeni darbojas spēks vai ka ķer
menim pielikts spēks. Spēks ir kustības ātruma maiņas cēlonis.

Spēka iedarbībā var mainīties ne tikai visa ķermeņa ātrums, 
bet arī tā atsevišķu da|u ātrums. Tā notiek, piemēram, ja sit pa 
gumijas bumbu ar raketi. Bumbas atsevišķas daļas pārvietojas 
dažādi, tāpēc bumba tiek saspiesta, tā deformējas (maina savu 
formu) (50. zīm.). Dēlis, uz kura apsēžas cilvēks (51. zīm.), de
formējas tādēļ, ka dēļa vidusdaļa pārvietojas par lielāku attālumu 
nekā tā gali.

Lai mainītu dažādu ķermeņu ātrumu par vienādu lielumu, ne
pieciešami dažādi spēki. Grūtāk izkustināt no vietas automašīnu 
nekā motociklu. Citiem vārdiem sakot, automašīnas iekustināšanai 
vajadzīgs lielāks spēks nekā motocikla iekustināšanai. Tātad 
spēka skaitliskā vērtība var būt lielāka vai mazāka. Spēks ir fizi
kāls lielums. Spēkam tāpat kā ātrumam ir noteikts virziens.

1. Kā izpaužas viena ķermeņa iedarbība uz olru ķermeni? 2. Nosau- 
ļ  ciet piemērus, kas rāda, ka ķermeņa ātrums mainās, ja cits ķermenis 

darbojas uz to! 3. Kas ir spēks? 4. Kāpēc mainās ķermeņa forma, ja 
uz to darbojas spēks?

28. Gravitācija. Smaguma spēks

Novērosim, kā lido bumba, kas izsviesta horizontālā virzienā 
(52. zīm.). Bumbas kustība nav vienmērīga taisnvirziena kustība, 
tās kustības trajektorija ir likne. No Zemes palaists māķslīgais
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pavadonis lido nevis taisnā virzienā, bet apkārt Zemei (53. zīm.). 
Tātad uz šiem ķermeņiem darbojas spēks — tas ir Zemes pievil
kšanas spēks. Zemes pievilkšanas spēka dēļ lejup krīt ķermeņi 
(54. zīm.), kas pacelti virs Zemes un tad palaisti vajā, kā arī 
upēs plūst ūdens. Cilvēks palēcies atkal nonāk uz Zemes, jo Zeme 
viņu pievelk.

Zeme pievelk visus ķermeņus, kas atrodas uz tās vai tās tu
vumā: cilvēkus, ūdeni jūrās, okeānos un upēs, ēkas, Mēnesi, Ze
mes pavadoņus u. c. Savukārt šie ķermeņi pievelk arī Zemi. Tā, 
piemēram, Mēnesim pievelkot Zemi, uz Zemes rodas paisumi un 
bēgumi — okeānos un jūrās divas reizes diennaktī milzīgas ūdens 
masas paceļas par daudziem metriem. Zemi un citas planētas, kas 
riņķo apkārt Saulei, pievelk Saule un tās pievelkas arī savā starpā. 
Savstarpēji pievelkas arī visi ķermeņi, kas atrodas uz Zemes. 
Tāpēc visu Visumā esošo ķermeņu savstarpējo pievilkšanos sauc 
par vispasaules gravitāciju.

Cilvēku dzīvē sevišķi svarīga nozīme ir spēkam, ar kādu 
Zeme — planēta, uz kuras mēs dzīvojam, — pievelk ķermeņus.

Spēku, ar kādu Zeme pievelk ķermeni noteiktā vietā, sauc par 
smaguma spēku.

Mēģinājumos noteikts, ka smaguma spēks ir tieši proporcio
nāls ķermeņa masai. Cik reižu viena ķermeņa masa lielāka par 
otra ķermeņa masu, tik reižu arī smaguma spēks, kas darbojas 
uz pirmo ķermeni, lielāks par smaguma spēku, kas darbojas uz 
otro ķermeni.

Tāpēc arī par ķermeni, kuram ir lielāka masa, saka, ka tas ir 
smagāks. Par ķermeņiem, kuriem ir atšķirīga masa, saka, ka 
viens no tiem ir smagāks, otrs — vieglāks. Šādi vārdos izsaka

52. zīm. 53. zīm, 54. zīm.
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sakarību starp smaguma spēku un ķermeņa masu. Ja ķermeņu 
masas ir vienādas, tad vienādi ari smaguma spēki, kas uz tiem 
darbojas.

1. Kāpēc akmens, kas izsviests horizontāli, nelido taisnā virzienā?
2. Kāds spēks saista ķermeņus pie Zemes virsmas? 3. Ko satic par 
smaguma spēku? Kāda sakarība ir starp smaguma spēku un ķermeņa 
masu?

29*. Elastības spēks. Ķermeņa svars

Kā jau noskaidrojām (sk. 28. §), uz visiem ķermeņiem, kas 
atrodas uz Zemes, darbojas smaguma spēks. Smaguma spēks ir 
par iemeslu tam, kāpēc neatbalstīti vai nepiekārti ķermeņi krīt 
virzienā uz Zemi. Smaguma spēka iedarbībā virzienā uz Zemi 
krīt, piemēram, lietus pilieni, sniegpārsliņas, no zariem atrāvušās 
lapas. Kad sniegs sagulis uz jumta, uz to tāpat darbojas sma
guma spēks, lai gan sniegs nekrīt, bet atrodas miera stāvokli.

Noskaidrosim, kāpēc miera stāvoklī atrodas ķermeņi, kas no
vietoti uz balsta vai pakārti diegā.

55. zīmējumā a attēlots dēlis, kas novietots horizontāli uz di
viem balstiem. Ja dēja vidū uzliek atsvaru, tad smaguma spēka 
iedarbībā atsvars kopā ar dēli zināmu laiku kustas virzienā uz 
leju, izliecot dēli, bet pēc tam apstājas (55. zīm. b).

Kāpēc šī kustība izbeidzas? Tās izbeigšanos var izskaidrot 
tikai ar to, ka līdz ar smaguma spēku, kas vērsts lejup, uz atsvaru 
darbojas vēl cits spēks, kas vērsts augšup.

Kur rodas šis otrs spēks? Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, 
apskatīsim, kas notiek ar dēli, tam pārvietojoties lejup. Kustoties 
lejup, dēlis (vai jebkurš cils balsts, 55. zīm. b) izliecas — defor
mējas. Vienlaikus rodas spēks, ar kuru balsts (šajā piemērā 
dēlis) sāk darboties uz ķermeni, kas atrodas uz tā. Sis spēks 
vērsts augšup, tātad virzienā, kas pretējs smaguma spēka vir
zienam. So spēku sauc par elastības spēku. Jo vairāk izliecas 
balsts, jo lielāks elastības spēks. Kad elastības spēks kļūst vie
nāds ar smaguma spēku, kas darbojas uz ķermeni, balsta un ķer
meņa kustība izbeidzas.

56. zīmējumā attēlota atspere, kura kravas iedarbībā tiek sa
spiesta. Ja ķermenis ir pakārts, tad piekare (diegs, aukla, stieple 
u. c.) izstiepjas. Piekarē, tāpat kā balstā, rodas elastības spēks.
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Jo vairāk piekare tiek izstiepta, jo šis spēks ir lielāks. Ja elastī
bas spēks kļūst vienāds ar smaguma spēku, diega izstiepšanās 
izbeidzas.

Kad ķermeni uzliek uz balsta, tad deformējas ne tikai balsts, 
bet ari ķermenis, kuru pievelk Zeme. Deformētais saspiestais ķer
menis spiež uz balstu. Tieši tāpat norisinās tad, kad ķermenis 
ir pakārts. Tad deformējas ne tikai piekare, bet arī pats ķermenis. 
Deformētais (izstieptais) ķermenis deformē (izstiepj) piekari 
(57. zīm.).

Spēku, ar kuru ķermenis Ze
mes pievilkšanas spēka iedarbībā 
spiež uz balstu vai nostiepj pie
kari, sauc par ķermeņa svaru.

Jāprot atšķirt smaguma 
spēku, kas darbojas uz ķermeni, 
no ķermeņa svara. Smaguma 
spēks darbojas uz pašu ķermeni, 
turpretī šī ķermeņa svars dar
bojas uz balstu vai piekari (sk.
57. un 62. zīm.).

^■v I. Kā izpaužas smaguma
X spēka iedarbība uz ķermeni?

2. Kādu spēku sauc par elas
tības spēku? 3. Ko sauc par 
ķermeņa svaru? 4. Ar ko at
šķiras ķermeņa svars no 
smaguma spēka, kas darbo
jas uz ķermeni?

ļ§
57. zīm.



Izaks Ņūtons (1643—1727) — angļu 
fiziķis un matemātiķis. Viņš atklājis 
ķermeņu kustības un gravitācijas pa
matlikumus, atklājis un izpētījis dau
dzas svarīgas gaismas īpašības, izstrā
dājis augstākās matemātikas daudzas 
svarīgākās nodaļas.

30*. Spēka vienības. Sakarība starp smaguma spēku un ķermeņa
masu

Spēks ir fizikāls lielums. To var izmērīt, t. i., salīdzināt ar 
spēku, kas pieņemts par vienību.

Kā zināms, dažādu lielumu mērīšanai vienības izvēlas nosa
cīti. Tādējādi par spēka vienību var pieņemt jebkuru spēku, pie
mēram, noteiktas atsperes elastības spēku, kura izstiepta no
teikta garumā. Par spēka vienību var pieņemt arī smaguma spēku, 
kas darbojas uz kaut kādu ķermeni.

Pēc starptautiskās vienošanās par spēka vienību pieņemts 
1 ņūtons. Tas ir tāds spēks, kas ķermenim, kura masa I kg, 1 se

kundē maina ātrumu par 1— .s
Spēka vienībai nosaukums ņūtons dots par godu slavenajam 

angļu fiziķim ī. Ņ ū t o n a m ,  kurš atklāja vispasaules gravitāci
jas likumu.

Spēka vienības ņūtona saīsinātais apzīmējums ir N.
Izmanto arī lielāku spēka vienību — kiloņūtonu (kN). Tādē

jādi 1 kN = 1000 N.
1 N aptuveni vienāds ar smaguma spēku, kas darbojas uz

ķermeni, kura masa 0,1 kg jeb, precīzāk, 7 -^- kg. Jāievēro, ka9,o
smaguma spēks, kas darbojas uz ķermeni, ir atkarīgs no vietas 
ģeogrāfiskā platuma, kurā dotais ķermenis atrodas. Tāpēc sma

guma spēks, kas darbojas uz ķermeni ar masu kg, vienāds
9,o

ar 1 N tikai noteiktā ģeogrāfiskā platumā, tieši tajā platumā, kur 
atrodas Francijas pilsēta Sevra, kurā uzglabā masas etalonu.
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Kā, izmantojot spēka vienību 1 N, aprēķināt smaguma spēku, 
kas darbojas uz jebkuras masas ķermeni?

Kā zināms, smaguma spēks ir jo lielāks, jo lielāka ir ķermeņa 
masa. Tā kā 1 N ir smaguma spēks, kas darbojas uz ķermeni ar

masu kg, tad no tā izriet, ka uz ķermeni, kura masa 1 kg,
darbojas 9,8 N liels smaguma spēks. Saīsināti to apzīmēsim tā: 

N9,8 ļ^ - • Tādejādi var secināt, ja uz ķermeni, kura masa 1 kg,
darbojas 9,8 N liels smaguma spēks, tad uz ķermeni, kura masa 
2 kg, darbojas divas reizes lielāks smaguma spēks, un tas ir 
vienāds ar 19,6 N, uz ķermeni, kura masa 3 kg, — trīs reizes lie
lāks smaguma spēks, kas vienāds ar 29,4 N utt. Tātad, lai no-

Nteiktu smaguma speķu, kas darbojas uz ķermeni, 9,8ļ^ -  jareizina 
ar ķermeņa masu, t. i.,

F = g m

Šeit F — smaguma spēks, kas izteikts ņūtonos, m — masa, kas
Ndota kilogramos, g = 9,8-^-.

Jau esam uzzinājuši, ka spēku, ar kādu ķermenis, kuru pievelk 
Zeme, darbojas uz balstu vai piekari, sauc par ķermeņa svaru.

Ja balsts novietots horizontāli un ir nekustīgs attiecībā pret 
Zemi, tad ķermeņa svars ir vienāds ar smaguma spēku.

Runājot par ķermeņa svaru, tālāk šajā grāmatā vienmēr pie
ņemsim, ka ķermeņa balsts ir nekustīgs un novietots horizontāli. 
Tāpēc arī ķermeņa svaru P ņutonos aprēķināsim pēc formulas

P  = gm

Seit masa tn izteikta kilogramos, bet g = 9,8 N_
kg'

Aprēķinos daudzos gadījumos skaitļus var noapaļot un pie

ņemt, ka g — 10 -r^- kg
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1. Ko nozīmē izmērīt kādu spēku? 2. Kas pieņemts par spēka vienību? 
■ļf 3. Cik lielu spēku sauc par ņūtonu? 4. Cik liels smaguma spēks dar

bojas uz ķermeni, kura masa 1 kg? 5. Kā var aprēķināt smaguma 
spēku, kas darbojas uz jebkuras masas ķermeni? 6. Kādā gadījumā 
svara aprēķināšanai var izmantot formulu, pēc kuras aprēķina sma
guma spēku?

15. vingrinSjums

1. Cik liels smaguma spēks darbojas uz ķermeni, kura masa
a) 2,5 kg, b) 800 g, c) 1,2 t, d) 50 g?

2. Cik ņūtonu liels svars ir ķermenim, kura masa a) 10 kg,
b) 200 g?

3. Cilvēks sver 800 N. Cik liela tā masa?
4. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfus: «Bezsvara stāvoklis» un 

«Smaguma spēks uz citām planētām».

31. Dinamometrs

Ierīces, ko lieto spēka mērīšanai, sauc par dinamometriem1. 
Dinamometra uzbūve pamatojas uz to, ka atsperes elastības spēks 
palielinās tik reižu, cik reižu palielinās atsperes deformācija.

Vienkāršāko atsperes dinamometru izgatavo šādi. Pie dēlīša, 
kas aplīmēts ar baltu papīru, piestiprina atsperi, kuras apakšējā 
daļa beidzas ar stienīti, kuram galā ir āķītis (58. zīm. a). Pie stie
nīša augšējās daļas piestiprina rādītāju. Uz papīra atzīmē rādī
tāja stāvokli, kad atspere nav izstiepta; tā būs nulles iedaļa. Pēc

tam pie āķīša piekar slogu, kura masa —Ļ- kg, t. i., kura masay,o
102 g. Uz šo slogu darbojas 1 N liels smaguma spēks. Atspere
1 N liela spēka iedarbībā izstiepjas un rādītājs noslīd uz leju. 
Rādītāja jauno stāvokli atzīmē uz papīra un pie šīs aizīmes uz
raksta skaitli / (58. zīm. b). Tad piekar slogu, kura masa 204 g 
un pie rādītāja atzīmē skaitli 2. Tas nozīmē, ka šādā stāvoklī at
speres elastības spēks ir 2 N. Piekarot slogu, kura masa 306 g, 
iegūst atzīmi 3 N utt.

Var atzīmēt arī iedaļas, kas atbilst ņūtona desmitdaļām: 0,1, 
0,2, 0,3 N utt. Sājā nolūkā attālumi starp iedaļām 0 un /, 1 un 2,
2 un 3 utt. jādala desmit vienādās daļās.

Graduētā atspere ir vienkāršākais dinamometrs (graduēt kādu 
ierīci nozīmē izveidot tai skalu ar iedaļām).

Ar dinamometriem var izmērīt ne tikai smaguma spēku, bet 
arī citus spēkus: berzes spēku, elastības spēku u. c.

1 No grieķu valodas vārdiem dynamis — spēks un metreo — mērīju.
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46 a v b
58. zīm. 59. zīm.

Lai izmērītu rokas delnas muskuļu spēku, savelkot roku dūrē, 
lieto rokas dinamometru (59. zīm.). Tā galvenā sastāvdaļa ir 
ovāla atspere, ar kuru savienots rādītāja mehānisms. Kad sa
spiež atsperi, šis mehānisms pagriež rādītāju, kurš norāda uz 
skalas atzīmētās spēka vērtības.

Lielu spēku, piemēfam, traktora vilcējspēka mērīšanai lieto 
īpašus vilkmes dinamometrus (60. zīm.). Ar tiem var mērīt līdz 
vairākiem desmitiem tūkstošu ņūtonu lielus spēkus.

1. Kādu ierīci lieto spēka mērīšanai? Uz ko pamatojas tās uzbūve?
2. Kā var izgatavot vienkāršāko dinamometru? 3. Kā uz dinamometra 
skalas var atzīmēt ieda|as, kas atbilst 0,1 N? 4. Kādam nolūkam 
lieto a) rokas dinamometru, b). vilkmes dinamometru?

32. Spēks —  vektoriāls lielums

Spēka iedarbība uz ķermeni atkarīga no spēka skaitliskās vēr
tības. Tā, piemēram, jo stiprāk izstiepj atsperi, jo vairāk tā paga
rinās. Taču spēka iedarbība atkarīga arī no tā virziena. Atkarībā
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no spēka virziena atspere vai nu izstiepsies, vai saspiedīsies, dur
vis atvērsies vai aizvērsies.

Lielumus, kuriem lidz ar skaitlisko vērtību (moduli) ir ari 
virziens, sauc par vektoriāliem lielumiem.

Spēks ir vektoriāls lielums.
Vektoriālos lielumus apzīmē ar burtiem, virs kuriem liek bul

tiņu, piemēram, F, bet moduļus apzīmē ar tiem pašiem burtiem 
bez bultiņas.

Liela nozīme arī tam, kādā ķermeņa punktā pielikts spēks, 
kas darbojas uz ķermeni. Ne bez iemesla durvju rokturi piestip
rina iespējami tālāk no durvju eņģēm. Pamēģiniet vērt durvis, 
grūžot tās ar roku punktā, kas atrodas tuvu eņģēm. To izdarīt 
grūtāk, nekā vērt durvis aiz roktura.

No minētajiem piemēriem var secināt: spēka iedarbība uz ķer
meni atkarīga no tā moduļa, virziena un pielikšanas punkta.

Rasējumā spēku attēlo ar taisnes nogriezni, kura galā ir bul
tiņa (61. zīm.), kas norāda spēka virzienu. Nogriežņa sākum
punkts A ir spēka pielikšanas punkts. Nogriežņa garums nosacīti 
attēlo noteiktā mērogā spēka moduli. Tā, piemēram, ja pieņem, 
ka 1 N lielu spēku attēlos ar 0,5 cm garu nogriezni, tad 5 N liels 
spēks jāattēlo ar 2,5 cm garu nogriezni.

P i e m ē r s .  Uz grīdas nolikts maiss ar miltiem, kura masa 
50 kg. Aprēķināt maisa smaguma spēku un tā svaru un attēlot
šos spēkus rasējuma.

m — 50 kg F=gm F = P =
N n a N

£ =  9,8 17- 
kg

P=gm = 9,8 —  
• kg

F - ? «500 N
P — ?

Izraudzīsimies mērogu un spēkus attēlosim grafiski (62. zīm.), 
atceroties, ka smaguma spēks darbojas uz pašu ķermeni, bet 
svars — uz balstu (sk. 29. §).

I. Nosauciet piemērus, kas parada, ka spēka iedarbība atkarīga no tā 
■f moduļa, virziena un pielikšanas punkta! 2. Kāpēc spēks ir vektoriāls 

lielums? 3. Ka spēkus attēlo rasējumā? 4. Ar ko atšķiras smaguma 
spēka un ķermeņa svara attēlojums rasējumā?

60



16. vingrinājums

1. Brīvi izvēloties mērogu, attēlojiet rasējumā šādus spēkus: 
a) ķermeņa svars ir 400 N, b) sitiena spēks, kas darbojas uz 
bumbu, vienāds ar 50 N un vērsts horizontāli!

2. Traktors K-700 darbā var attīstīt līdz 60 000 N lielu vilcēj- 
spēku. Attēlojiet grafiski šo spēku mērogā 1 cm — 10 1<N!

3. Uz nekustīgas platformas atrodas kaste ar ķieģeļiem, kuras 
masa 3 t. Aprēķiniet smaguma spēku un kastes svaru un attēlojiet 
tos grafiski brīvi izraudzītā mērogā!

Divu pa vienu taisni vērstu spēku saskaitīšana. 
Kopspēks

Vairumā gadījumu, ar kuriem sastopamies ikdienā, uz ķermeni 
vienlaikus darbojas nevis viens, bet vairāki spēki. Tā, piemēram, 
ja zāģē dēli, uz zāģi darbojas cilvēka muskuļu spēks, dēļa pre
testības spēks un smaguma spēks. Uz peldošu kuģi darbojas 
dzenskrūves vilcējspēks, ūdens un gaisa pretestības spēks, sma
guma spēks un spēks, ar kādu ūdens grūž kuģi laukā. Uz ķer
meni, kas pakārts atsperē, darbojas divi spēki: smaguma spēks 
un atsperes elastības spēks.

Katrā līdzīgā gadījumā vairākus spēkus, kuri īstenībā pielikti 
ķermenim, var aizstāt ar vienu spēku, kurš iedarbības ziņā līdz
vērtīgs šiem spēkiem.

Spēku, kas uz ķermeni darbojas tāpat kā vairāki vienlaikus dar
bojošies spēki kopā, sauc par šo spēku kopspēku.

Kopspēka atrašanu vairākiem spēkiem sauc par šo spēku sa
skaitīšanu. Saskaitāmos spēkus sauc par spēka komponentēm.

Noteiksim divu spēku kopspēku, ja šie spēki darbojas uz ķer
meni pa vienu taisni vienā virzienā un pretējos virzienos.

6 i



Izdarīsim mēģinājumu. Piekārsim pie atsperes vienu zem otra 
divus slogus, kuru svars 1 N un 2 N (63. zīm. a). Atzīmēsim at
tālumu, līdz kuram izstiepusies atspere. Pēc tam šos slogus no
ņemsim un apmainīsim pret vienu slogu, kurš izstiepj atsperi tādā 
pašā garumā (63. zīm. b). Kā izrādās, šī sloga svars ir 3 N.

Pamatojoties uz mēģinājumu, varam secināt: divu pa taisni 
vienā virzienā vērstu spēku kopspēks vērsts tajā pašā virzienā, 
bet tā modulis vienāds ar saskaitāmo spēku modu|u summu.

64. zīmējumā kopspēku, kas darbojas uz ķermeni, apzīmē ar 
burtu R, bet saskaitāmos spēkus — ar burtiem F\ un F2.

Tādā gadījumā
R = Fl + F2.

Tagad noskaidrosim, kā noteikt kopspēku diviem spēkiem, kas 
vērsti pa vienu taisni pretējos virzienos. Sājā nolūkā uz dinamo- 
metra galdiņa (65. zīm. a) uzliksim slogu, kura svars 5 N. Pie 
dinamometra galdiņa piesiesim auklu un, aizķerot to ar otru 
dinamometru, vilksim augšup ar 2 N lielu spēku (65. zīm. b).

Dinamometrs, uz kura galdiņa atrodas slogs, šajā gadījumā 
rāda 3 N lielu spēku. Sis spēks ir divu spēku 5 N un 2 N kop
spēks, tā modulis vienāds ar šo spēku moduju starpību (3 N =  
=  5 N —2 N) un tas vērsts lielākā spēka virzienā.

Tātad divu pa taisni pretējos virzienos vērstu spēku kopspēks 
ir vērsts pēc moduļa lielākā spēka virzienā, bet tā modulis ir 
vienāds ar šo spēku moduļu starpību (66. zīm.).

R = F2- F l.
Ja ķermenim pielikti divi vienādi pretējos virzienos vērsti spēki, 

tad šo spēku kopspēks vienāds ar nulli. Tā, piemēram, ja iepriekš 
aprakstītajā mēģinājumā diegu velk ar 5 N lielu spēku, tad dina- 
mometr'a rādītājs apstāsies pie nulles iedaļas. Sājā gadījumā 
divu spēku kopspēks vienāds ar nulli (5 N —5 N)=0.

64. zīm.
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Ķermenis divu vienādu pretējos virzienos verstu speķu iedarbībā 
atrodas miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi un taisnā virzienā.

?
1. Ko sauc par vairāku spēku kopspēku? 2. Ko sauc par spēku sa
skaitīšanu? 3. Nosauciet piemēru, kur saskaitāmi divi pa taisni vienā 
virzienā vērsti spēki! 4. Pastāstiet par mēģinājuma norisi, kurā no
saka divu pa taisni vienā virzienā vērstu spēku kopspēku! Ar ko 
vienāds šis kopspēks? 5. Ar ko vienāds divu pa taisni pretējos virzie
nos vērstu spēku kopspēks? 6. Kā kustēsies ķermenis, ja uz to dar
bosies divi vienādi pretējos virzienos vērsti spēki?

sffc vingrinājums

1. Cilvēks, kura masa 70 kg, tur uz pleciem kasti, kuras masa 
20 kg. Ar cik lielu spēku cilvēks spiež uz zemi?

2. Virves vilkšanā piedalās četri cilvēki. Divi no tiem velk virvi 
uz vienu pusi ar 330 un 380 N lieliem spēkiem, bet otri divi — uz 
pretējo pusi ar 300 un 400 N lieliem spēkiem. Uz kuru pusi virve 
pārvietosies? Ar ko vienāds šo spēku kopspēks? Attēlojiet šos spēkus 
grafiski!

3. Cilvēks nolaižas ar izpletni, kustoties vienmērīgi. Izpletņa 
lēcēja un izpletņa kopējais smaguma spēks 700 N. Cik liels ir gaisa 
pretestības spēks?

j^ f e o t i  divi dinamometri, kuri katrs paredzēti 10 N liela spēka 
mērīšanai. Kā ar tiem var izmērīt tāda ķermeņa svaru, kura masa 
1,5 kg. Cik liels šī ķermeņa svars?



34. Berzes spēks

Ragaviņas nobraukušas no kalna, inerces dēļ slīd pa horizon
tālu ceļu. Tomēr ragaviņas nekustas vienmērīgi, to ātrums pakā
peniski samazinās un pēc neilga laika tās apstājas. Zēns ieskrē- 
jies slīd uz slidām pa ledu un tomēr beidzot apstājas, lai arī cik 
gluds būtu ledus. Drīz apstājas arī velosipēds, kad braucējs vairs 
nemin pedāļus. Kā zināms, katras ātruma maiņas, šajos gadīju
mos ātruma samazināšanās cēlonis ir spēks. Tātad arī aplūko
tajos piemēros uz katru kustībā esošu ķermeni darbojas spēks.

Spēku, kas rodas, vienam ķermenim kustoties pa otra ķermeņa 
virsmu, un kas vērsts pretēji kustības virzienam, sauc par berzes 
spēku (67. zīm.).

Berzes spēks ir vēl viens spēka veids; tas atšķiras no iepriekš 
aplūkotā smaguma spēka un elastības spēka.

Viens no berzes spēka rašanās cēloņiem ir saskarē esošo ķer
meņu nelīdzenā virsma. Pat šķietami gludās virsmās ir nelīdze- 
numi, izciļņi un skrambas. 6 8 . zīmējumā a šie nelīdzenumi parā
dīti palielinātā veidā. Kad viens ķermenis slīd vai ripo pa otra 
ķermeņa virsmu, šie nelīdzenumi aizķeras cits aiz cita, tā radot 
spēku, kas kavē kustību.

Cits berzes cēlonis ir saskarē esošo ķermeņu molekulu sav
starpējā pievilkšanās.

Kad ķermeņu virsmas nav gludas, bet ir rupji apstrādātas, 
tad berzes spēks rodas galvenokārt pirmā cēloņa dēļ. Ja turpretī 
ķermeņu virsmas ir gludi nopulētas, tad, tām saskaroties, daļa 
molekulu atrodas tik tuvu cita citai, ka starp saskarošos ķermeņu 
molekulām- jūtami sāk iedarboties molekulu savstarpējās pievil
kšanās spēki.

berzes

67. zīm.
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Berzes spēku var samazināt vairāk reižu, ja starp virsmām, 
kas pārvietojas viena pa otru, atrodas smērviela. Smērvielas slā
nis (6 8 . zīm. b) atdala virsmas un neļauj tām saskarties. Tad, 
ķermeņiem pārvietojoties vienam pa otru, slīd nevis ķermeņu vir
smas, bet smērvielas slāņi. Visbiežāk smērvielas ir šķidrumi, bet 
berze starp šķidruma slāņiem ir mazāka nekā starp cietām vir
smām. Slīdot pa ledu, piemēram, ar slidām, novērojama maza 
berze. Tas arī izskaidrojams ar smērvielas iedarbību: starp slidām 
un ledu izveidojas plāns ūdens slānītis, kurš darbojas līdzīgi kā 
smērviela. Tehnikā par smērvielām plaši lieto dažādas eļļas.

Vienam ķermenim slīdot pa otra ķermeņa virsmu, rodas slīdes 
berze. Šāda berze rodas, piemēram, slīdot ragavām un slēpēm 
pa sniegu.

Ja viens ķermenis nevis slīd, bet ripo pa otra ķermeņa virsmu, 
tad šajā gadījumā radušos berzi sauc par rites berzi. Tā, piemē
ram, ripojot dzelzceļa vagona, automašīnas riteņiem, veļoties pa 
zemi baļķiem vai mucām, rodas rites berze.

Berzes spēku var izmērīt. Lai izmērītu, piemēram, slīdes ber
zes spēku, kas rodas, koka klucītim slīdot pa dēlī vai galdu, pie 
klucīša piestiprina dinamometru (69. zīm. a) un vienmērīgi velk 
klucīti pa dēli. Ko šādā gadījumā rāda dinamometrs? Uz klucīti 
darbojas divi spēki — dinamometra atsperes elastības spēks, kas 
vērsts kustības virzienā, un berzes spēks, kas vērsts pretēji kustī
bas virzienam. Tā kā klucītis kustas vienmērīgi, tad tas nozīmē, 
ka šo divu spēku kopspēks vienāds ar nulli, t. i., šie spēki ir vienādi 
pēc moduļa, bet pretēji pēc virziena. Dinamometrs parāda elastī
bas spēku (vilcējspēku), kurš pēc moduļa vienāds ar berzes spēku.
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Tādējādi, izmērot speķu, ar kādu dinamometrs darbojas uz 
ķermeni, tam kustoties vienmērīgi, var noteikt berzes spēku.

Ja uz klucīša uzliek slogu, piemēram, atsvaru, vai arī uzspiež 
uz klucīša ar roku un tad izmēra berzes spēku, kā norādīts 
iepriekš, tad konstatē, ka berzes spēks ir palielinājies. Jo lielāks ir 
spēks, kas piespiež ķermeni pie virsmas, jo rodas lielāks berzes 
spēks.

Novietojot koka klucīti uz diviem apaļiem kociņiem, var izmē
rīt rites berzes spēku (69. zīm. b). Tas ir mazāks par slīdes ber
zes spēku. Tādējādi, ja slodzes vienādas, rites berzes spēks vien
mēr mazāks par slīdes berzes spēku. Tieši tāpēc jau senatnē 
cilvēki kravu pārvietošanai izmantoja veltņus, bet vēlāk sāka iz
mantot riteņus.

1. Kādi jums zināmi novērojumi un mēģinājumi parāda, ka eksistē 
berzes spēks? 2. Kādu spēku sauc par berzes spēku? 3. Kādi ir berzes 
cēloņi? 4. Kā smērviela ietekmē berzes spēku? Izskaidrojiet to! 5, Kā
dus berzes veidus jūs zināt? 6. Kādos gadījumos novēro slīdes berzi?
7. Kādu berzi sauc par rites berzi? 8. Kā var izmērīt berzes spēku? 
9. Kā var parādīt, ka berzes spēks atkarīgs no spēka, kas piespiež 
ķermeni pie virsmas? 10. Kā parādīt mēģinājumos, ka vienādu slodžu 
gadījumā slīdes berzes spēks lielāks par rites berzes spēku?

35. Miera sfēvok|a berze

Jau iepazināmies ar berzes spēku, kas rodas, vienam ķermenim 
pārvietojoties pa otra ķermeņa virsmu. Taču vai pastāv berzes 
spēks starp diviem cietiem ķermeņiem, kas saskaras, ja tie atro
das miera stāvoklī?

Ja ķermenis atrodas uz slīpās plaknes miera stāvoklī, tad to 
šajā stāvoklī notur berzes spēks. Patiešām, ja nebūtu berzes, tad 
ķermenis smaguma spēka iedarbībā ripotu lejā pa slīpo plakni. 
Aplūkosim ari tādu gadījumu, kad ķermenis atrodas miera stā
voklī uz horizontālas plaknes. Tā, piemēram, uz grīdas stāv 
galds. Pamēģināsim to pabīdīt. Ja uz galdu spiedīsim viegli, tas 
nekustēsies no vietas. Ar ko tas izskaidrojams? Spēku, kas šajā 
gadījumā darbojas uz galdu, līdzsvaro berzes spēks, kas pastāv 
starp grīdu un galda kājām. Tā ka šis spēks neļauj ķermenim 
sākt kustēties, to pieņemts saukt par miera stāvokļa berzes spēku.

Miera stāvokļa berzes spēks vērsts pret to kustību, kurai va
jadzētu sākties. Miera stāvokļa berzes spēks rodas, ja mēģina
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70. zīm.

ķermeni izkustināt no miera stāvokļa. Vislielākais miera stāvokļa 
berzes spēks būs vienāds ar to spēku, kas izkustina ķermeni no 
miera stāvokļa.

70. zīmējumā attēlots transportiera modelis, ar kuru pārvieto 
kokvilnas saiņus. Saiņus uz transportiera lentas notur miera 
stāvokļa berzes spēks.

1. Nosauciet piemērus, kas parāda, ka eksistē miera stāvok|a berze!
f  2. Kādā gadījumā rodas miera stāvokļa berze? 3. Nosauciet piemērus, 

kuros parādīta miera stāvokļa berzes praktiskā izmantošana!

36. Berze dabā un tehnikā

Berzei ir liela nozīme dabā un tehnikā. Berze var būt gan de
rīga, gan kaitīga. Kad berze ir derīga, to cenšas palielināt, kad tā 
ir kaitīga, to cenšas samazināt. Aplūkosim dažus piemērus.

Ja nebūtu miera stāvokļa berzes, tad ne cilvēki, ne dzīvnieki 
nevarētu pārvietoties pa zemi. Patiešām, ejot mēs ar kājām at
grūžamies no zemes. Kad berze starp apavu zoli un atbalsta 
virsmu ir maza, piemēram, atkalas laikā, tad atgrūsties no zemes 
ir ļoti grūti, jo kājas slīd. Lai gājējiem neslīdētu kājas, ietves 
nokaisa ar smiltīm. Tā palielina berzes spēku starp apavu zoli 
un ledu.

Ja nebūtu berzes, tad priekšmeti mums izslīdētu no rokām.
Berzes spēks apstādina automašīnu, kad to bremzē. Ja nebūtu 

miera stāvokļa berzes, tad automašīna nevarētu arī iesākt kustē-
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ties. Tad automašīnas riteņi grieztos, siīdētu, bet automašīna 
turpinātu stāvēt uz vietas. Lai palielinātu berzi, automašīnu rite
ņiem izgatavo rievainas riepas (71. zīm.). Ziemā, kad ce|š ir se
višķi slidens, automašīnu riteņiem apliek apkārt speciālas ķēdes.

Daudziem augiem un dzīvniekiem ir dažādi orgāni, kas pare
dzēti satveršanai (stīgas augiem, snuķis zilonim, posmveida astes 
rāpu|iem). Šie orgāni ir vijīgi, un tiem ir negluda virsma, lai pa
lielinātu berzi.

Padomājiet un iztēlojieties, kas notiktu, ja pēkšņi dabā izzustu 
berze!

Jau minējām, ka daudzos gadījumos berze ir kaitīga un pret 
to jācīnās. Tā, piemēram, visās mašīnās berzes dēj sakarst un 
nolietojas kustībā esošās deta|as. Lai samazinātu berzi, detaļām 
izgatavo gludas saskares virsmas un starp tām ievada smērvielu. 
Lai mašīnās un darbgaldos samazinātu rotējošo vārpstu berzi, 
tās atbalsta gultņos. Gultņa detaju, kas tieši saskaras ar vārpstu, 
sauc par ieliktni. Ieliktņus izgatavo no cietiem materiāliem — 
no bronzas, čuguna vai tērauda un to iekšējo virsmu pār
klāj ar īpašu materiālu, visbiežāk ar babītu1, un pievada 
smērvielu. 72. zīmējumā attēlots gultnis, kur vārpsta 3 rotējot 
slīd pa ieliktņa 2 virsmu. Šāda veida gultņus sauc par slīdes 
gultņiem.

71. zīm. 72. zīm. Slīdes gultnis: 73. zīm.

ieliktnis; 3
gultņa korpuss; 2  —

nis; 3  — vārpsta; 4 — at
vere e||ošanai.

1 B a b ī t s — svina vai alvas un cilu metālu sakausējums.
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Lodīšu gultņi.

!

Kā jau zināms, rites berzes spēks, ja slodzes vienādas, ievēro
jami mazāks par slīdes berzes spēku. Si parādība ir pamatā lo
dīšu gultņu un veltnīšu gultņu izmantošanai. Sājos gultņos ro
tējošā vārpsta nevis slīd pa nekustīgu gultņa ieliktni, bet ve|as pa 
to uz tērauda lodītēm vai veltnīšiem.

Vienkāršāko lodīšu un veltnīšu gultņu uzbūve attēlota 73. zī
mējumā. Gultņa iekšējais gredzens, kas izgatavots no cieta tē
rauda, nostiprināts uz vārpstas. Gultņa ārējais gredzens nostip
rināts mašīnas korpusā. Vārpstai rotējot, iekšējais gredzens veļas 
uz lodītēm vai veltnīšiem, kas atrodas starp gredzeniem.

Apmainot mašīnās slīdes gultņus pret lodīšu vai veltnīšu gul
tņiem, berzes spēku var samazināt 20 . . .  30 reizes.

Lodīšu un veltnīšu gultņus lieto dažādās mašīnās: automašī
nās, virpās, elektrodzinējos, velosipēdos un citur. Mūsdienu rūp
niecība un transports nav iedomājami bez šiem gultņiem.

1. Kāda nozīme berzei cilvēka un dzīvnieku dzīvē? 2. Kāda nozīme 
berzei transportā? 3. Kādus berzes samazināšanas paņēmienus jūs 
zināt? 4. Kāpēc mašīnās lieto gultņus? 5. Kāda ir a) slīdes gultņa un 
b) lodīšu gultņa uzbūve?

37. Molekulu mijiedarbības spēki. Saslapinašana

Starp molekulām darbojas pievilkšanās un atgrūšanās spēki. 
Molekulu pievilkšanas spēkus pārvārām, pārraujot diegu, pārlau
žot nūju, skaldot ledu, izšļakstot ūdeni. Lai pārrautu, piemēram.
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74. zīm. 75. zīm.

zīda diegu, kura šķērsgriezuma laukums 1 mm2, tam jāpieliek 
aptuveni 250 N liels spēks (jāpiekar atsvars ar masu 25 kg, 
74. zīm.). Sis spēks vajadzīgs, lai pārvarētu diega pārtrūkšanas 
vietā esošo ārkārtīgi daudzo molekulu savstarpējās pievilkšanās 
spēkus.

Turpretī, ķermeņus saspiežot, pārvaram molekulu atgrūšanās 
spēkus. Atgrūšanās spēki darbojas attālumos, kas vēl mazāki par 
pievilkšanās spēku darbības attālumiem.

Iedomāsimies, ka eksistē divas molekulas, kuras viena no ot
ras atrodas tādā attālumā, kas vairākas reizes lielāks par pašu 
molekulu izmēriem (75. zīm. augšā). Šādā attālumā molekulu 
pievilkšanās spēki ir ļoti niecīgi, bet molekulu atgrūšanās spēki 
vēl mazāki nekā pievilkšanās spēki. Attālumam starp molekulām 
samazinoties, palielinās gan pievilkšanās, gan atgrūšanās spēki, 
bet atgrūšanās spēki palielinās straujāk. Attālumam starp mole
kulām vēl vairāk samazinoties, atgrūšanās spēks pēc moduļa kļūst 
vienāds ar p.ievilkšanās spēku (75. zīm. vidū). Ja molekulas vēl 
vairāk tuvosies, tad abu veidu spēki vēl pieaugs. Taču, tā kā at
grūšanās spēks pieaug straujāk, tad tā modulis būs lielāks par 
pievilkšanās spēka moduli, un molekulas atgrūdīsies viena no 
otras (75. zīm. apakšā).

Stiepjot, piemēram, tērauda trosi, tās molekulas attālinās cita 
no citas, molekulu pievilkšanās spēks kļūst lielāks par molekulu 
atgrūšanas spēku, un trose, ja to vairs nestiepj, atkal saīsinās. 
Trosi saspiežot, tas molekulas tuvojas, molekulu atgrūšanās spēks 
kļūst lielāks par pievilkšanās spēku, un, ja trosi vairs nesaspiež, 
tad tā iztaisnojas. Tātad elastības spēka rašanās cēlonis trosē ir 
molekulu mijiedarbība.
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Ar molekulu pievilkšanos izskaidrojama ari tāda praksē bieži 
novērojama parādība kā cieta ķermeņa saslapināšana ar šķid
rumu. Iepazīsimies ar šo parādību mēģinājumā.

Tievā atsperē horizontāli piekārsim stikla plāksnīti. Zem plāk
snītes novietosim trauku ar ūdeni tā, lai plāksnīte saskartos ar 
ūdens virsmu (76. zīm. a). Tad plāksnīti lēnām celsim augšup. 
Sākumā plāksnīte neatraujas no ūdens un atspere izstiepjas vēl 
vairāk (76. zīm. b). Pēc atsperes izstiepuma var spriest par mo
lekulu savstarpējās pievilkšanās spēkiem, kas saista plāksnīti ar 
ūdens virsmu. Beidzot stikla plāksnīte atraujas no ūdens 
(76. zīm. c). Kā izrādās, tā ir saslapināta ar ūdeni. Tātad plāk
snīte tiek atrauta no ūdens nevis tur, kur ūdens molekulas sa
skaras ar stikla molekulām, bet tur, kur ūdens molekulas saskaras 
cita ar citu. Ūdens saslapina stiklu, kā arī koku, ādu un daudzas 
citas vielas.

Ja ūdenī ieliek vaska vai parafīna plāksnīti un pēc tam to iz
ņem no ūdens, tad izrādās, ka plāksnīte ir sausa. Tātad ūdens 
nesaslapina vasku un parafīnu. Ūdens nesaslapina arī taukainas 
virsmas. Dzīvsudrabs nesaslapina čugunu (to parasti uzglabā 
čuguna traukos), bet saslapina zeltu, cinku un dažas citas vielas.

Tajos gadījumos, kad šķidrums saslapina cieto vielu, tās mo
lekulas cita pie citas pievelkas vājāk nekā pie ķermeņa moleku
lām. Turpretī parādība, ka šķidrums nesaslapina cietu ķermeni, 
izskaidrojama ar to, ka šķidruma molekulas stiprāk pievelkas cita 
pie citas nekā pie cietā ķermeņa molekulām.

Parādības, ka šķidrums vai nu saslapina, vai nesaslapina 
virsmu, ņem vērā un izmanto praksē. Mēs noslaukāmies dvielī, 
kas izgatavots no auduma, ko ūdens saslapina. Mēs rakstām uz 
papīra, ko saslapina tinte, un lietojam metāla spalvas, kuras arī 
saslapina tinte.

76. zim.
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Interesanti, ka ūdensputni ar knābi ieziež savas spalvas ar 
taukiem, kurus izdala īpašs dziedzeris. Zem spalvām atrodas dūnu 
kārta, kurā starp dūnām atrodas gaiss. Ūdens nesaslapina spal
vas, tāpēc ap putna ķermeni izveidojas it kā gaisa spilvens. Tā
dējādi putna ķermeņa vidējais blīvums ir mazs, un putns var no
turēties uz ūdens.

1. Nosauciet piemēru, kur tiek pārvarēti molekulu pievilkšanās spēki!
2. Kāpēc ķermeņu molekulas nesatuvinās pilnīgi cieši kopā? 3. Kā 
mainās molekulu pievilkšanās spēks un atgrūšanās spēks, molekulām 
pakāpeniski tuvojoties? 4. Kāpēc izstiepta tērauda trose pēc spēka 
iedarbības izbeigšanās saraujas? 5. Pastāstiet, kā norisinās mēģinā
jums, kurā novēro, ka ūdens saslapina stiklu! 6. Nosauciet piemērus, 
kur šķidrumi a) saslapina un b) nesaslapina cietus ķermeņus! 7. Kā 
var izskaidrot saslapināšanas un nesaslapināšanas parādību, pamato
joties uz molekulu mijiedarbību? 8. Kur praksē novēro saslapināšanas 
parādību?

38. Spiediens. Spiediena vienības

Pa irdenu sniegu cilvēkam grūti paiet, jo uz katra soļa tas 
dziļi iegrimst sniegā (77. zim.). Taču ar slēpēm var pārvietoties 
pa sniegu, gandrīz nemaz neiegrimstot. Ar ko tas izskaidrojams? 
Gan pārvietodamies ar slēpēm, gan bez tām, cilvēks spiež uz 
sniegu ar vienu un to pašu spēku, kas vienāds ar viņa svaru. To
mēr šī spēka iedarbība abos gadījumos ir dažāda, jo atšķiras vir
smas laukums, uz kuru spiež cilvēks. Slēpju virsmas laukums ir 
aptuveni divdesmit reižu lielāks par zoļu laukumu. Tāpēc, stāvot 
uz slēpēm, cilvēks spiež uz katru sniega virsmas kvadrātcenti
metru ar divdesmit reižu mazāku spēku, nekā stāvot sniegā bez 
slēpēm.

77. zīm.
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a b

78. zltn.

Skolēns, piespraužot ar spraudītēm pie dēļa sienasavlzi, iedar
bojas uz katru spraudīti ar vienādu spēku. Taču spraudīte, kurai 
ir asāks galiņš, vieglāk ieiet kokā.

Tātad spēka iedarbības rezultāts atkarīgs ne tikai no spēka 
lieluma, bet arī no tās virsmas laukuma, uz kuru spēks iedarbojas 
perpendikulāri.

So secinājumu apstiprina mēģinājumi.
Neliela dēlīša stūros iesit naglas. Dēlīti noliek uz smiltīm tā, 

lai naglu asie gali būtu uz augšu un uz dēlīša uzliek atsvaru 
(78. zīm. a). Naglas tikai mazliet iegrimst smiltīs. Pēc tam dēlīti 
apgriež un noliek ar naglu asajiem galiem uz leju (78. zīm. b). 

Sājā gadījumā atbalsta laukums ir mazāks un tā paša spēka 
iedarbībā naglas dziļi iegrimst smiltīs.

No tā, cik liels spēks darbojas uz katru virsmas laukuma vie
nību, atkarīgs šī spēka darbības rezultāts.

Apskatītajos piemēros spēki darbojas perpendikulāri ķermeņa 
virsmai. Cilvēka svars darbojas perpendikulāri sniega virsmai, 
spēks, kas darbojas uz spraudīti, ir perpendikulārs tās virsmai.

Lielumu, kas vienāds ar attiecību starp spēku, kurš darbojas per
pendikulāri virsmai, un šās virsmas laukumu, sauc par spiedienu.

Tātad, lai noteiktu spiedienu, spēks, kas darbojas perpendi
kulāri virsmai, jādala ar virsmas laukumu:

Spiediens  =
spēks jeblaukums

kur p — spiediens, F — spēks, kas darbojas uz virsmu, un S 
virsmas laukums.
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Par spiediena vienību pieņem tādu spiedienu, kādu rada 1 N 
liels spēks, iedarbodamies uz 1 m2 virsmas. Saīsināti šo vienību

raksta šādi: l-^-. Par godu franču fiziķim B. P a s k ā l a m  spie-
Ndiena vienība 1 nosaukta par paskalu (apzīmē šādi: Pa). 

Tādējādi

1 Pa =l
N
nr

Praksē izmanto ari spiediena vienības hektopaskālu (hPa) un 
kilopaskālu (kPa).

1 hPa= 100 Pa; 1 kPa=1000 Pa.
P i e m ē r s .  Aprēķināt spiedienu, ar kādu spiež uz grīdu 

zēns, kura masa 45 kg, bet viņa zābaku zoļu laukums 300 cm2.

m = 45 kg 
S = 300cm2 = 

= 0,03 m2 F = P 
P = gm

NP = 9,8-— 45 kg; 
)<g k

«450 N 
450 N 

P~  0,03 m2 

= 15 kPa

= 15 000 Pa =

V
I. Nosauciet piemērus, kas rāda, ka spēka iedarbība atkarīga no at
balsta laukuma, uz kuru spēks darbojas! 2. Kāpēc cilvēks, braucot ar 
slēpēm, nciegrimst sniegā? 3. Kāpēc spraudīte, kurai ir asāks gals, 
vieglāk ieiet kokā nekā spraudīte, kurai ir neass gals? 4. Kādā mē
ģinājumā var parādīt, ka spēka iedarbība atkarīga no atbalsta lau
kumā? 5. Ko sauc par spiedienu? 6. Kā nosaka spiedienu? 7. Kādas 
spiediena vienības jūs zināt?

18. vingrinājums

1. Kāpurķēžu traktoram DT-75M. kura masa 6610 kg, abu kāpur
ķēžu atbalsta laukums ir 1,4 m2. Aprēķiniet šā traktora spiedienu uz 
zemi un salīdziniet ar spiedienu, ko jūs radāt ejot!

2. Cilvēks, rokot zemi, no augšas spiež uz lāpstu ar 600 N lielu 
spēku. Cik lielu spiedienu lāpsta izdara uz zemi, ja lāpstās platums 
ir 20 cm, bet tās griezējšķautnes biezums ir 0,5 mm?

3. Zēns, kura masa 45 kg, stāv uz slēpēm. Katras slēpes garums 
1,5 m. bet platums !0 cm. Cik lietu spiedienu uz sniegu zēns rada?
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39. Spiediena nozīme dabā un tehnikā

Smagais kāpurķēžu traktors, kura svars ir simtiem tiīkstošu 
ņūtonu, uz zemi rada spiedienu, kas tikai 2 . . .  3 reizes lielāks par 
spiedienu, ko rada zēns, kura svars 450 N. Traktora spiediens uz 
zemi ir 40.. . 50 kPa. Tas izskaidrojams tādējādi, ka traktora 
svars sadalās uz visu kāpurķēžu lielo laukumu.

Jo lielāks atbalsta laukums, jo viens un tas pats spēks rada 
mazāku spiedienu uz šo laukumu.

Atkarībā no tā, vai jāiegūst liels vai mazs spiediens, atbalsta 
laukums jāsamazina vai jāpalielina.

Lai grunts izturētu ēkas spiedienu, palielina ēkas pamatu 
apakšējās daļas laukumu (79. zīm.).

Kravas automašīnu riepas un lidmašīnu šasijas izgatavo 
daudz platākas nekā vieglo automašīnu riepas (sk. fotoattēlu 
76. Ipp.). Sevišķi platas riepas izgatavo automašīnām, kas pare
dzētas braukšanai pa tuksnesi.

Smagām mašīnām, kā, piemēram, traktoram, tankam vai ap
vidus automašīnai, ir liels kāpurķēžu atbalsta laukums, tāpēc tās 
var pārvietoties pa tādām purvainām vietām, kur nevar pārvieto
ties jātnieks uz zirga.

Iespējams arī otrādi — uz mazu atbalsta laukumu ar nelielu 
spēku var radit lielu spiedienu. Tā, piemēram, iespiežot dēlī 
spraudīti, iedarbojamies uz to aptuveni ar 50 N lielu spēku. Tā 
kā spraudītes smailes laukums ir 0 , 1  mm2, tad spiediens uz dēli 
ir šāds:

50 N
P_ 0 , 0 0 0 0 0 0 1  m2 

= 500 000 kPa.

= 500 000 000 Pa =

Sis spiediens ir 1 0  0 0 0  reižu lielāks par spie
dienu, ko rada kāpurķēžu traktors uz zemi. 
Tāpēc instrumentus, ko izmanto griešanai 
vai duršanai, — nažus, šķēres, griežņus, zā
ģus, adatas u. c. — asi uzasina.

Arī dzīvajā dabā ir ķermeņu daļas, ar ku
rām griež un dur — zobi, nagi, knābji, dze
loņi u. c.; tie izveidoti no cieta materiāla, 
ir gludi un ļoti asi. 79. zīm.
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Lidmašīnas «TU-144» 
šasija.

Apvidus mašīna «Ural-20», kura spēj pārvietoties pa sniegu un purviem.



1. Nosauciet piemērus, kur spiediena samazināšanai izmanto lielus 
atbalsta laukumus! 2. Kāpēc lauksaimniecības mašīnām izgatavo rite
ņus ar platām apmalēm? 3. Kāpēc griešanai un duršanai paredzētie 
instrumenti uz ķermeņiem izdara |oti lielu spiedienu?

19. vingrinājums

1. Iepazīstieties ar platknaibļu un asknaibļu uzbūvi (80. zīm.)! 
Ar kuru no šiem instrumentiem, iedarbojoties ar vienādu spēku, var 
izdarīt lielāku spiedienu uz lajā iespiestu ķermeni?

2. Kāpēc, ecējot blīvu augsni, uz ecēšām novieto smagus priekš
metus?

3. Kad cilvēks rada lielāku spiedienu uz grīdu — stāvot vai 
skrienot?

U z d e v u m i

1. Zinot savu masu un kurpes zoles laukumu, aprēķiniet, cik 
lielu spiedienu jūs radāt ejot un stāvot!

Kurpes zoles laukumu nosakiet šādi! Uzlieciet kāju uz rūtiņu 
papīra lapas un apvelciet tās zoles daļas kontūru, ar kuru kāja at
balstās pret zemi (81. zīm.)! Saskaitiet, cik veselu rūtiņu ir kontūras 
iekšpusē, un pieskaitiet pusi no nepilno rūtiņu skaita, caur kurām iet 
kontūras līnija! Iegūto skaitli pareiziniet ar vienas rūtiņas laukumu 
(skolas burtnīcas vienas rūtiņas laukums ir 1/4 ctn2), tādējādi iegūs
tot kurpes zoles laukumu!

2. Izmēriet ķieģeļa garumu, platumu un augstumu! Nosakiet tā 
tilpumu! Atrodiet 2. tabulā ķieģeļa blīvumu, aprēķiniet ķieģeļa masu 
un pēc tam svaru! Aprēķiniet ķieģeļa skaldņu laukumu! Nosakiet, cik 
lielu spiedienu rada ķieģelis, kad tas novietots uz platākās skaldnes! 
Cik lielu spiedienu radīs ķieģelis, ja to noliks a) uz vidējās skaldnes 
un b) uz vismazākās (gala) skaldnes? Attēlojiet rasējumā dažādus 
ķieģeļa stāvokļus!

40. Gāzes spiediens

Kā jau zināms, gāzes atšķirībā no cietiem ķermeņiem un šķid
rumiem aizpilda visu tā trauka tilpumu, kurā tās atrodas, piemē
ram, tās aizpilda tērauda balonu, kas paredzēts gāzu uzglabāša-
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82. zīm. 83. zīm.

nai, automašīnas riepas vai volejbola bumbas kameru, pie tam 
gāze spiež uz balona, kameras vai jebkura cita ķermeņa sienām, 
ar kurām tā saskaras.

Apskatīsim šādu mēģinājumu. Zem gaisa sūkņa kupola no
vietots aizsiets gumijas baloniņš. Tajā atrodas nedaudz gaisa 
(82. zīm. a), un tas ir saplacis. Pēc tam ar sūkni izsūknē gaisu 
no kupola. Gaiss visapkārt baloniņam arvien vairāk izretinās, 
bet baloniņš pakāpeniski palielinās un iegūst lodes formu 
(82. zīm. b).

Kā izskaidrot šo mēģinājumu? Gāzes molekulas, kā zināms, 
haotiski kustas ar ļoti lieliem ātrumiem. Molekulas savā kustībā 
saduras ar citām molekulām, kā arī ar tā trauka sienām, kurā 
gāze atrodas (83. zīm.). Gāzē ir ļoti daudz molekulu, tāpēc arī 
to triecienu skaits ir ļoti liels. Aprēķināts, ka parastajā gaisā, kas 
atrodas nesaspiestā stāvoklī, molekulu triecienu skaits, kurus sa
ņem 1 cm2  trauka sienas 1 sekundē, ir divdesmittrīsciparu skaitlis. 
Lai gan atsevišķas molekulas trieciens ir vājš, taču šāds skaits 
visu molekulu triecienu pa trauka sienām ir ievērojami liels un 
tas veido gāzes spiedienu.

Tātad gāzes spiedienu uz trauka sienām (un uz gāzē novietotu 
ķermeni) izraisa gāzes molekulu triecieni.

Iepriekš minētajā mēģinājumā gaisa molekulas, nepārtraukti 
kustoties, bombardē baloniņa sienas gan no iekšpuses, gan ār
puses. Kad gaisu izsūknē no kupola, gaisa molekulu skaits kupolā 
ap baloniņu samazinās. Turpretī noslēgtajā baloniņā to skaits 
nemainās. Tāpēc molekulu triecieni pa baloniņa iekšējo sienu ir 
biežāki nekā pa ārējo sienu. Tā rezultātā baloniņš izplešas tik ilgi, 
līdz tā elastības spēks kļūst vienāds ar gāzes spiediena spēku. 
Tas, ka piepūšoties baloniņš ieguvis lodes formu, norāda, ka 
gāze spiež uz baloniņa sienām visos virzienos vienādi, citiem vār
diem sakot, molekulu triecienu skaits uz baloniņa virsmas lau-
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kūma vienību visos virzienos ir vienāds. Tā ir gāzēm ļoti rakstu
rīga parādība, un tās cēlonis ir ārkārtīgi daudzo gāzes molekulu 
haotiskā kustība.

Acīmredzot gāzes spiediens uz trauka sienu ir jo lielāks, jo 
biežāk gāzes molekulas saduras ar šo sienu.

Ja gāzes tilpumu samazinātu, bet to izdarītu tā, lai gāzes 
masa paliktu nemainīga, tad katrā kubikcentimetrā gāzes būtu 
aizvien vairāk molekulu — gāzes blīvums palielinātos. Līdz ar 
to gāzes molekulu sadursmes ar trauka sienu kļūtu biežākas, tā
tad palielinātos gāzes spiediens.

84. zīmējumā a parādīta stikla caurule, kuras viens gals no
slēgts ar plānu gumijas plēvīti. Caurulē ievietots virzulis. Kad 
virzuli iebīda caurulē, gaisa tilpums tajā samazinās — gāze tiek 
saspiesta (84. zīm. b). Gumijas plēvīte izliecas uz ārpusi, norā
dot, ka gāzes spiediens caurulē palielinājies.

Un otrādi, palielinot dotās gāzes masas tilpumu, molekulu 
skaits katrā kubikcentimetrā samazinās, tādēļ samazinās arī gā
zes molekulu un caurules sienu sadursmju skaits — gāzes spie
diens samazinās. Patiešām, ja virzuli izvelk no caurules 
(84. zīm. c), gaisa tilpums tajā palielinās un plēvīte ieliecas uz 
caurules iekšpusi, norādot, ka gaisa spiediens caurulē samazinā
jies. Tādas pašas parādības varētu novērot, ja caurulē gaisa vietā 
būtu jebkura cita gāze.

Tātad, gāzes tilpumam samazinoties, tās spiediens palielinās, 
bet, tilpumam palielinoties, spiediens samazinās.

84. zīm. 85. zīin.
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Bet kā mainīsies gāzes spiediens, ja gāzi sildīs, tās tilpumam 
nemainoties? Kā zināms, gāzes molekulu kustības ātrums, gāzei 
sasilstot, palielinās. Kustēdamās ātrāk, molekulas biežāk sadur
sies ar trauka sienu. Vēl bez tam katras molekulas trieciens pa 
trauka sienu kļūst spēcīgāks. Tāpēc uz trauka sienu būs lielāks 
spiediens.

Tātad, nemainoties gāzes tilpumam un masai, tās spiediens 
būs jo lielāks, jo augstāka tās temperatūra.

Uzglabāšanai un pārvadāšanai gāzes stipri saspiež. Tādējādi 
gāzu spiediens palielinās un tās jāiepilda speciālos, ļoti izturīgos 
tērauda balonos (85. zīm.). Šādos balonos iepildīts, piemēram, 
saspiests gaiss zemūdenēs, skābeklis, ko izmanto metālu metinā
šanā un daudzas citas gāzes.

?
1. Kā var parādīt mēģinājumā, ka gāze spiež uz tā trauka sienām, 
kurā tā atrodas? 2. Kā var izskaidrot gāzes spiedienu, pamatojoties 
uz mācību par molekulu kustību? 3. No kā var secināt, ka gāze vi
sos virzienos rada vienādu spiedienu? 4. Kāpēc gāzes spiediens pa
lielinās, gāzi saspiežot, un samazinās, gāzei izplešoties? 5. Kad gā
zes spiediens lielāks — ja gāze a) auksta vai b) sasildīta? Ar ko tas 
izskaidrojams? 6. Kāpēc saspiestas gāzes uzglabā speciālos balonos? 
7. Kā mainīsies gāzes spiediens, ja balonu, kurā gāze atrodas, sa
vienos ar tādu pašu tukšu balonu?

Šķidrumu un gāzu spiediens 
(hidrostatika un aerostatika1)

41. Spiediena izplatīšanās šķidrumos un gāzēs. Paskāla likums

Šķidruma un gāzes slāņi un sīkas daļiņas atšķirībā no cie
tiem ķermeņiem var brīvi pārvietoties cits attiecībā pret citu vi
sos virzienos. Tā, piemēram, ja tikai viegli papūš uz glāzē ielietu 
ūdeni, jau sakas šī ūdens kustība; upē vai ezerā pat mazākais 
vējiņš izraisa ūdens virmošanu.

Ar gāzu un šķidrumu daļiņu kustīgumu izskaidrojams arī tas, 
ka uz gāzi vai šķidrumu radītais spiediens izplatās ne tikai spēka 
darbības virzienā, kā tas notiek cietos ķermeņos, bet visos vir
zienos. Iepazīsimies ar šo parādību sīkāk.

1 No grieķu valodas vārdiem: hidro — ūdens, aero — gaiss un statos — 
stāvošs.
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86. zilti. 87. zīm. 88. zim.

8 6 . zīmējumā attēlots trauks, kurā atrodas gāze (vai šķid
rums). Trauku noslēdz ar virzuli, kas var pārvietoties. Ar punkti
ņiem attēlotas šķidruma vai gāzes dajiņas — tās vienmērīgi iz
vietotas pa visu trauka tilpumu (8 6 . zīm. a ).

Pieliekot zināmu spēku, iebīdīsim virzuli mazliet dziļāk traukā. 
Virzulis saspiež gāzi, kas atrodas tieši zem tā. Tad gāzes daļiņas 
šajā vietā izvietojas ciešāk nekā iepriekš (8 6 . zīm. b). Taču gāzes 
daļiņas to kustīguma dēļ pārvietosies visos virzienos. Tādējādi to 
izvietojums atkal kļūs vienmērīgs (8 6 . zīm. c), taču blīvāks nekā 
iepriekš. Tāpēc gāzes spiediens visur palielināsies.

No tā izriet, ka papildus radītais spiediens pāriet uz visām gā
zes vai šķidruma daļiņām.

Tā, piemēram, ja zem virzuļa spiediens palielinās par 1 Pa, tad 
visos citos punktos gāzes iekšienē spiediens palielināsies par tādu 
pašu vērtību. Par 1 Pa palielināsies spiediens arī uz trauka 
sienām.

Spiediens, ko rada uz šķidrumu vai gāzi, izplatās bez pārmai
ņām visos šķidruma vai gāzes punktos.

So secinājumu sauc par Paskāla likumu.
Pamatojoties uz Paskāla likumu, viegli izskaidrot šādus mē

ģinājumus.
87. zīmējumā attēlota doba lode, kurai dažadās vietās izurbti 

mazi caurumiņi. Lodei pievienota caurule, kurā ievietots virzulis. 
Ja lodi piepilda ar ūdeni un caurulē iebīda virzuli, tad ūdens 
izplūst no lodes pa visiem caurumiņiem. Sājā mēģinājumā vir
zulis spiež uz caurulē esošā ūdens virsmu. Ūdens daļiņas, kas 
atrodas zem virzuļa, sablīvēdamās pārvada šo spiedienu uz citām 
daļiņām, kas atrodas dziļāk. Ta virzuļa radītais spiediens izplatās 
visos virzienos. Rezultātā daļa ūdens tiek izspiesta no lodes 
strūklu veidā, kuras izplūst pa visiem lodes caurumiņiem.
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Biezs Paskats (1623—1662) — franču 
zinātnieks. Viņš atklājis un izpētījis 
vairākas svarīgas šķidrumu un gāzu 
īpašības, ar interesantiem un pārlieci
nošiem mēģinājumiem pierādījis, ka 
eksistē atmosfēras spiediens, kuru bija 
atklājis itāliešu zinātnieks E. Toričelli.

Ja lodi piepildītu ar dūmiem, tad, iebīdot caurulē virzuli, pa 
visiem lodes caurumiņiem izplūstu dūmu strūkliņas (8 8 . zīm.). 
Tas apstiprina to, ka spiediens gāzēs izplatās vienādi visos vir
zienos.

1. Kā spiediens izplatās šķidrumos un gāzēs? 2. Ar ko tas izskaidro
jams, ka šķidrumos un gāzēs atšķirībā no cietiem ķermeņiem spie
diens izplatās visos virzienos vienādi? 3. Kā formulē Paskāla likumu?
4. Kā var parādit mēģinājumā spiediena izplatīšanos šķidrumos un 
gāzēs?

20. vingrinSjums

1. Izskaidrojiet pēc 89. zīmējumā dotās shēmas, kā izplatās spie
diens cietā ķermenī, birstošā ķermenī un šķidrumā! Attēlojiet ar bulti
ņām spiediena izplaiīšanos!

2. Brezenta šļūtene, ja tā nav piepildīta ar ūdeni, ir lentas veidā. 
Kāda forma ir šļūtenei pēc piepildīšanas ar ūdeni? Kā to var 
izskaidrot?

3. Izgatavojot pudeles, izkausētajā stiklā pa cauruli pūš gaisu, 
līdz izkausētais stikls iegūst pudeles formu (90. zīm.). Kādu fizikālu 
parādību šeit izmanto?

0

89. zīm. 90. zīm. Pudeles izgata
vošana:

/ — caurule; 2  — stikls; 
3  — veidne.
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U z d e v u m i

J. Izgatavojiet ziepju šķīdumu un ar stikla caurulīti pūtiet ziepju 
burbu|us! Kāda ir ziepju burbuļu forma? Ar ko tas izskaidrojams?

2. Izpētiet, kā spiediens izplatās birstošā ķermenī! Saja nolūkā 
papīra maisiņā ieberiet smiltis (vai zirņus) un no augšas uz maisiņu 
stipri spiediet ar roku! Vai šajā gadījumā ir kāda līdzība ar spie
diena izplatīšanos šķidrumos un gāzēs?

42. šķidruma brīvā virsma

Par šķidruma brīvo virsmu sauc to virsmu, kas nesaskaras ar 
trauka sienām.

Uz traukā ielietu šķidrumu darbojas smaguma spēks. Tā iedar
bībā šķidrums pārvietojas no augstākām vietām uz zemākām, 
līdz visas molekulas, kas veido šķidruma brīvo virsmu, izvietojas 
vienā augstumā jeb vienā līmenī.

Par līmeni sauc jebkuru horizontālu virsmu. Ierīci, ar kuru 
iespējams noteikt, vai virsma ir horizontāla, sauc par l ī m e ņ 
r ā d i  (91. zīm.).

Gāzēm atšķirībā no šķidrumiem nav brīvās virsmas. Tas arī ir
pilnīgi saprotams. Gāzēs molekulas izvietotas ievērojami tālāk 
cita no citas nekā šķidrumos (sk. 13. §). Tāpēc to savstarpējā 
pievilkšanās ir ļoti vāja un gāzes molekulas izklīst uz visām pu
sēm, aizpildot visu iespējamo tilpumu.

1. Ko sauc par šķidruma brīvo virsmu? 2. Ar ko tas izskaidrojams, 
ka pietiekami platos traukos šķidruma brīvā virsma ir horizontāla?
3. Kā sauc ierīci, ko lieto, lai pārbaudītu, vai virsma ir horizontāla?
4. Kāpēc gāzēm nav brīvās virsmas?

U z d e v u m i

1. Ar svērteni un taisnleņķa trijstūri pārbaudiet, vai šķidruma 
brīvā virsma traukā ir horizontālā! Uzzīmējiet mēģinājumā izmanto
tās iekārtas shēmu!

91. zīm.
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2. 92. zīmējumā parādīts līmeņrādis, kas izga- 
tavots no bieza papīra vai kartona. Izgatavojiet 
šādu ierīci un pārbaudiet, vai palodzes, galda un 
grīdas virsma ir horizontāla!

92. zīm. 3. Izmantojot līmeņrādi un koka ķīlīšus, novie
tojiet horizontāli saplākšņa gabalu vai nelielu dē

līti! Uzlieciet uz saplākšņa vai dēlīša tērauda lodīti! Ja virsma būs 
horizontāla, lodīte neripos.

43. Spiediens šķidrumā vai gāzē

Uz šķidrumiem, tāpat kā uz visiem ķermeņiem uz Zemes, dar
bojas smaguma spēks. Tāpēc traukā ieliets šķidrums ar savu 
svaru rada spiedienu, kurš saskaņā ar Paskāla likumu izplatās 
visos virzienos. Tātad šķidruma iekšienē pastāv spiediens. Par to 
var pārliecināties mēģinājumā.

93. zīm. 94. zīm. 95. zīm.
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Stikla caurulē, kuras apakšējais gals noslēgts ar plānu gumi
jas plēvīti, ielej ūdeni. Šķidruma svara iedarbībā gumijas plēvīte 
izliecas (93. zīm. a ). Tatad uz trauka dibenu iedarbojas ūdens 
svars.

Kā rāda mēģinājums, — jo augstāks ūdens stabs virs plēvītes, 
jo plēvīte vairāk izliecas (93. zīm. b). Taču katrreiz pēc tam, kad 
beigusies plēvītes izliekšanās pēc ūdens pieliešanas, ūdens cau
rulē nostājas līdzsvarā, jo līdz ar smaguma spēku uz ūdeni dar
bojas gumijas plēvītes elastības spēks.

Cauruli, kuras apakšējais gals aizsiets ar gumijas plēvīti un 
kurā ieliets ūdens, iegremdēsim platā traukā ar ūdeni (93. zīm. b). 
Varam novērot, — jo dziļāk cauruli iegremdē ūdenī, jo plēvītes 
izliekums pakāpeniski samazinās. Kad plēvīte ir pilnīgi iztaisno
jusies, tad tas norāda, ka spiediens uz plēvīti no augšas un apak
šas ir vienāds. Plēvīte pilnīgi iztaisnojas tad, kad ūdens līmeņi 
caurulē un traukā ir vienādi.

Tādu pašu mēģinājumu var izdarīt ar cauruli, kurai ar gumijas 
plēvīti aizsieta atvere sānos, kā tas parādīts 94. zīmējumā a. Ja 
šo cauruli ar ūdeni ieliek traukā ar ūdeni, kā parādīts 94. zīmē
jumā b, tad atkal var novērot, ka plēvītes izliekums izzūd, tiklīdz 
ūdens līmeņi caurulē un traukā ir vienā augstumā. No tā var se
cināt, ka spēki, kas darbojas uz gumijas plēvīti no abām pusēm, 
ir vienādi.

Ļoti uzskatāms ir mēģinājums ar cauruli, kuras apakšējā galā 
pielikta plāksnīte. Šādu cauruli ieliek traukā ar ūdeni (95. zīm. a). 
Tad plāksnīti pie caurules gala no apakšas cieši piespiež ūdens 
spiediena spēks. Pēc tam traukā uzmanīgi lej ūdeni. Plāksnīte 
atkrīt no caurules, tiklīdz ūdens līmenis caurulē kļūst vienāds ar 
ūdens līmeni traukā (95. zīm. b).

Atraušanās momentā uz plāksnīti no augšas spiež caurulē ielietā 
ūdens stabs, bet no apakšas spiež tāds pats traukā esošā ūdens 
stabs. Sie abi spiedieni ir vienādi, un plāksnīte atkrīt no caurules 
smaguma spēka iedarbībā.

Sājos mēģinājumos tika izmantots ūdens, bet viegli secināt, 
ka varētu iegūt tos pašus rezultātus, ja ūdens vietā ņemtu kādu 
citu šķidrumu.

Tātad mēģinājumi parāda, ka šķidruma iekšienē eksistē spie
diens un tas šķidruma iekšienē noteiktā līmenī visos virzienos ir 
vienāds. Spiediens palielinās, palielinoties šķidruma dziļumam.
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Gāzes šajā ziņā neatšķiras no šķidrumiem, jo arī gāzēm ir 
svars. Taču jāņem vērā, ka gāzes blīvums simtiem reižu mazāks 
par šķidruma blīvumu. Traukā esošās gāzes svars ir mazs, un tās 
svara radīto spiedienu daudzos gadījumos var arī neņemt vērā.

I. Kā var parādīt mēģinājumā, ka spiediens šķidruma iekšienē dažā
dos līmeņos ir dažāds, bet vienā un lajā pašā līmenī visos virzienos 
vienāds? 2. Kāpēc daudzos gadījumos neievēro spiedienu gāzē, ko 
rada gāzes svars?

44*. Kā aprēķināms šķidruma spiediens uz trauka dibenu un sienām

Apskatīsim, kā var aprēķināt šķidruma spiedienu uz trauka 
dibenu un sienām. Vispirms atrisināsim uzdevumu.

Taisnstūrveida tvertne piepildīta ar ūdeni (96. zīm.). Tvertnes 
dibena laukums ir 16 m2, bet tvertnes augstums 5 m. Aprēķināsim 
ūdens spiedienu uz tvertnes dibenu.

Spēks, ar kādu ūdens spiež uz trauka dibenu, vienāds ar 5 rn 
augsta ūdens staba svaru, ja šā staba pamata laukums 16 m2, 
citiem vārdiem sakot, šis spēks vienāds ar visa tvertnē esošā 
ūdens svaru.

Lai varētu aprēķināt ūdens svaru, jāzina tā masa. Ūdens masu 
var aprēķināt, ja zināms tā tilpums un blīvums. Tvertnē esošā 
ūdens tilpumu var aprēķināt, reizinot tvertnes dibena laukumu ar 
tās augstumu: V7  == 16 m2-5 m =  80 m3. Tad aprēķināsim ūdens

kgmasu, reizinot ūdens blīvumu p = 1 0 0 0  —— ar tilpumu: m =f m3 r
k Sf= 1000—y - -80 m3 = 80 0 0 0  kg. Kā zināms, lai aprēķinātu ķermeņa

svaru, ta masa jareizina ar 9,8 
sver 9,8 N.

_N
kg

, jo ķermenis, kura masa 1 kg,

96. zīm.
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Tātad tvertne esošā ūdens svars P = 9,8 —  -80 000 kg«kg b
«800 000 N. Ar šādu spēku ūdens spiež uz tvertnes dibenu.

Izdalot ūdens svaru ar tvertnes dibena laukumu, aprēķina 
spiedienu

800 000 N 
16 m2 = 50 000 Pa = 50 kPa.

Šķidruma spiedienu uz trauka dibenu var aprēķināt, izmanto
jot formulu. Šāds aprēķins ir vienkāršāks. Lai iegūtu šādu for
mulu, atrisināsim iepriekšējo uzdevumu vispārīgā veidā.

Tvertnē esošā šķidruma staba augstumu apzīmēsim ar burtu h 
un tvertnes dibena laukumu — ar S.

Šķidruma staba tilpums V = Sh.
Šķidruma masa m — pV jeb m = pSh.
Sā šķidruma svars P=gm  jeb P=gpSh.
Tā kā šķidruma staba svars vienāds ar spiediena spēku, kas 

darbojas uz tvertnes dibenu, tad, izdalot svaru P ar laukumu S, 
aprēķina spiedienu

p SpSh 
P S S '

P=gph

Esam ieguvuši formulu, pēc kuras var aprēķināt šķidruma 
spiedienu uz trauka dibenu. Sī formula parāda, ka šķidruma 
spiediens uz trauka dibenu ir tieši proporcionāls šķidruma blī
vuma un šķidruma staba augstuma reizinājumam.

Pēc šīs formulas var aprēķināt arī spiedienu uz trauka sie
nām, kā arī spiedienu šķidruma iekšienē, pie tam ari spiedienu, 
kas vērsts no apakšas uz augšu, jo spiediens vienā un tajā pašā 
dziļumā visos virzienos ir vienāds.

Aprēķinot spiedienu pēc formulas

P=g(>h,

rumablīvums p jāizsaka kilogramos uz kubikmetru bet šķid
Nstaba augstums h — metros (m), g = 9,8 -—  , tad spiediens būs

Kg
izteikts paskālos (Pa).
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P i e m ē r s .  Noteikt naftas spiedienu uz cisternas dibenu, ja
ka

naftas staba augstums 10 m, bet tās blīvums 800-^- .m3

p = gph\ * 1 2

p = 9 ,8-^--800-% -10 m » 80000 P a« 8 0  kPa. kg rrr

!. No kādiem lielumiem atkarīgs šķidruma spiediens uz trauka di- 
■f benu? 2. Kada sakarība pastāv starp šķidruma spiedienu uz trauka 

dibenu un šķidruma staba augstumu? 3. Kāda sakarība pastāv starp 
šķidruma spiedienu uz trauka dibenu un šķidruma blīvumu? 4. Kādi 
lielumi jāzina, lai aprēķinātu šķidruma spiedienu uz trauka sienām?
5. Pēc kādas formulas aprēķina šķidruma spiedienu uz trauka di
benu un sienām?

21. vingrinājums

t. Aprēķiniet spiedienu 0,6 m dziļumā ūdenī, petrolejā un dzīv
sudrabā!

2. Aprēķiniet ūdens spiedienu vienā no dziļākajām jūras iepla

kām, kuras dziļums 10900 m! Jūras ūdens blīvums 1030 ^ -  .m3

3. 97. zīmējumā attēlota futbola bumbas kamera, kas savienota ar 
vertikālu stikla cauruli. Kamerā un caurulē atrodas ūdens. Uz kame
ras uzlikts dēlītis un uz tā atsvars ar masu 5 kg. Odens staba aug
stums caurulē ir 1 m. Aprēķiniet, cik liela ir dēlīša un futbola bumbas 
kameras saskares virsma!

U z d e v u m s
1. Ņemiet augstu trauku! Tā sānu virsmā uz vienas taisnes dažā

dos attālumos no trauka dibena izveidojiet trīs nelielus caurumiņus! 
Aizveriet tos ar sērkociņiem un ielejiet traukā līdz malām -ūdeni! 
Atveriet caurumiņus un novērojiet, kā pa tiem izplūst ūdens strūklas 
(98. zīm.)! Atbildiet uz jautājumiem! Kāpēc ūdens iztek pa caurumi- 
ņem? No kā var secināt, ka spiediens palielinās, palielinoties dzi
ļumam?

2. Izlasiet gramatas beigās šādus paragrāfus: «Hidrostatiskais 
paradokss. Paskāla mēģinājums», «Spiediens uz jūru un okeānu di
benu. Jūras dziļu pētīšana»!

h =  10 m 

p = 800-^frrr



45. Savienotie trauki

99. zīmējumā attēloti divi trauki, kas savā starpā savienoti ar 
gumijas cauruli. Šādus traukus sauc par savienotajiem traukiem. 
Tējkanna, kafijas kanna un lejkanna (100. zīm.) ir savienotie 
trauki. No pieredzes zinām, ka ūdens, kas ieliets, piemēram, lej
kannā, gan pašā kannā, gan sāncaurulē vienmēr atrodas vienā 
līmenī.

Izmantojot savienotos traukus, var izdarīt šādu vienkāršu mē
ģinājumu. Divas stikla caurules (99. zīm. a) savieno ar gumijas 
cauruli. Mēģinājumā sākumā gumijas cauruli vidū aizspiež ar 
aizspiedni un vienā caurulē ielej ūdeni. Pēc tam aizspiedni atver 
un ūdens tikmēr ieplūst otrā caurulē, līdz ūdens virsmas abās 
caurulēs nostājas vienā līmenī (99. zīm. b). Vienu no caurulēm 
var nostiprināt statīvā, bet otru, turot rokā, var pacelt augstāk, 
nolaist zemāk vai paliekt sānis. Un katrreiz, līdzko šķidrumi no
stājušies, to līmeņi abās caurulēs ir vienādā augstumā (99. zīm. c).

Miera stāvoklī esošo šķidrumu brīvā virsma jebkuras formas 
savienotajos traukos (101. zīm.) atrodas vienā līmenī.

Ja šķidrums atrodas miera stāvokli, tad spiediens jebkurā 
līmeni aa, bb, cc (99. zīm. b) abos savienotajos traukos ir vienāds, 
tāpēc vienādi arī virs šiem līmeņiem esošo šķidrumu stabu aug
stumi.

Ja vienā no savienotajiem traukiem ielej vienu šķidrumu, bet 
otrā — otru šķidrumu, tad šo šķidrumu līmeņi līdzsvara stāvoklī 
neatrodas vienādā augstumā. Tas arī ir saprotams. Kā zināms,



101. zīm. 102. zlm.

šķidruma spiediens uz trauka dibenu ir tieši proporcionāls šķid
ruma staba augstumam un šķidruma blīvumam. Kad spiedieni 
ir vienādi, tā šķidruma staba augstums, kura blīvums ir lielāks, 
būs mazāks par tā šķidruma staba augstumu, kura blīvums ir 
mazāks (102. zim.).

'i
1. Kādus savienoto trauku piemērus jūs varat nosaukt? 2. Kā savieno
tajos traukos nostājas viendabīgu šķidrumu brīvā virsma? 3. Kā sa
vienotajos traukos novietojas dažāda blīvuma šķidrumu brīvā virsma?

22. vingrinājums

1. 103. zīmējumā parādīta tvaika katla ūdens līmeņa mērīšanas 
ierīce. Izskaidrojiet, kā šī ierīce darbojas!

2. 104. zīmējumā attēlots niveliera modelis, ar kuru dabā var 
nospraust horizontālu līniju. Izskaidrojiet, kā šī ierīce darbojas!

103. zīm. Tvaika katla 
ūdens līmeņa cauru

līte:
/ — tvaiks; 2  —  krāni; 
3  — ūdens līmeņa cau

rulīte. 104. zīm.
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105. zim. 106. zīm.

3. 105. zīmējumā parādīta artēziskās akas uzbūves shēma. 
Slāni 2 veido smiltis vai kāds cits materiāls, kas viegli laiž cauri 
ūdeni. Turpretī slāņi / un 3 ir ūdensnecaurlaidīgi. Izskaidrojiet, kā 
darbojas šāda aka!

4. Pierādiet, ka savienotajos traukos divu dažādu šķidrumu 
stabu augstumi ir apgriezti proporcionāli šķidrumu blīvumiem!

N o r ā d ī j u m s .  Šķidruma spiediena aprēķināšanai izmantojiet 
formulu!

U z d e v u m i

I. 106. zīmējumā attēlota ierīce — augsta, slēgta skārda kārba. 
Tās augšgalā izveidota atvere. Tajā caur aizbāzni var ievietot pil
tuvi, kurai pārvilkta gumijas plēvīte. Kārbas sānu virsmā izveidotas 
trīs atveres, kurās iestiprinātas tievas stikla caurulītes.

Izgatavojiet šādu ierīci un piepildiet kārbu ar ūdeni! Atbildiet uz 
jautājumiem:

1) kāpēc ūdens stabu augstumi caurulītēs ir dažādi;
2) ko norāda caurulītēs esošo ūdens stabu augstumi?



Maskavas kanāla slūžas.



Viegli uzspiežot uz gumijas plevites, kas pārklāj piltuvi, novē
rojiet, ka mainās ūdens stabu augstums caurulītēs;

3) kāpēc visās caurulītēs ūdens stabu augstumi mainās vienādi?
2. Padomājiet, kā ar iespējami vienkāršiem līdzekļiem kaut kur 

parkā vai pagalmā varētu izveidot strūklaku! Uzrasējiet šādas iekār
tas shēmu un izskaidrojiet, kā tā darbosies!

3. 107. zīmējumā parādītas kanālā ierīkotas slūžas, bet 108. zī
mējumā — kuģa izvadīšana caur slūžām. Uzmanīgi aplūkojiet šo 
shēmu un izskaidrojiet slūžu darbību! Kāda jums pazīstama parā
dība izmantota slūžu darbibā?

Apskatiet V. I. Ļeņina Volgas—Donas kuģošanas kanala slūžu 
izvietojumu (109. zīm.)! Kada augstumā paceļas kuģis, kas iet caur 
kanālu no Volgas uz Donu un atpakaļ no Donas uz Volgu?

4. 110. zīmējumā paradīta ūdensvada uzbūves shēma. Izskaidrojiet 
pēc šīs shēmas ūdensvada darbību! Kāda nozīme šajā ūdensvada 
shēmā ir ūdenstornim?

46. Gaisa svars. Atmosfēras spiediens

Uz gaisu, tāpat kā uz jebkuru ķermeni, kas atrodas uz Zemes, 
darbojas smaguma spēks, un tātad gaisam piemīt svars.

Gaisa svaru viegli izmērīt mēģinājumā. Sājā nolūkā ņem iztu
rīgu stikla lodi, kurai ir aizbāznis un gumijas caurule ar aizspiedni 
(111. zīm.). Ar sūkni izsūknē no lodes gaisu un lodi līdzsvaro uz 
svariem. Pēc tam, atverot aizspiedni gumijas caurulē, lodē ielaiž 
gaisu. Svaru līdzsvars tiek izjaukts. Lai svarus nostādītu līdz
svarā, uz otra svaru kausa jāuzliek atsvari, kuru svars vienāds 
ar lodes tilpumā esošā gaisa svaru.

Precīzos mēģinājumos noteikts, ka parastajos apstākļos 1 rn3 

gaisa sver 13 N.
Gaisa apvalku, kas aptver Zemi, sauc par atmosfēru1. Ka no

skaidrojies mākslīgo Zemes pavadoņu lidojumos, atmosfēra snie
dzas vairāku tūkstošu kilometru augstumā. Mēs dzīvojam milzīgā 
gaisa okeānā. Zemes virsma ir šī okeāna dibens.

Gaisa augšējie slāņi, līdzīgi kā ūdens okeānā, smaguma spēka 
iedarbībā spiež uz apakšējiem slāņiem. Gaisa slānis, kas tieši 
aptver Zemi, tiek saspiests visvairāk. Saskaņā ar Paskala likumu 
šis spiediens izplatās visos virzienos.

1 No diviem grieķu valodas vārdiem: aliņos — tvaiks un sfēra — lode.
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Tā rezultātā uz Zemes virsmu un uz ķermeņiem, kas uz tās 
atrodas, iedarbojas visas biezās gaisa masas spiediens jeb, kā 
parasti saka, darbojas atmosfēras spiediens.

Ar atmosfēras spiediena pastāvēšanu var izskaidrot daudzas 
parādības.

1 1 2 . zīmējumā attēlota stikla caurule, kurā ievietots virzulis, 
kas blīvi piekļaujas pie caurules sieniņām. Caurules gals ielikts 
ūdenī. Ja virzuli ceļ uz augšu, tam līdzi paceļas arī ūdens. Tas 
notiek tāpēc, ka, ceļot virzuli uz augšu, starp virzuli un ūdeni 
rodas bezgaisa telpa. Ārējā gaisa spiediena iedarbībā šajā telpā 
ieplūst ūdens un ceļas līdzi virzulim.

113. zīmējumā attēlots cilindrisks trauks. Tas noslēgts ar aiz
bāzni, kam- cauri izlaista caurulīte, kurai izveidots krāns. No 
trauka ar sūkni izsūknē gaisu un caurulītes galu iegremdē ūdenī. 
Ja atver krānu, ūdens ieplūst traukā strūklas veidā. Tas notiek 
tāpēc, ka atmosfēras spiediens ir lielāks par izretinātā gaisa spie
dienu traukā.

Tālāk apskatīsim vēl vairākas parādības, kas izskaidrojamas 
ar to, ka pastāv atmosfēras spiediens. 1

1. Ka mēģinājumā var noteikt gaisa svaru? 2. Cik liels ir 1 m3 gaisa 
svars? 3. Kas ir Zemes atmosfēra? 4. Kāpēc rodas atmosfēras spie
diens? 5. Pastāstiet par mēģinājumiem, kas pierāda, ka pastāv atmo
sfēras spiediens!



47. Zemes gaisa apvalks

Tāpat ka visus ķermeņus, arī gāzu molekulas, kas ietilpst Ze
mes gaisa apvalkā, pievelk Zeme.

Bet kāpēc tad visas šīs molekulas nenokrīt uz Zemes virsmas? 
Kāpēc ap Zemi saglabājas gaisa apvalks — tās atmosfēra? Lai to 
saprastu, jāatceras, ka atmosfēru veidojošo gāzu molekulas atro
das nepārtrauktā haotiskā kustībā. Taču rodas vēl arī cits jau
tājums — kāpēc šīs molekulas neaizlido pasaules telpā.

Lai pavisam atstātu Zemi, molekulai, tāpat kā kosmiskajam

kuģim vai raķetei, jāsasniedz ātrums, ne mazāks par 1 1 ,2 - ^ .
Tas ir tā sauktais otrais kosmiskais ātrums. Zemes gaisa ap
valkā esošo molekulu vidējais ātrums ir stipri mazāks par otro 
kosmisko ātrumu. Tāpēc lielāko daļu gaisa molekulu «piesaista» 
pie Zemes smaguma spēks.

Molekulu haotiskā kustība un smaguma spēka iedarbība uz 
molekulām ir cēlonis tam, ka gāzu molekulas «lidinās» telpā ap 
Zemi, veidojot gaisa apvalku jeb atmosfēru.

Kā rāda mērījumi, gaisa blīvums strauji samazinās, palieli
noties augstumam — attālumam no Zemes. Tā, piemēram, 5,5 km 
augstumā virs Zemes gaisa blīvums ir 2 reizes mazāks par tā 
blīvumu pie Zemes virsmas, 11 km augstumā — 4 reizes mazāks 
utt. Jo augstāk virs Zemes, jo gaiss vairāk retināts. Un beidzot, 
pašos augšējos slāņos (simtiem un tūkstošiem kilometru attālumā 
no Zemes) atmosfēra pakāpeniski izzūd — sākas bezgaisa telpa. 
Atmosfērai nav noteiktas robežas. 114. zīmējumā shematiski pa
rādīts, kā gāzu molekulas izvietojušās Zemes atmosfērā.

Protams — pat jebkurā slēgtā traukā visā trauka 
tilpumā gāzes blīvums smaguma spēka iedarbības dēļ 
nav viscaur vienāds. Trauka apakšējā daļā gāzes 
blīvums ir lielāks nekā tā augšējā daļā. Tāpēc arī 
gāzes spiediens traukā nav viscaur vienāds — trauka 
dibenā tas lielāks nekā augšgalā. Tomēr traukā eso
šās gāzes blīvuma un spiediena atšķirības ir tik ma
zas, ka daudzos gadījumos tās var neievērot. Turpretī 
atmosfērā, kas stiepjas tūkstošiem kilometru attā
lumā no Zemes, šai spiediena atšķirībai ir būtiska 
nozīme. 114. zīm.
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V 1. Kāpēc atmosfēras sastava esošo gāzu molekulas smaguma spēka i 
ietekmē nenokrīt uz Zemes? 2. Kāpēc atmosfēras sastāvā esošo gāzu 
molekulas, izplatīdamās visos virzienos, neatstāj Zemi? 3. Kā mainās 
atmosfēras blīvums, palielinoties augstumam?

23. vingrinājums

1. 115. zīmējumā attēlota pipete, ar kuru ņem dažādu šķidrumu 
paraugus. Pipeti ieliek šķidrumā, pēc tam ar pirkstu aizspiež tās 
augšējo galu un tad to izņem no šķidruma. Kad atver pipetes aug
šējo galu, šķidrums no tās izplūst. Izdariet šo mēģinājumu un 
izskaidrojiet šās ierīces darbību (116. zīm.)!

2. Pipetīte ir ierīce šķidruma pilienu iegūšanai. Izdariet mēģinā
jumus ar pipelīli un izskaidrojiet tās darbību!

3. Kādu fizikālu parādību izmanto, iesūcot pildspalvā tinti?

lo. znri. 1IG. zīm. 117. zīm.
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\ Evandželista Toričelli (1608—1647) —
(itāliešu zinātnieks, G. Galileja skol
nieks. Viņš izgudrojis dzīvsudraba 
barometru un izskaidrojis tā darbību 
tādējādi, ka eksistē atmosīēras spie
diens. E. Toričelli izpētījis arī vairā
kus citus jautājumus fizikā un mate
mātikā.

4. Automātiskā putnu dzirdinātava (117. zīm.) sastāv no pu
deles, kas piepildīta ar ūdeni, apgāzta ar augšgalu uz leju un no
vietota tā, lai tās kakls atrastos nedaudz zem ūdens līmeņa silītē. 
Kāpēc ūdens neizlīst no pudeles? Ja ūdens līmenis silītē pazeminā
sies un pudeles kakls atradīsies ārpus ūdens, tad no pudeles iztecēs 
daļa tur esošā ūdens. Ar ko tas izskaidrojams? Kad ūdens vairs ne
tecēs laukā no pudeles?

48*. Atmosfēras spiediena mērīšana.
Toričelli mēģinājums

Atmosfēras spiedienu nevar aprēķināt tā, kā aprēķinājām šķid
ruma staba spiedienu (sk. 44. §). Kāpēc tas nav iespējams? Lai 
atmosfēras spiedienu aprēķinātu tāpat kā šķidruma staba spie
dienu, būtu jāzina atmosfēras augstums un gaisa blīvums. Taču 
atmosfēras augstums nav precīzi nosakāms, jo atmosfērai nav 
noteiktas robežas, bet gaisa blīvums, kas vislielākais ir pie Zemes 
virsmas, samazinās, palielinoties attālumam no tās. Tomēr atmo
sfēras spiedienu var izmērīt, izmantojot mēģinājumu, kuru 
XVII gs. ieteica itāliešu zinātnieks E. T o r i č e l l i .

Toričelli mēģinājums izdarāms šādi. Aptuveni vienu metru 
garu vienā galā noslēgtu stikla cauruli piepilda ar dzīvsudrabu. 
Tad, cieši noslēdzot ar pirkstu caurules vaļējo galu, cauruli ap
griež, tās galu ieliek traukā ar dzīvsudrabu un tad atver cauru
les galu (118. zīm.). Daļa dzīvsudraba izlīst no caurules traukā, 
bet caurulē paliek aptuveni 760 mm augsts dzīvsudraba stabs. 
Virs dzīvsudraba caurulē nav gaisa, tur ir bezgaisa telpa (va
kuums).
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E. Toričelli, kas ieteica šo mēģinājumu, to arī iz- ! 
skaidroja. Atmosfēra spiež uz dzīvsudraba virsmu 
traukā. Dzīvsudrabs atrodas tur līdzsvarā. Tātad 
dzīvsudraba spiediens caurulē līmenī aa (118. zīm.) 
arī ir vienāds ar atmosfēras spiedienu. Bet caurules 
augšgalā nav gaisa, tāpēc spiedienu caurulē līmenī 
aa rada tikai dzīvsudraba staba svars. No tā izriet, 
ka atmosfēras spiediens vienāds ar caurulē esošā 
dzīvsudraba staba spiedienu.

Izmērot dzīvsudraba staba augstumu Toričelli mē-

rabs. Šis spiediens ir vienāds ar atmosfēras spie-
118. zīm. dienu.

Jo lielāks ir atmosfēras spiediens, jo augstāks ir dzīvsudraba 
stabs Toričelli mēģinājuma iekārtā. Tāpēc praksē atmosfēras spie
dienu var noteikt, izmērot dzīvsudraba staba augstumu milimet
ros vai centimetros. Ja, piemēram, atmosfēras spiediens ir 
780 mm dz. st. jeb 780 mm Hg, tad tas nozīmē, ka gaiss rada 
tādu pašu spiedienu kā vertikāls 780 mm augsts dzīvsudraba 
stabs.

Tātad par atmosfēras spiediena vienību šādā gadījumā pieņem 
dzīvsudraba staba vienu milimetru (1 mm Hg). Ir noteikta sa
karība starp šo vienību un mums jau pazīstamo spiediena vienību 
p a s k ā 1 u.

1 mm augsta dzīvsudraba staba spiediens

Tātad 1 mm Hg= 133,3 Pa=l,33 hPa.

Tagad atmosfēras spiedienu pieņemts mērīt hektopaskālos.
Novērojis daudzas dienas pēc kārtas caurulē esošā dzīvsud

raba staba augstumu, E. Toričelli konstatēja, ka šis augstums 
mainās — gan palielinās, gan samazinās. No tā E. Toričelli seci
nāja, ka atmosfēras spiediens nav pastāvīgs, tas var mainīties. 
E. Toričelli arī ievēroja, ka atmosfēras spiediena maiņa saistīta 
ar laika apstākļu maiņu.

o a ģinajuma, var aprēķināt spiedienu, ko rada dzīvsud-
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Piestiprinot pie Toričeili mēģinājumā izmantotās caurules ver
tikālu skalu, iegūst vienkāršo dzīvsudraba barometru1 — ierīci 
atmosfēras spiediena mērīšanai.

1

l. Kāpēc gaisa spiedienu nevar aprēķināt tāpat kā šķidruma staba 
spiedienu uz trauka dibenu un sienām? 2. Paskaidrojiet, kā ar Toričeili 
mēģinājumā izmantoto cauruli var izmērīt atmosfēras spiedienu!
3. Ko nozīmē šāds pieraksts: «atmosfēras spiediens ir 780 mm Hg»?
4. Kā sauc ierīci, ko lieto atmosfēras spiediena mērīšanai? Kāda ir 
tās uzbūve? 5. Cik hektopaskāliem atbilst spiediens, ko rada l mm 
augsts dzīvsudraba stabs?

24. vingrinājums 1

l. U9. zīmējumā attēlots ūdens barometrs, kuru 1646. gadā 
izveidoja B. Paskāls. Cik augsts ūdens stabs būtu šajā barometrā, 
ja atmosfēras spiediens ir 760 mm Hg?

1 No diviem grieķu valodas vārdiem: baros — smagums, metreo — 
mērīju.
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2. 1654. gadā zinātnieks O. Gerike, gribēdams pierādīt, ka pastāv, 
atmosfēras spiediens, Magdeburgā izdarīja šādu mēģinājumu: viņš 
izsūknēja gaisu no divām kopā saliktām metāla puslodēm. Atmosfēras 
spiediens tik stipri piespieda vienu puslodi pie otras, ka tās neva
rēja atraut astoņi pāri zirgu (120. zīm.). Aprēķiniet, cik liels spēks 
saspieda kopā puslodes, ja virsma, uz kuru iedarbojās gaisa spie
diens, bija 2800 cm2, bet atmosfēras spiediens 760 mm Hg!

3. No 1 m garas caurules, kuras viens gals aizkausēts, bet otram 
galam pierīkots krāns, izsūknēja gaisu. Caurules galu ar krānu 
ievietoja dzīvsudrabā un krānu atvēra. Vai dzīvsudrabs piepildīja visu 
cauruli? Ja dzīvsudraba vietā ņemtu ūdeni, vai ūdens piepildītu visu 
cauruli?

U z d e v u m i

1. Ielieciet glāzi traukā ar ūdeni, zem ūdens apgrieziet to ar va
ļējo galu uz leju un lēnām ņemiet to ārā no ūdens! Kāpēc ūdens 
tikmēr paliek glāzē (neizlīst no tās), kamēr glāzes malas atrodas 
zem ūdens?

2. Ielejiet glāzē ūdeni, apsedziet glāzi ar papīra lapu un, pietu
rot papīra lapu ar roku, apgrieziet glāzi ar dibenu uz augšu! Ja 
atņem roku no papīra lapas (121. zīm.), ūdens no glāzes neizlīst. 
Papīrs ir it kā pielipis pie glāzes malām. Ar ko tas izskaidrojams? 
Atbildi pamatojiet!

49. Aneroīds'

Atmosfēras spiediena mērīšanai praksē bieži izmanto metāla 
barometru, ko sauc par aneroīdu.

Aneroīds attēlots 122. zīmējumā. Tā galvenā sastāvdaļa ir 
metāla kārbiņa l ar viļņotu virsmu (123. zīm.). No kārbiņas iz
sūknēts gaiss. Lai atmosfēras spiediens kārbiņu nesaspiestu, at
spere 2 velk vāciņu uz augšu. Atmosfēras spiedienam palielino
ties, vāciņš ieliecas uz iekšpusi un sastiepj atsperi. Spiedienam 
pazeminoties, atspere iztaisno vāciņu. Pārvadu mehānisms 3 sa
vieno atsperi ar rādītāju — bultiņu 4, kura, spiedienam mainoties, 
pārvietojas pa labi vai pa kreisi. Zem radītāja piestiprināta skala, 
uz kuras atzīmētas iedaļas pēc dzīvsudraba barometra radīju
miem. Tā, piemēram, ja aneroīda rādītājs nostājies pret skaitli 750 
( 1 2 2 . zīm.), tad tas nozīmē, ka šajā momentā dzīvsudraba baro
metrā dzīvsudraba staba augstums ir 750 mm. Tātad atmosfēras 
spiediens vienāds ar 750 mm Hg jeb 1000 hPa. 1

1 A n e r o ī d s  tulkojumā no grieķu valodas nozīmē — bez šķidruma. Tā 
šis barometrs nosaukts tāpēc, ka tajā nav dzīvsudraba.
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Ļoti svarīgi zināt atmosfēras spiedienu, lai varētu noteikt, 
kādi tuvākajās dienās būs laika apstākļi, jo atmosfēras spiediena 
maiņa ir saistīta ar laika apstākļu maiņu. Meteoroloģiskajos mē
rījumos barometrs ir nepieciešama ierīce.

1. Kā izveidots aneroīds? 2. Kā graduē aneroīda skalu? 3. Kāpēc ne
pieciešams sistemātiski mērīt atmosfēras spiedienu dažādās zemes
lodes vietās?

U z d e v u m i

1. Skolas fizikas kabinetā pie sienas piekārts barometrs. Iemācieties 
noteikt pēc tā gaisa spiedienu (apejieties ar barometru uzmanīgi)! 
Novērojiet atmosfēras spiediena maiņu ilgākā laika posmā!

2. Apskatiet 122. zīmējumu un atbildiet uz jautājumiem: a) kā
dās spiediena vienībās graduēta barometra augšējā skala un apakšējā 
skala; b) cik liela ir katras skalas iedaļas vērtība!

3. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Atmosfēras spiediena at
klāšanas vēsture» un sagatavojiet referātu par šo tematu!

50. Atmosfēras spiediens dažādos augstumos

Kā jau zinām (sk. 43. §), šķidrumos spiediens dažādos šķid
ruma līmeņos ir dažāds un tas atkarīgs no šķidruma blīvuma un 
šķidruma staba augstuma. Tā kā šķidrumi ir maz saspiežami, to 
blīvums dažādos dziļumos ir gandrīz vienāds. Tāpēc, aprēķinot 
spiedienu, pieņemam, ka šķidruma blīvums ir konstants un ņe
mam vērā tikai līmeņa maiņu.
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Ar gāzēm šajā ziņā ir sarežģītāk. Gāzes.ir stipri saspiežamas. 
Turklāt, jo stiprāk gāze saspiesta, jo lielāks ir tās blīvums un jo 
lielāku spiedienu tā rada. Gāzes spiedienu taču rada gāzes mole
kulu triecieni pret ķermeņa virsmu.

Gaisa slāņus, kas atrodas pie Zemes virsmas, saspiež visi virs 
tiem esošie gaisa slāņi. Jo augstāk no Zemes virsmas atrodas 
gaisa slānis, jo mazāk tas saspiests, jo mazāks tā blīvums, tātad 
mazāku spiedienu tas rada. Tā, piemēram, gaisa balonam pa
ceļoties arvien augstāk, gaisa spiediens uz balonu kļūst arvien 
mazāks ne tikai tāpēc, ka samazinās virs tā esošā gaisa staba aug
stums, bet arī tāpēc, ka gaisa blīvums, palielinoties augstumam, 
arvien samazinās. Tādējādi gaisa spiediena atkarība no augstuma 
ir sarežģītāka nekā šķidruma spiediena atkarība no šķidruma 
staba augstuma.

Novērojumi rāda, ka atmosfēras spiediens apvidos, kas atro
das jūras līmeņa augstumā, vidēji ir 760 mm Hg. Jo augstāk virs 
jūras līmeņa atrodas konkrētā vieta, jo spiediens tur ir zemāks.

Atmosfēras spiedienu, kas vienāds ar 760 mm augsta dzīv
sudraba staba spiediena 0 °C temperatūrā, sauc par normālu atmo
sfēras spiedienu.

Normāls atmosfēras spiediens vienāds ar 101 300 Pa= 1013 hPa.
124. zīmējumā parādīts, kā mainās atmosfēras spiediens, mai

noties augstumam. Paceļoties nelielā augstumā, vidēji ar katriem 
12 m spiediens samazinās par 1 mm Hg (par 1,33 hPa). .

hPa mm Hg

124. zirn.
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Zinot, kāda sakarība pastāv starp spiedienu un augstumu, pēc 
barometra var noteikt, cik augstu konkrētā vieta atrodas virs jū
ras līmeņa. Aneroīdus, kam ir skala, pēc kuras var tieši noteikt 
pacelšanās augstumu, sauc par altimetriem. Tos lieto aviācijā, kā 
arī kāpjot kalnos.

1. Ar ko tas izskaidrojams, ka atmosfēras spiediens samazinās, pa
lielinoties attālumam no Zemes virsmas? 2. Cik lielu atmosfēras spie
dienu sauc par normālu atmosfēras spiedienu? 3. Kā sauc ierīci, ko 
lieto vietas augstuma noteikšanai pēc atmosfēras spiediena? Kas bū
tībā ir šī ierīce?

25. vingrinājums

1. Izskaidrojiet, kāpēc, lidmašīnai strauji nolaižoties, pasažieri 
jūt sāpes ausīs?

2. Ar ko tas izskaidrojams, ka, paceļoties gaisā ar lidmašīnu, no 
pildspalvas līst ārā tinte?

3. Kalna pakājē barometrs rāda 760 mm Hg, bet virsotnē — 
722 mm Hg. Cik augsts ir kalns?

4. Izsakiet normālu atmosfēras spiedienu hektopaskālos (hPa)l
N o r ā d ī j u m s .  Spiedienu izsaka pēc formulas: p=pgh, kur

« = 9,8 —  ; /i =  760 mm=0,76 m; p = 13 600^% . 
kg m3

5. Cilvēkam, kura masa 60 kg un garums 1,6 m, ķermeņa vir
smas laukums aptuveni ir 1,6 mJ. Aprēķiniet, ar cik lielu spēku atmo
sfēra spiež uz cilvēku! Ar ko var izskaidrot to, ka cilvēks spēj izturēt 
tik lielu spēku un praktiski nejūt tā iedarbību?

U z d e v u m s

Ar aneroīdu izmēriet atmosfēras spiedienu skolas pirmajā un 
augšējā stāvā! Pēc iegūtajiem datiem nosakiet attālumu starp stā
viem! Pārbaudiet rezultātu, tieši izmērot šo augstumu!

51. Manometri

Lai izmērītu spiedienus, kas lielāki vai mazāki par atmosfē
ras spiedienu, lieto īpašas ierīces — manometrus1. Manometrus 
iedala šķidruma manometros un metāla manometros.

1 No diviem grieķu valodas vārdiem: manos — izretināts, neblīvs un 
metreo — mērīju.
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Vispirms apskatīsim vaļēja šķidruma manometra uzbūvi un 
darbību. Tāds manometrs sastāv no stikla U veida caurules, kurā 
ieliets kaut kāds šķidrums. Lai izprastu, kā darbojas šāds mano
metrs, ar gumijas cauruli tam pievieno apa|u plakanu kārbiņu, ku
ras vienai pusei apvilkta gumijas plēvīte (125. zīm.). Ja viegli uz
spiež ar pirkstu uz plēvīti, tad šķidruma līmenis tajā manometra 
posmā, kas savienots ar kārbiņu, pazeminās, bet otrā posmā — 
paaugstinās. Ar ko tas izskaidrojams? Ja spiež uz plēvīti, gaisa 
spiediens kārbiņā palielinās. Saskaņā ar Paskāla likumu šis spie
diens izplatās pa šķidrumu arī tajā manometra posmā, kurš sa
vienots ar kārbiņu. Tāpēc spiediens uz šķidrumu šajā manometra 
posmā būs lielāks nekā otrā posmā, kur uz šķidrumu iedarbojas 
atmosfēras spiediens. Sī papildu spiediena spēka iedarbībā šķid
rums sāk pārvietoties — posmā, kur ir saspiestais gaiss, šķidrums 
noslīd uz leju, bet otrā posmā paceļas uz augšu. Šķidrumā iestā
jas līdzsvars (tas vairs nepārvietojas), kad saspiestā gaisa spie
dienu līdzsvaro spiediens, ko rada papildu šķidruma stabs otrā 
manometra posmā.

Jo stiprāk spiež uz plēvīti, jo augstāk otrajā posmā paceļas 
šķidruma stabs, jo lielāks tā spiediens. Tādējādi par spiediena 
maiņu var spriest pēc ši šķidruma staba augstuma.

126. zīmējumā parādīts, ka ar šādu manometru var izmērīt 
spiedienu šķidruma iekšienē. Jo dziļāk šķidrumā ieliek kārbiņu, 
jo lielāka kļūst starpība starp manometra abu posmu līmeņiem, 
tātad jo lielāku spiedienu rada šķidrums.
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127. zīm. 128. zīm.

Ja ierīces kārbiņu ieliek šķidrumā noteiktā dziļumā un pa
griež ar gumijas plēvīti uz augšu, uz leju un uz sāniem, tad ma
nometrs visos gadījumos rāda vienādu spiedienu. Tā tam ari 
jābūt, jo šķidruma iekšienē vienā un tajā pašā hmeni spiediens 
visos virzienos ir vienāds.

127. zīmējumā attēlots metāla manometrs. Sā manometra gal
venā sastāvdaļa ir saliekta metāla caurulīte / (128. zīm.), kuras 
viens gals aizlodēts. Tās otrs gals, kam pierīkots krāns 4, savie
nots ar trauku, kurā mēra spiedienu. Kad spiediens palielinās, 
caurulīte atliecas un tās aizlodētais gals ar sviru 5 un zobratu 3 
pagriež rādītāju 2, kas pārvietojas gar ierīces skalu. Kad spie
diens samazinās, caurulīte elastības dēļ atgriežas sākotnējā stā
voklī, bet rādītājs pagriežas pret skalas nulles iedaļu.

V
I. Ka sauc ierīces, ar kuram mēra spiedienu, kas lielāks vai mazāks 
par atmosfēras spiedienu? 2. Kāda ir vaļējā šķidruma manometra uz
būve? Kā šāds manometrs darbojas? 3. Kāda ir metāla manometra 
uzbūve?

52. Virzu|a sūknis šķidruma sūknēšanai

46. paragraiā bija aprakstīts mēģinājums, kur atmosfēras spie
diena iedarbība ūdens stikla caurulē ceļas līdzi virzulim. Šo pa
rādību izmanto virzuļa sūkņu uzbūvē.
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Sūknis, kas shematiski attēlots 129. zīmējumā, sastāv no ci
lindra, kurā uz augšu un uz leju pārvietojas virzulis /, blīvi pie
kļaudamies cilindra sieniņām. Cilindra apakšējā daļā un pašā 
virzulī ierīkoti vārsti 2, kas atveras tikai uz augšu. Kad virzulis 
pārvietojas augšup, atmosfēras spiediena iedarbībā ūdens ieplūst 
cilindrā, atver apakšējo vārstu un ceļas līdzi virzulim.

Kad virzulis slīd uz leju, ūdens, kas atrodas zem virzuļa, spiež 
uz apakšējo vārstu, un tas aizveras. Vienlaikus ūdens spiediena 
ietekmē atveras vārsts virzulī un ūdens ieplūst telpā virs virzuļa. 
Kad virzulis atkal ceļas uz augšu, reizē ar virzuli paceļas arī 
virs tā esošais ūdens un izplūst pa izvadcauruli. Tajā pašā laikā 
virzulim līdzi paceļas jauna ūdens porcija, kas, virzulim slīdot 
atkal uz leju, paceļas virs tā utt.

?
1. Kāda parādība izmantota ūdens virzuļa sūkņa uzbuvē? 2. Kāda 
ir šī sūkņa uzbūve, un kā tas darbojas?

26. vingrinājums

1. Cik lielā maksimālā augstumā ar virzuļa sūkni (sk. 129. zim.) 
var pacelt ūdeni normālā atmosfēras spiedienā?

2. Cik lielā maksimālā augstumā ar virzuļa sūkni var pacelt 
a) spirtu, b) dzīvsudrabu (sk. 129. zīm.) normālā atmosfēras spiedienā?

3. Izskaidrojiet, kā darbojas virzuļa sūknis, kuram ir gaisa ka
mera (130. zīm.; 1 — virzulis, 2 — sūcējvārsts, 3 — spiedējvārsts, 
4 — gaisa kamera, 5 — sūkņa rokturis)! Kāda nozīme šajā sūknī 
gaisa kamerai? Vai ar šo sūkni var pacelt ūdeni no dziļuma, kas lie
lāks par 10,3 m?
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53*. Hidrauliskā spiede

Pamatojoties uz Paskāla likumu, var izskaidrot hidrauliskās 
mašīnas1 darbību. Hidraulisko mašīnu, ko lieto presēšanai (sa
spiešanai) sauc par hidraulisko spiedi (sk. fotoattēlu 108. lpp.).

Hidrauliskās spiedes galvenā daļa ir divi dažāda diametra ci
lindri, kuros ievietoti virzuļi un kuri savienoti ar cauruli 
(131. zīm.). Telpa zem virzuļiem un caurule piepildīta ar šķid
rumu (visbiežāk izmanto minerāleļļu). Šķidruma stabu augstumi 
abos cilindros ir vienādi tik ilgi, kamēr uz virzuļiem neiedarbojas 
spēki.

Pieņemsim, ka Fļ un F2 ir spēki, kas darbojas uz virzuļiem, 
bet S] un S2 — virzuļu laukumi. Spiediens uz pirmo (mazāko)

F Fvirzuli vienāds ar-=r-, bet uz otru (lielāko) virzuli . Saskaņā 
0 | >->2

ar Paskāla likumu spiediens visos miera stāvokli esoša šķidruma
punktos ir vienāds, t. i.,

S, S2 ’
no kurienes

Tātad spēks F2 tik reižu lielāks par spēku Fi, cik reižu lielākā 
virzuļa laukums lielāks par mazākā virzuļa laukumu. Tā, piemē
ram, ja lielākā virzuļa laukums 500 cm2, bet mazākā virzuļa lau
kums 5 cm2 un uz mazāko virzuli darbojas 100 N liels spēks, tad 
uz lielāko virzuli darbosies 100 reižu lielāks spēks, t. i., 10 000 N 
liels spēks.

Tātad, izmantojot hidraulisko spiedi, iespējams ar mazu spēku 
līdzsvarot lielu spēku.

Hidrauliskās spiedes izmanto tur, kur nepieciešams liels spēks, 
piemēram, eļļas izspiešanai no sēklām eļļas spiestuvēs, saplāk
šņu, kartona, siena presēšanai u. c. Metalurģiskajās rūpnīcās 
hidrauliskās spiedes izmanto, lai no tērauda izgatavotu mašīnu 
vārpstas, dzelzceļa vagonu riteņus, kā arī plastmasas izstrādāju
mus. Modernās hidrauliskās spiedes var radīt desmitiem un sim
tiem miljonu ņūtonu lielu spiediena spēku.

1 Par h i d r a u l i s k a j a m  m a š ī n ā m  (no grieķu valodas vārda 
htjdraulikos — ūdens) sauc mašīnas, kuru darbība pamatojas uz likumiem par
šķidrumu pārvietošanos un līdzsvaru.
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'1

Milzīga spiede rūpnīcas ceha. 132. zīm.

Hidrauliskās spiedes uzbūve shematiski attēlota 132. zīmē
jumā. Saspiežamo ķermeni A uzliek uz platformas, kas savienota 
ar lielāko virzuli B. Kad šis virzulis paceļas, ķermenis tiek pie
spiests pie nekustīgas augšējās platformas un tādējādi tiek sa
spiests. M — manometrs, ar kuru mēra šķidruma spiedienu, P — 
drošības vārsts, kas automātiski atveras, kad spiediens pārsniedz 
pieļaujamo vērtību.

No mazākā cilindra lielākajā šķidrums pārplūst nevis vienā 
virzuļa gājienā, bet vairākos mazākā virzuļa gājienos. Tas no
tiek šādi. Paceļot mazāko virzuli, telpā zem virzuļa tiek iesūknēts 
šķidrums. Pie tam šķidruma spiediena iedarbībā vārsts Ķ atveras,
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bet vārsts Ķ' aizveras. Ja mazāko virzuli bīda lejup, gluži otrādi, 
vārsts K aizveras, bet atveras vārsts K' un šķidrums pāriet lielā
kajā cilindrā.

?
1. Uz kādu likumu pamatojas hidraulisko mašīnu uzbūve? 2. Cik 
lielu spēka ietaupījumu dod hidrauliskā spiede (ja nav berzes)?

27. vingrinājums

1. 133. zīmējumā attēlota hidrauliskā celtņa (hidrauliskā dom
krata) vienkāršota shēma. Cik lielu kravu var pacelt ar šādu celtni, 
ja mazākā virzuļa laukums ir 1,2 cm2, lielākā virzuļa laukums — 
1440 cm2, bet spēks, kas darbojas uz mazāko virzuli, var sasniegt 
1000 N? Berzi neievērot.

2. Hidrauliskās spiedes mazākā virzu|a laukums 5 cm2, lielākā 
virzuļa laukums — 500 cm2. Uz mazāko virzuli darbojas 400 N 
liels spēks, uz lielāko virzuli — 36 kN. Cik lielu spēka ietaupījumu 
iegūst ar šo spiedi? Kāpēc ar šo spiedi nevar iegūt maksimālo — vis-



lielāko spēka ietaupījumu? Cik lielu spēka ietaupījumu varētu iegūt 
ar šo spiedi, ja nebūtu berzes starp virzuli un cilindra sienām?

3. Vai var radīt mašīnu, kura būtu līdzīga hidrauliskajai mašīnai, 
bet kurai ūdens vietā būtu gaiss? Atbildi pamatojiet!

U z d e v u m i
1. 134. zīmējumā parādīta automašīnas hidraulisko bremžu shēma, 

kur / — bremzes pedālis, 2 — cilindrs ar virzuli, 3 — bremzes ci
lindrs, 4 — bremzes kluči, 5 — bremzes diski, 6 — atspere. Cilindri 
un caurules piepildīti ar speciālu šķidrumu. Pastāstiet pēc shēmas, kā 
darbojas šī bremze!

2. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Pneimatiskās mašīnas un 
instrumenti»!

54. Šķidruma un gāzes iedarbība uz tajā Iegremdētu ķermeni

Zem ūdens viegli varam pacelt akmeni, kuru tikai ar lielu 
piepūli varētu pacelt gaisā. Ja ūdenī iegremdē korķa gabalu un 
zem ūdens palaiž to vaļā, tad korķa gabals uzpeld. Kā var iz
skaidrot šīs parādības?

Jau esam iepazinušies ar to, ka šķidrumi spiež uz trauka di
benu un sienām (sk. 44. §). Ja šķidrumā ievieto kādu cietu ķer
meni, tad šķidrums spiež arī uz šo ķermeni.

Izpētīsim spiediena spēkus, ar kādiem šķidrums spiež uz tajā 
iegremdētu ķermeni. Lai būtu vieglāk noskaidrot šo jautājumu, 
izvēlēsimies ķermeni, kuram ir paralēlskaldņa forma un kurš 
ievietots šķidrumā tā, ka tā pamati ir paralēli šķidruma brīvajai 
virsmai (135. zīm.). Spēki, kas darbojas uz ķermeņa pretējām 
sānu skaldnēm, ir savstarpēji vienādi un līdzsvaro viens otru. To 
iedarbībā ķermenis tikai tiek saspiests. Turpretī spēki, kas dar
bojas uz ķermeņa augšējo un apakšējo skaldni, nav vienādi. Uz 
ķermeņa augšējo skaldni virzienā no augšas uz leju spiež šķid
ruma stabs h\ ar spēku F\. Turpretī līmenī, kādā atrodas ķermeņa 
apakšējā skaldne, spiedienu rada šķidruma stabs h2. Sis spiediens, 
kā zināms (sk. 43. §), izplatās šķidrumā visos virzienos. Tātad 
uz ķermeņa apakšējo skaldni no apakšas uz augšu ar spēku F2 
spiež šķidruma stabs h2. Tā kā h2 lielāks par hu arī spēka F2 mo
dulis lielāks par spēka F\ moduli. Tāpēc ķermenis tiek celts šķid
rumā uz augšu ar spēku F, kas vienāds ar spēku F2 un Fj star
pību Fļ — Fļ.

Mēģinājumā var viegli konstatēt, ka pastāv spēks, kas ce] 
ķermeni laukā no šķidruma.

136. zīmējumā a attēlots ķermenis, kas piekārts pie atsperes,

110



kurai piestiprināts rādītājs. Atsperes izstiepumu atzīmē uz statīva 
ar bultiņu. Kad ķermeni ieliek ūdenī, atsperes izstiepums sama
zinās (136. zīm. b). Tāpat samazinātos atsperes izstiepums, ja uz 
ķermeni no apakšas uz augšu iedarbotos ar kādu spēku, piemē
ram, ja ķermeni celtu uz augšu ar roku.

Tātad mēģinājums parāda, ka uz šķidrumā iegremdētu ķer
meni darbojas spēks, kas ceļ ķermeni laukā no šķidruma. To sauc 
par cēlējspēku.

Gāzes, kā zināms, daudzējādā ziņā līdzīgas šķidrumiem. Arī 
uz gāzēm attiecas Paskāla likums. Tāpēc arī uz ķermeņiem, kas 
atrodas gāzē, darbojas cēlējspēks, kas grūž ķermeni ārā no gāzes. 
Sā spēka iedarbībā gaisā paceļas, piemēram, gaisa baloni. Mēģi
nājumā varam arī novērot, ka uz gāzē ievietotu ķermeni darbojas 
cēlējspēks.

Pie svaru kausa, kam ir saīsināta piekare, piestiprina lielu, 
ar aizbāzni noslēgtu kolbu (vai stikla lodi). Svarus nolīdzsvaro.

Pēc tam zem kolbas (vai lodes) 
noliek platu trauku tā, lai kolba 
pilnīgi atrastos šajā traukā. 
Tad trauku piepilda ar oglekļa 
dioksīdu, kura blīvums lielāks 
par gaisa blīvumu. Svaru līdz
svars zūd — svaru kauss ar 
kolbu paceļas uz augšu (137. 
zīm.). Uz kolbu, ja tā atrodas 
oglekļa dioksīdā, darbojas lie
lāks cēlējspēks nekā tad, ja tā 
atrodas gaisā.
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Arhimēds (287.—212. g. pirms mūsu 
ēras) — sengrieķu zinātnieks, fiziķis 
un matemātiķis. Viņš izpētījis un for
mulējis sviras likumus, atklājis hidro
statikas likumu, kas nosaukts viņa 
vārdā.

Cēlējspēks, kas darbojas uz ķermeni šķidrumā vai gāzē, vērsts 
pretēji ķermeņa smaguma spēkam. Tāpēc, sverot šķidrumā vai 
gāzē iegremdētu ķermeni, konstatē, ka tā svars ir mazāks, nekā 
sverot šo ķermeni vakuumā (tukšumā).

Ar to ari var i-zskaidrot, kāpēc ūdenī viegli varam pacelt ķer
meņus, kurus gaisā paceļam ar lielām grūtībām.

I. Kādas jums zināmas dzīvē novērotas parādības norāda, ka 
ļ  pastāv cēlējspēks? 2. Kā var pierādīt, pamatojoties uz Paskāla likumu, 

ka uz šķidrumā iegremdētu ķermeni darbojas cēlējspēks? 3. Kā pa
rādīt mēģinājumā, ka uz ķermeni, kas ievietots šķidrumā, darbojas 
cēlējspēks? 4. Kā parādīt mēģinājumā, ka arī uz ķermeni, kas atro
das gāzē, darbojas cēlējspēks?

55*. Arhimēda likums. Arhimēda spēks

Speķu, ar kādu šķidrums izgrūž ārā tajā ievietotu ķermeni, var 
aprēķināt. Visvienkāršāk to noteikt mēģinājumā, izmantojot šim 
nolūkam ierīci, kas attēlota 138. zīmējumā.

Pie atsperes piekar nelielu spainīti un pie tā cilindrisku ķer
meni. Atsperes izstiepumu atzīmē ar bultiņu uz statīva 
(138. zīm. a). Tas parāda ķermeņa svaru gaisā. Paceļot cilindru, 
zem tā noliek noteces trauku ar šķidrumu un cilindru pilnīgi 
iegremdē šķidrumā (138. zīm. b). No noteces trauka glāzē izlīst 
daja šķidruma, kura tilpums vienāds ar cilindra tilpumu. Atspe
res rādītājs paceļas uz augšu, jo atspere saraujas, parādot, par 
cik samazinājies ķermeņa svars šķidrumā. Sājā gadījumā uz ķer
meni vēl bez smaguma spēka darbojas arī cēlējspēks, kas grūž 
ķermeni arā no šķidruma. Ja spainītī ielej šķidrumu, kas satecējis
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glāze, tad atsperes rādītājs atgriežas sākotnējā stāvoklī 
(138. zīm. c).

Pamatojoties uz šo mēģinājumu, var secināt, ka cēlējspēks, kas 
izgrūž no šķidruma tajā pilnīgi iegremdētu ķermeni, vienāds ar šā 
šķidruma svaru, kura tilpums vienāds ar ķermeņa tilpumu.

Ja līdzīgu mēģinājumu izdara ar ķermeni, kas ielikts kādā 
gāzē, tad var pārliecināties, ka cēlējspēks, ar kādu gāze izspiež 
ķermeni, arī ir vienāds ar šās gāzes svaru, kuras tilpums vienāds ar 
gāzē iegremdētā ķermeņa tilpumu.

Spēku, kas izgrūž ķermeni no šķidruma vai gāzes, sauc par 
Arhimēda spēku. Sis nosaukums dots par godu sengrieķu zināt
niekam A r h i m ē d a m ,  kurš pirmais pierādīja, ka šis spēks ek
sistē, un aprēķināja tā vērtību.

Ķermeņa svars vakuumā P = gm, kur m — ķermeņa masa, tur
pretī tā paša ķermeņa svars šķidrumā (vai gāzē) P\ būs mazāks 
nekā ķermeņa svars vakuumā P par Arhimēda spēku FA, t. i.,

P ļ = P - F A jeb P i= g m -g m u

kur mi — šķidruma (vai gāzes) masa, kura tilpums vienāds ar 
šķidrumā (vai gāzē) ievietotā ķermeņa tilpumu. Tāpēc reizēm 
saka, ka ķermenis, kas atrodas šķidrumā (vai gāzē), zaudē no 
sava svara tik, cik sver ķermeņa izspiestais šķidrums (vai gāze). 
Tā parasti formulē Arhimēda likumu.

Aprēķināsim Arhimēda spēku, kas darbojas uz ķermeni šķid
rumā, kura blīvums p. Pieņemsim, ka ķermeņa tilpums V.
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Arhimēda spēks vienāds ar tā šķidruma svaru, kura tilpums 
vienāds ar ķermeņa tilpumu. Tātad FA = P = gm. Ķermeņa iz
spiestā šķidruma masu m var izteikt ar tā blīvumu un tilpumu: 
m = P5ķl/ - Tādējādi iegūst:

FA=gQiķV

P i e m ē r s .  Aprēķināt Arhimēda spēku, kas jūras ūdenī dar
bojas uz ķermeni, kura tilpums 1 , 6  m3.

P= 1 , 6  m3

pšk = 1 0 3 0 ^ -m3

F a ?

1. Kā mēģinājumā var noteikt spēku, ar kādu šķidrums izspiež tajā 
/  pilnīgi iegremdētu ķermeni? 2. Ar ko vienāds šis spēks? 3. Kā sauc

spēku, kas darbojas uz šķidrumā vai gāzē iegremdētiem ķermeņiem?
4. Kā var aprēķināt Arhimēda spēku? 5. Kā formulē Arhimēda likumu?

FA=gPSķVj

Fa = 9,8— 1 0 3 0^-1 ,6  m3 =kg m3

= 16 480 N 16,5 kN.

28. vingrinājums

1. Pie sviras svaru kārts piekārti divi vienādas masas cilindri — 
svina un alumīnija cilindrs. Svari atrodas līdzsvarā. Vai svari būs 
līdzsvarā, ja abus cilindrus vienlaikus ieliks a) ūdenī un b) spirtā? 
Atbildi pamatojiet! Pārbaudiet to mēģinājumā! Kāda ir sakarība starp 
Arhimēda spēku un ķermeņa tilpumu?

2. Pie sviras svaru kārts piekārti divi vienāda tilpuma alumīnija 
cilindri. Vai svari būs līdzsvarā, ja vienu cilindru ieliks ūdenī, bet 
otru — spirtā? Atbildi pamatojiet! Pārbaudiet to mēģinājumā! Vai 
Arhimēda spēks ir atkarīgs no šķidruma blīvuma?

3. Pie sviras svaru kārts piekārti divi vienāda tilpuma dzelzs un 
alumīnija cilindri. Svari nolīdzsvaroti, izmantojot papildu slogu. Vai 
svari būs līdzsvarā, ja abus cilindrus ieliks ūdenī? Atbildi pamatojiet!

4. Dzelzs gabala tilpums ir 0,1 dm3. Cik liels Arhimēda spēks 
darbosies uz dzelzs gabalu, ja to pilnīgi iegremdēs a) ūdenī un 
b) petrolejā?

56. Ķermeņu peldēšana

Uz ķermeni, kas atrodas šķidrumā, darbojas divi spēki — sma
guma spēks, kas vērsts vertikāli uz leju, un Arhimēda spēks, kas 
vērsts vertikāli uz augšu. So spēku iedarbībā ķermenis, kas 
iepriekš bijis nekustīgs, pārvietojas tādā virzienā, kādā darbojas 
lielākais spēks. Iespējami trejādi gadījumi:
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1) ja smaguma spēks lielāks par Arhimeda spēku, tad ķerme
nis pārvietojas uz leju — grimst;

2) ja smaguma spēks vienāds ar Arhimēda spēku, tad ķerme
nis var atrasties līdzsvarā jebkurā šķidruma vietā;

3) ja smaguma spēks mazāks par Arhimēda spēku, tad ķer
menis šķidrumā ceļas uz augšu — uzpeld.

Apskatīsim sīkāk pēdējo gadījumu.
Kad ķermenis uzpeldot sasniedz šķidruma virsmu, tad, tam 

vēl tālāk ceļoties uz augšu, Arhimēda spēks samazinās. Ar ko 
tas izskaidrojams? Tas izskaidrojams ar to, ka samazinās šķid
rumā iegrimušās ķermeņa daļas tilpums, bet Arhimēda spēks vie
nāds ar ķermeņa iegrimušās daļas izspiestā šķidruma svaru.

Kad Arhimēda spēks kļūst vienāds ar smaguma spēku, ķer
menis vairs neceļas uz augšu, bet peld pa šķidruma virsmu, da
ļēji iegrimis šķidrumā.

So secinājumu viegli pārbaudīt mēģinājumā.
Noteces traukā ielej ūdeni līdz sāncaurules līmenim. Pec tam 

noteces traukā ieliek ūdenī peldošu ķermeni (139. zīm),  kurš no
svērts pirms ielikšanas ūdenī. Daļēji iegrimstot ūdenī, ķermenis 
izspiež tādu ūdens tilpumu, kas vienāds ar ķermeņa iegrimušās 
daļas tilpumu. Nosverot šo ūdeni, konstatē, ka tā svars (Arhimēda 
spēks) vienāds ar smaguma spēku, kas darbojas uz peldošo ķer
meni, jeb ar šā ķermeņa svaru gaisā.

Izdarot tādus pašus mēģinājumus ar jebkuriem citiem ķerme
ņiem, kas peld dažādos šķidrumos — ūdenī, spirtā, vārāmā sāls

Aisbergs.
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139. zīm. 140. zīm.

šķīdumā, var pārliecināties, ka peldoša ķermeņa svars gaisa vie
nāds ar ķermeņa izspiestā šķidruma svaru.

Viegli pierādīt, ka tādā gadījumā, ja viendabīga cieta ķermeņa 
blīvums lielāks par šķidruma blīvumu, tad ķermenis šādā šķid
rumā grimst. Turpretī ķermenis, kura blīvums mazāks par šķid
ruma blīvumu, uzpeld šajā šķidrumā. Ķermenis, kura blīvums 
vienāds ar šķidruma blīvumu, šķidruma iekšienē atrodas līdz
svarā. Tā, piemēram, dzelzs gabals ūdenī grimst, bet dzīvsudrabā 
uzpeld.

Uz ūdens virsmas peld ledus, jo tā blīvums mazāks par ūdens 
blīvumu (sk. fotoattēlu 115. Ipp.).

Jo mazāks ir ķermeņa blīvums salīdzinājumā ar šķidruma blī
vumu, jo mazāka ķermeņa daļa iegrimusi šķidrumā (140. zīm.).

Divi šķidrumi, kas savstarpēji nesajaucas, piemēram, ūdens 
un petroleja, traukā novietojas atbilstoši to blīvumiem: trauka 
apakšējā daļā novietojas ūdens, kuram ir lielāks blīvums 

kg(p=lOOO-^-), augšējā slānī — petroleja, kuras blīvums ir ma

zāks (p = 800 -Nļ-).m3

Odens dzīvnieku blīvums maz atšķiras no ūdens blīvuma, to 
svaru gandrīz pilnīgi līdzsvaro Arhimēda spēks. Tāpēc ūdens 
dzīvniekiem nav tik masīvi skeleti kā sauszemes dzīvniekiem. Tā 
paša iemesla dēļ ūdens augu stublāji ir elastīgi.

Zivīm ir interesants orgāns — peldpūslis, kas ir samērā stipri 
saspiežams. Tādējādi zivis viegli maina sava ķermeņa tilpumu un 
līdz ar to arī sava ķermeņa vidējo blīvumu. Tāpēc zivis var zinā
mās robežās regulēt iegrimšanas dziļumu.
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1. Kā parādīt mēģinājumā, ka peldoša ķermeņa izspiestā šķidruma 
svars vienāds ar ķermeņa svaru gaisā? 2. Ar ko vienāds Arhimēda 
spēks, kurš darbojas uz ķermeni, kas peld pa šķidruma virsmu?
3. Kad ķermenis, atrodoties šķidrumā, a) uzpeld, b) peld un 
c) grimst? 4. Kāda sakarība pastāv starp peldoša ķermeņa iegrimes 
dziļumu un tā blīvumu? 5. Kā var izskaidrot, ka ūdens dzīvniekiem 
nav vajadzīgi izturīgi skeleti? 6. Kada nozīme ir zivju peldpūslim?

29. vingrinājums

1. Uz svariem nolīdzsvaroja noteces trauku ar ūdeni (141. zīm. a). 
Ūdenī ielika koka klucīti, un svari vairs nebija līdzsvarā (141. zīm. b). 
Kad viss peldošā klucīša izspiestais ūdens iztecēja no trauka, svari 
atkal nostājās līdzsvarā (141. zīm. c). Izskaidrojiet šo parādību!

2. Kāpēc kuģis peld, bet ūdenī iekritusi nagla grimst?
3. 142. zīmējumā parādīts, ka viens un tas pats ķermenis peld 

divos dažādos šķidrumos. Kura šķidruma blīvums ir lielāks? Ar ko 
tas izskaidrojams? Ko var teikt par šā ķermeņa smaguma spēku un 
Arhimēda spēku vienā un otrā gadījumā?

4. Koka pludiņu, kam apakšā piestiprināts svina gabaliņš, vis
pirms ieliek ūdenī, tad petrolejā. Ne vienā, ne otrā šķidrumā pludiņš 
nenogrimst. Kurā šķidrumā tas iegrimst dziļāk?

5. Tīrā ūdenī ola grimst, bet sālsūdenī — peld. Ar ko tas izskaid
rojams? Novērojiet to mēģinājumā!

6. Attēlojiet grafiski spēkus, kas darbojas uz ķermeni, kurš 
a) peld virs ūdens, b) uzpeld un c) grimst ūdenī!

7. Izmantojot 2. un 3. tabulu, kur doti vielu blīvumi, nosakiet, 
kuri metāli peld dzīvsudrabā un kuri tajā grimst!

8. Vai ledus gabals peld a) benzīnā, b) petrolejā un c) glice
rīnā?

9. Kādā kārtībā nosiāsies vienā traukā trīs šķidrumi — ūdens, 
petroleja un dzīvsudrabs, kuri savā starpā nesajaucas? Attēlojiet 
trauku ar šiem šķidrumiem zīmējumā un izskaidrojiet to!

10. Traukā atrodas ūdens, petroleja un dzīvsudrabs. Kā šajā 
traukā izvietosies trīs lodītes — korķa, parafīna un tērauda lodīte? 
Atbildi pamatojiet! Lodīšu izvietojumu attēlojiet zīmējumā!
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142. zīm. 143. zīm. 144. zim.

Uzdevumi
1. Franču zinātnieks Dekarts (1596—1650) dažu hidrostatisko pa

rādību demonstrēšanai izgudroja ierīci.
Augstu stikla trauku (cilindru) piepildīja ar ūdeni, atstājot 

trauka augšdaļā nedaudz gaisa. Sājā traukā ielika nelielu dobu 
stikla ķermeni, kas piepildīts ar šķidrumu un ar gaisu tā, ka tikai ta 
neliela da|a atrodas virs ūdens. Trauka augšgalu blīvi noslēdza ar 
plānas ādas gabaliņu. Spiežot uz šo ādas gabaliņu, varēja pēc vē
lēšanās panākt, ka ķermenis ūdenī peld, pilnīgi iegrimis, peld. da
ļēji iegrimis, vai arī ūdenī grimst.

Izgatavojiet šādu ierīci un izdariet ar to mēģinājumus!. Stikla 
ķermeņa vietā ņemiet nelielu pludiņu, bet trauku noslēdziet' ar gu
mijas plēvīti (143. zīm.)!

Cits šās ierīces variants attēlots 144. zīmējumā. Pudelē gaisu 
iepūš ar muti pa gumijas caurulīti.

• Izskaidrojiet, kā šī ierīce darbojas! Kā ar šo ierīci var demonstrēt 
Paskāla likumu, Arhimēda spēku un ķermeņu peldēšanas likumus?

2. Izlasiet grāmatas beigas paragrāfu «Leģenda par Arliimēdu»!

57. Kuģu peldēšana

Pa upēm, ezeriem un jūrām peld kuģi, kas uzbūvēti no dažā
diem materiāliem, kuriem ir dažādi blīvumi. Parasti kuģu korpusu 
būvē no tērauda plāksnēm. Visus iekšējos nostiprinājumus, kas 
padara kuģi izturīgu, ari izgatavo no metāliem. Kuģu būvei iz
lieto vēl desmitiem citu materiālu, kuru blīvums ir gan lielāks, 
gan mazāks par ūdens blīvumu.
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Taču kāpēc kuģi peld un tajos var iekraut un pārvadāt sma
gas kravas?

Mēģinājumā ar peldošu ķermeni (sk. 56. §) noskaidrojām, ka 
ķermenis ar savu ūdeni iegrimušo daļu izspiež tik daudz ūdens, 
kura svars vienāds ar ķermeņa svaru gaisā. Tas attiecas arī uz 
jebkuru kuģi. Kuģa zemūdens daļas izspiestā ūdens svars vienāds 
ar kuģa un tā kravas svaru gaisā vai ar smaguma spēku, kas 
darbojas uz kuģi un tā kravu.

Dzi|umu, kādā kuģis iegrimst ūdenī, sauc par kuģa iegrimi. 
Vislielāko pieļaujamo iegrimi atzīmē uz kuģa korpusa ar sarkanu 
līniju, ko sauc par ūdenslīniju. Tā ūdens daudzuma svaru, kuru 
kuģis izspiež, iegrimdams līdz ūdenslīnijai, un kurš vienāds ar 
kuģa un kravas smaguma spēku, sauc par kuģa tonnāžu.

Tagad naftas pārvadāšanai būvē tankkuģus, kuru tonnāža ir 
līdz 5000 000 kN, t. i., kuru masa kopā ar kravas masu ir 
500 000 t.

Mūsu valstī ir daudz kuģojamu upju, lielu ezeru un jūru. 
Padomju varas gados uzbūvētie kanāli savieno savā starpā piecas 
jūras: Melno, Azovas, Kaspijas, Baltijas un Balto jūru. Mūsu 
valsts plaši tirgojas ar ārvalstīm. Ūdens transports ir pats lētā
kais transporta veids, it sevišķi dažādu kravu pārvadāšanā. Tā
pēc ūdens transportam ir milzīga nozīme mūsu valstī. Mūsu 
valsts upju flote un tirdzniecības flote aug ar katru gadu.

Molorkuģis «Valerian Kuibišcv» (maksimālais ātrums 26 km/li).



Padomju tautai ir ļoti svarīgs uzdevums — saglabāt tīrus 
mūsu jūru, upju, ezeru, dīķu un kanālu ūdeņus. Fabriku un rūp
nīcu notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas nedrīkst ievadīt 
ūdenskrātuvēs. Tāpat rūpīgi jāsargā arī augu valsts ūdenskrā
tuvju tuvumā.

1. Kāpēc kuģi var peldēl? 2. Ko sauc par kuģa iegrimi? 3. Kas ir 
■Ķ ūdenslīnija? 4. Ko sauc par kuģa tonnāžu?

30. vingrinājums

1. Kā mainās kuģa iegrime, kuģim no upes iebraucot jūrā? At
bildi paskaidrojiet!

2. Smaguma spēks, kas darbojas uz kuģi, vienāds ar 100 000 kN. 
Aprēķiniet kuģa izspiestā ūdens tilpumu!

Uzdevumi
1. 145. zīmējumā attēlotas divas ierīces, kuras peld ūdenī un ku

ras sauc par> areometriem. Tos izmanto šķidruma blīvuma mērīšanai. 
145. zīmējumā a parādītais areometrs paredzēts tādiem šķidrumiem, 
kuru blīvums mazāks par ūdens blīvumu, bet 145. zīmējumā b pa
rādītais areometrs paredzēts šķidrumiem, kuru blīvums lielāks par

ūdens blīvumu. Ar skaitli 1000 apzīmēts ūdens blīvums: p=I000 m3

1) Kā darbojas šīs ierīces?

2) Izmantojot mēģeni vai koka nūjiņu un svina gabaliņu, izga
tavojiet areometrus, ar kuriem varētu noteikt blīvumu šķidrumiem, 
kas a) vieglāki un b) smagāki par ūdeni!

2. Sagatavojiet referātu par tematu: «No primitīva vienkoča līdz 
modernam lainerim»!

1000

a  b

145, zītn.
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58. Gaisa kuģniecība

Jau no seniem laikiem cilvēki sapņojuši par iespēju lidot virs 
mākoņiem, braukt pa gaisa okeānu, tāpat kā pa jūru. Gaisa kuģ
niecībai sākumā tika izmantoti gaisa baloni (146. zīm.).

Agrāk gaisa balonus piepildīja ar siltu 
gaisu, tagad tos piepilda ar gāzēm — ar 
ūdeņradi vai hēliju. Ja ir normāls atmosfē
ras spiediens, 1 m3 ūdeņraža sver 0,9 N, 1 m3  

hēlija — 1,8 N, bet 1 m3 gaisa — 13 N. No 
tā izriet, ka uz balonu, kura tilpums 1 m3 un 
kurš piepildīts ar ūdeņradi, gaisā darbojas 
Arhimēda spēks, kas vienāds ar 1 m3  gaisa 
svaru, t. i., 13 N liels Arhimēda spēks. Sis 
balons var pacelt gaisā kravu, kuras svars 
13 N —0,9 N = 12,1 N. Starpību starp 1 m3 
gaisa svaru un tāda paša tilpuma gāzes 
svaru sauc par 1 m3 gāzes celtspēju. Tātad 
1 m3 ūdeņraža celtspēja ir 12,1 N, bet 1 m3 

hēlija celtspēja ir 13 N —1,8 N=11,2 N. 
Ūdeņraža celtspēja ir lielāka par hēlija celt
spēju, tomēr gaisa balonu piepildīšanai ērtāk 
izmantot hēliju, jo tas nav degošs.

Balonam paceļoties arvien augstāk, Arhi
mēda spēks, kas uz to darbojas, samazinās, 
jo atmosfēras augšējos slāņos gaisa blīvums 
ir mazāks nekā pie Zemes virsmas. Lai ba
lons paceltos augstāk, nomet speciāli šim 
nolūkam līdzpaņemto balastu (izber no mai
siem smiltis) un tā samazina balona svaru. 
Beidzot gaisa balons sasniedz vislielāko 
iespējamo pacelšanās augstumu. Lai gaisa 
balons varētu nolaisties, no tā apvalka ar 
speciālu vārstu izlaiž daļu gāzes.

Augšējo atmosfēras slāņu pētīšanai katru 
dienu dažādās vietās laiž gaisā nelielus gaisa 
balonus, tā sauktos balonus-zondes, kuru dia
metrs 1 . . .  2 m. Tie paceļas līdz 35 ... 40 km 
augstumam. Sājos balonos ir ļoti viegli apa
rāti, kas noraida pa radio signālus par lido
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juma augstumu, par gaisa spiedienu, temperatūru un mitrumu. 
Pēc balona lidojuma virziena un ātruma var spriest par vēja vir
zienu un stiprumu dažādos augstumos. Ziņām, ko iegūst ar šā
diem baloniem-zondēm, ir ļoti svarīga nozīme laika apstākļu no
teikšanā (sk. IV krāsaino ielīmi).

Atmosfēras augšējo slāņu — stratosfēras pētīšanai vēl samērā 
nesen izmantoja milzīgus gaisa balonus, kuru tilpums 
20 000 . . .  30 000 m3  un kurus sauc par stratostatiem.

Rekordaugstumu, paceļoties ar stratostatu, 1934. gadā Padomju 
Savienībā sasniedza drosmīgie stratonauti P. Fedosejenko, A. Va- 
senko un I. Usiskins ar stratostatu «Osoaviahim-1», sasniegdami 
22 km lielu augstumu. Tomēr nolaižoties stratostats cieta avāriju. 
Varonīgie gaisa kuģotāji gāja bojā.

Gaisa baloni ir lidaparāti, kas vieglāki par gaisu.
Tagad galvenais gaisa transporta līdzeklis ir lidmašīnas. Lid

mašīnas ir smagākas par gaisu. To pacelšanās un lidošana pa
matojas uz dabas likumiem, kuri tiks apskatīti, mācoties fiziku 
vecākajās klasēs.

31. vingrinājums

1. Uz svariem līdzsvarota pudele, kurā atrodas saspiests gaiss. 
Aizbāznim cauri iet stikla caurulīte ar krānu. Caurulītes galā pie
stiprināts gumijas balons (147. zīm. a). Ja gaiss no pudeles daļēji 
ieplūst balona un izpleš to (147. zīm. b), tad svaru līdzsvars zūd. 
Izdariet klasē šādu mēģinājumu! Izskaidrojiet šo parādību!
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2. Uz sviras svariem līdzsvarots viegls stikla baloniņš. Ja sva
rus novieto zem gaisa sūkņa kupola un no tā izsūknē gaisu, tad zūd 
svaru līdzsvars (148. zīm.). Ar ko tas izskaidrojams?

U z d e v u m s

Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «Gaisa kuģniecības attīstības vēsture».
2. «Dirižabļu uzbūve un to izmantošana».
3. «Padomju stratonautu lidojumi».

Darbs un jauda. Enerģija

59. Mehāniskais darbs. Darba vienības

Ikdienā ar vārdu «darbs» saprotam ikvienu derīgu strādnieka, 
inženiera, zinātnieka un skolēna darbību.

Fizikā jēdzienam «darbs» ir cita jēga — tas ir noteikts fizikāls 
lielums, kura mērīšanai izmanto speciālas vienības. Fizikā vis
pirms pēta mehānisko darbu.

Apskatīsim mehāniskā darba piemērus.
Ar rokām paceļot akmeni, roku muskuļu spēks veic mehānisku 

darbu.
Vilciens brauc elektrolokomotīves vilcējspēka iedarbībā; līdz 

ar to tiek veikts mehāniskais darbs.
Šaujot ar šauteni, pulvera gāzu spiediena spēks veic darbu — 

pārvieto lodi pa stobru, pie tam lodes ātrums palielinās.
Mehāniskais darbs tiek pastrādāts arī tad, kad spēks (piemē

ram, berzes spēks), iedarbodamies uz ķermeni, samazina tā kustī
bas ātrumu.

No šiem piemēriem redzams, ka mehānisko darbu veic, ja ķer
menis spēka iedarbībā pārvietojas.

Uz nekustīgu kravu, kas pakārta auklā, darbojas smaguma 
spēks, taču krava nepārvietojas, tāpēc šajā gadījumā mehāniskais 
darbs netiek veikts. Lai pārvietotu skapi, ar spēku spiežam uz 
skapi, taču tad, ja skapi nepabīdārn uz priekšu, mehānisko darbu 
nepastrādājam. Ja ir spēks, bet nav pārvietojuma, tad nav ari 
darba.

Varam iedomāties tādu gadījumu, ka ķermenis kustas bez 
spēka iedarbības (pēc inerces). Ari šādā gadījumā mehāniskais
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darbs netiek veikts. Ja uz ķermeni neiedarbojas spēks, tad arī 
netiek veikts darbs.

Tātad mehānisko darbu veic tad, ja uz ķermeni darbojas 
spēks un ķermenis pārvietojas.

Turpmāk, runājot par mehānisko darbu, to saīsināti sauksim 
vienkārši par darbu.

Ļoti svarīgi ir prast aprēķināt darbu. Nav grūti saprast, ka 
veiktais darbs atkarīgs no spēka un no ceļa garuma.

Pieņemsim, ka 1 m augstumā esam pacēluši kravu, kuras 
masa 1 kg. Šajā nolūkā bija jāpieliek 9,8 N liels spēks. Līdz ar to 
esam pastrādājuši noteiktu darbu. Lai tādā pašā augstumā pa
celtu kravu, kuras masa 5 kg, jāpieliek 5 reizes lielāks spēks. 
Šajā gadījumā arī pastrādātais darbs būs 5 reizes lielāks. Patie
šām, varam uzskatīt, ka darbs, ko pastrādājam, ķermeni, kura 
masa 5 kg, paceļot 1 m augstumā, ir vienāds ar darbu, ko pastrā
dājam, ķermeni, kura masa 1 kg, 5 reizes paceļot 1 m augstumā.

Ķermeni, kura masa 1 kg, pacelsim tagad nevis 1 m augstumā, 
bet, piemēram, 3 m< augstumā. Gan pirmajā, gan otrajā, gan tre
šajā ceļa metrā pastrādātais darbs acīmredzot ir vienāds. Tāpēc 
darbs, ko pastrādā, lai paceltu ķermeni 3 m augstumā, ir trīs 
reizes lielāks par darbu, kas jāpastrādā, lai paceltu šo ķermeni 
1 m augstumā.

Apskatītie piemēri parāda, ka mehāniskais darbs ir tieši pro
porcionāls spēkam un ceļa garumam. Tāpēc pieņemts mehānisko 
darbu mērīt, reizinot spēku ar ceļu, kas noiets spēka darbības 
virzienā:

Darbs = spēks  * • ceļš jeb A = F s

kur A — darbs, F — spēks un s — noietais ceļš.

Par darba vienību pieņem darbu, ko veic 1 N liels spēks I m 
garā ceļā. Darba vienību sauc par džoulu (to apzīmē ar J). Šāds 
nosaukums dots par godu angļu zinātniekam Dž. Dž o u l a m,  
kurš veicis svarīgus eksperimentus darba mērīšanā. Šiem ekspe
rimentiem bija svarīga nozīme zinātnē. 1
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1. p i e m ē r s .  Traktors, uzarot tīrumu, velk arklu ar 10000 N 
lielu spēku. Cik lielu darbu pastrādā traktors 200 m garā ceļā?

F— 10 000N 
s = 200 m

A — ?

A = Fs-
>4 = 10 000 N • 200 m = 2 000 000 J = 

=2,0-106 J.

2. p i e m ē r s .  Aprēķināt darbu, ko pastrādā, paceļot aug
stumā /i =  20 m granīta plāksni, kuras tilpums 0,5 mI. 2 3. Granīta blī- 

kgvums p =2500—1̂  .
m3

V =0,5 m3

p =  2500— |  n r
h = 20 m 
A — ?

A = Fs,
kur F — smaguma spēks, kas darbojas uz 
plāksni un ko var aprēķināt pēc plāksnes 
masas, ja zināms plāksnes tilpums un
granīta blīvums.

m =pK ;
s — h, t. i., pacelšanas augstumam.

Tātad
kgm =  2500 —% • 0,5 m3 = 1250 kg; n r

F = 9,8-^--1250 k g «  12250 N;
l<g

A = 12 250 N • 20 m = 245 000 J = 245 kJ.

I. Kādiem diviem nosacījumiem pastāvot tiek veikts mehāniskais 
darbs? 2. No kādiem diviem lielumiem atkarīgs pastrādātais darbs?
3. Ko pieņem par darba vienību? 4. Definējiet darba vienību 1 J!

32. vingrinājums

1. Kuros no tālāk minētajiem gadījumiem tiek pastrādāts mehā
niskais darbs: zēns kāpj kokā; meitene spēlē klavieres; cilvēks slāv 
ar graudu maisu uz muguras; strādnieks ar plecu atspiežas pret 
durvīm; ūdens spiež uz trauka sienām?

2. Pa gludu horizontālu ledu ripo tērauda lodīte. Pieņemsim, ka 
nepastāv pretestība lodītes kustībai (berze pa ledu, gaisa pretestība). 
Vai šajā gadījumā tiek pastrādāts darbs?

3. Ar celtni 12 m augstumā pacēla kravu, kuras masa 2500 kg. 
Cik liels darbs tika pastrādāts?



4. Cik lielu darbu pastrādā, paceļot 120 cm augstumā hidraulisko 
veseri, kura masa 20 t?

5. Vilcienu, kura masa 3000 t, elektrolokomotīve vienmērīgi velk 
pa 5 km garu horizontālu ce|u. Cik lielu darbu pastrādā elektroloko
motīve šajā ce|a posmā, ja berzes spēks ir 0,003 no vilciena svara?

U z d e v u m i

1. Aprēķiniet darbu, ko jūs pastrādājat, skolā no pirmā stāva 
uzkāpdami otrajā stāvā! Iegūstiet paši visus nepieciešamos datus un 
rezultātu ierakstiet burtnīcā!

2. Aprēķiniet, cik lielu darbu jūs paveicāt, vienmērīgi noejot 1 km 
pa horizontālu ce|u! Rezultātu ierakstiet burtnīcā!

N o r ā d ī j u m s .  Cilvēks, vienmērīgi iedams pa līdzenu horizon
tālu ce|u, pastrādā apmēram 0,05 no tā darba, kas būtu jāveic, pace
ļot cilvēku augstumā, kas vienāds ar ce]a garumu.

60. Jauda. Jaudas vienības

Lai dažādi dzinēji pastrādātu vienu un to pašu mehānisko 
darbu, tiem vajadzīgs dažāds laiks. Tā, piemēram, celtnis dažās 
minūtēs paceļ ēkas augšējā stāvā vairākus simtus ķieģeļu. Ja šos 
ķieģeļus uz muguras nestu strādnieks, tad viņam būtu vajadzīga 
visa darba diena. Vēl cits piemērs. Vienu hektāru zemes ar labu 
zirgu var apart 10 . . .  12 stundās, bet traktors ar vairāklemešu 
arklu šo darbu paveic 40 .. .  50 minūtēs.

Protams, celtnis paveic darbu ātrāk nekā strādnieks, bet trak
tors ātrāk nekā zirgs. Tehnikā darba paveikšanas ātrumu rak
sturo īpašs lielums, ko sauc par jaudu.

Par mehānisma vai mašīnas jaudu sauc darba attiecību pret 
laiku, kurā darbs paveikts.

Lai aprēķinātu jaudu, darbs jādala ar laiku, kurā šis darbs
pastrādāts.

jeb

kur N — jauda, A — darbs, t — darba veikšanas laiks.

Par jaudas vienību pieņem tādu jaudu, kur 1 sekundē tiek pa
strādāts 1 J darba.

Jauda = darbs
laiks



So vienību sauc par vatu (apzīmē ar W). Šāds nosaukums šai 
vienībai dots par godu angju zinātniekam Dž. V a t a  m, tvaika 
mašīnas izgudrotājam.

Tātad
1 džouls 1 J

1 vats = — ---- ------— jeb I W =  -—1 sekunde 1 s

Tehnikā plaši lieto lielākas jaudas vienības — kilovatu (k\V), 
megavatu (MW).

1 kW = 1000 W; 1 MW = I 000 000 W.

P i e m ē r s .  Aprēķināt, cik liela jauda ir ūdens plūsmai, kas 
tek cauri aizsprostam, ja krituma augstums ir 25 m un ūdens 
caurtece ir 120 m3 minūtē.

/i = 25 m 
l/=120 m3

p -iooo i|m3
/ = 60 s

kg

N — ?

Krītoša ūdens masa m = pt/;

m =  1000 -^r • 120 m3 = 120 000 kg. m3
Smaguma spēks, kas darbojas uz ūdeni, 
F —gm;

/■ = 9,8—— 120 000 k g «  1 200 000 N. 
kg

Darbs, ko plūsma pastrādā vienā minūtē, 
A = Fh-
/1 = 1 200 000 N- 25 m =  30 000 000 J.

/[
Plūsmas jauda A'= — ;

N = 30 000 000 J
60 s =  500 000 W = 0,5 M W.

Dažādu dzinēju jauda var būt no kilovatu simtdaļām (bārdas 
skujamiem aparātiem, šujmašīnu dzinējiem) līdz simtiem tūkstošu 
kilovatu (ūdens turbīnām un tvaika turbīnām). Katram dzinējam 
piestiprināta plāksnīte (dzinēja pase), uz kuras norādīti daži sva
rīgi dati par šo dzinēju, tajā skaitā arī tā jauda.

Cilvēka jauda normālos darba apstākļos ir vidēji 70 . . . 80 W. 
Lecot, skrienot pa kāpnēm, cilvēka jauda var sasniegt līdz 730 W. 
bet atsevišķos gadījumos tā var būt vēl lielāka.
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5. tabula
Dažu dzinēju jauda (kW)

Automašīna «Volga» 72 Atomledlauzis 32 500
«Ļeņin»

Dīzeļlokomotīve 3000 Atomledlauzis 55 200
«Arktika»

Elektrolokomotīve 4000 Kosmiskās raķetes 20 000000

Ja dzinēja jauda ir zināma, var aprēķināt darbu, ko pastrādā
/ļ

šis dzinējs kāda noteiktā laika sprīdi. No formulas N=  — izriet, 
ka

A = Nt

P i e m ē r s .  Istabas ventilatora dzinēja jauda ir 35 W. Cik 
lielu darbu tas paveic 10 minūtēs?

jV = 35 W
t=  10 min = 600 s
A — ?

A=Nt-
/1=35 W-600 s =  21 000 W • s =
= 21 OOOJ = 21 kJ.

?
I. Ko sauc par jaudu? 2. Kā var aprēķināt jaudu, ja 2ināms darbs 
un laiks? 3. Kā sauc jaudas vienību? 4. Kādas jaudas vienības iz
manto tehnikā? 5. Kā var aprēķināt darbu, ja zināma jauda un laiks, 
kurā veic darbu?

33. vingrinājums

1. No 22 m augsta aizsprosta 10 minūtēs lejup noplūst 500 t 
ūdens. Cik liela ir ūdens plūsmas jauda?

2. Cilvēks 2 stundās noiet 10 000 so|u un, sperot katru soli, viņš 
pastrādā 40 J lielu darbu. Cik liela ir cilvēka jauda ejot?

3. Cik lielu darbu 20 minūtēs pastrādā dzinējs, kura jauda 
100 k\V?

4. Transportieris I stundā paceļ 30 m* I. 2 3 4 smilšu 6 m augstumā. 
Aprēķiniet šā darba veikšanai nepieciešamo dzinēja jaudu! Smilšu
blīvums 1500 .m*

128



U z d e v u m i

1. Aprēķiniet, cik liela ir jauda, jums vienmērīgi uzejot no sko
las pirmā stāva otrajā vai trešajā stāvā a) lēni un b) ātril Visus 
nepieciešamos datus iegūstiet paši!

2. Nosakiet skolas darbnīcā pēc virpu un urbjmašīnu pases to 
elektrodzinēju jaudu!

3. Nosakiet, kādai jaudai paredzēti jums zināmie automašīnu un 
traktoru dzinēji!

4. Sagatavojiet referātu par tematu: «Dažādu dzinēju jauda»!

61. Vienkāršie mehānismi

Kopi seniem laikiem cilvēks mehāniskā darba veikšanai iz
manto dažādus rikus un ierīces.

Katram zināms, ka smagu priekšmetu (akmeni, skapi, darb
galdu), kuru ar rokām nevar pārvietot, viegli izkustināt no vietas 
ar pietiekami garu un izturīgu stieni — ar sviru (149. zīm.).

149. zīm.
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151. zīm.

Pirms trīstūkstoš gadiem senajā Ēģiptē piramīdu celtniecībā 
ar svirām pārvietoja un pacēla lielā augstumā smagas akmens 
plāksnes (150. zīm.).*

Lai paceltu smagu ķermeni noteiktā augstumā, to bieži vien 
veļ vai velk uz augšu pa slīpu plakni (151. zīm.) vai paceļ, iz
mantojot trīsi (152. zīm.).

Ierīces, ko lieto spēka pārveidošanai, sauc par vienkāršiem 
mehānismiem. Pie vienkāršiem mehānismiem pieder svira un tās 
pārveidojumi — t r ī s i s  un g r i e z t u v e ;  slīpā plakne un tās 
pārveidojumi — ķ ī l i s  un s k r ū v e .  Vienkāršos mehānismus 
visbiežāk lieto tādēļ, lai iegūtu spēka ietaupījumu, t. i., lai spēku, 
kas iedarbojas uz ķermeni, palielinātu vairākas reizes.

Vienkāršie mehānismi ietilpst gan mājsaimniecībā lietojamās 
mašīnās, gan visās sarežģītajās fabriku un rūpnīcu mašīnās, ku
ras griež, savij un štancē lielas tērauda loksnes vai arī izveido 
tievus pavedienus, no kuriem izgatavo audumus. Vienkāršie me
hānismi atrodas arī modernajos sarežģītajos automātos, iespie
šanas mašīnās poligrāfijā un skaitļošanas mašīnās.

Iepazīstoties ar vienkāršo mehānismu darbības principiem, 
vieglāk orientēties sarežģīto mašīnu uzbūvē.
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62. Svira

Spēku līdzsvars svirai

Svira ir ciets ķermenis, kas var griezties 
ap nekustīgu balstu.

149. zīmējumā parādīts, kā strādnieks 
kravas pacelšanai par sviru izmanto lauzni. 
Pirmajā gadījumā (149. zīm. a) strādnieks 
ar spēku F spiež laužņa galu B uz leju, bet 
otrā gadījumā (149. zīm. b) — ceļ laužņa 
galu B uz augšu.

Strādniekam jāpārvar kravas smaguma 
spēks P — spēks, kas vērsts vertikāli uz 
leju. Paceļot kravu, viņš pagriež lauzni ap 
asi, kas iet caur vienīgo nekustīgo laužņa 
punktu — atbalsta punktu 0. Spēks F, ar 
kuru strādnieks iedarbojas uz sviru abos ga- ' 
dījumos, ir mazāks par spēku P, t. i., strād
nieks, kā mēdz sacīt, iegūst spēka ietaupī
jumu. Tādējādi, izmantojot sviru, var pacelt 
tik smagu kravu, kādu bez sviras nevarētu 
pacelt.

153. zīmējumā attēlota svira, kuras grie
šanās ass 0  (atbalsta punkts) atrodas starp 
spēku pielikšanas punktiem A un B. 154. zī
mējumā dota šās sviras shēma. Abi spēki Fi 
un Fļ, kas darbojas uz sviru, yērsti vienā 
virzienā.

īsāko attālumu starp atbalsta punktu un 
taisni, pa kuru uz sviru darbojas spēks, sauc 
par spēka plecu.

Lai noteiktu spēka plecu, no sviras atbal
sta punkta pret spēka darbības līniju jāno
velk perpendikuls. Sā perpendikula garums 
ir dota spēka plecs. 154. zīmējumā redzams, 
ka OA ir spēka F\ plecs, bet OB — spēka



ļ

153. zīm. 154. zfm.

Spēki, kas darbojas uz sviru, var to pagriezt ap asi divos vir
zienos: pulksteņa rādītāju kustības virzienā un pretēji šim virzie
nam. Tā, piemēram, >spēks (sk. 153. zīm.) griež sviru pulksteņa 
rādītāju kustības virzienā, bet spēks F2 to griež pretēji pulksteņa 
rādītāju kustības virzienam.

Lai noskaidrotu, kad svira atrodas līdzsvarā tai pielikto spēku 
iedarbībā, var iepazīties ar mēģinājumu. Jāievēro, ka spēka iedar
bība atkarīga ne tikai no tā skaitliskās vērtības (moduļa), bet ari 
no tā, kādā punktā tas pielikts ķermenim un kā tas vērsts.

Pie sviras (sk. 153. zīm.) abās pusēs atbalsta punktam vairāk
kārt piekar dažādus atsvarus tā, lai katrreiz svira būtu līdzsvarā. 
Spēki, kas darbojas uz sviru, vienādi ar šo atsvaru svaru. Katram 
līdzsvara gadījumam izmēra spēku moduļus un to plecu garumus. 
153. zīmējumā parādīts, ka 2 N liels spēks līdzsvaro 4 N lielu 
spēku. Sājā gadījumā, kā redzams pēc zīmējuma, mazākā spēka 
plecs 2 reizes lielāks par lielākā spēka plecu.

Pamatojoties uz šādiem mēģinājumiem, noskaidrots sviras 
līdzsvara likums: svira atrodas līdzsvarā, ja spēki, kas darbojas 
uz sviru, ir apgriezti proporcionāli to pleciem.

So likumu var uzrakstīt formulas veidā:
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Saja formulā Ft un F2 — speķi, kas darbojas uz sviru l\ un 
l2 — šo spēku pleci (sk. 154. zīm.).

Sviras līdzsvara likumu atklāja Arhimēds.
No šī likuma izriet, ka, izmantojot sviru, ar mazāku spēku var 

līdzsvarot lielāku spēku, tikai pareizi jāizvēlas noteikti spēku 
plecu garumi. Tā, piemēram, 149. zīmējumā a viens sviras plecs 
aptuveni 2 reizes lielāks par otru plecu. Tātad, punktā B pielie
kot, piemēram, 400 N lielu spēku, strādnieks var pacelt akmeni, 
kura svars 800 N, t. i., kura masa 80 kg. Lai paceltu vēl smagāku 
kravu, jāpalielina tā sviras pleca garums, uz kuru iedarbojas 
strādnieks.

P i e m ē r s .  Cik liels spēks vajadzīgs (berzi neievērot), lai 
ar sviru paceltu akmeni, kura masa 240 kg? Spēka plecs ir 2,4 m, 
akmenim pieliktā smaguma spēka plecs ir 0,6 m.

Pēc sviras līdzsvara likuma
L - l l
p  u ’

no kurienes

Akmens svars P =  gm;

P =  9,8 —  240 kg »  2400 N. 
kg

Tad

F =  2400 N ••4 4 ^ —=600 N.2,4 m

1. Kas ir svira? 2. Ko sauc par spēka plecu? 3. Kā atrod spēka 
j  plecu? 4. Kas notiek ar sviru spēku iedarbībā? 5. Ko izsaka sviras 

līdzsvara likums? 6. Kurš zinātnieks atklāja sviras līdzsvara likumu?

U z d e v u m s

/rc =  240 kg

£ = 9,8 —  
kg

/i =  2,4 m 
/ 2 = 0 , 6  m  

P - ?

Zem lineāla tā vidū nolieciet mazu balstu tā, lai lineāls atrastos 
līdzsvarā! Nolīdzsvarojiet uz izveidotās sviras pieckapeiku monētu 
un vienkapeikas monētu! Izmēriet spēku plecus un pārbaudiet sviras 
līdzsvara likumu! Atkārtojiet mēģinājumu, izmantojot divkapeiku mo
nētu un trīskapeiku monētu!

Izmantojot šo sviru, nosakiet sērkociņu kastītes masu!
N o r ā d ī j u m s .  Vienkapeikas, divkapeiku, trīskapeiku un piec

kapeiku monētu masa attiecīgi ir 1, 2, 3 un 5 g.
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Sviras līdzsvara likums ir daudzu dažādu instrumentu un 
ierīču darbības pamatā. Šos instrumentus un ierīces izmanto teh
nikā un ikdienā tur, kur nepieciešams spēka ietaupījums vai ceja 
ietaupījums.

Spēka ietaupījumu iegūst, lietojot šķēres. Š ķ ē r e s  i r  s v i r a  
(155. zīm.), kuras griešanās ass iet caur skrūvi, kas savieno abas 
šķēru puses. Darbinātājs spēks F{ ir cilvēka rokas muskuļu spēks, 
kas spiež kopā abas šķēru puses. Tam pretī darbojas spēks F2 — 
tā materiāla pretestības spēks, kuru griež ar šķērēm. Atkarībā no 
tā, kāda materiāla griešanai šķēres paredzētas, to uzbūve ir da
žāda. Kantora šķērēm, ko lieto papīra griešanai, ir gari asmeņi 
un gandrīz tikpat gari rokturi, jo papīra griešanai nav nepiecie
šams liels spēks, bet ar gariem asmeņiem ērtāk griezt papīru taisnā 
līnijā. Skārda grieznēm (156. zīm.) rokturi ir daudz garāki par 
asmeņiem, jo metāla pretestības spēks ir tik liels, ka tā pārvarē
šanai darbinātāja spēka plecs stipri jāpalielina. Vēl lielāka star
pība starp rokturu un griezējdaļas attālumu no griešanās ass ir 
a s k n a i b l ē m  (157. zīm.), kuras lieto stiepļu pārkniebšanai.

Dažāda veida sviras ir daudzās mašīnās. Šujmašīnas rokturis, 
velosipēda pedāļi un rokas bremze, automašīnu un traktoru 
bremžu pedāļi, rakstāmmašīnu un klavieru taustiņi — visas šīs 
detaļas ir sviras, ko izmanto minētajās mašīnās un instrumentos.

Sviru izmantošanas piemērus jūs varat ieraudzīt skolas darb
nīcā. Sviras ir skrūvspīļu un skrūvsolu rokturi, urbjmašīnas 
svira utt.

Pēc sviras principa izveidoti arī sviras svari (158. zīm.). La
boratorijas svari, kas attēloti 43. zīmējumā, darbojas kā vienād- 
plecu svira. Decimālsvaros (158. zīm. 4) tas plecs, pie kura pie
kārts kauss ar atsvariem, ir 10 reizes garāks par plecu, uz kura 
novieto sveramo kravu. Tādējādi stipri vienkāršota lielu kravu 
svēršana. Sverot ar decimālsvariem, atsvaru masa jāreizina ar 10.

63. Sviru izmantošana tehnika, ikdienā un dabā

155. z īm . 157. zīm.
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Arī preču vagonu, automa
šīnu un vezumu svēršanai pa
redzēto svaru uzbūve pamatojas 
uz sviras līdzsvara likumu.

Tāpat dzīvnieku ķermeņos un 
cilvēka ķermenī dažādās vietās 
sastopamas, sviras, piemēram, 
ekstremitātes, žokļi. Sviras at
rodamas gan kukaiņu, gan 
putnu, gan augu uzbūvē un ci
tur. Tipiska svira ir koka 
stumbrs un tā turpinājums — 
sakne.

159. zīmējumā c attēlota cil
vēka roka. AtbaĪsta punkts at
rodas elkoņa locītavā. Darbi-

158. zīm. Svaru veidi:
/ — medicīnas svari; 2  —  galda svari; 

3 — aptiekas svari; 4 — decimālsvari.
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nātājs spēks F ir to muskuļu spēks, kas saliec roku, pretestības 
spēks R ir plaukstā turamās kravas smaguma spēks. Spēks F 
pielikts tuvāk atbalsta punktam nekā pretestības spēks R 
(159. zīm. c). Tātad F>R, t. i., izmantojot sviru, zaudējam spēka 
ziņā, bet iegūstam ceļa ziņā.

1. Nosauciet piemērus, kur sviras izmanto ikdienā, tehnikā, skolas 
darbnīcā! 2. Izskaidrojiet, kāpēc darbā ar knaiblēm gūst spēka ietau
pījumu?

34. vingrinājums

1. Nosakiet atbalsta punktu un spēku plecus svirām, kas attēlotas 
159. zīmējumā! Kādā stāvoklī nūja (159. zīm. e, /), ar kuru nes kravu, 
mazāk spiež plecu? Atbildi pamatojietl

2. Airis arī darbojas kā svira (160. zīm.). Izskaidrojiet tā dar
bību!

3. 161. zīmējumā attēlots drošības vārsta1 šķērsgriezums. Ap
rēķiniet, cik liels smagums P jāpieliek pie sviras, lai tvaiks neiz
plūstu caur vārstu! Tvaika spiediens katlā 12 reižu lielāks par nor
mālo atmosfēras spiedienu. Vārsta laukums S = 3  cm2. Vārsta un 
sviras svaru neievērot. Spēku plecus izmērīt pēc zīmējuma. Kur jā-

160. zīm.

161. zīm.

’ D r o š ī b a s  v ā r s t s  ir īpaša ierīce, kas atver, piemēram, tvaika katla 
izvadcauruli, ja katlā tvaika spiediens kļūst lielāks par pieļaujamo.
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pārvieto smagums, ja spiediens katlā a) palielinās; b) samazinās? 
Atbildi pamatojiet!

4. 162. zīmējumā attēlota celtņa shēma. Aprēķiniet, cik smagu 
kravu var pacelt ar šo celtni, ja tā pretsvara masa ir 1000 kg!

U z d e v u m i

t. Iepazīstiēties ar platknaib)u (vai asknaibļu, cukura knaibju, 
skārda griežņu u. c.) uzbi 
testības spēka plecs un 
darbinātāja spēka plecs!
Aprēķiniet, cik lielu spēka 
ietaupījumu var gūt ar 
šo instrumentu!

2. Savā dzīvoklī ap
skatiet mājsaimniecībā lie
tojamās mašīnas un in
strumentus: gajas mā
jamo mašīnu, šujmašīnu, 
konservu kārbu atgrie- 
zēju, knaibles u. c. Parā
diet šajos mehānismos at
balsta punktu, spēku pie
likšanas punktus, spēku 
plecus!

3. Sagatavojiet refe
rātu par tematu: «Sviras 
cilvēka, dzīvnieku un ku
kaiņu organismā»!

162. z īm . P ā r v i e t o j a m a i s  c e l t n i s .
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64. Sviras līdzsvara likuma izmantošana trīsī

Trīsis ir ritenītis, kura mala izveidota rieva un kurš nostipri
nāts skavā (163. zīm.). Pāri trīsim pārlikta virve, trose vai ķēde.

Trīsi, kura ass, kravu paceļot, nepārvietojas, sauc par nekus
tīgo trīsi (164. zīm.).

Nekustīgo trīsi var uzskatīt par vienādplecu sviru, kuras spēku 
pleci ir vienādi ar trīša ritenīša rādiusu OA = OB = r (165. zīm.). 
Šāds trīsis nedod spēka ietaupījumu (P = F), bet ar to var mainīt 
spēka darbības virzienu.

166. zimējumā attēlots kustīgais trīsis (trīša ass paceļas un 
nolaižas reizē ar kravu), bet 167. zīmējumā parādīta tam atbil
stošā svira: 0  — sviras atbalsta punkts, 0.4 — spēka P plecs un

163. zīm. 164. zīm.

165. zīm. 166. ZUTI. 167. zīm.
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1

OB — spēka F plecs. Tā kā plecs OB ir 
divas reizes lielāks par plecu OA, tad 
spēks F ir 2 reizes mazāks par spēku P,

tātad F= .

Tādējādi kustīgais trīsis dod spēka 
ietaupījumu — spēks samazinās divas 
reizes.

Praksē parasti lieto nekustīgā un kus
tīgā trīša kombināciju (168. zīm.).

169. zīmējumā parādīts kustīgais trī
sis (/) un nekustīgie trīši (2 un 3) auto
celtnī. 168. zīm.

?
1. Kādu trīsi sauc a) par nekustīgo un b) par kustīgo trīsi? 2. Kādā 
nolūkā lieto nekustīgo trīsi? 3. Cik lielu spēka ietaupījumu dod kus
tīgais trīsis? 4. Vai var uzskatīt nekustīgo trīsi un kustīgo trīsi par 
svirām? Uzzīmējiet šo sviru shēmas! 5. Nosauciet jums zināmus pie
mērus, kur praksē lieto trīšus!

U z d e v u m s

Apskatiet fotoattēlos (137. un 142. Ipp.) parādītās mašīnas un 
norādiet tajās jums zināmos vienkāršos mehānismus!
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65. Darbu vienādības likums vienkāršo mehānismu lietošanā.
Mehānikas «zelta likums»

Iepriekš apskatītos vienkāršos mehānismus lieto, lai pastrā
dātu darbu tajos gadījumos, kad ar vienu spēku jālīdzsvaro cits 
spēks.

Dabiski, rodas jautājums, vai vienkāršie mehānismi, dodami 
spēka vai ceļa ietaupījumu, nedod arī darba ietaupījumu. Atbildi 
uz šo jautājumu var gūt, izdarot mēģinājumu.

Līdzsvarojot uz sviras divus pēc moduļa dažādus spēkus Fi 
un F2 (170. zīm.), iekustina sviru. Kā izrādās, vienā un tajā pašā 
laikā mazākā spēka F2 pielikšanas punkts noiet lielāku ceļu s2, 
bet lielākā spēka F j pielikšanas punkts noiet mazāku ceļu Sj. 

Izmērot noietos ceļus un spēku moduļus, konstatē, ka svirai pie
likto spēku pielikšanas punktu noieto ceļu garumi ir apgriezti pro
porcionāli spēkiem.

Tādējādi, iedarbodamies uz garāko sviras plecu, ietaupām 
spēku, bet tikpat reižu pagarinās noietais ceļš un dod zaudējumu.

Reizinot spēku ar ceļu, aprēķina darbu. Mēģinājumi rāda, ka 
darbi, ko pastrādā abos sviras galos pieliktie spēki, savstarpēji 
vienādi:

t. i.,
F1Si=F2s2,

A ļ — A 2.

Tātad, izmantojot sviru, darba ietaupījumu neiegūst. Izman
tojot sviru, varam ietaupīt vai nu spēku, vai attālumu. Ja pielie
kam spēku pie garākā pleca, tad iegūstam spēka ietaupījumu, bet 
tikpat reižu pagarinās ceļš un rada zaudējumu. Iedarbodamies 
ar spēku uz sviras īsāko plecu, iegūstam ceļa ietaupījumu, bet 
tikpat reižu zaudējam speķa ziņā.

Kādā leģendā teikts, ka Arhimēds, kuru sajūsmināja sviras 
likuma atklāšana, izsaucies: «Dodiet man atbalsta punktu, un es 
pacelšu Zemi!»
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Protams, Arhimēds ar šādu uzdevumu netiktu galā, pat ja vi
ņam arī būtu šāds atbalsta punkts un vajadzīgā garuma svira. 
Lai paceltu Zemi tikai par vienu centimetru, sviras garākajam 
plecam būtu jāapraksta milzīgs loks. Sviras garākā pleca pārvie
tošanai pa šo loku, piemēram, ar ātrumu 1 m/s, būtu vajadzīgi 
miljoni gadu.

Darba ietaupījumu nedod arī sviras paveids — nekustīgais 
trīsis. Par to var pārliecināties mēģinājumā (sk. 165. zlm.). Ceļi, 
ko noiet spēku P un F pielikšanas punkti, ir vienādi. Vienādi ir arī 
spēki. Tātad vienādi arī pastrādātie darbi.

Var izmērīt un salīdzināt darbus, ko veic, izmantojot kustīgo 
trīsi. Lai ar kustīgo trīsi paceltu kravu augstumā h, tas virves 
gals, kuram piestiprināts dinamometrs, kā rāda mēģinājums 
(171. zīm.), jāpaceļ augstumā 2 h. Tādējādi, spēkam samazinoties 
2 reizes, cefš palielinās 2 reizes. Tātad kustīgais trisis nedod 
darba ietaupījumu.

Gadsimtiem ilga pieredze rāda, ka neviens mehānisms nedod 
darba ietaupījumu. Visus dažādos mehānismus lieto tikai tāpēc, 
lai atkarībā no darba apstākļiem iegūtu spēka vai ceļa ietau
pījumu.

171. zīm.
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Autoceltnis.

Jau senie zinātnieki bija noskaidrojuši likumu, kas attiecas uz 
visiem mehānismiem: cik reižu samazinās spēks un dod ietaupī
jumu, tik reižu pagarinās ceļš un dod zaudējumu.

Šis likums nosaukts par mehānikas «zelta likumu».

1. Kada sakarība pastav starp spēkiem, kas darbojas uz sviru, un šo 
spēku pleciem (sk. 154. zīm.)? 2. Kāda sakarība pastāv starp ceļiem, 
ko ncjict svirai pielikto spēku pielikšanas punkti, un šiem spēkiem? 
3. Vai ar sviru var iegūt spēka ietaupījumu? Kur šajā gadījumā ir 
zaudējums? 4. Cik reižu palielinās ce|š, ja kravu paceļ ar kustīgo 
trisi? 5. Kāda ir mehānikas «zelta likuma» būtība?

35. vingrinājums

1. Ar kustīgo trīsi pacēla kravu 1,5 m augstumā. Par cik met
riem pavilka virves brīvo galu?

2. Ar kustīgo trīsi pacēla kravu 7 m augstumā. Cik lielu darbu 
pastradaja strādnieks, paceļot kravu, ja viņš vilka virves galu ar 
1(50 N lielu spēku? Cik lielu darbu pastradas strādnieks, ja viņš pa
cels šo kravu 7 m augstumā, neizmantojot šim nolūkam trīsi? (Trīša 
svaru un berzes spēku neievērot.)
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3. Kā jālieto kustīgais trīsis, lai ietaupītu attālumu?
4. Kā jāsavieno savā starpā nekustīgais un kustīgais trīsis, lai 

iegūtu spēka ietaupījumu a) 4 reizes, b) 6 reizes?

U z d e v u m s

Pierādiet, ka darbu vienādības likums (mehānikas «zelta likums») 
attiecas arī uz hidraulisko mašīnu! Berzi starp virzuļiem un trauku 
sienām neievērot!

N o r ā d ī j u ms .  Pierādījumam izmantojiet 132. zīmējumu! Kad 
mazākais virzulis spēka Fļ iedarbībā noslīd uz leju par augstumu 
Ai, tas izspiež noteiktu tilpumu šķidruma. Par tādu pašu tilpumu pa
lielinās šķidrums zem lielākā virzuļa, un lielākais virzulis paceļas uz 
augšu par augstumu h2.

66. Mehānisma lietderības koeficients

Iepazīstoties ar sviras uzbūvi un darbību, neņēmām vērā ne 
berzi, ne arī sviras svaru. Šādos ideālos apstākļos svirai pieliktā 
spēka paveiktais darbs, ko sauksim par pilno darbu, vienāds ar 
lietderīgo darbu, ko paveic, paceļot smagumu vai pārvarot kādu 
pretestību.

Ar mehānismiem paveiktais lietderīgais darbs praktiski vien
mēr nedaudz mazāks par pilno darbu. Daļu darba pastrādā, lai 
pārvarētu mehānismā berzi un lai pārvietotu tā atsevišķās da
ļas. Tā, piemēram, izmantojot kravas pacelšanā kustīgo trīsi, pa
pildus jāveic darbs, lai paceltu pašu trīsi un virvi un pārvarētu 
berzes spēku trīša asī.

Ar jebkuru mehānismu paveiktais lietderīgais darbs vienmēr 
ir tikai daļa no pilnā darba. Tātad, apzīmējot lietderīgo darbu ar 
Ai, bet pilno darbu ar A, varam rakstīt:

A[<A jeb -^--<1.

Lietderīgā darba attiecību pret pilno darbu sauc par mehānisma 
lietderības koeficientu. To apzīmē ar grieķu burtu t).

Tātad Ai

Lietderības koeficientu parasti izsaka procentos:

% ~ - m %
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P i e m ē r s .  Pie sviras īsākā pleca piekārta krava ar masu 
100 kg. Lai paceltu kravu, pie sviras garākā pleca pielikts 250 N 
liels spēks. Kravu pacēla augstumā /ii =  0,08 m. Spēka pielikšanas 
punkts pārvietojās uz leju par attālumu h2—0,4 m. Aprēķināt svi
ras lietderības koeficientu.

m —100 kg

g = 9 , 8 ~  kg
K=250 N 
hļ =  0,08 m
/i2  =  0,4 m
tl — ?

i ļ = ^ - .  100%.

Pilnais darbs A = Fh2. 
Lietderīgais darbs Ai=Ph\. 
Kravas svars P=gtn.

P = 9 ,8 -^ - -100 k g ^  kg
«1000N;
Ai— 1000 N-0,08 m =
= 80 J;
A =  250 N-0,4 m = 100 J;

80 J 
T,'~ 100J

• 100% =

= 80%.

1. Kādu darbu sauc a) par lietderīgo darbu un b) par pilno darbu? 
■f 2. Kāpēc, izmantojot mehānismus kravu pacelšanai un citu pretes

tību pārvarēšanai, lietderīgais darbs nav vienāds ar pilno darbu? 
3. Kas ir mehānisma lietderības koeficients? 4. Vai lietderības koefi
cients var būt lielāks par vienu? Atbildi pamatojiet!

67. Enerģija

Lai rūpnīcās un fabrikās varētu strādāt darbgaldi un mašīnas, 
tās darbina elektrodzinēji, patērēdami šim nolūkam elektroener
ģiju. Automašīnas un lidmašīnas, dīzeļlokomotīves un tvaikoņi 
pārvietojas, patērējot sadegušā kurināmā enerģiju. Ilidroturbīnas 
patērē no augstuma krītoša ūdens enerģiju. Un arī mums pašiem, 
lai mēs varētu dzīvot un strādāt, periodiski jāatjauno savs ener
ģijas krājums.

Vārdu «enerģija» bieži lieto arī ikdienas valodā. Tā, piemē
ram, par cilvēkiem, kuri spēj daudz strādāt, saka, ka viņiem pie
mīt liela enerģija.
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Kas tad ir enerģija? Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, 
iepazīsimies ar šādiem piemēriem.

Virs galda pacelts nekustīgs atsvars nepastrādā darbu. Ja 
šis atsvars krīt, tad tas pastrādā darbu.

Saspiesta atspere (172. zīm. a) izstiepjoties var paveikt darbu, 
piemēram, pacelt kravu (172. zīm. b) vai iekustināt ratiņus.

Spēja pastrādāt darbu piemīt arī katram kustībā esošam ķer
menim. Tā, piemēram, tērauda lodīte A (173. zīm.), noripojusi 
pa slīpo plakni, atsitas pret koka cilindru B un pabīda to kaut 
kādā attālumā. Līdz ar to tērauda lodīte pastrādā darbu.

174. zīmējumā attēloti ratiņi, virs kuriem statnī nostiprināts 
trīsis. Pāri trīsim pārlikts diegs, kura viens gals aptīts ap ratiņu 
riteņu asi, bet otrā galā pakārts neliels atsvars. Atsvars krītot 
iekustina ratiņus, un tiek pastrādāts darbs.

Ja vienam ķermenim vai vairākiem mijiedarbībā esošiem ķer
meņiem (ķermeņu sistēmai) ir iespēja pastrādāt darbu, tad saka, 
ka tiem piemīt enerģija.



Cu upes aizsprosts Kirgīzijas PSR.

Apskatītajos piemēros virs Zemes paceltam atsvaram, saspies
tai atsperei, ripojošai tērauda lodītei piemīt enerģija.

Enerģija ir fizikāls lielums, kas parāda, cik lielu darbu var 
pastrādāt ķermenis (vai vairāki ķermeņi). Enerģiju mēra tajās 
pašās vienībās kā darbu, t. i., džoulos.

Jo lielāku darbu ķermenis var pastrādāt, jo lielāka enerģija 
tam piemīt.

Ķermenim pastrādājot darbu, tā enerģija mainās. Pastrādātais 
darbs vienāds ar enerģijas izmaiņu.

1. Ar kādiem piemēriem var parādīt, ka darbs un enerģija ir savstar- 
ļ  peji saistīti fizikāli lielumi? 2. Kad var teikt, ka ķermenim piemīt 

enerģija? 3. Kādās vienībās mēra enerģiju? 4. Kā var definēt darba 
jēdzienu, izmantojot enerģijas jēdzienu?

68. Potenciālā enerģija un kinētiskā enerģija

Par potenciālo1 enerģiju sauc enerģiju, kuru nosaka mijiedar
bībā esošo ķermeņu savstarpējais stāvoklis vai viena ķermeņa atse
višķo daļu savstarpējais stāvoklis.

1 No latīņu valodas vārda poientia — iespēja.
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Potenciālā enerģija piemīt, piemēram, 
ķermenim, kas pacelts attiecībā pret Zemes 
virsmu, jo ķermeņa enerģija atkarīga no 
ķermeņa un Zemes savstarpējā stāvokļa un 
to savstarpējās pievilkšanās. Tāda ķermeņa 
potenciālo enerģiju, kurš atrodas uz Zemes 
virsmas, pieņemsim par nulli. Tad noteiktā 
augstumā pacelta ķermeņa potenciālā ener
ģija būs vienāda ar darbu, ko veic smaguma 
spēks, ķermenim krītot virzienā uz Zemi. Bet 
darbs, kā jau zināms, ir vienāds ar spēka un 
ceļa reizinājumu, t. i.,

A = Fh.
Tātad šajā gadījumā potenciālā enerģija 

I E = Fh. I
Milzīga potenciālā enerģija ir ūdenim, 

kas uzkrāts pie hidroelektrostacijas aiz
sprosta (sk. fotoattēlu). Krītot lejup, ūdens 
pastrādā darbu — griež elektrostacijas tur
bīnas.

Pāļdziņa potenciālo enerģiju (175. zīm.) 
izmanto celtniecība pāļu dzīšanai.

Atverot durvis, kurām ir atspere, jāpa
strādā darbs, lai atsperi izstieptu (vai sa
spiestu). Izlietojot šo enerģiju, atspere saīsi
nādamās (vai pagarinādamās) pastrādā 
darbu — aizver durvis.

Saspiestas vai uzvilktas atsperes ener
ģiju izmanto šautenes dzelkšņa iekustināša
nai, rokas pulksteņos un dažādās uzgrieža
mās rotaļlietas.

Potenciālā enerģija piemīt katram elas
tīgam deformētam ķermenim. Saspiestas gā
zes potenciālo enerģiju izmanto siltuma dzi
nēju darbībā, kā arī atskaldāmos āmuros, 
kurus plaši lieto kalnrūpniecībā, ceļu būvē, 
cietas grunts sasmalcināšanai utt.

Jo gāze stiprāk saspiesta, jo tai piemīt 
lielāka potenciālā enerģija, tātad tā izple
šoties var pastrādāt lielāku darbu.

175. zīm. Pā|dzinis 
pāļu iedzīšanai.
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Enerģiju, kas piemīt ķermenim tā kustības dēļ, sauc par kinētisko1 
enerģiju.

Tekošs ūdens, griezdams hidroelektrostacijas turbīnas, pa
tērē savu kinētisko enerģiju un pastrādā darbu. Kinētiskā ener
ģija piemīt arī gaisam, kas kustas, — vējam.

No kā atkarīga kinētiskā enerģija? Iepazīsimies ar mēģinā
jumu. 173. zīmējumā attēlota slīpa renīte, ar kuru savienota ho
rizontāla renīte. Horizontālajā renītē atrodas neliels koka 
cilindrs B. Ripinot lodīti A no dažādiem augstumiem, var novē
rot, — jo lielāks ir augstums, no kura lodīte noripo, jo lielāks tās 
ātrums un jo tālāk tā aizgrūž cilindru, t. i., jo lielāku darbu tā 
pastrādā.

Lidojošai lodei piemīt liela kinētiskā enerģija tās ātruma dēļ.
Izdarot mēģinājumu ar lodītēm, kurām ir dažāda masa, var 

pārliecināties, ka lodītes kinētiskā enerģija ir atkarīga no tās 
masas.

Jo lielāka ir ķermeņa masa un lielāks ātrums, ar kādu tas 
kustas, jo lielāka tā kinētiskā enerģija.

Ķermeņu kinētisko enerģiju izmanto tehnikā. Sevišķi plaši 
izmanto tekoša ūdens kinētisko enerģiju. Ūdens, krītot no aiz
sprosta, darbina turbīnu, kas savienota ar elektriskās strāvas 
ģeneratoru. Izmantojot ūdens kinētisko enerģiju, tiek ražota elek
triskā enerģija.

Ūdens enerģijai ir milzīga nozīme tautas saimniecībā, un to 
sauc par «baltajām oglēm». Padomju Savienībā «balto ogļu» 
enerģiju izmanto, darbinot lieljaudas hidroelektrostacijas. Hidro
elektrostaciju celtniecība ir ļoti svarīgs tautas saimniecības uzde
vums. Un šis uzdevums mūsu valstī sociālistiskās iekārtas apstāk
ļos arī sekmīgi tiek realizēts. Tagad mūsu zemē darbojas daudzas 
ļoti lielas hidroelektrostacijas: V. I. Ļeņina Dņepras HES ar 
jaudu 648 tūkst. k\V, V. I. Ļeņina Volgas HES ar jaudu 
2,3 milj. kW, PSĶP XXII kongresa Volgas HES ar jaudu 
2,53 milj. kW, Lielā Oktobra 50. gadadienas Bratskas HES Angā- 
ras augštecē ar jaudu 4,5 milj. k\V.

Uz Jeņisejas uzcelta pasaulē vislielākā hidroelektrostacija — 
PSRS 50. gadadienas Krasnojarskas HES ar jaudu 6 milj. k\V. 
Sajānu—Sušenskas HES darbojas jauni hidroagregāti ar jaudu 
640 tūkst. kW. Šiem hidroagregātiem ir vislielākā jauda visā 
pasaulē.

1 No grieķu valodas vārda kinētiltos — uz kustību attiecīgs.
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Dabā visiem ķermeņiem attiecībā pret nosacīto nulles stāvokli 
piemīt vai nu potenciālā, vai kinētiskā enrģija, bet reizēm vien
laikus gan kinētiskā enerģija, gan potenciālā enerģija. Tā, 
piemēram, lidojošai lidmašīnai attiecībā pret Zemi piemīt gan ki
nētiskā, gan potenciālā enerģija.

Jūs iepazināties ar diviem mehāniskās enerģijas veidiem. Citi 
enerģijas veidi (elektriskā enerģija, ķīmiskā enerģija u. c.) tiks 
apskatīti tālākajā fizikas kursā.

1. Kādu enerģiju sauc par potenciālo enerģiju? 2. Nosauciet tādu 
ķermeņu piemērus, kuriem piemīt potenciālā enerģija! 3. Kādā gadī
jumā var pieņemt, ka ķermeņa potenciālā enerģija vienāda ar nulli? 
4. Kas ir noteiktā augstumā virs Zemes pacelta ķermeņa potenciālās 
enerģijas mērs? 5. Kā var parādīt, ka deformētai atsperei piemīt po
tenciālā enerģija? Kas ir šās enerģijas mērs? Kādā atsperes stāvoklī 
tās potenciālo enerģiju ir ērti pieņemt par nulli? 6. Kādu enerģiju 
sauc par kinētisko enerģiju? 7. Kādā gadījumā pieņem, ka kinētiskā 
enerģija ir vienāda ar nulli? 8. Nosauciet piemērus, kur ķermeņiem 
piemīt kinētiskā enerģija! 9. Kāda sakarība pastāv starp kinētisko 
enerģiju, masu un kustības ātrumu? 10. Kāda enerģija piemīt lidojo
šai lidmašīnai attiecībā pret Zemi? 11. Kāda enerģija piemīt virs aiz
sprosta paceltam ūdenim? 12. Kur izmanto tekoša ūdens kinētisko 
enerģiju?

36. vingrinājums

1. Cik liela potenciālā enerģija attiecībā pret Zemi 10 m aug
stumā piemīt ķermenim, kura masa 100 kg?

2. Pāļdziņa veseris (175. zīm.), kura masa 500 kg, krīt no 10 m 
augstuma. Cik liela būs pājdziņa vesera potenciālā enerģija 4 m aug
stumā? Cik lielu darbu veseris pastrādā, nokrītot līdz šim augstumam?

3. Kādā upes vietā — pie iztekas vai ietekas — katram kubikmet
ram ūdens ir lielāka potenciālā enerģija? Atbildi pamatojiet!

4. Kādā upē — kalnos vai līdzenumā — katram kubikmetram 
ūdens piemīt lielāka kinētiskā enerģija?

5. Nurekas HES ūdens krituma augstums ir 275 m. Katru se
kundi caur vienu šās elektrostacijas turbīnu izplūst 155 m3 ūdens. Cik 
daudz enerģijas patērē turbīna 1 sekundē? Cik liels turbīnas lietderī
bas koeficients, ja tās elektriskā jauda ir 300 MW?

69*. Viena mehāniskās enerģijas veida pāreja citā

Dabā, tehnikā un ikdienā nepārtraukti var novērot viena ener
ģijas veida pārvēršanos citā enerģijas veidā: potenciālās enerģi
jas pārvēršanos kinētiskajā enerģijā un kinētiskās enerģijas pār-
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176. zīm. 177. zīm.

vēršanos potenciālajā enerģijā. Tā, piemēram, ūdenim krītot no 
aizsprosta, tā potenciālā enerģija pārvēršas kinētiskajā enerģijā. 
Svārstam svārstoties, šie enerģijas veidi periodiski pāriet viens 
otrā.

Viena mehāniskās enerģijas veida pārvēršanos citā mehānis
kās enerģijas veidā ērti var novērot, izmantojot ierīci, kas attē
lota 176. zīmējumā. Uztinot uz ass diegu, paceļ ierīces disku. Pa
celtajam diskam piemīt potenciālā enerģija. Ja disku palaiž vaļā, 
tad tas griezdamies*sāk krist. Diskam krītot, tā potenciālā ener
ģija samazinās, bet līdz ar to palielinās tā kinētiskā enerģija. 
Krišanas beigās diskam piemīt tāds kinētiskās enerģijas krā
jums, ka tas atkal var pacelties gandrīz līdz iepriekšējam aug
stumam1. Pacēlies tas krīt atkal lejup, pēc tam atkal paceļas utt. 
Sājā mēģinājumā, diskam pārvietojoties lejup, tā potenciālā ener
ģija pārvēršas kinētiskajā enerģijā, bet, diskam paceļoties aug
šup, tā kinētiskā enerģija pārvēršas potenciālajā enerģijā.

Enerģijas pārvēršanās no viena veida otrā novērojama arī, 
ja viens pret otru atsitas divi elastīgi ķermeņi, piemēram, gumijas 
bumbiņa atsitas pret grīdu vai tērauda lodīte pret tērauda plāksni.

Ja virs tērauda plāksnes paceļ tērauda lodīti (177. zīm.) un 
tad to izlaiž no rokas, lodīte krīt. Lodītei krītot, tās potenciālā 
enerģija samazinās, bet kinētiskā enerģija palielinās, jo palielinās 
lodītes ātrums. Lodītei atsitoties pret plāksni, kā lodīte, tā arī 
plāksne tiek deformēta, bet kinētiskā enerģija, kas piemita lodītei, 
pārvēršas deformētās plāksnes un deformētās lodītes potenciālajā 
enerģijā. Pēc tam elastības spēku iedarbībā plāksne un lodīte 
atgūst savu sākotnējo formu, lodīte atlec no plāksnes, bet 
lodītes un plāksnes potenciāla enerģija atkal pārvēršas lodītes

1 Daļu enerģijas disks izlieto, pārvarot berzi, tāpēc tas nevar sasniegt sā
kotnējo pacelšanās augstumu.
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kinētiskajā enerģijā — lodīte atlec uz augšu ar tādu pašu ātrumu, 
kāds tai bija atsitiena momentā. Lodītei pacejoties uz augšu, 
tās ātrums un tātad arī kinētiskā enerģija samazinās, bet 
potenciālā enerģija palielinās. Atlecot no plāksnes, lodīte pa
ceļas gandrīz tajā pašā augstumā, no kura tā sāka krist. Pacel
šanās augšējā punktā visa lodītes kinētiskā enerģija no jauna 
pārvērtusies potenciālajā enerģijā.

Dabas parādībās parasti viens enerģijas veids pārvēršas citā 
enerģijas veidā.

Enerģiju var pārvadīt no viena ķermeņa uz citu. Tā, piemēram, 
šaujot ar loku, uzvilktā loka potenciālā enerģija pāriet lidojošās 
bultas kinētiskajā enerģijā.

I. Kā var parādīt mēģinājuma viena mehāniskās enerģijas veida pār
vēršanos citā enerģijas veidā? 2. Kāda enerģijas pārvēršanās notiek, 
tērauda lodītei atsitoties pret tērauda plāksni? 3. Kāda enerģijas pār
vēršanās notiek, ūdenim krītot no aizsprosta?

37. vingrinājums

1. Kādas pārvērtības notiek ar enerģiju šādos gadījumos:
a) ūdenskritumā krītot ūdenim;
b) metot bumbu vertikāli uz augšu;
c) uzvelkot rokas pulksteņa atsperi;
d) darbojoties durvju atsperei, kad ver durvis?
2. Divu krītošu ķermeņu masas ir vienādas. Vai šo ķermeņu po

tenciālā enerģija vienā un tajā pašā augstumā ir vienāda? Vai šo 
ķermeņu kinētiskā enerģija tajā pašā augstumā ir vienāda?

3. Nosauciet tādu ķermeņu piemērus, kuriem vienlaikus piemīt 
kinētiskā un potenciālā enerģija!

U z d e v u m i

I. Izgatavojiet a) diega svārstu un b) atsperes svārstu! Novēro
jiet, kā šie svārsti svārstās! īsi aprakstiet, kādas pārvērtības notiek 
ar enerģiju, svārstoties šiem svārstiem!
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N o r ā d ī j u m s .  Diega svārstu veido diegs, kura galā piesiets 
kāds smagums. Atsperes svārsts sastāv no atsperes, kuras galā pie
kārts smagums. Mēģinājuma laikā atsperes augšējo galu nostiprina 
vai tur rokā, smagumu nedaudz pavelk uz leju un palaiž vaļā.

2. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Tekoša ūdens un vēja 
enerģija. Hidrauliskie dzinēji un vēja dzinēji». Sagatavojiet referātus 
par šādiem tematiem!

1. «No vēja dzinēja līdz modernai hidroturbīnai».
2. «Vēja dzinēji un to izmantošana».



KLASEV I I I

S I L T U M A  P A R A D I  BAS

Siltuma izplatīšanās un darbs

70. Silfumkustība

Kā zināms, ķermeņi sastāv no molekulām. Molekulas nepār
traukti kustas. Katras atsevišķas molekulas kustība ir mehāniska 
kustība, tāpēc var noteikt molekulas noieto ceļu un vidējo ātrumu. 
Molekula kustoties saduras ar citām ķermeņa molekulām. 178. zī
mējumā redzami atsevišķu gāzes molekulu kustības trajektoriju 
posmi, kas palielināti miljoniem reižu.

Visu gāzes molekulu kustība kopumā ir joti sarež
ģīta. Atcerēsimies, ka vienā kubikcentimetrā gāzes ir aptuveni 
25 000 000 000 000 000 000 (t. i„ 2,5-1019) molekulu. Katra mole
kula kustas pa |oti sarežģītu trajektoriju. Grūti iztēloties, kā nori
sinās kopumā visu molekulu kustība. Miljardiem miljardu sīku
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daļiņu ar lieliem ātrumiem pārvietojas dažādos virzienos, sadu
ras cita ar citu un ar trauka sienām. Tādējādi mainās šo daļiņu 
ātrums, un tās atkal kustas līdz nākamai sadursmei.

Šāda kustība ir nekārtīga (haotiska)1. Molekulu nepārtrauk
tās haotiskās kustības izpausme ir siltuma parādības (sk. 10. §). 
Tāpēc ķermeņa molekulu haotisko kustību sauc par siltumkustību.

Ja ir zināma vielas iekšējā uzbūve un molekulu siltumkustība, 
var izskaidrot dažādas siltuma parādības.

f \  1. Ko zinām par atsevišķas ķermeņa molekulas kustību? 2. Kāpēc visu
X  ķermeņa molekulu kustība kopumā ir loti sarežģīta? 3. Kāpēc mole

kulu haotisko kustību sauc par siltumkustību? 4. Nosauciet siltuma 
parādību piemērus!

71. Iekšējā enerģija

Ir divi mehāniskas enerģijas veidi — potenciālā enerģija un 
kinētiskā enerģija.

Potenciālā enerģija piemīt ķermeņiem, kuri savstarpēji iedar
bojas — pievelkas vai atgrūžas. Tā, piemēram, potenciālā ener
ģija ir akmenim, kurš pacelts virs Zemes, saspiestai vai izstieptai 
atsperei, saspiestai gāzei.

Kinētiskā enerģija piemīt ķermeņiem, kuri kustas, piemēram, 
tekošam ūdenim, vējam, ripojošai bumbai, lidojošai lodei. Kinē
tiskā enerģija ir atkarīga no kustībā esošā ķermeņa masas un 
ātruma.

Potenciālā enerģija un kinētiskā enerģija var pārvērsties viena 
otrā. Šādu pārvērtību piemēri jau aplūkoti 69. paragrāfā.

Apskatīsim vēl vienu enerģijas pārvēršanās piemēru.
Uz svina plāksnes atrodas svina lode. Pacelsim to augšup un 

palaidīsim (179. zīm.). Paceļot lodi, tai tiek piešķirta potenciālā 
enerģija. Lodei krītot, šī enerģija samazinās, jo lode nonāk aiz
vien zemāk un zemāk. Turpretī tajā pašā laikā pakāpeniski palie
linās lodes kinētiskā enerģija, jo palielinās lodes ātrums. Lodes 
potenciālā enerģija pārvēršas kinētiskajā enerģijā. Beidzot lode 
atsitas pret svina plāksni un apstājas (180. z īm .) . Šajā brīdī gan 
lodes kinētiskā enerģija, gan arī potenciālā enerģija attiecībā pret 
plāksni kļūst vienāda ar nulli.

1 No grieķu valodas vārda chaos — liela nekārtība, juceklis.
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180. zini.

Vai tas nozīmē, ka enerģija, kas lodei līdz šim brīdim pie
mita, ir pavisam izzudusi? Izrādās, ka tā tas nav. Apskatot lodi 
un plāksni pēc trieciena, redzams, ka lode mazliet saplakusi, bet 
plāksnē radies neliels iedobums, t. i., lode \m plāksne triecienā 
deformējušās.

Ja tūlīt pēc trieciena izmēra lodes un plāksnes temperatūru 
(to var izdarīt), var novērot, ka tās ir sasilušas.

Tādējādi lodes triecienā pret plāksni ir mainījies šo ķermeņu 
stāvoklis — tie ir deformējušies un sasiluši. Taču, ja mainās ķer
meņu stāvoklis, tad mainās arī to daļiņu enerģija, no kurām sa
stāv ķermenis.

Kā zināms, ķermenim sasilstot, palielinās molekulu vidējais 
ātrums (sk. 10. §) un līdz ar to palielinās arī molekulu vidējā ki
nētiskā enerģija. Molekulām piemīt arī potenciālā enerģija, jo tās 
savstarpēji iedarbojas cita ar citu (sk. 11. §) — pievelkas, tur
klāt, ja molekulas ir ļoti cieši satuvinātas, tad tās atgrūžas. 
Ķermeni deformējot, mainās molekulu izvietojums tajā, tāpēc 
mainās šo molekulu potenciālā enerģija. Tādējādi triecienā mai
nās gan molekulu kinētiskā, gan arī potenciālā enerģija.

Ķermeni veidojošo daļiņu kinētisko un potenciālo enerģiju sauc 
par ķermeņa iekšējo enerģiju.

Tātad bez mehāniskās enerģijas ir vēl viens enerģijas veids — 
iekšējā enerģija.

Ķermeņa iekšējā enerģija nav atkarīga no ķermeņa kustības 
un nav ari atkarīga no šā ķermeņa stāvokļa attiecībā pret citiem
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ķermeņiem. Ķermenim vienmēr piemīt kaut kāds iekšējās enerģi
jas krājums, bet vienlaikus tam var būt ari vēl mehāniskā ener
ģija. Tā, piemēram, ja lidmašīna lido zināmā augstumā virs ze
mes, tad tai bez iekšējās enerģijas ir vēl arī mehāniskā ener
ģija — potenciālā enerģija un kinētiskā enerģija.

Vienas molekulas kinētiskā enerģija un potenciālā enerģija 
ir ļoti maza, jo molekulas masa ir ļoti maza. Taču ķermenī ir 
milzīgs skaits molekulu, tāpēc ķermeņa iekšējā enerģija, kas vie
nāda ar visu molekulu enerģiju summu, ir diezgan liela.

Piemēram, vienas ūdeņraža molekulas kinētiskā enerģija ista

bas temperatūrā ir 0 , 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  000 005 J (t. i., J =
=  5-10~ 2 1 J). Pēc aprēķiniem redzams, ka visu 1 m1 * 3  * * 6 esošo ūdeņ
raža molekulu kinētisko enerģiju summa tādos pašos apstākļos 
ir 140 000 J. Tas jau ir ievērojami liels skaitlis. Ja paceļ 3 m aug
stumā milzīgu kaļamo veseri, kura masa 5 t. tad tā potenciālā 
enerģija arī ir aptuveni 140 000 J. Taču vesera potenciālo enerģiju 
vieglāk izmantot nekā 1 m3 ūdeņraža iekšējo enerģiju. Ja veseri 
palaiž, tad tas, triecoties pret detaļu, veic darbu — vesera poten
ciālā enerģija tiek izmantota.

Ne tik vienkārši un arī ne vienmēr iespējams izmantot ķermeņa 
iekšējo enerģiju. Zinātnē daudz tiek darīts, lai izstrādātu iekšējās 
enerģijas izmantošanas paņēmienus. Tehnikas sasniegumi stipri 
atkarīgi no tā, kā cilvēce iemācījusies «atbrīvot» ķermeņu iekšējo 
enerģiju.

Pie iekšējās enerģijas pieskaitāma arī tā enerģija, kuru sauc 
par atomenerģiju. Aplūkojot siltuma parādības, ņem vērā tikai 
molekulu enerģiju, jo galvenokārt tā mainās šajās parādībās. 
Tāpēc turpmāk, runājot par ķermeņa iekšējo enerģiju, ar to sa
pratīsim ķermeņa molekulu siltumkustības kinētisko enerģiju un 
molekulu mijiedarbības potenciālo enerģiju.

?
1. Kādas enerģijas pārvērtības notiek, kad lodi paceļ un kad tā 
krīt? 2. Kā mainās svina lodes un svina plāksnes stāvoklis, ja notiek
lodes trieciens pret plāksni? 3. Kādā enerģijā pārvēršas lodes mehā
niskā enerģija, lodei triecoties pret plāksni? 4. Kādu enerģiju sauc
par ķermeņa iekšējo enerģiju? 5. Vai ķermeņa iekšējā enerģija ir at
karīga no tā, vai ķermenim piemīt kinētiskā un potenciālā enerģija?
6. Kuru enerģiju vieglāk izmantot — mehānisko enerģiju vai iekšējo 
enerģiju?
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72. Ķermeņa iekšējās enerģijas mainīšanas paņēmieni

Ķermeņa iekšējā enerģija nav nemainīga, vienam un tam pa
šam ķermenim tā var mainīties. Paaugstinoties ķermeņa tempera
tūrai, tā iekšējā enerģija palielinās, jo palielinās ķermeņa mole
kulu vidējais ātrums, bet tas nozīmē, ka palielinās šā ķermeņa 
molekulu kinētiskā enerģija. Un otrādi, lidz ar temperatūras pa
zemināšanos ķermeņa iekšējā enerģija samazinās. Tādējādi ķer
meņa iekšējā enerģija mainās, mainoties tā molekulu kustības āt
rumam. Ar kādiem paņēmieniem var palielināt vai samazināt šo 
ātrumu? Apskatīsim mēģinājumu.

Uz paliktņa nostiprināta misiņa caurule (181. zīm.), kurai 
plānas sienas. Caurulē ieliets mazliet ētera, un tā cieši noslēgta 
ar aizbāzni. Ap cauruli apliek auklu un to strauji velk uz vienu 
un uz otru pusi. Pēc neilga laika ēteris sāk vārīties un tā tvaiks 
izgrūž aizbāzni. Sis mēģinājums rāda, ka ētera iekšējā enerģija 
palielinājusies, jo tas ir sasilis un pat sācis vārīties. Iekšējā ener
ģija palielinājusies tāpēc, ka, velkot auklu gar cauruli, tika veikts 
darbs.

Ķermeņi sasilst triecienā, kā arī tad, ja tos saloka un atloka, 
vispār, ja ķermeņus deformē. Visos šajos gadījumos, kad tiek 
veikts darbs, iedarbojoties uz ķermeni, palielinās ķermeņu iekšējā 
enerģija.

Tātad ķermeņa iekšējo enerģiju var palielināt, ja tiek veikts 
darbs, iedarbojoties uz ķermeni.

181. zīm. 182. zīm.
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Ja darbu veic pats ķermenis, tad tā iekšēja enerģija samazi
nās. Tas novērojams šādā mēģinājumā.

Biezsienu stikla trauku noslēdz ar aizbāzni. Caur aizbāzni 
traukā iesūknē gaisu, kurā ir ūdens tvaiks. Pēc kāda laika aiz
bāznis no trauka tiek izgrūsts (182. zīm.). Tajā momentā, kad 
aizbāznis izlido, traukā parādās migla. Tas norāda, ka traukā 
gaiss kļuvis vēsāks. (Atcerieties, ka arī ārā migla rodas tad, kad 
laiks kļūst vēsāks!)

Traukā esošais saspiestais gaiss izgrūž aizbāzni, tādējādi 
pastrādājot darbu. So darbu tas veic uz iekšējās enerģijas rēķina, 
kura tāpēc samazinās. Par iekšējās enerģijas samazināšanos lie
cina gaisa atdzišana traukā.

Ķermeņa iekšējo enerģiju var mainīt arī ar citu paņēmienu. 
Kā zināms, uz karstas plīts sasilst trauks ar ūdeni, sasilst tējka
rote, kas ielikta karstā tējā, iekurta krāsns, ar saules stariem ap
spīdēts mājas jumts. Visos šajos gadījumos paaugstinās ķermeņu 
temperatūra, bet tas nozīmē, ka palielinās to iekšējā enerģija. 
Ķā izskaidrojama iekšējās enerģijas palielināšanās?

Kā, piemēram, sasilst auksta metāla tējkarote, kas ielikta kar
stā tējā? Sākumā karstā ūdens molekulu ātrums un kinētiskā 
enerģija ir lielāka nekā aukstā metāla daļiņu ātrums un kinētiskā 
enerģija. Tajās vietās, kur karote saskaras ar ūdeni, karstā ūdens 
molekulas daļu savas enerģijas atdod aukstā metāla daļiņām. Tā
pēc ūdens molekulu ātrums un enerģija kopumā samazinās, bet 
metāla daļiņu ātrums un enerģija palielinās — ūdens temperatūra 
pazeminās, bet karotes temperatūra paaugstinās. Ūdens'un karo
tes temperatūras pakāpeniski kļūst vienādas. Samazinoties ūdens 
molekulu kinētiskajai enerģijai, samazinās visa traukā esošā 
ūdens iekšējā enerģija, turpretī karotes iekšējā enerģija palielinās.

Iekšējās enerģijas mainīšanas procesu, kurā netiek veikts darbs, 
iedarbojoties uz ķermeni, bet enerģija pāriet no vienām da|iņām 
uz citām, sauc par siltuma izplatīšanos.

Tādējādi ķermeņa iekšējo enerģiju var mainīt divējādi: veicot 
mehānisko darbu vai izplatoties siltumam.

Kad ķermenis jau sasilis, tad vairs nevar noteikt, pēc kura 
paņēmiena tas noticis. Tā, piemēram, turot rokā sasildītu tē
rauda adatu, nevaram pateikt, pēc kāda paņēmiena tā sasildīta, — 
vai nu to berzējot, vai ieliekot liesmā.
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1. Nosauciet piemērus, kuri rāda, ka ķermeņa iekšējā enerģija palie- 
/  linās, ja, iedarbojoties uz ķermeni, veic darbu! 2. Pastāstiet par mē- 
■* ģinājumu, kas rāda, ka ķermenis var veikt darbu, izmantojot savu 

iekšējo enerģiju! 3. Nosauciet piemērus, kur palielinās ķermeņa iekšējā 
enerģija, izplatoties siltumam! 4. Izskaidrojiet siltuma izplatīšanos no 
vielas molekulārās uzbūves viedokļa! 5. Pēc kādiem diviem paņēmie
niem var mainīt ķermeņa iekšējo enerģiju?

U z d e v u m s

Nolieciet pieckapeiku monētu uz finiera plāksnes vai koka dē
līša! Piespiediet monētu pie dēlīša un ātri bīdiet to uz vienu un uz 
otru pusi! Ievērojiet, cik reižu jāpārbīda monēta, lai tā kļūtu silta, 
karsta! Seciniet, kāda sakarība pastāv starp veikto darbu un ķer
meņa iekšējās enerģijas palielināšanos!

73. SiHuma vadīšana

Iekšējā enerģija, tāpat kā jebkura veida enerģija, var pāriet 
no viena ķermeņa uz citu. Vienu no šādiem enerģijas pārejas pie
mēriem — enerģijas pāreju no karstā ūdenš uz tējkaroti — jau 
aplūkojām.

Tādu siltuma izplatīšanās veidu sauc par siltuma vadīšanu. 
Siltuma vadīšanu var novērot šādā mēģinājumā. Resnas vara 

stieples galu nostiprina statīvā un pie stieples ar vasku piestip
rina dažas nagliņas (183. zīm.). Ja silda stieples brīvo galu spirta 
lampiņas liesmā, vasks kūst un nagliņas pakāpeniski nokrīt no 
stieples. Vispirms nokrīt tās nagliņas, kas atrodas tuvāk liesmai, 
bet pēc tam pārējās.

Kā enerģija izplatās pa stiepli?
Vispirms karstā liesma izraisa stieples vienā galā esošo me

tāla daļiņu svārstību kustības pastiprināšanos, un šī stieples gala 
temperatūra paaugstinās. Pēc tam svārstību kustības pastiprinā
šanās pāriet uz blakus daļiņām un to svārstību ātrums arī palie-

183. zīm.
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184. zīm.

linās, t. i., paaugstinās šīs stieples daļas temperatūra. Tad pieaug 
nākamo daļiņu svārstīšanās ātrums utt. Jāuzsver, ka siltuma va
dīšanas procesā pati viela nepārvietojas no ķermeņa viena gala 
uz otru.

Dažādām vielām ir dažāda siltumvaditspēja. Par to var pār
liecināties mēģinājumā, kur enerģija izplatās pa dažādu metālu 
stieplēm (184. zīm.). Ari no ikdienas pieredzes zināms, ka dažām 
vielām ir lielāka siltumvaditspēja nekā citām. Tā, piemēram, turot 
rokā dzelzs naglu, nevar ilgi to karsēt, bet degošu sērkociņu var 
turēt pirkstos līdz tam brīdim, kamēr liesma pieskaras pirkstiem.

Laba siltumvaditspēja ir metāliem, sevišķi sudrabam un varam.
Šķidrumiem ir neliela siltumvaditspēja; izņēmums ir šķidri 

metāli, piemēram, dzīvsudrabs. Gāzēm siltumvaditspēja ir vēl 
mazāka, jo gāzu molekulas atrodas tālu cita no citas un ir grūti 
pārnest kustību no molekulas uz molekulu.

Vilnā, dūnās, kažokādā un citos porainos materiālos starp 
šķiedrām atrodas gaiss. Tāpēc šiem materiāliem ir slikta siltum- 
vadītspēja. Tādējādi vilna, kažokāda un dūnas pasarga dzīvniekus 
no atdzišanas. Ari tauku kārta, kāda ir ūdensputniem, vaļiem, 
roņiem un valzirgiem, pasarga tos no atdzišanas.

Vismazākā siltumvaditspēja ir vakuumam — ļoti izretinātai 
gāzei. Tas izskaidrojams ar to, ka siltumvaditspēja, t. i„ enerģi
jas pārnešana no ķermeņa vienas dajas uz otru, atkarīga no mo
lekulām vai cilām daļiņām. Tāpēc tur, kur šādu daļiņu nav, sil
tumu nevar pārvadīt.

Vielas, kurām maza siltumvaditspēja, lieto tur, kur jāsaglabā 
enerģija. Tā, piemēram, ķieģeļu sienas palīdz saglabāt telpas 
iekšējo enerģiju. Vielas, kurām ir maza siltumvaditspēja, izmanto, 
lai novērstu arī ķermeņu sasilšanu, piemēram, ledu uzglabā pa
grabā, pārklājot pagrabu ar salmiem, zāģu skaidām vai smiltīm.
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1. Kādā mēģinājumā var novērot cieta ķermeņa iekšējās enerģijas 
izplatīšanos? 2. Kā enerģija izplatās pa metāla stiepli? 3. Kurām 
vielām ir vislielākā un kurām vismazākā siltumvadītspēja? Kur tās 
izmanto?

38. vingrinājums

1. Kāpēc dziļš, irdens sniegs pasarga ziemājus no izsalšanas?
2. Paskaidrojiet, kāpēc salmiem, sienam, sausām lapām ir slikta 

siltumvadītspēja!
3. Pēc aprēķiniem zināms, ka priežu dēļiem siltumvadītspēja ir 

3,7 reizes lielāka nekā priežu skaidām, bet ledum — 21,5 reizes lie
lāka nekā tikko uzkritušam sniegam (sniegs sastāv no sīkiem Iedus 
kristāliņiem). Ar ko izskaidrojama šāda atšķirība?

4. Kāpēc izteiciens «kažoks silda» nav pareizs?
5. Šķērēm un zīmulim, kas atrodas uz galda, ir vienāda tempe

ratūra. Kāpēc, aptaustot šķēres un zīmuli, šķēres šķiet aukstākas?
6. Paskaidrojiet, kāpēc kažokāda, dūnas un dzīvnieku spalvas, 

kā ari cilvēka apģērbs pasarga no aukstuma!

74. Konvekcija

Parasti šķidrumus un gāzes silda no apakšas. Traukus ar 
ūdeni uzliek uz uguns, centrālapkures radiatorus telpu apsildīša
nai novieto zem logiem. Vai šāda rīcība ir nejauša?

Turot roku virs karstas plīts vai degošas spuldzes, var sajust, 
ka no plīts vai spuldzes paceļas siltas gaisa plūsmas. Sīs plūs
mas var pat pagriezt nelielas papīra dzirnaviņas, kas novietotas 
virs spuldzes (185. zīm.). Sājā gadījumā novērojams cits siltuma 
izplatīšanās veids, ko sauc par konvekciju1.

Konvekcijas procesā enerģiju pārnes gāzes vai šķidruma plūs
mas. Gaiss, kas saskaras ar plīti vai spuldzi, uz to virsmas sasilst 
un izplešas. Siltā gaisa blīvums ir mazāks nekā aukstā gaisa 
blīvums, tāpēc siltais gaiss ceļas augšup. Arhimēda spēks, ar 
kādu aukstais gaiss darbojas uz silto gaisu virzienā uz augšu, 
ir lielāks nekā siltā gaisa smaguma spēks, kurš vērsts uz leju. 
Pēc tam sasilst un ceļas uz augšu nākamais aukstā gaisa slā
nis utt.

Tāpat tiek pārnesta enerģija, arī sasilstot šķidrumam. Lai 
varētu novērot šķidruma slāņu pārvietošanos, ja šķidrumu karsē, 
uz uguns uzliek stikla kolbu ar ūdeni un tajā uzmanīgi ieliek 
krāsvielu, piemēram, kālija permanganāta graudiņus. Tad var

1 No latīņu valodas varda conveclio — savešana, siltuma pārnešana.
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185. 7.īm. 186. zīm.

novērot, ka ūdens sāk pārvietoties it kā pa noslēgtām līnijām — 
ūdens sāk c i r k u l ē t .  Sasilušos apakšējos ūdens slāņus izspiež 
aukstais ūdens, un tie cejas uz augšu (186. zīm.). Cirkulācijas 
dēļ viss ūdens vienmērīgi sasilst. Šķidrumā, tāpat kā gāzē, ener
ģiju no vienas vietas uz citu pārnes vielas — ūdens plūsmas.

Konvekcija novērojama dzīvojamās telpās (187. zīm.), un tā
pēc gaiss tajās sasilst.

Aplūkotā konvekcija norisinās dabiski jeb brīvi, un to sauc par 
brivo konvekciju. Turpretī, ja nevienmērīgi sasilušu šķidrumu

187. zīm.
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(vai gāzi) ar sūkni vai maisītāju sajauc, tad notiek piespiedu 
konvekcija.

Tagad varam atbildēt uz paragrāfa sākumā izvirzīto jautā
jumu — kāpēc šķidrumus un gāzes parasti silda no apakšas. 
Mēģināsim sildīt mēģenē ielietu ūdeni tā, kā parādīts 188. zīmē
jumā. Augšējais ūdens slānis sāks vārīties, bet apakšējie slāņi 
paliks auksti. Ja mēģenes dibenā ielikti ledus gabaliņi, tie pat 
nekusīs. Kāpēc? Šādā veidā sildot, konvekcija nevar norisināties, 
jo sasilušie ūdens slāņi nevar pārvietoties zemāk par aukstajiem 
slāņiem, kuri ir daudz smagāki. Varbūt ūdens šajā gadījumā var 
sasilt siltuma vadīšanas procesā? Taču, kā redzams mēģinājumā, 
ūdenim ir maza siltumvadītspēja un vajadzētu ļoti ilgi gaidīt, 
kamēr ūdens sasiltu. Tāpat var izskaidrot to, kāpēc gaiss mēģenē 
nesasilst, ja to silda mēģenes augšdaļā (189. zīm.).

Cietajos ķermeņos, kur molekulu kustība ir ierobežota, kon
vekcija nevar norisināties. Kā zināms, katra cieta kristāliska 
ķermeņa daļiņa tikai svārstās ap vienu punktu, jo to saista ar 
citām daļiņām lieli savstarpējās pievilkšanās spēki. Tāpēc, sil
dot cietu ķermeni, tajā nevar rasties vielas plūsmas. To arī pie
rāda mūsu ikdienas pieredze. Kā zināms, cietos ķermeņos ener
ģija izplatās siltuma vadīšanas procesā.

1. Pastāstiet par mēģinājumu, kurā novērojams, ka gaiss virs dego
šas spuldzes pārvietojās! 2. Paskaidrojiet, kā un kāpēc gaiss virs de
gošas spuldzes pārvietojas! 3. Paskaidrojiet, kā ūdens sasilst kolbā, 
kura uzlikta uz uguns! 4. Kada ir konvekcijas būtība? 5. Ar ko at
šķiras brīva konvekcija no piespiedu konvekcijas? 6, Kāpēc šķidru
mus un gāzes parasti silda no apakšas? 7. Kāpēc cietos ķermeņos 
nevar norisināties konvekcija?
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75. Konvekcija daba un tehnika

1. Vējš. Visi vēji atmosfēra ir milzīgas konvekcijas plūsmas.
Ar konvekciju izskaidrojami, piemēram, vēji — b r ī z e s ,  kas

rodas jūru krastos. Vasaras dienās no Saules sauszeme sasilst 
ātrāk nekā ūdens, tāpēc gaiss virs sauszemes sasilst vairāk nekā 
virs ūdens. Virs^auszemes esošā gaisa blīvums samazinās un 
spiediens kļūst mazāks nekā virs jūras esošā aukstā gaisa spie
diens. Tāpēc aukstais gaiss pa apakšu no jūras pārvietojas vir
zienā uz krastu — pūš vējš. Tā ir brīze. Nakti ūdens atdziest lē
nāk nekā sauszeme un virs sauszemes gaiss kļūst vēsāks nekā 
virs ūdens. Rodas nakts brize — aukstā gaisa plūsma no saus
zemes uz jūru.

2. Velkme. Kurināmais nevar degt, ja nepieplūst svaigs gaiss. 
Ja kurtuvē un krāsnī nepieplūdis gaiss, kurināmais pārstās degt. 
Parasti izmanto dabisko gaisa pieplūdi — velkmi. Lai radītu 
velkmi, piemēram, fabrikās, rūpnīcās, elektrostacijās, kurtuvēm 
uzbūvē dūmeni. Kurināmam degot, gaiss dūmenī sasilst. Kā zi
nāms, sasilstot gaisa blīvums samazinās. Tas nozīmē, ka kurtuvē 
un dūmenī esošā gaisa spiediens kļūst mazāks nekā ārējā gaisa 
spiediens. Sīs spiedienu starpības dēļ aukstais gaiss ieplūst kur
tuvē, bet siltais gaiss ceļas augšup — rodas velkme. 190. zīmē
jumā parādīta mēģinājuma iekārta, kas paskaidro velkmes ra
šanos.

Jo augstāks ir dūmenis virs kurtuves, jo lielāka spiedienu 
starpība starp ārējo gaisu un dūmenī esošo gaisu. Tādēļ velkmi 
var pastiprināt, ja uzbūvē augstāku dūmeni.

3. Centrālapkure. Tagad lielās ēkās ierīko centrālapkuri.
Ēkas pagrabā iebūvē katlu / {191. zīm.), kurā silda ūdeni.

No katla augšdaļas iet galvenā caurule 2 uz ēkas bēniņiem, kur 
tā savienota ar izplešanās tvertni 3. Tāds nosaukums tvertnei ir 
tāpēc, ka tajā nonāk liekais ūdens, kas rodas, kad ūdens sasilstot 
izplešas. No izplešanās tvertnes atiet sadales cauruļu sistēma 4, 
no kuras uz leju atzarojas garas vertikālas caurules 5. Sīs verti
kālās caurules iet caur ēkas istabām, un notām ūdens nonāk radia
toros 6. Radiatorus veido resnas čuguna caurules, un tie parasti 
atrodas zem logiem.

Karstais ūdens sasilda radiatorus, atdodot tiem daļu no sa
vas enerģijas. No radiatoriem enerģija pāriet uz gaisu istabā.
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Ūdens atdziest un pa apakšējo novadcauruļu 
sistēmu 7, kas atrodas pagrabā, nonāk katlā, 
kur tas no jauna sasilst, paceļas uz bēniņiem, 
atkal nonāk radiatoros, atdod daļu savas ener
ģijas utt. Šāda ūdens kustība centrālapkures 
sistēmā un līdz ar to enerģijas pārnešana no 
katla uz radiatoriem notiek visu laiku, kamēr 
katls tiek sildīts. So ūdens kustību rada kon
vekcija.

190. zīm.

Lielās ēkās rada ūdens mākslīgu (piespiedu) cirkulāciju, iz
mantojot sūkni, kurš nepārtraukti pārvieto ūdeni vajadzīgajā 
virzienā.

Pilsētu un lielu ciematu apkures sistēmās karsto ūdeni saņem 
nevis no atsevišķiem katliem, bet no termoelektrocentrālēm (TEC)- 
Tās piegādā karstu ūdeni vairākiem dzīvojamiem kvartāliem un 
pat veseliem pilsētas rajoniem.

No dzīvojamām telpām pat tad, ja ir laba siltuma izolācija, 
siltums izplūst ārā. Tāpēc ziemā telpas nepārtraukti jāsilda, lai 
tajās uzturētu pastāvīgu temperatūru.

39. vingrinājums

1. Pastāstiet, kā rodas a) vējš, b) velkme!
2. Kā enerģija no katla tiek pārnesta uz centrālapkures sistēmas 

radiatoriem?
3. Kāpēc pagrabs ir visaukstākā ēkas vieta?
4. Kāpēc vēdlodziņus ierīko loga augšdajā?
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5. Kāpēc rūpnīcām būvē augstus dūmeņus?
6. Kāpēc ziemā krāsns dūmeni ir lielāka velkme nekā vasarā? 

Atbildi pamatojiet!
7. Kāpēc metāla dūmenī ir mazāka velkme nekā tikpat augstā 

ķieģeju dūmenī?

76. Izstarošana

Aplūkosim mēģinājumā vēl vienu siltuma izplatīšanās veidu.
Izmantosim ierīci — siltumuztvērēju. Tā ir plakana apaļa 

kārba, kuras viena puse nopulēta kā spogulis, bet otra puse pār
klāta ar -melnu matētu krāsu. Kārbā atrodas gaiss, kurš var iz
plūst ārā pa caurumu. Siltumuztvērēju savieno ar šķidruma ma
nometru (192. zīm.). Ja netālu no uztvērēja novieto elektrisko 
plītiņu vai līdz augstai temperatūrai sakarsētu metāla gabalu, 
var novērot, ka manometrā šķidruma stabiņš pārvietojas. Acīm
redzot gaiss siltumuztvērējā ir sasilis un izpleties. Gaisa sasil
šanu var izskaidrot tikai ar to, ka tas saņēmis enerģiju no sakar
sētā ķermeņa. Kā šajā gadījumā enerģija pārnesta? Siltuma va
dīšana nav iespējama, jo starp sakarsēto ķermeni un siltumuz
tvērēju atrodas gaiss, kuram ir maza siltumvadītspēja. Nav arī 
konvekcijas, jo uztvērējs nav novietots virs sakarsētā ķermeņa, 
bet gan blakus tam. Tātad enerģija izplatījusies no sakarsētā 
ķermeņa citādā veidā. Šo siltuma izplatīšanās veidu sauc par 
izstarošanu. Starojums izplatās no visiem sakarsētiem ķerme
ņiem.

Aprakstīto mēģinājumu var veikt arī ar vienkāršu ierīci. Iz
manto kolbu, kuras viena puse nokvēpināta. Caur aizbāzni kolbā 
ievietota taisnā leņķī saliekta stikla caurulīte ar tievu kanālu. 
Caurulītē atrodas nokrāsota šķidruma piliens (193. zīm.).

Enerģijas izstarošana atšķiras no citiem siltuma izplatīšanās 
veidiem ar to, ka tā var norisināties ari vakuumā. Ar starojumu 
izplatās arī Saules enerģija.

Visi ķermeņi izstaro enerģiju, gan tie, kas stipri sasiluši, gan 
arī tie, kas vāji sasiluši: cilvēka ķermenis, krāsns, elektriskā 
kvēlspuldze. Turklāt, jo augstāka ķermeņa temperatūra, jo vai
rāk enerģijas tas izstaro.

Starojuma enerģiju, kas krīt uz ķermeni, ķermenis daļēji ab
sorbē un tā pārvēršas ķermeņa iekšējā enerģijā — ķermenis sa
silst. Dažādi ķermeņi sasilst dažādi atkarībā no to virsmas stā
vokļa.
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Ja mēģinājumā ar siltumuztvērēju 
vispirms pagriež pret sakarsēto ķer
meni uztvērēja melno pusi, bet pēc 
tam spīdošo pusi, tad manometrā 
šķidruma stabiņš pirmajā gadījumā 
pārvietojas par lielāku attālumu nekā 
otrajā gadījumā. Tas norāda, ka ķer
meņi ar tumšu virsmu labāk absorbē 
enerģiju un vairāk sasilst. Savukārt 
ķermeņi ar tumšu virsmu izstarojot 
atdziest ātrāk nekā ķermeņi ar gaišu 
virsmu. Tā, piemēram, gaišā tēj
kannā verdošs ūdens ilgāk saglabā
jas silts nekā tumšā tējkannā.

192. zīm.

Ķermeņu spēju dažādi absorbēt starojuma enerģiju izmanto 
praktiski, piemēram, gaisa balonus un lidmašīnu spārnus krāso 
sudrabainā krāsā, lai tie Saulē nesakārstu. Un otrādi, ja jāiz- 
manto Saules enerģija, piemēram, dažu ierīču deta|u sasildīšanai, 
kuras uzstādītas mākslīgajos Zemes pavadoņos, tad šīs detajas 
krāso tumšā krāsā.

1. Ka izveidots siltnmuztvērējs? 2. Ka var parādīt mēģinājumā ener- 
ļ  ģijas izpla-tīšanos izstarojot? 3. Kādi ķermeņi labāk absorbē staro

juma enerģiju un kādi — sliktāk? 4. Kā praktiski izmanto ķermeņu 
spēju dažādi absorbēt starojuma enerģiju?

40. vingrinājums

1. Vasara gaiss ēkā sasilst, saņemot enerģiju dažādos veidos: 
caur sienam, caur atvērtu logu, pa kuru ieplūst silts gaiss, caur 
stiklu, kas laiž cauri Saules enerģiju. Kurš siltuma izplatīšanas veids 
ir katrā šaja gadījumā?
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2. Ja stāv pie ugunskura vai atvērtas krāsns, jūtams siltums. 
Kādā veidā šajos gadījumos saņemam enerģiju? Atbildi pamatojiet!

3. Nosauciet piemērus, kas rāda, ka ķermeņi ar tumšu virsmu, 
absorbējot starojumu, sasilst vairāk nekā ķermeņi ar gaišu virsmu!

4. Kāpēc enerģija no Saules līdz Zemei nevar nonākt ne konvekci
jas, ne arī siltuma vadīšanas veidā?

77. Siltuma izplatīšanās piemēri

1. Siltuma izplatīšanās un augu valsts. Atmosfēras apakšējā 
slāņa un augsnes virsējā slāņa temperatūrai ir liela nozīme augu 
attīstībā.

Gaisa slānī, kas piekļaujas Zemes virsmai, un augsnes virs
kārtā nepārtraukti mainās temperatūra. Dienā augsne absorbē 
enerģiju un sasilst, bet naktī tā atkal atdziest. Augsnes sasilšanu 
un atdzišanu ietekmē arī augu valsts. Piemēram, tumšu uzartu 
augsni Saules starojums stipri sasilda, bet tā arī straujāk atdziest 
nekā augsne, kuru klāj augi.

Siltumapmaiņu starp augsni un gaisu ietekmē arī laika ap
stākļi. Skaidrās naktīs, kad nav mākoņu, augsne stipri atdziest — 
augsne nepārtraukti izstaro enerģiju apkārtējā telpā. Šādās nak
tīs agrā pavasarī augsnes virskārtā parādās salna. Ja ir māko
ņains laiks, mākoņi aizsedz Zemi, tādējādi veidojot it kā ekrānu, 
kas neļauj augsnei izstarošanas dēļ zaudēt enerģiju.

Viens no paņēmieniem, kā paaugstināt temperatūru kādā aug
snes posmā un tam pieguļošajā gaisa slānī, ir lecekšu ierīkošana. 
Tā iespējams pilnīgāk izmantot Saules starojumu. Augsnes posmu 
parasti nedaudz padziļina un pārklāj ar stiklotiem rāmjiem. Stikls 
labi laiž cauri redzamo Saules starojumu. Starojums, krītot uz 
tumšo augsni, to sasilda. Savukārt stikls aizkavē augsnei piegu
ļošā gaisa atdzišanu, jo tas slikti laiž cauri neredzamo starojumu. 
kuru izstaro sasildītā Zemes virskārta. Tādējādi lecekšu stikls dar
bojas kā enerģijas slazdi. Lecektī temperatūra ir aptuveni par 
10°C augstāka nekā apkārtējās augsnes temperatūra.

2. Termoss. Siltums pāriet no siltāka ķermeņa uz aukstāku 
ķermeni, un to temperatūras izlīdzinās. Ja istabā ienes karstu tēj
kannu, tā atdziest. Daļa tējkannas iekšējās enerģijas pāriet uz ap
kārtējiem ķermeņiem. Lai neļautu ķermenim atdzist vai sasilt, jā
samazina siltumapmaiņa. Saja nolūkā jāpanāk, lai nenorisinātos 
neviens no trim enerģijas izplatīšanās veidiem — ne konvekcija, 
ne vadīšana, ne arī izstarošana.
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194. zini. 195. zlm.

Lai uzglabātu karstu ūdeni vai ēdienu, kā arī pasargātu ledu 
vai saldējumu no kušanas, izmanto termosu (194. zīm.).

195. zīmējumā parādīta t e r m o s a  uzbūve. Termoss sastāv 
no stikla trauka 5, kuram ir dubultas sienas. Tajā ieliets šķid
rums 3. Sienu iekšējā virsma pārklāta ar spožu metāla kārtiņu, 
bet no starpsienu telpas izsūknēts gaiss. Sī bezgaisa telpa novērš 
siltuma vadīšanu, bet spožā kārtiņa atstaro starojumu. Lai pa
sargātu trauku no bojāšanās, to ievieto kartona vai metāla ap
valkā 4. Trauku noslēdz ar aizbāzni 2, bet apvalkam virsū uz
skrūvē vāciņu / (194. zīm.).

1. Kosmiskā kuģa lidojuma laikā tā apvalks sasilst gan berzē 
pret gaisu, gan ari no Saules starojuma. Kuram no šiem sasilšanas 
cēloņiem ir lielāka nozīme, ja lidojuma augstums a) palielinās un 
b) pazeminās? Atbildi pamatojiet!

2. Viens no paņēmieniem, kā kosmiskajā kuģi vai pavadoni uz
turēt noteiktu temperatūru, ir šāds. Kuģa vai pavadoņa apvalku iz
gatavo ar divkāršām sienām un starptelpu piepilda ar gāzi (piemē
ram, ar slāpekli). Ar ventilatoru gāzei liek cirkulēt ap iekārtām, ku
ras izdala siltumu, un pārnest enerģiju uz apvalku. Kāpēc jālieto nevis 
brīvā konvekcija, bet gan piespiedu konvekcija?

78. Siltuma daudzums. Siltuma daudzuma vienības

Iepriekšējos paragrāfos aplūkojām siltuma izplatīšanās veidus.
Tagad atgriezīsimies vēlreiz pie jautājuma par iekšējās ener

ģijas izmantošanu. Noskaidrosim, kā var aprēķināt, par cik vienā 
vai otra gadījumā mainījusies ķermeņa iekšējā enerģija.

Vispirms aplūkosim siltuma izplatīšanos. Siltumam izplatoties, 
iekšējā enerģija pāriet no vieniem ķermeņiem uz ciliem siltuma 
vadīšanas, izstarošanas un konvekcijas veidā.

41. vingrinājums
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To iekšējās enerģijas daļu, kuru ķermenis saņem vai atdod 
siltuma izplatīšanās procesā, sauc par siltuma daudzumu.

Terminu «siltuma daudzums» pieņemts attiecināt uz iekšējās 
enerģijas maiņu tikai siltuma izplatīšanās gadījumā. So ter
minu nelieto tad, kad iekšējā enerģija mainās darba procesā.

Lai iemācītos aprēķināt siltuma daudzumu, noskaidrosim, no 
kādiem lielumiem tas atkarīgs.

Ja ūdens tējkannā jāsasilda tā, lai tas kļūtu tikai mazliet silts, 
tad jāsilda īsu brīdi, pievadot ūdenim nelielu siltuma daudzumu. 
Turpretī, lai ūdens kļūtu karstāks, jāpievada lielāks siltuma dau
dzums. Tātad, lai sasildītu ūdeni par vairāk grādiem, tam jāpie
vada lielāks siltuma daudzums. Protams, atdziestot ūdens atdos 
apkārtējiem ķermeņiem lielāku siltuma daudzumu, ja tas atdzisīs 
par vairāk grādiem.

Lai spriestu par siltuma daudzumu, ko ķermenis saņem sasil
stot vai atdod atdziestot, nepietiek ar to, ka zinām, par cik grā
diem paaugstinājusies vai pazeminājusies ķermeņa temperatūra. 
Sakarsēts gludeklis, kuram nevar pat pieskarties, nevar sasildīt 
istabu, bet silta krāsns vai centrālapkures radiatori, kuru tem
peratūra aptuveni 60°C, var labi sasildīt istabu.

Visiem zināms, — lai sasildītu pilnu trauku ar ūdeni, vaja
dzīgs lielāks siltuma daudzums nekā tad, ja trauks pieliets ar 
ūdeni līdz pusei. Pārbaudīsim to mēģinājumā.

Noliksim uz plīts divas krūzes ar ūdeni. Vienā krūzē ielieti 
200 g, bet otrā — 400 g ūdens. Pirmajā krūzē, kurā ielieti 200 g 
ūdens, tas uzvārīsies ātrāk nekā otrajā krūzē. Noņemsim pirmo 
krūzi no plīts un novērosim otru krūzi. Tai jāpievada vēl zināms 
siltuma daudzums, lai ūdens sāktu vārīties. Tādējādi siltuma 
daudzums, kas vajadzīgs ķermeņa sasildīšanai, atkarīgs no ķer
meņa masas, jo lielāka ķermeņa masa, jo lielāks siltuma dau
dzums vajadzīgs tā sasildīšanai.

Ķermenis atdziestot atdod apkārtējiem ķermeņiem lielāku sil
tuma daudzumu, ja lielāka ir tā masa. Piemēram, jo lielāka ķie
ģeļu krāsns masa, jo tā atdod istabai vairāk siltuma. Jo vairāk 
centrālapkures sekciju, jo labāk sasilst istaba.

Sildīsim uz diviem vienādiem degļiem divus traukus. Vienā 
traukā ir 400 g ūdens, bet otrā — 400 g augu eļļas. Tātad abos 
traukos ir 400 g vielas, t. i., sildāmo ķermeņu masas ir vienādas
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(196. zīm.). Arī sildīšanas apstākļi ir vienādi, jo trauki saņem 
enerģiju no vienādiem degļiem. Atšķirība ir tikai tā, ka otrajā 
traukā 400 g ūdens vietā ir 400 g eļļas.

Termometri rāda, ka otrs trauks, kurā ir eļļa, sasilst ātrāk. 
Lai ūdens temperatūra būtu vienāda ar eļļas temperatūru, tam 
vajadzīgs vēl papildus siltuma daudzums. Acīmredzot, lai sasil
dītu vienādas ūdens un eļļas masas par vienādu grādu skaitu, 
vajadzīgi dažādi siltuma daudzumi — ūdenim lielāks, eļļai ma
zāks siltuma daudzums. Tātad siltuma daudzums, kas vajadzīgs 
ķermeņa sasildīšanai, atkarīgs no ķermeņa vielas.

Tādējādi ķermeņa sasildīšanai vajadzīgais siltuma daudzums 
ir atkarīgs no ķermeņa vielas, no ķermeņa masas un no tā tem
peratūras izmaiņas.

Tāpat kā jebkura veida enerģiju, iekšējo enerģiju mēra 
džoulos.

Kā jau noskaidrots, par siltuma daudzumu sauc to iekšējās 
enerģijas daļu, kuru ķermenis saņem vai atdod siltuma izplatī
šanās procesā. Tas nozīmē, ka arī siltuma daudzumu mēra džou
los (J). Vēl lieto arī kilodžoulu (kJ). Kā zināms, 1 kJ = 1000 J.

1. Kas ir siltuma daudzums? Uz kuru iekšējās enerģijas maiņas veidu 
attiecināms šis termins? 2. Kā siltuma daudzums atkarīgs no ķermeņa 
temperatūras izmaiņas? 3. Kāpēc par ķermeņa saņemto siltuma dau
dzumu nevar spriest tikai pēc temperatūras izmaiņas? 4. Kā siltuma 
daudzums atkarīgs no ķermeņa masas? 5. Pastāstiet par mēģinājumu, 
kas rāda, ka siltuma daudzums ir atkarīgs no vielas, no kuras sa
stāv ķermenisl 6. No kā atkarīgs ķermeņa sasildīšanai vajadzīgais 
siltuma daudzums? 7. Kādās vienībās mēra iekšējo enerģiju un sil
tuma daudzumu?

V Ē S T U R IS K A S  Z IŅ A S

Siltuma daudzuma mērīšanai senāk lietoja īpašu vienību — 
kaloriju (no latīņu valodas vārda cal or — siltums, karstums).
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Kalorija ir siltuma daudzums, kas vajadzīgs 1 g ūdens sasil
dīšanai par 1 °C. Tās saīsināts apzīmējums cal.

Var teikt arī, ka kalorija ir siltuma daudzums, kuru atdod 1 g 
ūdens, atdziestot par 1 °C.

Lietoja arī daudz lielāku siltuma daudzuma vienību — kilokalo- 
riju: 1 kcal= 1000 cal.

Starp šīm senajām siltuma daudzuma vienībām 1 cal un 1 kcal 
un vienībām 1 J un 1 kj pastāv sakarība:

1 cal=4,19 J = 4,2 J;
1 kcal =  4190 J«4200 J.

79. īpatnējā siltumietilpība

Lai sasildītu 1 kg ūdens par 1 °C, vajadzīgs siltuma daudzums, 
kas vienāds ar 4200 J. Taču, ja par 1 °C jāsasilda 1 kg citas vie
las, tad vajadzīgs cits siltuma daudzums (78. §.).

Siltuma daudzumu, kas vajadzīgs 1 kg vielas sasildīšanai par 
1°C, sauc par vielas īpatnējo siltumietilpību.

Vielas īpatnējo siltumietilpību apzīmē ar burtu c, un tas vie-

mba ir J
kg °C '

6. tabula

Dažu vielu īpatnējā siltumietilpībaļ-j^'-v^

Zelts 130 Ķieģelis 750
Dzīvsudrabs 140 Stikls (labo- 840
Svins 140 ratorijas)
Alva 230 Alumīnijs 920
Sudrabs- 250 Eļļa (augu) 2000
Varš 380 Ledus 2100
Cinks 380 Petroleja 2100
Misiņš 380 Ēteris 2350
Dzelzs 460 Koks (ozols) 2400
Tērauds 500 Spirts 2500
Čuguns 540 Odens 4200

Svina īpatnējā siltumietilpība ir 140  ̂ ■ . Tas nozīme, ka
1 kg svina sasildīšanai par 1 °C vajadzīgs siltuma daudzums 
140 J (vai, atdziestot 1 kg svina par 1 °C, tas atdod siltuma dau
dzumu 140 J ) .



īpatnēja siltumietilpība rada, par cik džouliem mainās 1 kg 
vielas iekšējā enerģija, ja vielas temperatūra mainās par 1 °C.

Ja viela pāriet no viena stāvokļa citā, tad mainās tās īpat
nējā siltumietilpība. Piemēram, īpatnējā siltumietilpība ūdenim

ir 4200 -- '*■ , bet ledum — 2100 .kg- C kg- C
Jāpiebilst, ka ūdenim ir ļoti liela īpatnējā siltumietilpība. Tā

pēc ūdens jūrās un okeānos vasarā sasilstot absorbē lielu siltuma 
daudzumu. Vietās, kas atrodas lielu ūdenskrātuvju tuvumā, va
sarā nav tik karsts kā tajās vietās, kas atrodas tālu no ūdens
krātuvēm. Ziemā ūdens atdziest un atdod lielu siltuma daudzumu, 
tādēļ šajās vietās ziema nav tik barga.

Tā kā ūdenim ir liela īpatnējā siltumietilpība, tas ir vispiemē
rotākais šķidrums centrālapkures radiatoriem un dažādiem sildī
tājiem.

1. Ko sauc par vielas īpatnējo siltumietilpību? 2. Cik liela ir ūdens

ļ  īpatnējā siltumietilpība? 3. Svina īpatnējā siltumietilpība ir 140-— ■
kg • C

Ka tas jāsaprot? 4. Kāda sakarība pastāv starp vielas īpatnējo sil
tumietilpību un tās iekšējās enerģijas izmaiņu? 5. Kāpēc ūdenskrā
tuvju tuvums ietekmē gaisa temperatūru?

80. Kā aprēķināms siltuma daudzums, > 
kas vajadzīgs ķermeņa sasildīšanai vai ko ķermenis 

atdod atdziestot

Jau noskaidrojām, no kādiem lielumiem atkarīgs siltuma dau
dzums un kādas ir tā vienības.

Lai aprēķinātu siltuma daudzumu, jāzina ķermeņa vielas īpat
nējā siltumietilpība, ķermeņa masa, kā ari sākuma un beigu tem
peratūru starpība.

Aprēķināsim, piemēram, siltuma daudzumu, ko saņēmusi 
dzelzs detaļa, sasilstot par 600°C, ja tās masa 5 kg.

Dzelzs īpatnējā siltumietilpība ir 460 kg-°C
1 kg dzelzs sasildīšanai par 1 °C vajadzīgi 460 J siltuma;

. Tas nozīme, ka

5 kg dzelzs sasildīšanai par 1 °C vajadzīgs 5 reizes lielāks sil
tuma daudzums, t. i., 460 J -5 =  2300 J;
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5 kg dzelzs sasildīšanai par 600 °C vajadzīgs vel 600 reižu 
lielāks siltuma daudzums, t. i., 2300 J -600= 1 380000 J.

Tātad, lai aprēķinātu siltuma daudzumu, kas vajadzīgs ķer
meņa sasildīšanai, īpatnējā siltumietilpība jāreizina ar masu un 
ar ķermeņa beigu temperatūras un sākuma temperatūras star
pību.

So likumu var uzrakstīt formulas veidā, lietojot šādus apzīmē
jumus: Q — siltuma daudzums, c — vielas īpatnējā siltumietil
pība, m — ķermeņa masa, tļ — ķermeņa sākuma temperatūra un 
/ 2 — beigu temperatūra. Tātad

Q= cm (t2- tj)

1. p i e m ē r s .  Dzelzs katlā, kura masa 10 kg, ielieti 20 kg 
ūdens. Cik liels siltuma daudzums jāpievada katlam, lai to kopā 
ar ūdeni sasildītu no 10 līdz 100°C?

Abi ķermeņi — katls un ūdens — silst reizē. Starp tiem no
tiek siltumapmaiņa, un var pieņemt, ka to temperatūra ir vienāda. 
Tāpēc katls un ūdens sasilst par vienādu grādu skaitu: 100°C — 
— 10°C = 90°C. Taču siltuma daudzumi, ko saņem katls un ūdens, 
nav vienādi, jo to masas un īpatnējās siltumietilpības ir dažādas.

Katla saņemtais siltuma daudzums

Qi =  C i m j

Qi =460 kg-°C 10 kg • 90 °C =  414 000 J «  400 kJ.

Ūdens saņemtais siltuma daudzums

Q2  =  4200
J

kg.°C

Q2 =  c2 m2 (/2 - ī i ) ;

• 20 kg-90 °C =  7 560 0 0 0  J 7600 kJ.

Katla un ūdens sasildīšanai izmantotais siltuma daudzums

Q =  Qi +  Q2',
Q = 400 kJ +  7600 kJ = 8000 kJ. 2

2. p i e m ē r s .  Samaisot 0,8 kg ūdens, kura temperatūra 
25 °C, ar 0 , 2  kg verdoša ūdens, iegūtā maisījuma temperatūra
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bija 40°C. Aprēķināt siltuma daudzumu, kuru atdziestot atdeva 
verdošais ūdens, un siltuma daudzumu, kuru sasilstot saņēma 
vēsākais ūdens. Salīdzināt šos siltuma daudzumus.

Verdošais ūdens atdzisa no 100 līdz 40 °C un atdeva siltuma 
daudzumu

Qi = ci« M * 2 -0 ;

Qi = 4200 J - - 0,2 kg • (100 °C -  40 °C) =  50 400 J. 
kg* C

Vēsais ūdens sasila no 25 līdz 40 °C un saņēma siltuma dau
dzumu

Q2 = c2m2( t - t l)\

Q2 = 4200 J -0,8 kg- (40°C —25°C) =50 400 J. kg- C

Kā redzams, verdošā ūdens atdotais siltuma daudzums un 
vēsā ūdens saņemtais siltuma daudzums ir vienādi. Tādam rezul
tātam nav gadījuma raksturs. Mēģinājums rāda, — ja starp ķer
meņiem norisinās siltumapmaiņa, tad visu sasilušo ķermeņu 
iekšējā enerģija palielinās par tik, par cik samazinās atdzisušo 
ķermeņu iekšējā enerģija.

Taču, ja mēģinājumos, kuros sajauc karstu un aukstu ūdeni, 
mērījumus izdara precīzāk, tad izrādās, ka atdotā enerģija un 
saņemtā enerģija nav pilnīgi vienādas. Atdotā enerģija ir lie
lāka par saņemto enerģiju. Tas izskaidrojams ar to, ka mēģinā
juma laikā daļa enerģijas tiek atdota gaisam un traukam. Star
pība starp atdoto siltuma daudzumu un saņemto siltuma dau
dzumu ir jo mazāka, jo mazāki enerģijas zudumi.

I. Kas jāzina, lai aprēķinātu siltuma daudzumu, ko ķermenis saņem 
sasilstot? 2. Paskaidrojiet, izmantojot piemēru, kā aprēķina siltuma 
daudzumu, kas vajadzīgs ķermeņa sasildīšanai vai ko ķermenis atdod 
atdziestot? 3. Kāda ir siltuma daudzuma formula? 4. Ko var secināt 
no mēģinājuma, kurā sajauc aukstu un karstu ūdeni?

42. vingrinājums

I. Alumīnija īpatnējā siltumietilpība 920- — . Ko tas nozīmē? 
k g - 'C

2. Kurš no 6. tabulā norādītajiem šķidrumiem vienādos sildīša
nas apstākļos sasilst ātrāk? Ar ko tas izskaidrojams?

3. Kāpēc par dzesētāju (piemēram, iekšdedzes dzinēja dzesēša
nai) no visiem šķidrumiem izdevīgāk izmantot ūdeni?
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4. Aprēķiniet siltuma daudzumu, kas vajadzīgs, lai sasildītu a) ču
guna gludekli, kura masa 1,5 kg, par 200 °C, b) alumīnija karoti, 
kuras masa 50 g, no 20 līdz 90 °C, c) ķieģeju krāsni, kuras masa 2 t, 
no 10 līdz 60 °C.

81*. Kurināmā enerģija.
Kurināmā īpatnējais sadegšanas siltums

Kā zināms, molekulas sastāv no atomiem. Piemēram, ūdens 
molekula sastāv no viena skābekļa atoma un diviem ūdeņraža 
atomiem. Molekulu var sadalīt atomos. Šādu molekulas sadalī
šanu saūc par ķīmisko sadalīšanās reakciju. Lai molekulu sada
lītu atomos, jāpārvar atomu savstarpējās pievilkšanās spēki, t. i., 
jāveic darbs, bet tas nozīmē, ka jāpatērē enerģija. Mēģinājumi 
rāda, ka, savukārt, atomiem savienojoties molekulā, enerģija 
izdalās.

Var minēt šādu salīdzinājumu: Zeme un visi ķermeņi savstar
pēji pievelkas, tāpēc, ja paceļ kādu ķermeni, attālinot to no Ze
mes, tiek patērēta enerģija un veikts darbs. Turpretī, ja ķermenis, 
piemēram, kaļamais veseris, krīt, tad ķermenis pats veic darbu 
un tā enerģija tiek izmantota.

Parādība, ka, atomiem savienojoties molekulā, izdalās ener
ģija, ir pamatā kurināmā izmantošanai. Parastais kurināmais 
(ogles, nafta, benzīns u. c.) satur oglekli. Degšanas procesā og
lekļa atomi savienojas ar skābekļa atomiem, kuri atrodas gaisā. 
Katrs oglekļa atoms savienojas ar diviem skābekļa atomiem 
(197. zīm.). Izveidojas oglekļa (IV) oksīda molekula un izdalās 

enerģija.
Ir dažāda veida kurināmie: ogles, kūdra, malka, nafta, degslā

nekļi un dabasgāze. Projektējot dažādus dzinējus, inženieriem 
precīzi jāzina, cik lielu siltuma daudzumu spēj sadegot izdalīt 
kurināmais. Tādēļ mēģinājumos jānosaka, cik liels siltuma dau
dzums izdalās, sadegot vienādām masām dažāda veida kurināmā.

Siltuma daudzumu, kas izdalās, pilnīgi sadegot 1 kg kurināmā, 
sauc par kurināmā īpatnējo sadegšanas siltumu.

197. zīm.
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Kurināma īpatnējo sadegšanas siltumu apzīmē ar burtu q,

un tā vienība ir .
kg

Kurināmā īpatnējo sadegšanas siltumu nosaka mēģinājumā. 
Mēģinājumos iegūtie dati doti 7. tabulā.

Kurināmā īpatnējais sadegšanas siltums

7. tabula

Sausa malka 1,0- 107 Antracīts 3,0- I07
Kūdra 1.4 • I07 Kokogle 3,4- I07
Brūnogles (Piemās- 1.3- 107 Dabasgāze 4,4- 107

kavas) Nafta 4,4 • 107
Akmeņogles 3,0- 107 Benzīns 4,6- 107

Petroleja 4,6- I07
Spiris 2,7- 107 Ūdeņradis 12,0 • 107
Kokss 2,9 • 107

Ka tabulā redzams, piemēram, kūdras īpatnējais sadegšanas

siltums ir l,4-107 ļ-^- . Tas nozīmē, ka, pilnīgi sadegot 1 kg kūd-
kg

ras, izdalās 1,4 -107 J siltuma.
Lai aprēķinātu siltuma daudzumu Q, kas izdalās, pilnīgi sa

degot kurināmā masai m, kurināmā īpatnējais sadegšanas sil
tums jāreizina ar sadegušā kurināmā masu. Tātad

Q = qm

1. Kas ir kurināmā īpatnējais sadegšanas siltums? 2. Kādās vienībās 
mēra kurināmā īpatnējo sadegšanas siltumu? 3. Kā jāsaprot iztei

ciens «kurināmā īpatnējais sadegšanas siltums ir 1,4- 107 — »?kg
4. Kā aprēķina siltuma daudzumu, kas izdalas, sadegot kurināmām?

43. vingrinājums

1. 7. tabulā blakus vārdam «nafta» ir skaitlis 4,4 - 107. Ko tas 
nozīmē? Kāds vienības nosaukums jaliek pie šī skaitļa?

2. Kurš kurināmais — sausa malka vai brūnogles, vienādos ap
stākļos sadegot, izdala lielāku siltuma daudzumu? Atbildi pamatojiet!

3. Cik liels siltuma daudzums izdalas, pilnīgi sadegot a) 15 kg 
kokogles un b) 200 g spirta?

4. Cik liels siltuma daudzums izdalas, pilnīgi sadegot petrolejai, 
kuras tilpums 2 /?

5. Sadegot sausai malkai, izdalījās 50 000 kj enerģijas. Aprēķi
niet sadegušas malkas masu!
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82. Enerģijas nezūdamības 
un pārvēršanās likums mehāniskajos procesos 

un siltuma procesos

71. paragrāfā aplūkojām enerģijas viena veida pārvēršanos 
otrā veidā. Ķermenim krītot, tā potenciālā enerģija pārvēršas ki
nētiskajā enerģijā. Ja svina lode krīt uz svina plāksni, mehāniskā 
enerģija pārvēršas lodes un plāksnes iekšējā enerģija. Automa
šīnas un traktora dzinējā degvielas iekšējā enerģija pārvēršas 
dzinēja mehāniskajā enerģija.

Mehāniskā enerģija un iekšējā enerģija var pāriet no viena 
ķermeņa uz citu. Tekoša ūdens kinētiskā enerģija, piemēram, tiek 
atdota turbīnas ratam, bet vēja enerģija — vēja dzinēja spār
niem. Iekšējās enerģijas pāreja no viena ķermeņa uz citu novē
rojama siltuma izplatīšanās procesā, piemēram, siltas krāsns 
iekšējā enerģija pāriet uz gaisu istabā.

Bet vai enerģija saglabājas, parejot no viena ķermeņa uz citu 
vai pārvēršoties no viena veida citā?

Aplūkojot piemēru (sk. 80. §) un izpildot 12. laboratorijas 
darbu, kur sajauc karstu un aukstu ūdeni, varam pārliecināties, 
ka karstā ūdens atdotais siltuma daudzums ir vienāds ar aukstā 
ūdens saņemto siltuma daudzumu. Tātad viena ķermeņa atdotā 
iekšējā enerģija ir vienāda ar otra ķermeņa saņemto enerģiju, t. i., 
iekšējai enerģijai pārejot no viena ķermeņa uz citu, tās vērtība 
saglabājas.

Sis secinājums attiecas ne tikai uz iekšējo enerģiju.
Daudzi citi mēģinājumi (vēl sarežģītāki), kurus aplūkosim 

turpmāk, rāda, ka jebkurās enerģijas pārvērtībās enerģijas vēr
tība saglabājas.

Novērojumu un mēģinājumu rezultātā tika atklāts viens no 
fizikas pamatlikumiem — enerģijas nezūdamības un pārvēršanās 
likums.

Enerģija nezūd un nerodas, bef fā tikai pārvēršas no viena 
veida citā vai pāriet no viena ķermeņa uz citu.

Enerģija nevar rasties ķermenī, ja tā nav saņemta no cita 
ķermeņa. Kā zināms, tekoša ūdens un vēja enerģija rodas no 
Saules enerģijas, augšup lidojošas raķetes potenciālā enerģija — 
no sadegušā kurināmā enerģijas. Gaiss istabā sasilst, i. i., tā 
iekšējā enerģija palielinās, saņemot enerģiju no krāsns vai cen
trālapkures radiatoriem.
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Enerģijas nezūdamības likums ir viens no svarīgākajiem da
bas likumiem.

šis likums ir spēkā kā dzīvajā, tā nedzīvajā dabā. To vien
mēr ievēro zinātnē un tehnikā.

Aplūkojot dažādus mehānismus, iepazināmies ar mehānikas 
«zelta likumu», saskaņā ar kuru neviens mehānisms nevar ietau
pīt darbu. Šis likums ir viena no enerģijas nezūdamības likuma 
izpausmēm. Ja, piemēram, paceļot ķermeni ar sviru, iegūtu darba 
ietaupījumu, tad paceltā ķermeņa potenciālā enerģija būtu lie
lāka par patērēto enerģiju, taču saskaņā ar enerģijas nezūdamī
bas likumu tas nav iespējams.

Enerģijas nezūdamības likums pierāda, ka leģendas par pa
saules radīšanu ir nepareizas. No likuma izriet, ka materiālo pa
sauli neviens nav radījis, tā pastāv mūžīgi un nepārtraukti attīstās.

1. Nosauciet piemērus, kur mehāniska enerģija pārvēršas iekšējā
f  enerģijā un iekšējā enerģija — mehāniskajā enerģijā! 2. Nosauciet 

piemērus, kur mehāniskā enerģija pāriet no viena ķermeņa uz citu! 
3. Kāds mēģinājums rāda, ka, iekšējai enerģijai pārejot no viena 
ķermeņa uz citu, tās vērtība nemainās? 4. Kāds ir enerģijas nezūda
mības likums? 5. Kāda nozīme ir enerģijas nezūdamības likumam 
zinātnē un tehnikā?

44. vingrinājums

1. Pāļdziņa zveltnis, krītot uz pāli, iedzen to zemē. Kādas ener
ģijas pārvērtības un pārejas novērojamas? (Jāņem vērā, ka pālis un 
zeme triecienā sasilst.)

2. Kā pārvēršas automašīnas kinētiskā enerģija, automašīnai 
bremzējot?

3. Divas vienādas tērauda lodītes krīt no vienāda augstuma. 
Viena lodīte krīt uz tērauda plāksni un atlec atpakaļ, otra lodīte 
iekrīt smiltīs un tur paliek. Kā pārvēršas enerģija katrā gadījumā?

4. Pastāstiet, kādas pārvērtības un pārejas notiek ar enerģiju, ja 
berzē ar auklu cauruli, kurā ieliets ēteris un kura noslēgta ar aiz
bāzni (sk. 181. zīm.)!

Vielas agregātstāvokļu maiņa

83. Vielas agregātstāvokļi

Atkarība no apstākļiem viena un tā pati viela var būt cietā, 
šķidrā vai gāzveida stāvoklī. Uzskatāms piemērs ir ledus, ūdens 
un ūdens tvaiks. Šos stāvokļus sauc par agregātstāvokļiem.
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Vielas pāreju no viena agregātstāvokļa citā plaši izmanto 
praksē. Metalurģijā, piemēram, kausē metālus, lai no tiem iegūtu 
sakausējumus: čugunu, tēraudu, bronzu, misiņu u. c. Tvaiku, kas 
iegūts, sildot ūdeni, izmanto elektrostaciju turbīnās un daudzām 
citām tehniskām vajadzībām. Sašķidrinātās gāzes savukārt lieto 
dzesēšanas iekārtās.

Plašos apmēros agregātstāvokļu maiņa norisinās dabā. No 
okeānu, jūru, ezeru un upju virsmas ūdens iztvaiko, bet, ūdens 
tvaikam atdziestot, veidojas mākoņi, rasa, migla un sniegs. Ziemā 
aizsalst upes un ezeri, bet pavasarī sniegs un ledus kūst.

Lai izprastu visus šos minētos procesus un daudzus no tiem 
varētu regulēt, jāzina, kad un kādos apstākļos viela atrodas kādā 
noteiktā agregātstāvoklī, kādas īpašības ir vielai katrā agregāt
stāvoklī un kas vajadzīgs vielas pārejai no viena agregātstāvokļa 
citā.

Kā jau zināms, vienas un iās pašas vielas molekulas cietā, 
šķidrā un gāzveida stāvokli ir vienādas, tās ne ar ko neatšķiras. 
Vielas agregātstāvokli nosaka molekulu izvietojums un molekulu 
mijiedarbības raksturs (13. §).

Gāzēs atmosfēras spiedienā attālumi starp molekulām ir daudz 
lielāki par pašu molekulu izmēriem, tāpēc molekulas vāji pievel
kas. Gāzes molekulu vidējā kinētiskā enerģija ir pietiekami liela, 
lai veiktu darbu molekulu pievilkšanās spēku pārvarēšanai. Tā
pēc gāzes molekulas izklīst uz visām pusēm, ja tās neaiztur 
trauka sienas.

Šķidrumos un cietos ķermeņos, kuru blīvums ir daudz lielāks 
par gāzes blīvumu, molekulas atrodas tuvāk cita pie citas. Mo
lekulu vidējā kinētiskā enerģija ir par mazu, lai pastrādātu darbu 
molekulu pievilkšanās spēku pārvarēšanai. Tāpēc šķidrumos un it 
sevišķi cietos ķermeņos molekulas nevar attālināties cita no citas.

Fizikā par cietiem ķermeņiem sauc ķermeņus, kuriem ir kris
tāliska uzbūve. Sados ķermeņos atšķirībā no šķidrumiem un gā
zēm daļiņas sakārtotas noteiktā kārtībā. Lai šo sakārtojumu 
izjauktu, jāveic darbs molekulu pievilkšanās spēku pārvarēšanai. 
Līdz ar to maiņas vielas iekšējā enerģija. Vielai pārejot no cieta 
stāvokļa šķidrā un pēc tam gāzveida stāvokli, ķermeņa iekšējā 
enerģija palielinās pat tad, ja ķermeņa temperatūra nemainās. 
Un otrādi, vielai pārejot no gāzveida stāvokļa šķidrā un pēc tam 
cietā stāvokli, enerģija izdalās, tāpēc ķermeņa iekšējā enerģija 
samazinās.
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?
1. Kādos trīs agregātstāvokļos var atrasties viena un tā pati viela?
2. Kāda praktiska nozīme ir parādībai, ka viela pāriet no viena 
agregātstāvokļa citā? 3. No kā atkarīgs vielas agregātstāvoklis? 
4. Kādas molekulārās uzbūves īpatnības ir gāzēm, šķidrumiem un 
cietiem ķermeņiem? 5. Ka mainās ķermeņa iekšējā enerģija, vielai par
ejot no cieta agregātstāvokļa šķidrā stāvoklī un no šķidra agregāt
stāvokļa — gāzveida stāvoklī?

84*. Kristālisku ķermeņu kušana un sacietēšana

Pievadot ķermenim enerģiju, to var pārvērst no cieta stā
vokļa šķidrā stāvoklī (piemēram, izkausēt ledu), bet no šķidra 
stāvokļa — gāzveida stāvoklī (ūdeni pārvērst tvaikā). Atņemot 
gāzei enerģiju, var iegūt šķidrumu, bet no šķidruma — cietu ķer
meni.

Vielas pāreju no cieta stāvokļa šķidrā stāvoklī sauc par kušanu.

Lai ķermeni izkausētu, tas vispirms jāsasilda līdz noteiktai 
temperatūrai.

Temperatūru, kurā viela kūst, sauc par vielas kušanas tempe
ratūru.

Daļa kristālisko ķermeņu kust zemā temperatūrā, citi — augstā 
temperatūrā. Piemēram, ledus kūst 0°C temperatūrā, naftalīns — 
80 °C temperatūrā. Ja mēģeni ar cietu naftalīnu ieliek karstā 
ūdenī, var iegūt šķidru naftalīnu. Alvas vai svina gabaliņu var 
izkausēt tērauda karotē, karsējot virs spirta lampiņas liesmas. 
Turpretī čuguns un tērauds kūst ļoti augstā temperatūrā — ap
tuveni pusotra tūkstoša grādu temperatūrā.

Vielas pāreju no šķidra stāvokļa cietā stāvoklī sauc par sacie
tēšanu jeb kristalizāciju.

Lai izkausēts ķermenis sāktu kristalizēties, tas jāatdzesē līdz 
noteiktai temperatūrai.

Temperatūru, kurā viela sacietē (kristalizējas), sauc par sacietē
šanas (kristalizācijas) temperatūru.

Mēģinājumi rāda, ka viela sacietē tajā pašā temperatūrā, kurā 
ta kūst. Piemēram, ūdens kristalizējas (bet ledus kūst) 0°C tem
peratūrā, tīra dzelzs kūst un kristalizējas 1539 °C temperatūrā.

Ja silda kādu kristālisku ķermeni, tad redzams, ka tā tempe
ratūra paaugstinās tikai līdz tam momentam, kad ķermenis sāk 
kust. Visā kušanas laikā ķermeņa temperatūra nemainās. Saja
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temperatūrā daļa ķermeņa ir šķidrā stāvoklī, bet daļa — cietā 
stāvoklī.

8 . tabulā redzams, cik ļoti dažādas ir vielu kušanas tempera
tūras.

8. tabula
Dažu vielu kušanas temperatūra (°C)

(normālā atmosfēras spiedienā)

Ūdeņradis -259 Nātrijs 98 Zelts 1064
Skābeklis -219 Alva 232 Varš 1085
Slāpeklis - 2 1 0 Svins 327 Čuguns 1100...1300
Spirts -114 Dzintars 350 . . . Tērauds 1300...1500
Dzīvsudrabs - 3 9 . . .  380 Dzelzs 1539
Ledus 0 Cinks 420 Platīns 1772
Cēzijs 29 Alumīnijs 660 Osmijs 3045
Kālijs 63 Sudrabs 962 Volframs 3387

•?) I. Kādu procesu sauc par kušanu? 2. Kādu procesu sauc par sacietē- 
1 sanu? 3. Kā sauc temperatūru, kurā viela kūst un sacietē?

45. vingrinājums

1. Salīdziniet cieta dzīvsudraba un cieta spirta kušanas tempera
tūru! Kurai no šīm vielām augstāka kušanas temperatūra?

2. Kurš no 8. tabulā dotajiem metāliem kūst visvieglāk un kurš — 
visgrūtāk?

3. Vai svins kusīs, ja to iemetīs izkausētā alvā? Atbildi pama
tojiet!

4. Vai alumīnija traukā var izkausēt cinku? Atbildi pamatojiet!
5. Kāpēc gaisa temperatūras mērīšanai aukstajos rajonos izmanto 

spirta termometrus, nevis dzīvsudraba termometrus?
6. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Amorfi ķermeņi. Amorfu 

ķermeņu kušana»! Sagatavojiet referātu par šo tematu!

85. Kristālisku ķermeņu kušanas un sacietēšanas grafiks

198. zīmējumā redzams naftalīna kušanas un sacietēšanas 
grafiks. Naftalīna temperatūras novērošana sākta no tā momenta, 
kad cieta naftalīna temperatūra bija 55°C. Sildot naftalīnu, tā tem
peratūra paaugstinājās, līdz sasniedza 80°C (grafika posms AD).  
Sājā temperatūrā (80 °C) naftalīns sāka kust. Kīsd kušanas laikā 
naftalīna temperatūra nemainījās, lai gan deglis turpināja degt. 
To grafikā attēlo horizontālais posms BC.
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Laiks (m in)

198. zīm.

Kad viss naftalīns bija izkusis, t. i., pārvērties šķidrumā, tā 
temperatūra sāka paaugstināties un sasniedza 90°C (grafika 
punkts D). Pēc tam degli nodzēsa un šķidrais naftalīns sāka at
dzist. Kad tā temperatūra pazeminājās līdz 80 °C, sākās krista
lizācija, un, kamēr viss naftalīns nebija sacietējis, tā temperatūra 
nemainījās. Grafikā tam atbilst horizontālais posms EF. Tikai pēc 
tam jau cietā naftalīna temperatūra sāka pazemināties (grafika 
posms FĶ).

1. Kā pēc grafika var spriest par vielas temperatūras maiņu, vielai sa
silstot un atdziestot? 2. Kādi grafika posmi attiecas uz naftalīna ku
šanu un kādi — uz sacietēšanu? Kāpēc šie posmi ir paralēli laika asij?

86. Kušanas un sacietēšanas izskaidrojums no vielas molekulārās
uzbūves viedok|a

Kristālisku ķermeņu kušanu un sacietēšanu var izskaidrot, pa
matojoties uz vielas uzbūves atomu-molekulāro teoriju.

Kā zināms, kristālos molekulas (vai atomi) sakārtoti noteiktā 
kārtībā. Tāpēc visiem vienas un tās pašas vielas kristāliem ir no
teikta forma. Tomēr arī kristālos molekulas un atomi kustas. Taču 
atšķirībā, piemēram, no gāzēm, kur daļiņas kustas neatkarīgi cita 
no citas, cietā ķermenī katra daļiņa ietekmē citu daļiņu kustību.

No molekulu kustības ātruma, kā zināms, atkarīga ķermeņa 
temperatūra. Ķermeni sildot, molekulu kustības vidējais ātrums 
pieaug, tātad pieaug arī molekulu vidējā kinētiskā enerģija. Tā
pēc molekulu (vai atomu) svārstību atvēziens palielinās, pie tam 
spēki, kas saista molekulas, pavājinās. Kad ķermenis sasilis līdz 
kušanas temperatūrai, molekulu svārstību atvēziens tik stipri pa
lielinājies, ka izjūk dūjiņu noteiktais izvietojums kristālos. Kris
tāli zaudē savu formu — viela kūst, pārejot no cieta stāvokļa 
šķidrā stāvoklī.
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Vielai sacietējot, viss norisinās pretējā secibā: molekulu vi
dējā kinētiskā enerģija un ātrums atdzisušajā šķidrajā vielā sa
mazinās. Pievilkšanās spēki atkal spēj šādas molekulas, kas kus
tas lēni, noturēt citu pie citas. Tāpēc daļiņas no jauna sakārtojas 
noteiktā kārtībā.

Kristalizācija norisinās vieglāk, ja šķidrumā jau no paša sā
kuma nokļūst kādas citas daļiņas, piemēram, putekļi. Tie kļūst 
par kristalizācijas centriem. Parastajos apstākļos šķidrumā ir ļoti 
daudz kristalizācijas centru, ap kuriem arī veidojas kristāIiņi.

• t \  I. Ka izskaidrot vielas kušanu un sacietēšanu no vielas molekulārās
j  uzbūves viedokļa? 2. Kādos apstākļos sākas vielas kristalizācija?

87. īpatnējais kušanas siltums

Grafikā (198. zlm.) uzskatāmi parādīts, ka naftalīna kušanas 
laikā tā temperatūra nemainās. Tikai pēc tam, kad viss naftalīns 
izkusis, šķidrā naftalīna temperatūra sāk paaugstināties. Taču arī 
kušanas laikā naftalīns saņem enerģiju no sadegošās degvielas. 
No enerģijas nezūdamības likuma izriet, ka enerģija nevar pa
zust. Kur tad kušanas laikā tiek izmantota degvielas enerģija?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāatceras, ka kušanas laikā 
sagrūst kristāli. Sājā nolūkā tad arī tiek izmantota enerģija.

Tādējādi enerģija, kuru saņem kristālisks ķermenis pēc tam, 
kad tas sasildīts līdz kušanas temperatūrai, tiek izlietota iekšējās 
enerģijas maiņai, vielai pārejot šķidrā stāvoklī.

Siltuma daudzumu, kas vajadzīgs, lai 1 kg cietas kristāliskas 
vielas kušanas temperatūrā pārvērstu šķidrumā, sauc par īpatnējo 
kušanas siltumu.

īpatnējo kušanas siltumu apzīmē ar burtu ?*'. īpatnējā kuša

nas siltuma vienība ir —  .
kg

īpatnējo kušanas siltumu nosaka mēģinājuma. Tā, piemēram, 
mēģinājumā noteikts, ka ledus īpatnējais kušanas siltums ir

3,4-105 1 7 ^- . Tas nozīmē, — lai ledus gabalu, kura masa 1 kg un
temperatūra 0°C, pārvērstu tadas pašas temperatūras ūdenī, jāpa
tērē 3,4-105 J enerģijas.

1 }. — grieķu burts «lambda».
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Tādējādi kušanas temperatūrā 1 kg vielas šķidrā stāvoklī ir 
lielāka iekšējā enerģija nekā tādai pašai masai vielas cietā stā
voklī. Šī iekšējo enerģiju starpība vienāda ar īpatnējo kušanas 
siltumu.

Piemēram, 1 kg ūdens iekšējā enerģija 0°C temperatūrā ir par 
3,4-105 J lielāka nekā 1 kg ledus iekšējā enerģija tajā pašā tem
peratūrā.

Dažu vielu īpatnējais kušanas siltums 
(normālā atmosfēras spiedienā)

9. tabula

Alumīnijs 3,9 10s Tērauds 0,84 105
Ledus 3,4 10s Zells 0,67 105
Dzelzs 2,7 105 Alva 0,59 105
Varš 2,1 10s Svins 0,25 105
Sudrabs 0,87 10= Dzīvsudrabs 0,12 105

Siltuma daudzumu Q, kas vajadzīgs, lai kušanas temperatūrā 
izkausētu ķermeni, kura masa m, aprēķina, īpatnējo kušanas sil
tumu X reizinot ar ķermeņa masu:

Q = \ m

P i e m ē r s .  Lai uzvārītu tēju, tūrists ielika katliņā 2 kg le
dus, kura temperatūra 0°C. Cik liels siltuma daudzums vajadzīgs, 
lai šo ledu pārvērstu ūdenī, kura temperatūra 100 °C?

Cik lielu siltuma daudzumu vajadzētu, ja ledus vietā tūrists 
iesmeltu no āliņģa 2 kg ūdens, kura temperatūra 0°C?

m =  2  kg 
/, =  0 °C 
t2 = 100°C

j
A = 3,4-105 ——

kg
l

c = 4,2-1 0 3- kg-°C

Q  —  ?

Vispirms ledus jāizkausē un šajā no
lūka vajadzīgs siltuma daudzums 

Qi=Xm\

Q, = 3,4-105 — 2 kg = 6 ,8 - 105 J.
kg

Lai no ledus iegūto ūdeni sasildītu no 
0 līdz 100 °C, vajadzīgs siltuma daudzums 

Q2 = cm(t2 - t i ) ;
J

Q2  = 4,2 -103  - kg-°C • 2  kg- (100°C-

— 0°C) =8,4- 10r> J
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Kopējais siltuma daudzums Q = Qt + C?2 ;

Q = 6,8 • 105 J + 8,4 • 105 J = 1,52 • 106 J.

Ja ledus vietā būtu 2 kg ūdens, kura temperatūra 0°C, tad va
jadzētu tikai sasildīt ūdeni no 0 līdz 100°C, t. i., vajadzīgais sil
tuma daudzums Q2 = 8,4-105 J.

1
I. Ar ko izskaidrojams tas, ka visā kristāliskā ķermeņa kušanas 
laikā tā temperatūra nemainās? 2. Kādā nolūkā kristāliskā ķermeņa 
kušanas procesā tiek izlietota enerģija, kuru dod sildītājā sadegošais 
kurināmais? 3. Kas ir īpatnējais kušanas siltums? 4. Kāda ir īpatnējā 
kušanas siltuma vienība?

46. vingrinājums

Temperatūra
199. zīmējumā doti grafiki, kas 

rāda divu ķermeņu temperatūras 
maiņu atkarībā no laika, ja ķer
meņu masas ir vienādas. Kuram 
ķermenim ir augstāka kušanas tem
peratūra? Kuram ķermenim lielāks 
īpatnējais kušanas siltums? Vai 
ķermeņiem ir vienāda īpatnējā sil
tumietilpība?

199. zīm.

88. Enerģijas izdalīšanās, vielai sacietējot

Aplūkosim naftalīna kušanas un kristalizācijas grafikā 
(198. zīm.) tieši to posmu, kas attiecas uz naftalīna atdzišanu.

Atdziestot izkausētajam naftalīnam, tā temperatūra pazemi
nās. Taču, tikko naftalīns sāk sacietēt, temperatūra vairs nepaze- 
minās, lai gan naftalīns turpina atdot savu iekšējo enerģiju ap
kārtējiem ķermeņiem, jo tā temperatūra ir augstāka nekā apkār
tējo ķermeņu temperatūra. Tikmēr, kamēr viss naftalīns nav 
sacietējis, tā temperatūra nemainās. Tikko viss naftalīns ir sacie
tējis, temperatūra atkal pazeminās.

Šāda parādība novērojama visiem kristāliskajiem ķermeņiem. 
Kāpēc kristāliskā ķermeņa temperatūra sacietēšanas laikā ne- 
pazerninās?

Kā jau zināms, sacietēšanas temperatūrā iekšējā enerģija ķer
menim, kas atrodas šķidrā stāvoklī, ir lielākā par tā iekšejo ener



ģiju cietā stāvokli. Visā sacietēšanas laikā liekā iekšējā enerģija 
izdalās un kompensē enerģijas zudumus, kas rodas atdzišanā. 
Tāpēc molekulu vidējā enerģija un tātad ķermeņa temperatūra 
nemainās tik ilgi, līdz beidzas sacietēšana. No šī momenta cietā 
ķermeņa temperatūra sāk pazemināties, jo tā iekšējās enerģijas 
zudumi vairs netiek kompensēti.

Precīzos mēģinājumos noteikts, ka, kristāliskai vielai sacietē
jot, izdalās tikpat liels siltuma daudzums, kādu viela saņēmusi 
kušanas procesā. Tā, piemēram, sasalstot 1 kg ūdens 0°C tempe
ratūrā, izdalās 3,4-105 J siltuma. Tieši tāds pats siltuma dau
dzums tiek patērēts 1 kg ledus izkausēšanai 0°C temperatūrā.

-jfV I. Kāpēc, kristāliskai vielai sacietējot, tas temperatūra nemainās?
5 2. Cik daudz enerģijas izdalās, sacietējot 1 kg ūdens?

47. vingrinājums

1. Kūstošu ledu ienesa telpā, kuras temperatūra 0°C. Vai ledus 
šajā telpā turpinās kust?

2. Spainī ar ūdeni peld ledus gabali. Ūdens un Iedus kopējā 
temperatūra 0 °C. Vai ledus kusīs un vai ūdens sasals? No kā tas 
atkarīgs?

3. Cik daudz enerģijas vajag, lai izkausētu 4 kg ledus, kura tem
peratūra 0°C?

4. Cik daudz enerģijas vajag, lai kušanas temperatūrā izkausētu 
20 kg svina? Cik daudz enerģijas vajadzēs tādā gadījumā, ja svina 
sakuma temperatūra 27 CC?

U z d e v u m i

1. Uzlieciet uz plīts divas vienādas skārdā kārbas! Vienā kārbā 
ielejiet 0,5 kg ūdens, bet otrā ielieciet 0,5 kg sniega! Novērojiet, cik 
ilga laika abās kārbās ūdens uzvārīsies! īsi aprakstiet mēģinājumu 
un izskaidrojiet tā rezultātus!

2. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Metālu liešana» un sa
gatavojiet referātu par šo tematu!

89. Iztvaikošana un kondensācija

Kā zināms, šķidrumu temperatūra, tāpat kā cietu ķermeņu vai 
gāzu temperatūra, saistīta ar molekulu kustību. Jo lielāks mole
kulu kustības vidējais ātrums, jo augstāka šķidruma tempera
tūra. Taču atsevišķas šķidruma molekulas kustas ar ātrumiem.
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kas ir gan lielāki, gan mazāki par vidējo ātrumu. Ja kāda mo
lekula, kas kustas pietiekami ātri, atrodas pie šķidruma virsmas, 
tā var pārvarēt blakus esošo molekulu pievilkšanās spēkus un 
izlidot no šķidruma. No šķidruma virsmas izlidojušās molekulas 
veido virs šķidruma tvaiku. So parādību, ka molekulas no šķid
ruma pāriet tvaikā, sauc par iztvaikošanu.

Iztvaikošanas ātrumu nosaka vairāki apstākļi.
Ja uz papīra lapas vienā vietā uzpilina ēteri, bet otrā vietā — 

ūdeni, tad redzams, ka ēteris iztvaiko ievērojami ātrāk nekā 
ūdens. Tātad iztvaikošanas ātrums atkarīgs no šķidruma dabas. 
Atrak iztvaiko tas šķidrums, kura molekulu savstarpējās pievil
kšanās spēki ir vājāki. Sājā gadījumā lielāks skaits molekulu var 
pārvarēt pievilkšanās spēkus un izlidot no šķidruma.

Tā kā šķidrumā vienmēr ir zināms skaits molekulu, kuras ātri 
kustas, tad šķidrums iztvaiko jebkurā temperatūrā. To apstiprina 
mēģinājumi. Kā zināms, ūdens peļķes, kas rodas pēc lietus, iz
tvaiko gan vasarā — karstā laikā, gan ari rudenī — aukstā laikā. 
Taču vasarā tās izžūst ātrāk. Jo augstāka šķidruma temperatūra, 
jo ir lielāks skaits ātri kustošu molekulu, kuras spēj pārvarēt 
apkārtējo molekulu pievilkšanās spēkus un izlidot no šķidruma. 
Tāpēc, jo augstāka šķidruma temperatūra, jo ātrāk tas iztvaiko.

Vienlaikus ar molekulu pāreju no šķidruma tvaikā noliek arī 
pretējs process. Dala molekulu, kas atstājušas šķidrumu, haotiski 
kustoties virs šķidruma, atkal atgriežas tajā. Molekulu pāreju no 
tvaika šķidrumā sauc par kondensāciju1.

Ja šķidrums iztvaiko slēgtā traukā, tad drīz vien no šķidruma 
izlidojošo molekulu skaits kļūst vienāds ar to tvaika molekulu 
skaitu, kas atgriežas šķidrumā. Tāpēc slēgtā traukā šķidruma 
daudzums nemainās, kaut gan šķidrums turpina iztvaikot 
(200. zīm.).

200. zīm.

1 No latīņu valodas varda condensalio — sabiezcšana, sakrāšanās, sablī- 
včšanās.
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Vaļējā traukā šķidruma daudzums iztvaikošanas dēļ pakāpe
niski samazinās, jo lielākā daļa molekulu izklīst gaisā un vairs 
neatgriežas šķidrumā. Tikai nedaudz molekulu atgriežas šķid
rumā, tādējādi palēninot šķidruma iztvaikošanu. Tāpēc vējainā 
laikā šķidrums iztvaiko ātrāk, jo vējš aiznes tvaika molekulas.

Ja šaurā traukā un platā traukā ielej vienādus tilpumus ūdens, 
tad var novērot, ka platajā traukā tas iztvaiko ievērojami ātrāk. 
Tā, piemēram, apakštasē ieliets šķidrums iztvaiko ātrāk nekā tad, 
ja tas ieliets glāzē. Izžauta veļa izžūst ātrāk nekā salocīta. Tas
tāpēc, ka šķidrums iztvaiko no virsmas un, jo lielāka šķidruma
brīvā virsma, jo lielāks skaits molekulu vienlaikus izlido no tās 
gaisā. Tātad šķidruma iztvaikošanas ātrums atkarīgs no šķid
ruma virsmas laukuma.

Mēģinājumos un novērojumos konstatēts, ka arī cieti ķermeņi 
iztvaiko. Tā, piemēram, iztvaiko ledus, tāpēc arī salā veļa izžūst. 
Par cietu ķermeņu iztvaikošanu liecina arī smarža.

1. Kāda sakarība ir starp šķidruma temperatūru un molekulu kustī- 
f  bas ātrumu? 2. Ko sauc par iztvaikošanu? 3. Kāpēc šķidrumi iztvaiko 

jebkurā temperatūrā? 4. Kā sauc procesu, kurā tvaiks pāriet šķid
rumā? 5. Nosauciet un izskaidrojiet visus cēloņus, no kā atkarīgs
iztvaikošanas ātrums!

90*. Enerģijas uzņemšana, šķidrumam iztvaikojot, 
un tās izdalīšanās, tvaikam kondensējoties

Izlidojot no šķidruma, molekulas pārvar pievilkšanās spēkus, 
ar kādiem uz tām darbojas šķidrumā paliekošās molekulas, t. i., 
veic darbu, pārvarot šos spēkus. Ne visas šķidruma molekulas 
var veikt šādu darbu. Darbu spēj veikt tikai tās molekulas, kurām 
ir pietiekami liela kinētiskā enerģija, tātad pietiekami liels ātrums.

Tā kā iztvaikojot no šķidruma aiziet tās molekulas, kuras vis
ātrāk kustas, tad pārējo šķidruma molekulu vidējais ātrums kļūst 
mazāks, tātad ari šķidrumā palikušo molekulu vidējā kinētiskā 
enerģija samazinās. Tas nozīmē, ka iztvaikojoša šķidruma iekšējā 
enerģija samazinās. Tāpēc, ja iztvaikojošais šķidrums nesaņem 
no ārienes enerģiju, tad tas atdziest.

Šķidruma atdzišanu iztvaikojot var novērot mēģinājumā. Ter
mometra lodīti aptin ar vati vai auduma gabaliņu un aplej ar 
ēteri. Ēteris strauji iztvaiko un atņem termometra lodītei daļu 
iekšējas enerģijas, tādēļ tās temperatūra pazeminās. Ja ar ēteri 
saslapina roku, tad roka kļūst auksta.
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Pēc iznākšanas no ūdens pat karstā dienā kļūst vēsi. Ūdens 
iztvaiko no mūsu ķermeņa virsmas, atņemot tam zināmu siltuma 
daudzumu.

Glāzē ieliets ūdens iztvaiko, tomēr nav manāma temperatūras 
pazemināšanās. Kā tas izskaidrojams? Sājā gadījumā ūdens 
iztvaiko lēni un ūdens temperatūra nemainās, tāpēc ka no apkār
tējā gaisa ūdens saņem zināmu siltuma daudzumu. Tātad, lai 
iztvaikošanas dēļ nemainītos šķidruma temperatūra, šķidrumam 
jāpievada enerģija. Tā, piemēram, lai iztvaikotu 1 kg ūdens 
35°C temperatūrā, vajadzīgi 2,4-106 J enerģijas, bet, lai iztvai
kotu 1 kg ētera šajā pašā temperatūrā, vajadzīgi 0,4 -106 J ener
ģijas.

Iztvaikošanai ir liela nozīme dzīvnieku dzīvē. Aizkavējot iztvai
košanu, tiek traucēta siltuma atdeve un ķermenis var pārkarst.

Kā jau noskaidrots, molekulu pāreju no tvaika šķidrumā sauc 
par kondensāciju.

Tvaikam kondensējoties, izdalās enerģija.
Vasaras vakaros, kad gaiss kļūst vēsāks, uzkrīt rasa. Gaisam 

atdziestot, tajā esošais ūdens tvaiks kondensējas un uz zāles un 
lapām parādās sīki ūdens pilieniņi.

Ar tvaika kondensēšanos izskaidrojama mākoņu rašanās. 
Ūdens tvaiks, paceldamies augšējos daudz vēsākos gaisa slāņos, 
veido mākoņus, kas sastāv no sīkiem ūdens pilieniņiem.

?

1. Kāds darbs jāveic molekulām, kas iztvaikošanas procesā izlido no 
šķidruma? 2. Kāpēc šķidrumam iztvaikojot, pazeminās tā tempera
tūra? 3. Kā var parādīt mēģinājumā, ka šķidrums iztvaikojot at
dziest? 4. Kāpēc vienādos apstākļos vieni šķidrumi iztvaiko ātrāk, 
bet citi — lēnāk? 5. Kādos apstākļos tvaiks kondensējas? 6. Kādas 
dabas parādības izskaidrojamas ar tvaika kondensāciju?

48. vingrinājums

1. Kādā laikā — bezvēja vai vējainā, siltā vai aukstā laikā — pēc 
lietus peļķes nožūst ātrāk? Ar ko tas izskaidrojams?

2. Kāpēc karsta tēja atdziest ātrāk, ja uz to pūš?
3. Sviedri, kas karstā, laikā pārklāj ķermeni, atdzesē to. Kāpēc?
4. Kāpēc sausa gaisā vieglāk paciest karstumu nekā mitrā 

gaisā?
5- Lai karstā laikā saglabātu vēsu ūdeni, to ielej traukā, kas 

izgatavots no vāji apdedzināta māla, kuram lēnām sūcas cauri 
ūdens. Šādos traukos ūdens ir vēsāks nekā apkārtējais gaiss. Kāpēc?
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6. Glāzē un apakštasē ielieti vienādi ūdens daudzumi. Kur ūdens 

ātrāk iztvaikos? Kāpēc?
7. Uz stikla plāksnītes vai dēlīša ar otiņu uzziež dažādus šķid

rumus: ēteri, spirtu, ūdeni un eļļu. Novērojot uzziestos šķidrumus, var 
secināt, ka šķidrumiem ir dažads iztvaikošanas ātrums. Izdariet šādu 
mēģinājumu un izskaidrojiet to!

8. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Saldētava»!

91. Vārīšanās

Interesanti novērot mēģinājumā parādības, kas notiek šķid
rumā, ja to silda. Šajā nolūkā silda ūdeni vaļējā stikla traukā 
{201. zīm. c). Vispirms jāievēro, ka šķidrums no virsmas iztvaiko. 
Reizēm pat var novērot migliņu, kas veidojas virs trauka — 
ūdens tvaiks sajaucas ar aukstu gaisu un kondensējas sīkos pi- 
lieniņos. Pašu tvaiku, protams, nevar redzēt.

Temperatūrai paaugstinoties, var novērot, ka ūdenī rodas ne
skaitāmi sīki pūslīši'. To izmēri pakāpeniski palielinās. Tie ir gaisa 
pūslīši, jo ūdenī vienmēr ir izšķīdis gaiss. Jo aukstāks ūdens, jo 
vairak gaisa tajā var izšķīst. Tāpēc, ūdeni sildot, liekais gaiss 
izdalās no ūdens sīku pūslīšu veidā. Šie pūslīši satur ne tikai 
gaisu, bet arī ūdens tvaiku, jo ūdens iztvaiko arī gaisa pūslīšos.

Turpinot sildīt ūdeni, pūslīši kļūst lielāki un to skaits palie
linās. Pūslīšu izmēriem palielinoties, pieaug Arhimēda spēks. Šis 
spēks grūž pūslīšus laukā no ūdens, un tie uzpeld. Šajā mo
mentā dzirdams «troksnis», kāds parasti novērojams pirms ūdens 
vārīšanās. Kad sasniegta noteikta temperatūra, pūslīšiem tuvojo
ties ūdens virsmai, to tilpums krasi palielinās. Uz ūdens virsmas 
pūslīši pārplīst un tajos esošais ūdens tvaiks izkļūst atmosfērā — 
ūdens vārās (201. zīm. b).

Temperatūru, kurā šķidrums vārās, sauc par vārīšanās tempe
ratūru.

Vārīšanās laikā šķidruma temperatūra nemainās.

201. zīm.
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Dažāda vielu vārīšanās temperatūra (°C)
(normālā atmosfēras spiedienā)

10. tabula

Ūdeņradis -253 Spirts 78 Svins 1740
Skābeklis — 183 Ūdens 100 Varš 2567
Amonjaks
Eteris

-3 3
35

Dzīvsudrabs 357 Dzelzs 2750

Tabulā redzams, ka vielas, kuras parastos apstākļos ir gāzes, 
pietiekami atdzesētas, pārvēršas šķidrumos, kas vārās ļoti zemās 
temperatūrās. Šķidrs skābeklis, piemēram, atmosfēras spiedienā 
vārās — 183 °C temperatūrā. Turpretī tādas vielas, kuras parasta
jos apstākļos ir cietā stāvoklī, kausējot pārvēršas šķidrumos, kas 
vārās ļoti augstās temperatūrās. Tā, piemēram, varš vārās 
2567 °C, bet dzelzs 2750 °C temperatūrā.

\  1. Kādas parādības novērojamas šķidrumā, kuru silda, pirms šķid-
T  rums sāk vārīties? 2. Kādi spēki darbojas uz gaisa pūslīšiem, kuri

pildīti ar tvaiku, kad tie atrodas šķidrumā? 3. Ko sauc par šķidruma 
vārīšanās temperatūru?

92. īpatnējais iztvaikošanas un kondensācijas siltums

Ka zināms (sk. 90. §), lai uzturētu iztvaikojošam šķidrumam 
nemainīgu temperatūru, tam jāpievada noteikts siltuma daudzums.

Vārīšanās arī ir iztvaikošana, tikai ta saistīta ar strauju 
tvaika pūslīšu rašanos un augšanu. Acīmredzot vārīšanās laikā 
šķidrumam jāpievada noteikts siltuma daudzums. Sis siltuma 
daudzums tiek izmantots tvaika iegūšanai.

Siltuma daudzums, kas vajadzīgs, lai 1 kg šķidruma nemai
nīgā temperatūrā pārvērstu tvaikā, sauc par īpatnējo iztvaikošanas 
siltumu.

īpatnējo iztvaikošanas siltumu apzīmē ar burtu L un tā vie

nība ir -r— . kg
Mēģinājumos noteikts, ka ūdenim īpatnējais iztvaikošanas sil

tums 100°C temperatūrā ir 2,3-106-r^- , citiem vārdiem sakot, lai
kg

100°C temperatūrā iztvaicētu l kg ūdens, vajag 2,3-106 J ener
ģijas.
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11. tabula i

Dažu vielu īpatnējais iztvaikošanas siltums
(vārīšanās temperatūrā un normālā atmosfēras spiedienā)

Ūdens
Amonjaks

2.3- 10°
1.4- 10°

Spirts
Eteris
Dzīvsudrabs

0,9-10° 
0,4- 10° 
0,3- 10“(šķidrs)

īpatnējais iztvaikošanas siltums rāda, par cik palielinās 1 kg 
vielas iekšējā enerģija, ja viela nemainīgā temperatūrā pāriet no 
šķidra stāvokļa tvaikā.

Tā, piemēram, 1 kg ūdens tvaika enerģija 100°C temperatūrā 
ir par 2,3-10G J lielāka nekā I kg ūdens enerģija 100°C tempera
tūrā; 1 kg spirta tvaika enerģija 78 °C temperatūrā ir par 
0,9-10e J lielāka nekā 1 kg šķidra spirta enerģija 78°C tempera
tūrā utt.

Saskaroties ar aukstu priekšmetu (202. zīm.), ūdens tvaiks 
kondensējas, pie tam izdalās enerģija, kas bija uzņemta iztvaiko
jot. Precīzos mēģinājumos “var noteikt, ka tvaiks kondensējoties 
atdod tikpat daudz enerģijas, cik uzņemts iztvaikošanas procesā.

Tātad 1 kg ūdens tvaika 100°C temperatūrā pārvēršoties ūdenī, 
kuram tāda pati temperatūra, izdalās 2,3-106 J enerģijas. Kā re
dzams 11. tabulā, ūdenim salīdzinājumā ar citām vielām šī ener
ģija ir samērā liela.

Tvaika kondensācijā atbrīvoto enerģiju var izmantot prak
tiski. Lielās elektrostacijās ar tvaiku, kas izmantots turbīnās, 
silda ūdeni. Šādi sasildīto ūdeni izmanto ēku apsildīšanai, pirtīs, 
veļas mazgātavās, kā arī citām sadzīves vajadzībām.
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1. Kādā nolūkā tiek patērēta enerģija, kuru šķidrumam pievada vārī
šanās laikā? 2. Ko sauc par īpatnējo iztvaikošanas siltumu? 3. Kā

tas jāsaprot, ka ūdens īpatnējais iztvaikošanas siltums ir 2,3- 10G—— ?
/kg

4. Par cik 1 kg ūdens tvaika iekšējā enerģija 100 °C temperatūrā ir 
lielāka nekā 1 kg ūdens iekšējā enerģija tajā pašā temperatūrā? 5. Kā 
parādīt mēģinājumā enerģijas izdalīšanos, tvaikam kondensējoties? 
6. Ar ko vienāda enerģija, kas izdalās, kondensējoties 1 kg ūdens 
tvaika? 7. Kur tehnikā izmanto enerģiju, kas izdalās, kondensējoties 
ūdens tvaikam?

93. Siltuma daudzuma aprēķināšanas piemēri

1. p i e m ē r s .  Cik daudz enerģijas vajag, lai 5 kg šķidra 
amonjaka tā vārīšanās temperatūrā pārvērstu gāzveida amonjakā? 

Amonjaka īpatnējais iztvaikošanas siltums (sk. 11. tabulu)

normālā spiedienā Z, = 1,4-10° ļ~" ■ Tātad, lai 5 kg šķidra amon
jaka pārvērstu gāzē vārīšanās temperatūrā, jāpatērē 5 reizes lie
lāka enerģija, t. i.,

Q= 1,4-106-^—-5 kg =  7-106 J. kg

Tādējādi, lai aprēķinātu siltuma daudzumu, kas vārīšanās 
temperatūrā vajadzīgs jebkuras šķidruma masas m pārvēršanai 
tvaikā, īpatnējais iztvaikošanas siltums jāreizina ar masu:

Q = Lm

2. p i e m ē r s .  Aprēķināt enerģiju, kas vajadzīga 2 kg ūdens
pārvēršanai tvaikā, kura temperatūra 100°C, ja ūdens sākuma 
temperatūrā 20°C.
m = 2 kg 
t, =  20°C 
/2= 1 0 0 ° C

c =  4,2-102 3

L = 2,3-10G

kg-°C
J

Fg

Q — ?

Kopējā patērēta enerģija
Q = Q l  +  Q2,

kur Q, — enerģija, kas vajadzīga ūdens 
sasildīšanai no 20 līdz 100°C;

Q, = cin(/2- / i ) ,
bet Q2 — enerģija, kas vajadzīga ūdens 
pārvēršanai tvaikā nemainīga tempera
tūrā:

Qļ = Lm.
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\ Ievietojot lielumu skaitliskas vērtības, iegūst

So uzdevumu var aprēķināt vienkāršāk, ja vispirms ūdens sa
silšanas procesu attēlo grafiski (203. zīm.), atliekot noteiktā mē
rogā uz horizontālās ass sildīšanas laiku, bet uz vertikālās ass — 
temperatūru.

Grafika posms AB rāda, ka ūdens sasilst no 20°C līdz vārī
šanās temperatūrai un šajā nolūkā tiek patērēta enerģija Q1 = 
=  cm(f2—či).

Grafika posms BC rāda, ka ūdens iztvaiko nemainīgā tempe
ratūrā, uzņemot enerģiju Q2 = Lm.

Kopējā izmantotā enerģija Q = Q] + Qļ.

2. Kurai no II. tabulā dotajām vielām, pārvēršoties no šķidra 
stāvok|a tvaikā, iekšējā enerģija palielinās vairak? Atbildi pamatojiet!

3. Cik daudz enerģijas vajag, lai 150 g ūdens 100 °C temperatūrā 
pārvērstu tvaikā?

4. Cik daudz enerģijas vajag, lai 5 kg ūdens, kura temperatūra 
0°C, sasildītu līdz vārīšanās temperatūrai un iztvaicētu?

5. Cik daudz enerģijas izdalās, ja 2 kg ūdens atdziest no 100 
līdz 0 °C? Cik daudz enerģijas izdalīsies, ja ūdens vietā būs tvaiks, 
kura temperatūra 100 °C?

Sagatavojiet referātus par šā- “
diem tematiem! o

1. «Kā rodas rasa, sarma, lietus 2
un sniegs». g

2. «Mākoņu rašanās». £
3. «Ūdens riņķošana dabā». 120-

49. vingrinājums

1. Kā jāsaprot, ka amonjaka īpatnējais kondensācijas siltums ir

1,4 - 106 —  ?

kg

C

0
203. zīm. Laiks (min)
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Siltuma dzinēji

94. Darbs, ko veic gāze un ivaiks izplešanās procesā

Kā jau noskaidrots, tehnikas attīstība atkarīga no prasmes pēc 
iespējas pilnīgāk izmantot tos milzīgos iekšējās enerģijas krāju
mus, ko satur kurināmais.

Izmantot iekšējo enerģiju nozīmē, patērējot šo enerģiju, veikt 
derīgo darbu, piemēram, pacelt kravu, pārvadāt vagonus utt. Tas 
savukārt nozīmē, ka iekšējā enerģija jāpārvērš mehāniskajā ener
ģijā.

Ka to izdarīt?
Ieliesim mēģenē nedaudz ūdens, pēc tam cieši noslēgsim mē

ģeni ar aizbāzni un uzvārīsim ūdeni. Tvaiks izspiež aizbāzni no 
mēģenes un uzsviež to gaisā. Šeit kurināmā enerģija pārvērtusies 
tvaika iekšējā enerģijā, bet tvaiks izplešoties veicis darbu — pa
cēlis aizbāzni. Tvaika iekšejā enerģija pārvērtusies aizbāžņa ki
nētiskajā enerģijā.

Izmantosim mēģenes vietā izturīgu metāla cilindru, bet aiz
bāžņa vietā — blīvi pieslīpētu virzuli, kurš var pārvietoties pa 
cilindru. Tas būs vienkāršākais siltuma dzinējs, kurā kurināmā 
iekšējā enerģija pārvēršas virzuļa mehāniskajā enerģijā. Šāds 
dzinējs bija izgudrots XVII gs. beigās un to turpmāk pilnveidoja.

Par siltuma dzinējiem sauc mašīnas, kurās kurināmā iekšējā 
enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.

Ir vairāki siltuma dzinēju veidi: tvaika mašīna, iekšdedzes 
dzinējs, tvaika turbīna, gāzes turbīna, reaktīvais dzinējs. Visos 
šajos dzinējos kurināmā enerģija vispirms pārvēršas gāzes (vai 
tvaika) enerģijā. Gāze izplešoties veic darbu un pie tam atdziest, 
tās iekšējā enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.

No siltuma dzinējiem apskatīsim iekšdedzes dzinēju un tvaika 
turbīnu.

I. Nosauciet piemērus, kur gāzu iekšeja enerģija pārvēršas ķermeņu
X  mehāniskajā enerģijā! 2. Kādus dzinējus sauc par siltuma dzinējiem?

3. Kādus siltuma dzinēju veidus jūs zināt? 4. Kadas enerģijas pārejas 
un pārvērtībās notiek visos siltuma dzinējos?

95. Iekšdedzes dzinējs

Iekšdedzes dzinējs ir ļoti izplatīts siltuma dzinēju veids. Tajā 
kurināmais sadeg tieši cilindra, paša dzinēja iekšienē. No ta ari 
radies ši dzinēja nosaukums.
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Iekšdedzes dzinējos izmanto šķidru 
kurināmo (benzīnu, petroleju, naftu) 
vai deggāzi. Šāda tipa dzinējus parasti 
lieto automašīnās.

204. zīmējumā redzams vienkāršākā 
iekšdedzes dzinēja šķērsgriezums.

Dzinējs sastāv no cilindra, kurā 
pārvietojas virzulis 3. Virzuli klanis 4 
savieno ar kloķvārpstu 5. Uz kloķvārp
stas nostiprināts smags spararats 6, 
kurš izlīdzina vārpstas griešanos.

Cilindra augšdaļā ir divi vārsti 1 un 2, kuri dzinēja darbības 
laikā vajadzīgajos momentos automātiski atveras un aizveras. Pa 
vārstu 1 cilindrā ieplūst degmaisījums, kuru aizdedzina aizde
dzes svece 7, bet pa vārstu 2 izplūst sadegušās gāzes.

Iekšdedzes dzinēja cilindrā periodiski sadeg degmaisījums, kas 
sastāv no benzīna tvaika un gaisa. Gāzveida degšanas produktu 
temperatūra sasniedz 1600 . . .  1800 °C. Krasi pieaug spiediens uz 
virzuli. Gāzes izplešoties grūž virzuli un kopā ar to arī kloķvārp
stu, tādējādi veicot mehānisku darbu. Sājā procesā gāzes at
dziest, jo daļa gāzu iekšējās enerģijas pārvēršas mehāniskajā 
enerģijā.

Apskatīsim sīkāk iekšdedzes dzinēja darbības shēmu. Virzuļa 
galējos stāvokļus cilindrā sauc par nāves punktiem. Attālumu, 
kuru virzulis noiet no viena nāves punkta līdz otram, sauc par 
virzuļa gājienu

Viens darba cikls dzinējā norisinās četros virzuļa gājienos 
jeb, ka saka, četrās taktīs. Tāpēc tādus dzinējus sauc par četr- 
taktu dzinējiem.

Viens virzuļa gājiens jeb viena dzinēja takts notiek kloķvārp
stas pusapgrieziena laikā.

Dzinēja kloķvārpstai pagriežoties, pirmās takts sākumā virzu
lis kustas lejup (205. zīm. a). Virs virzuļa palielinās tilpums. Tā
pēc cilindrā rodas retinājums. Sājā laikā atveras vārsts / un 
cilindrā ieplūst degmaisījums. Pirmās takts beigās cilindrs pie
pildīts ar degmaisījumu un vārsts / aizveras.

Kloķvārpstai griežoties tālāk, virzulis pārvietojas augšup 
(otrā takts) un saspiež degmaisījumu (205. zīm. b). Otrās takts

1 7 2

204. zīm.
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beigās, kad virzulis aizgājis līdz galējam augšējam stāvoklim, 
saspiestais degmaisljums aizdegas (no elektriskās dzirksteles) 
un strauji sadeg.

Degšanas procesā radušās gāzes spiež uz virzuli un grūž to 
lejup (205. zīm. c). Karstajām gāzēm izplešoties, dzinējs veic 
darbu (trešā takts), tāpēc šo takti sauc par d a r b a  g ā j i e n u .  
Virzu|a kustība tiek pārnesta uz klani, bet no tā uz kloķvārpstu 
un spararatu. Spararats, saņēmis spēcīgu grūdienu, pēc inerces 
turpina griezties un nākamajās taktīs pārvieto virzuli.

Trešās takts beigās atveras vārsts 2 un pa to no cilindra iz
plūst degšanas produkti. Degšanas produktu izplūšana turpinās 
arī ceturtās takts laikā, kad virzulis pārvietojas augšup 
(205. zīm. d). Ceturtās takts beigās vārsts 2 aizveras.

Pēc tam dzinēja darba cikls atkārtojas.

206. zīm. Cctrcilindru 
iekšdedzes dzinēja šķērs

griezums:
1 — virzulis; 2 — klanis; 3  — 
spararats; 4 — kloķvārpsta; 
5 — zobratu pārvada zob
rats; 6  — ieplūdes un iz

plūdes vārsti.
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Dīzeļelektrokuģis «Oba».

Tādējādi dzinēja cikls sastāv no šādiem četriem procesiem 
(taktīm): ieplūšana, saspiešana, darba gājiens, izplūšana.

Automašīnās visbiežāk izmanto četrcilindru iekšdedzes dzinē
jus. 206. zīmējumā parādīts šāda dzinēja šķērsgriezums. Cilindru 
darbība saskaņota tā, ka katrā cilindrā pēc kārtas notiek darba 
gājiens un kloķvārpsta visu laiku no katra virzuļa pēc kārtas sa
ņem enerģiju.

Ir arī tādas automašīnas, kurām ir astoņcilindru dzinēji.
Daudzcilindru dzinējiem ir liela jauda, un ar tiem labāk panāk 

kloķvārpstas vienmērīgu griešanos.
Jebkuram iekšdedzes dzinējam vajadzīga dzesēšanas sistēma, 

jo degmaisījums var priekšlaicīgi uzliesmot un pat rasties sprā
dziens. Cilindrus dzesē ar tekošu ūdeni vai gaisu, tāpēc iekšde
dzes dzinējiem var būt šķidruma vai gaisa dzesēšanas sistēma.
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Traktors «DT75K», kurš var braukt pa stāvām nogāzēm.

Iekšdedzes dzinēju izmantošana ir ļoti daudzveidīga. Tic dar
bina lidmašīnas, motorkuģus, automašīnas, traktorus, dīzeļloko
motīves. Lieljaudas iekšdedzes dzinējus izmanto upju un juras 
kuģos.

1. Kādu dzinēju sauc par iekšdedzes dzinēju? 2. Kādas ir vienkār
šākā iekšdedzes dzinēja galvenās sastāvdaļas? 3. Kadas fizikālas pa
rādības notiek iekšdedzes dzinējā degmaisījuma sadegšanas procesā?
4. Cik gājienos jeb taktis norisinās viens dzinēja darba cikls? Cik 
reižu pie tam apgriežas dzinēja vārpsta? 5. Kādi procesi norisinās 
dzinējā katra taktī? Ka sauc šīs taktis? 6. Kāda nozīme ir sparara- 
tam iekšdedzes dzinējā? 7. Kādus iekšdedzes dzinējus visbiežāk iz
manto automašīnās? 8. Kur vēl bez automašīnām izmanto iekšdedzes 
dzinējus?

96. Tvaika turbīna

Mūsdienu tehnikā plaši izmanto īpašu siltuma dzinēju veidu, 
kura tvaiks vai līdz augstai temperatūrai sakarsēta gāze griež 
dzinēja vārpstu bez virzuļu, klaņa un kloķvārpstas līdzdalības. 
Šādus dzinējus sauc juir turbīnām (207. zīm.).
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Vienkāršākās tvaika turbīnas shēma parādīta 208. zīmējumā. 
Uz vārpstas 5 nostiprināts disks 4, kura apmalei piestiprinātas 
lāpstiņas 2. Blakus lāpstiņām novietotas caurules — sprauslas /, 
kurās no katla ieplūst tvaiks 3. Pa sprauslām izplūdušās tvaika 
strūklas spiež uz lāpstiņām un liek diskam ātri griezties.

207. zīm. Tvaika turbīna.

208. zīm. 209. zīm. Tvaika turbīnas rotors
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Modernām turbīnām ir nevis viens, bet vairāki diski, kas no
vietoti uz kopējas vārpstas. Tvaiks pakāpeniski plūst caur visu 
disku lāpstiņām, atdodot katram diskam daļu enerģijas.

209. zīmējumā parādīts lieljaudas tvaika turbīnas rotors1. Re
dzami diski ar lāpstiņām. Elektrostacijās ar turbīnu savienots 
elektriskās strāvas ģenerators.

Turbīnas vārpstas griešanās ātrums sasniedz 3000 apgriezienu 
minūtē. Tāds ātrums ir piemērots elektriskās strāvas ģeneratoru 
griešanai.

Tagad mūsu rūpnīcās ražo turbīnas, kuru jauda 1 200 000 kW.
Turbīnas izmanto termoelektrostacijās un kuģos.
Pakāpeniski aizvien plašāk izmanto gāzu turbīnas, kurās 

tvaika vietā lieto gāzes sadegšanas produktus.

I. Kādus siltuma dzinējus sauc par tvaika turbīnām? 2. Ar ko atšķi-
ļ  ras turbīnas uzbūve no virzuļa mašīnu uzbūves?

97. Siltuma dzinēju lietderības koeficients

Jebkurš siltuma dzinējs pārvērš mehāniskajā enerģijā tikai 
daļu no tās enerģijas, kuru atdod kurināmais, jo gāze vai tvaiks 
pēc darba veikšanas izplūst no dzinēja, aiznesot līdz daļu ener- 
ģijas.

Lai novērtētu siltuma dzinēju, jāzina, kādu daļu no kurināmā 
atdotās enerģijas dzinējs pārvērš lietderīgā darbā. Jo lielāka šī 
daļa, jo dzinējs ekonomiskāks.

Dažādu dzinēju raksturošanai ieviests jēdziens dzinēja lietde
rības koeficients (rj).

Attiecību starp to enerģijas da|uF kura izmantota dzinēja liet
derīgam darbam, un visu enerģiju, kas izdalās, kurināmajam pilnīgi 
sadegot, sauc par siltuma dzinēja lietderības koeficientu.

Piemēram, ja dzinējs no visas enerģijas, kas izdalās, kurinā
majam pilnīgi sadegot, lietderīgā darba veikšanai izmanto tikai 
ceturto daļu, tad saka, ka dzinēja lietderības koeficients ir XU jeb 
25%- Lietderības koeficientu parasti izsaka procentos.

1 R o t o r s  (no latīņu valodas vārda rolare — griezties) ir turbīnas rotē
jošā daļa ar diskiem.
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Lietderības koeficients vienmēr mazāks nekā 1, t. i., mazāks 
nekā 100%. Tas izriet no enerģijas nezūdamības likuma. Iekšde
dzes dzinēju lietderības koeficients ir 20 .. .40%, tvaika turbīnu — 
aptuveni 30%.

Automašīnu skaitam pieaugot, sevišķi pilsētās, pastiprinās 
atmosfēras piesārņošana ar iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzēm. 
Sīs gāzes ir kaitīgas dzīviem organismiem, kā arī tās bojā celtnes.

Mūsu dienās cīņa pret atmosfēras piesārņošanu ir svarīgs 
valstisks uzdevums.

Visefektīvākais šīs cīņas paņēmiens — iekšdedzes dzinēju aiz
vietošana ar elektriskajiem dzinējiem. Sājā nolūkā vajadzīgi strā
vas avoti, kuriem ir liels enerģijas krājums. Zinātnieki strādā, lai 
izveidotu tādus strāvas avotus.

Lai esošās automašīnas mazāk piesārņotu gaisu, to dzinējiem 
vienmēr jābūt kārtībā un jālieto tāda degviela, kāda tiem pare
dzēta. Tas jāievēro visiem.

1. Kāpēc siltuma dzinējos tikai da|a no kurināmā enerģijas pārvēr-
f  šas mehāniskajā enerģijā? 2. Ko sauc par siltuma dzinēja lietderības
* koeficientu? 3. Vai dzinēja lietderības koeficients var būt 100%? Kā

pēc? 4. Cik lieli ir moderno siltuma dzinēju lietderības koeficienti?

U z d e v u m s

Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «Tvaika mašīnu izgudrošanas vēsture».
2. «Tvaika turbīnu izgudrošanas vēsture».
3. «Pirmās lokomotīves — Stefensona un Cerepanovu lokomo

tīves».
4. «Padomju zinātnes un tehnikas sasniegumi tvaika turbīnu 

būvē».
5. Izlasiet grāmatas beigās paragrāfu «Saules enerģijas izmanto

šana»!

E L E K T R ĪB A  

Atoma uzbūve

98. Ķermeņu elektrizācija, tiem saskaroties. Elektriskais lādiņš

Vārdi — elektrība, elektriskā strāva ir pazīstami katram mūs
dienu cilvēkam. Elektrisko strāvu izmanto mājsaimniecībā, trans
portā, rūpniecībā un lauksaimniecībā (sk. VI un VII krāsaino 
ielīmi). Bet kas ir elektrība? Kas tai ir raksturīgs? Uz šiem jau
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tājumiem atbildēt nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc jāiepazīstas ar 
daudzām parādībām, kuras sauc par elektriskām parādībām.

Vispirms noskaidrosim, kā cēlies vārds elektrība.
Ja paberzē stikla nūjiņu ar papīru un tuvina rokai, tad var 

sadzirdēt vieglus sprakšķus, bet tumsā var arī ieraudzīt sīkas 
dzirkstelītes. Bez tam nūjiņa ieguvusi spēju pievilkt papīra gaba
liņus, pūciņas, tievas ūdens strūkliņas (210. zīm.). Līdzīgas pa
rādības novērojamas, piemēram, sukājot sausus matus.

Šīs parādības novēroja jau tālā senatnē. Senie grieķu zināt
nieki līdzīgos mēģinājumos izmantoja dzintaru*. Viņi novēroja, 
ka dzintars, ja to berzē ar vilnu, sāk pievilkt dažādus ķermeņus. 
Grieķu valodā dzintara nosaukums ir elekiron, tāpēc no šī vārda 
cēlies nosaukums elektrība.

Ķermeni, kas pēc berzēšanas pievelk citus ķermeņus, sauc par 
elektrizētu ķermeni, vai arī saka, ka tas ieguvis elektrisku lādiņu.

Elektrizēties var no dažādām vielām izgatavoti ķermeņi. Viegli 
elektrizējas gumija, sērs, ebonīts2, plastmasas un kaprons, ja tos 
berzē ar vilnu.

Ķermeņu elektrizācija norisinās, tiem saskaroties un pēc tam 
attālinoties. Ķermeņus berzē vienu ar otru tikai tādēļ, lai palieli
nātu to saskares laukumu.

Elektrizācijā piedalās vienmēr divi ķermeņi. Iepriekš aplūkota
jos mēģinājumos stikla nūjiņa saskārās ar papīru, dzintara ga
baliņš — ar vilnu vai ar kažokādu, pleksistikla nūjiņa — ar zīdu. 
Pie tam elektrizējas abi ķermeņi. Tā, piemēram, saskaroties stikla 
nūjiņai un gumijas gabaliņam, elektrisko lādiņu iegūst gan

stikls, gan gumija. Gumija, tā-

1 D z i n t a r s  — pārakmeņojušies skuju koku sveķi. Šie koki auguši uz 
Zemes pirms vairākiem simltūkslošicm gadu.

2 E b o n ī t s  ir cietgumija.
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Elektrisko lādiņu var pārvadīt no viena ķermeņa uz otru. Sājā 
nolūkā ar elektrizēto ķermeni jāpieskaras pie cita ķermeņa, — 
tad daļa elektriskā lādiņa pāriet uz šo ķermeni. Lai pārliecinātos 
par to, ka ari otrs ķermenis elektrizējies, vajag tuvināt to sīkiem 
papīra gabaliņiem un novērot, vai ķermenis tos pievelk.

1. Ka novērot mēģinājumā, ka ķermeņi, kas berzēti viens ar otru, ir 
j  elektrizējušies? 2. No kā cēlies vārds elektrība? 3. Kā var demonstrēt 

to, ka saskaroties elektrizējas abi ķermeņi?

Visiem elektrizētiem ķermeņiem piemīt īpašība pievilkt citus 
ķermeņus, piemēram, papīra gabaliņus. Pēc tā, kā elektrizēti ķer
meņi pievelk citus ķermeņus, nevar noteikt, kādu elektrisko lādiņu 
iegūst stikla nūjiņa, ja to berzē ar zīdu, un kādu lādiņu iegūst 
ebonīta nūjiņa, ja to berzē ar kažokādu. Abas elektrizētās nūjiņas 
vienādi pievelk papīra gabaliņus.

Vai tas nozīmē, ka lādiņi, kurus iegūst no dažādām vielām 
izgatavoti ķermeņi, ne ar ko neatšķiras?

Izdarīsim mēģinājumu. Elektrizēsim ebonīta nūjiņu, kas pa
kārta diegā. Tuvināsim tai citu tādu pašu nūjiņu, kas elektrizēta, 
berzējot ar to pašu kažokādas gabaliņu. Nūjiņas atgrūžas 
(212. zīm.). Ta ka nūjiņas ir vienādas un tās elektrizējas, berzējot 
ar vienu un to pašu ķermeni, tad var teikt, ka tām ir vienāda 
veida lādiņi. Tātad ķermeņi, kuriem ir vienāda veida lādiņi, sav
starpēji atgrūžas.

Tagad tuvināsim elektrizētajai ebonīta nūjiņai stikla nūjiņu, 
kas berzēta ar zīdu. Novērojam, ka stikla un ebonīta nūjiņas sav
starpēji pievelkas (213. zīm.). Tātad lādiņš, kuru ieguvis ar zīdu 
berzēts stikls, ir cita veida lādiņš nekā tas, kuru ieguvis ar kažok
ādu berzets cbonīts. Tādējādi, eksistē divi elektrisko lādiņu veidi.

99. Divi elektrisko lādiņu veidi. 
Elektrizētu ķermeņu mijiedarbība

212. zīm. 213. zīm.
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Tuvināsim elektrizētajai ebonīta nūjiņai citus elektrizētus ķer
meņus, kas izgatavoti no dažādām vielām, piemēram, no gumijas, 
pleksistikla, plastmasas un kaprona. Redzams, ka dažos gadīju
mos ebonīta nūjiņa atgrūžas no ķermeņiem, ko tai tuvina, bet 
citos gadījumos pievelkas pie tiem. Ja ebonīta nūjiņa atgrūžas, 
tad tuvinātajam ķermenim ir tāda paša veida lādiņš kā ebonīta 
nūjiņai. Bet tiem ķermeņiem, pie kuriem ebonīta nūjiņa pievelkas, 
ir tāda paša veida lādiņš, kādu iegūst ar zīdu saberzēta stikla 
nūjiņa. Tāpēc varam secināt, ka eksistē tikai divi elektrisko lādiņu 
veidi.

Lādiņu-, ko iegūst stikls, ja to berzē ar zīdu (arī daudziem ci
tiem ķermeņiem ir tāda paša veida lādiņš), sauc par pozitīvu 
lādiņu, bet lādiņu, ko iegūst dzintars (kā arī ebonīts, sērs, gu
mija), ja to berzē ar vilnu, sauc par negatīvu lādiņu.

Tātad mēģinājumi parāda, ka eksistē divu veidu elektriskie 
lādiņi — pozitīvi un negatīvi lādiņi un ka elektrizēti ķermeņi da
žādi iedarbojas viens uz otru.

Ķermeņi, kuriem ir vienādzīmju elektriskie lādiņi, savstarpēji 
atgrūžas, bet ķermeņi, kuriem ir pretēju zīmju lādiņi, savstarpēji 
pievelkas.

1. Kā savstarpēji iedarbojas divas cbonita nūjiņas, kas elektrizētas, 
berzējot ar kažokādu? 2. Kā parādit, ka lādiņš, ko iegūst stikla nū
jiņa, ja to berzē ar zīdu, ir cita veida lādiņš nekā tas, ko iegūst 
ebonīta nūjiņa, ja to berzē ar vilnu? 3. Kādi divi elektrisko lādiņu 
veidi eksistē dabā? Kā tos sauc? 4. Kā savstarpēji iedarbojas ķer
meņi, kuriem a) vienādzīmju lādiņi un b) pretēju zīmju lādiņi?

U z d e v u m s

Aptiniet ap apaļu zīmuli metāla pa
pīru (foliju) un uzmanīgi noņemiet no 
zīmuļa izveidojušos čaulu! Pakariet to 
zīda vai kaprona diegā, kā parādīts 214. zī
mējumā! Pieskarieties pie čaulas ar elektri
zētu ķermeni, kura lādiņa zīme zināma! Pēc 
tam elektrizējiet citus jūsu rīcībā esošus 
ķermeņus un, tuvinot tos čaulai, nosakiet šo 
ķermeņu lādiņa zīmi!

214. zini.
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100. Elekfroskops. 
Elektrības vadītāji un nevadītāji

Ja ķermeņi ir elektrizēti, tad tie savstarpēji pievelkas vai at
grūžas. Pēc to pievilkšanās vai atgrūšanās var konstatēt, vai ķer
menim piemīt elektriskais lādiņš. Tāpēc ari uz elektriski lādētu 
ķermeņu mijiedarbību pamatojas elektroskopa1 uzbūve.

Elektroskops ir ierīce, ar kuru nosaka, vai ķermenis ir elek
trizēts.

215. zīmējumā parādīts skolas elektroskops. Tajā caur plast
masas aizbāzni, kas ievietots metāla apvalkā, iet metāla stienītis, 
kuram galā piestiprinātas divas plāna papīra lapiņas. Metāla ap
valks no abām pusēm nosegts ar stiklu.

Jo lielāku lādiņu saņem elektroskops, jo ar lielāku spēku at
grūžas lapiņas un jo lielāks leņķis starp tām. Tātad pēc leņķa 
starp lapiņām var noteikt, vai lādiņš, ko saņēmis elektroskops, 
ir lielāks vai mazāks.

Skolas fizikas kabinetā ir arī cita veida elektroskops 
(216. zīm.). Tajā viegls rādītājs B, uzlādējoties no stienīša D, at
grūžas no tā par kādu leņķi.

Ja uzlādētam ķermenim (piemēram, elektroskopam) pieskaras 
ar roku, tas izlādējas. Elektriskie lādiņi pāriet uz mūsu ķermeni 
un caur to var aizplūst zemē. Uzlādēts ķermenis var izlādēties arī 
tajā gadījumā, ja to un zemi savieno ar metāla priekšmetu, pie
mēram, vara stiepli. Taču, ja uzlādētu ķermeni un zemi savieno 
ar stikla vai ebonīta nūjiņu, tad elektriskie lādiņi uz zemi neaiz
plūst. Šādā gadījumā uzlādēts ķermenis neizlādējas.

1 No grieķu valodas vārdiem elek tron  un skopeo  —  skatos, konstatēju.

B

215. zīm. 21G. zīm.
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Pēc spējas pārvadīt elektriskos lādiņus vielas iedala elektrības 
vadītājos un nevadītājos. Labi elektrības vadītāji ir visi metāli, 
augsne, sāļu un skābju ūdens šķīdumi. Arī cilvēka ķermenis, kā 
redzējām, labi vada elektrību. Tādas vielas kā ebonīts, stikls, 
dzintars, gumija, zīds, kaprons, petroleja un plastmasas ir elek
trības nevadītāji jeb dielektriķi.

Ķermeņus, kas izgatavoti no dielektriķiem, sauc par izola
toriem1.

1. Kā var noteikt, izmantojot papīra sloksnītes, vai ķermenis ir elek-
• trizets? 2. Pastāstiet, kāda ir skolas elektroskopa uzbūvei 3. Kā pēc

leņķa starp elektroskopa lapiņām var spriest par tā lādiņu? 4. Kādi 
mēģinājumi parāda, ka dažas vielas ir elektrības vadītāji, bet citas —  
nevadītāji?

Kā redzams no mēģinājumiem, starp elektrizētiem ķermeņiem 
pastāv mijiedarbība — tie var pievilkties un atgrūsties. Tālāk 
aplūkosim, kā norisinās viena elektrizēta ķermeņa iedarbība uz 
otru ķermeni. Varbūt šī iedarbība norisinās ar gaisa palī- 
līdzību? Noskaidrosim to mēģinājumā. Novietosim uzlādētu elek- 
troskopu zem gaisa sūkņa kupola un no tā izsūknēsim gaisu 
(217. zīm.). Varam konstatēt, ka arī bezgaisa telpā elektroskopa 
lapiņas joprojām atgrūžas viena no otras. Tātad elektriskā 
mijiedarbība notiek bez gaisa starpniecības. Tomēr no šī mēģinā
juma vēl nevaram noteikt, vai elektrisko lādiņu mijiedarbība no
tiek noteiktā attālumā vai arī starp tiem eksistē kāda materiāla 
vide, ko nevaram sajust, bet kas pārnes šo iedarbību. Sis jautā
jums nav vienkāršs, un ar to ir nodarbojušies daudzus gadus da
žādu valstu zinātnieki. Atbildi uz šo jautājumu deva angļu zi
nātnieki M. F a r a d e j s  un Dž. M a k s v e 1 s.

Saskaņā ar Faradeja un Maksvela mācību telpa, kas aptver 
elektrizētu ķermeni, atšķiras no telpas, kas apņem neelektrizētus 
ķermeņus. Telpā, kurā atrodas elektriskais lādiņš, eksistē elek
triskais lauks. Elektriskais lauks ir matērijas veids, kas nav 
līdzīgs vielai. Mēs nevaram ar saviem maņu orgāniem elektrisko

1 No īranču valodas vārda iso la teur —  viela, kas slikti vada elektrību vai 
siltumu.

101. Elektriskais lauks
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217. zīm. 218. zīm.

lauku ne tieši uztvert, ne sajust. Elektrisko lauku var konstatēt 
tikai pēc tā iedarbības. Lādiņa radītais elektriskais lauks iedar
bojas ar zināmu spēku uz jebkuru citu šajā elektriskajā' laukā 
esošu lādiņu.

Spēku, ar kādu elektriskais lauks darbojas uz tajā esošo elek
trisko lādiņu, sauc par elektrisko spēku.

Mēģinājumos, kas aplūkoti 99. paragrāfā, ne tikai elektrizēta 
nūjiņa elektriskajā laukā darbojas uz elektrizētu čaulu, bet arī 
čaula, savukārt, ar savu elektrisko lauku darbojas uz nūjiņu. Tā
tad atkal novērojama ķermeņu mijiedarbība.

Pakārsim diegā elektrizētu čaulu. Tuvināsim tai nūjiņu, kas 
elektrizēta ar pretējas zīmes lādiņu (218. zīm.). Pēc tam statīvu 
ar čaulu tuvināsim elektrizētajai nūjiņai. Pēc diega nolieces leņķa 
varam novērot, — jo čaula atrodas tuvāk nūjiņai, jo ar lielāku 
spēku uz to darbojas elektrizētās nūjiņas elektriskais lauks. Tā
tad, jo tuvāk elektrizētiem ķermeņiem, jo elektriskā lauka iedar
bība ir spēcīgāka, bet, jo tālāk no tiem, jo elektriskā lauka iedar
bība pavājinās. 1 * 3

1. Kā var parādīt mēģinājumā, ka elektriskā mijiedarbība no-
■ f ris bez gaisa starpniecības? 2. A r ko atšķiras telpa, kas aptver elek

trizētu ķermeni, no telpas, kas atrodas ap ncclcktrizetu ķermeni?
3. Kā var konstatēt, ka pastāv elektriskais lauks? 4. Kā mainās 
spēks, kas darbojas uz elektrizētu čaulu, ja to attālina no elektrizētā 
ķermeņa?
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102. Elektriskā lādiņa dalāmība

Izskaidrojot siltuma parādības, izmantojām zināšanas par vie
las molekulāro uzbūvi. Bet kā var izskaidrot ķermeņu elektrizā- 
ciju? Kāpēc ķermeņi elektrizējas? Kāpēc, diviem ķermeņiem sa
skaroties, tiem vienmēr rodas pretēju zīmju lādiņi? Lai atbildētu 
uz šo jautājumu un arī uz citiem jautājumiem, nepietiek tikai ar 
to, ka zināma vielas molekulārā uzbūve. Molekulām un atomiem 
parastajā stāvoklī taču nav elektriskā lādiņa, tāpēc ar molekulu 
un atomu pārvietošanos nevar izskaidrot ķermeņu elektrizāciju. Vai 
varbūt dabā eksistē lādētas daļiņas? Ja tas patiešām ir tā, tad 
ķermeņa elektrisko lādiņu var dalīt daļās, kamēr sasniegta kāda 
noteikta dalījuma robeža — lādēta daļiņa. Izdarīsim mēģinājumu. 
Uzlādēsim metāla lodi, kas piestiprināta pie elektroskopa stienīša 
(219. zīm. a). Savienosim šo lodi ar citu tādu pašu, tikai neuzlā
dētu lodi, izmantojot metāla stienīti A, kurš nostiprināts izolatora 
rokturī B (219. zīm. b). Kā redzams zīmējumā, puse lādiņa pār
iet no pirmās lodes uz otro. Tātad sākotnējais lādiņš sadalījies 
divās vienādās daļās.

Tagad atvienosim lodes un pieskarsimies pie otrās lodes ar 
roku. Lode tūliņ zaudē lādiņu — izlādējas. Savienosim to atkal 
ar pirmo lodi, kurai vēl atlikusi puse no sākotnējā lādiņa. Sis 
lādiņš atkal sadalās divās vienādās daļās, un uz pirmās lodes 
paliek sākotnējā lādiņa ceturtā daļa.

Tādējādi var iegūt arī sākotnējā lādiņa vienu astoto daļu, 
vienu sešpadsmito daļu utt. Bet drīz vien lodei atlikušais lādiņš 
kļūst tik mazs, ka to vairs nevar konstatēt ar parasto elektro- 
skopu.

ba

219. zīm.
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Ābrams Joffe (1880—1960) —  pa
domju fiziķis, akadēmiķis. Viņš ir vei
cis daudzus un dažādus atklājumus 
cictvielu fizikā, mācībā par dielektri
ķiem un pusvadītājiem. A. Joffe ir bi
jis viens no galvenajiem organizato
riem, kas vadījis fizikas pētījumus 

Padomju Savienībā.

Lai sadalītu lādiņu ļoti mazās daļās, lādiņi jāpiešķir nevis 
lodēm, bet mazām metāla daļiņām vai šķidruma pilieniņiem. Iz
mērot lādiņu, ko ieguvuši šādi mazi ķermeņi, konstatēts, ka var 
iegūt lādiņa daļas, kas miljardiem miljardu reižu mazākas nekā 
lādiņi aplūkotajā mēģinājumā. Tomēr sadalīt lādiņu vēl sīkāk par 
kādu noteiktu lādiņa vērtību neizdevās. Tāpēc varēja pieņemt, ka 
pastāv lādēta daļiņa, kurai piemīt vismazākais lādiņš.

1. Kā var parādīt mēģinājumā, ka elektriskais lādiņš sadalās da|ās?
■ļ 2. Vai elektrisko lādiņu var dalīt bezgalīgi?

103. Joffes un Milikena mēģinājumi. Elektrons

Daudzos mēģinājumos zinātnieki pierādījuši, ka eksistē ļoti 
sīkas daļiņas, kurām piemīt vismazākais elektriskais lādiņš. Ap
lūkosim mēģinājumus, kurus izdarījuši neatkarīgi viens no otra 
padomju zinātnieks A. J o f f e un amerikāņu zinātnieks R..Mi- 
1 i k e n s.

Iepazīsimies vispirms ar fizikālu parādību, kas izmantota ša
jos mēģinājumos. Sīs parādības būtība ir tā, ka gaismas (īpaši 
ultravioletās gaismas1) iedarbībā ķermenis zaudē negatīvo elek
trisko lādiņu. Tā, piemēram, cinka plāksnīte, kurai ir negatīvs 
lādiņš, izlādējas ultravioletās gaismas iedarbībā (220. zīm.).

1 U l t r a v i o l e t a i s  s t a r o j u m s  —  starojums, kas izraisa iedegumu 
uz cilvēka ādas. So starojumu satur ne tikai saules gaisma, bet arī speciālu 
elektrisko lampu starojums.
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Ultravioleto 
staru lampa

220. zīm. 221. zīm.

221. zīmējumā attēlota iekārta, kuru izmantoja A. Joffe savā 
mēģinājumā. Slēgtā traukā horizontāli novietotas divas metāla 
plāksnītes P. No kameras A caur spraugu O telpā starp plāksnī
tēm izsmidzināja uzlādētus sīkus cinka puteklīšus. Sos puteklī
šus aplūkoja mikroskopā.

Pieņemsim, ka puteklītim Ķ ir negatīvs lādiņš. Smaguma 
spēka FĒm iedarbībā puteklītis krīt uz leju. Krišanu var aizkavēt, 
ja apakšējo plāksnīti uzlādē ar negatīvu lādiņu, bet augšējo 
plāksnīti — ar pozitīvu lādiņu. Elektriskajā laukā starp plāksnī
tēm uz puteklīti darbojas elektriskais spēks Fci- Sis spēks ir tieši 
proporcionāls puteklīša lādiņam: jo lielāks puteklīša lādiņš, jo 
lielāks ir arī spēks Fe\, kas uz to darbojas. Ir iespējams plāksnītes 
uzlādēt tā, ka šis spēks kļūst vienāds ar smaguma spēku, tātad 
Fc\ = Fsm. Ja pastāv šāds nosacījums, tad puteklītis var atrasties 
līdzsvara stāvoklī bezgalīgi ilgi. Pēc tam putekliša lādiņu sama
zina, iedarbojoties uz to ar ultravioleto gaismu. Puteklītis sāk 
krist, jo spēks Fei, kas uz to darbojas, arī samazinās līdz ar pu
teklīša lādiņa samazināšanos. Uzlādējot plāksnītes ar papildu 
lādiņu un tādējādi pastiprinot elektrisko lauku starp plāksnītēm, 
puteklīti atkal var apturēt. Tā rīkojas vairāk reižu.

Mēģinājumos konstatēja, ka visos gadījumos puteklīša lādiņš 
mainījās veselu skaitļu reizes (t. i., 2, 3, 4, 5 utt.) salīdzinājumā 
ar to lādiņu, kāds puteklītim bija sākumā. Tātad puteklīša lā
diņš mainījās pa noteiktām porcijām. Pamatojoties uz šo mēģi
nājumu, A. Joffe secināja, — ja puteklīti apgaismo ar ultravioleto 
starojumu, tad tas savu negatīvo lādiņu zaudē nevis nepārtraukti, 
bet pa atsevišķām porcijām. Puteklīša lādiņu vienmēr var izteikt 
ar elementārlādiņa e0 vesela skaitļa vērtībām. Bet iādiņš no pu
teklīša aiziet kopā ar vielas daļiņu. Tātad dabā eksistē tāda vie-
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Ernests Rezerfords (1871 —1937) — 
angļu fiziķis, Londonas Karaliskās 
biedrības loceklis (akadēmiķis), PSRS 
Zinātņu Akadēmijas un citu akadē
miju goda loceklis. Pētījis atoma uz
būvi un radioaktīvos procesus, pirmais 
realizējis atoma kodola dalīšanās 
procesu.

las daļiņa, kurai piemīt vismazākais elektriskais lādiņš, kas tā
lāk vairs nedalās. So daļiņu nosauca par elektronu.

Elektrona lādiņa vērtību pirmais noteica R. Milikens. Savos 
mēģinājumos viņš izmantoja sīkus eļļas pilieniņus un novēroja 
to kustību elektriskajā laukā.

Izrādījās, ka elektrona masa ir 9,1-10—28 g, t. i., tā ir 
3700 reižu mazāka par ūdeņraža molekulas masu. Ūdeņraža mo
lekula ir vismazākā molekula.

Elektriskais lādiņš — viena no elektrona pamatīpašībām. So
lādiņu nevar elektronam «atņemt» — tie nav atdalāmi viens no 
otra.

Elektrons ir daļiņa, kam piemīt vismazākais negatīvais lādiņš.

50. vingrinājums

103. paragrāfā aprakstītajā mēģinājumā apakšējo plāksnīti uzlā
dēja negatīvi. Piliens, kas iepriekš atradās līdzsvarā, sāka pārvietoties 
uz augšu. Kā mainījās tā lādiņš? Vai elektronu skaits pilienā sama
zinājās vai palielinājās?

104. Rezerforda mēģinājums. Atoma modelis

Joffes un Milikena mēģinājumi, kā arī daudzi citi mēģinājumi 
pierādīja, ka eksistē elektrons — daļiņa, kurai ir vismazākais ne
gatīvais elektriskais lādiņš. Kur rodas elektroni?

Var pieņemt, ka elektroni atrodas visos ķermeņos, jo visus 
ķermeņus var elektrizēt. Kā zināms, visi ķermeņi sastāv no mole
kulām, bet molekulas — no atomiem, tātad elektroni «jāmeklē» 
atomos.
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Divdesmitā gadsimta sākumā ang|u fiziķis E. R e z e r f o r d s  
izdarīja mēģinājumu, lai izpētītu atoma sastāvu un uzbūvi. Mē
ģinājuma būtība bija šāda. Plānu metāla plāksnīti «apšaudīja» 
ar ļoti mazām lādētām daļiņām, kuras pēc izmēriem līdzīgas ato
miem un kuras lidoja ar milzīgu ātrumu. Pēc tā, kā šīs daļiņas — 
«šāviņi» — lido cauri metāla atomiem, varēja uzzināt, vai ato
mos atrodas arī vēl citas lādētas daļiņas.

Tajā laikā, kad tika izdarīti Rezerforda mēģinājumi, zināt
nieku rīcībā jau bija šādi «šāviņi». Izrādījās, ka dabā atrodas 
tādas vielas (urāns, rādijs u. c.), no kuru atomiem nepārtraukti 
izlido mazas pozitīvi lādētas daļiņas. Tās sauc par alfa daļiņām 
un apzīmē ar burtu a (a — grieķu alfabēta pirmais burts, to lasa 
šādi: alfa). Sīm daļiņām ir milzīgs ātrums — apmēram
15 000 km/s. Šos mazos «šāviņus», kurus radījusi pati daba, 
E. Rezerfords izmantoja mēģinājumā. Aplūkosim šo mēģinājumu 
(222. zīm.).

Svina kārbiņā 1 ievietota viela, kas izdala a daļiņas. Pa ne
lielu spraugu a daļiņas izlido no kārbiņas tieva kūlīša 2 veidā. 
a daļiņu ceļā novietota plāna zelta plāksnīte (folija) 3. Lai gan 
šī plāksnīte ļoti plāna (tās biezums 0,001 mm), tajā ir apmēram 
3300 zelta atomu slāņu.

Lai konstatētu a daļiņas, kas iziet caur zelta plāksnīti, izman
toja ekrānu 4, kas pārklāts ar īpašu vielu. Katrai a daļiņai atsi
toties pret ekrānu, rodas uzliesmojums. Citādi a daļiņas ir grūti 
konstatēt, jo tās nevar saskatīt pat mikroskopā.

Kā caur šo zelta plāksnīti izlido a daļiņas?
Mēģinājumu rezultāti parāda, ka vairums « daļiņu izlido cauri 

zelta folijai tā, it kā to ceļā nekas nebūtu. Nedaudz a daļiņu, trau
coties cauri plāksnītei, mazliet novirzās no sākotnējā virziena 
Tikai niecīgs daudzums a daļiņu novirzās par lielu lenki bet da
žas no tām tiek pat atsviestas atpakaļ.

3

G

o

222. zīm.
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E. Rezerfords izskaidroja mēģinājuma rezultātus. Viņš pie
ņēma, ka atomā ir tukšas vietas, kas nav aizpildītas ar vielas 
daļiņām, citādi vairākums a daļiņu nevarētu izlidot cauri plāksnī
tei taisnā virzienā.

Nelielā a daļiņu novirzīšanās tika izskaidrota šādi: a daļiņas 
acīmredzot lido garām kādām lādētām daļiņām, pie tam samērā 
tālu no tām, tā ka pievilkšanās un atgrūšanās nav sevišķi spē
cīga.

Trešais secinājums, kas ir ļoti svarīgs, pamatojas uz to, ka 
dažas a daļiņas zelta atomi atsviež atpakaļ. Par iemeslu varētu 
būt tieša a daļiņas mijiedarbība ar kādu citu daļiņu, kurai ir 
pozitīvs lādiņš tāpat kā a daļiņai, bet tikai lielāka masa.

Rezultātā Rezertorda mēģinājums parādīja, ka atomā atrodas 
pozitīvi lādētas daļiņas, kuru masa lielāka par a daļiņas masu.

Bet kur atrodas elektroni?
E. Rezerfords pieņēma, ka atomam ir sarežģīta uzbūve. Atoma 

centrā atrodas pozitīvi lādēta daļiņa — atoma kodols. Tieši ko
dols atgrūda tās nedaudzās a daļiņas, kas lidoja tuvu kodolam.

Lielā attālumā no kodola (salīdzinājumā ar tā izmēriem) 
atomā atrodas elektroni. Kodols šos elektronus pievelk, bet tie ne
izveido ap kodolu blīvu slāni, jo tie ātri pārvietojas ap kodolu. 
Visu elektronu kopējā masa ir tikai atoma masas niecīga daļa — 
procenta simtdaļas.

Pēc uzbūves atoms ir līdzīgs mūsu Saules sistēmai. Līdzīgi 
kā ap Sauli pārvietojas planētas, kuras Saule pievelk, tā arī 
atomā elektroni pārvietojas ap kodolu un tos ar kodolu saista 
savstarpējās pievilkšanās spēki.

Attālumi starp kodolu un elektroniem ir ļoti lieli salīdzinā
jumā ar šo daļiņu izmēriem. Ja viss atoms palielinātos tā, ka 
atoma kodols būtu desmitkapeiku monētas lielumā, tad attālums 
starp kodolu un elektroniem būtu apmēram viens kilometrs. Ap
rēķināts, ka tad, ja visi elektroni blīvi piekļautos kodolam, t. i., 
ja nebūtu atstarpju starp kodolu un elektroniem, tad pieauguša 
cilvēka ķermeņa tilpums būtu viena miljonā daļa kubikmilimetra.

Kodolam, kā jau minēts, ir pozitīvs lādiņš. Pēc moduļa šis lā
diņš vienāds ar visu to elektronu lādiņu, kuri pārvietojas ap ko
dolu. Bet tā kā elektronu lādiņš ir negatīvs, tad atoms kopumā ir
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neitrāls, t. i., tam nav lādiņa. Šādu priekšstatu par atoma uzbūvi 
izveidoja E. Rezerfords un nosauca to par atoma uzbūves modeli.

t. Kādā nolūkā tika izdarīts Rczerforda mēģinājums? 2. Kur rodas
■f u daļiņas? Ko jūs zināt par šīm daļiņām? 3. Pastāstiet, kāda ir Re

zerforda mēģinājuma norise! 4. Kādi ir mēģinājuma rezultāti? 5. Kā 
šos rezultātus izskaidroja E. Rezerfords? 6. Kāds ir atoma uzbūves 
modelis?

105. Atoma uzbūve

Dažādu elementu atomi parastajā stāvoklī atšķiras cits no cita 
ar elektronu skaitu, kuri pārvietojas ap kodolu. Tā, piemēram, 
ūdeņraža atomā ap kodolu pārvietojas viens elektrons, bet hē
lija atomā — divi elektroni. Eksistē atomi, kuros ir trīs, četri utt. 
elektroni. Ap skābekļa atoma kodolu pārvietojas 8 elektroni, ap 
dzelzs atoma kodolu — 26 elektroni, ap urāna atoma kodolu — 
92 elektroni.

Tomēr svarīgākais ķīmisko elementu raksturlielums ir nevis 
elektronu skaits, bet gan kodola lādiņš.

Reizēm elektroni var atrauties no atoma, un tad kopējais elek
tronu lādiņš atomā mainās. Bet kodola lādiņu mainīt ir ļoti grūti. 
Ja kodola lādiņš tomēr ir mainījies, tad līdz ar to šī elementa vietā 
radies cits ķīmiskais elements.

Tā kā kodola lādiņš vienāds ar atomā esošo elektronu kopējo 
lādiņu, var pieņemt, ka kodols sastāv no pozitīvi lādētām daļi
ņām. Patiešām, ja «bombardē» vielu ar tādām daļiņām, kuru āt
rums vēl lielāks nekā a daļiņām Rezerforda mēģinājumā, tad no 
kodola tiek izsviestas pozitīvi lādētas daļiņas, kuras sauc par 
protoniem. Katra protona masa ir 1840 reižu lielāka par elektrona 
masu. Protona lādiņš ir pozitīvs, un tas pēc moduļa vienāds ar 
elektrona lādiņu.

Pēc tam kad bija realizēts Rezerforda mēģinājums un pierā
dīts, ka eksistē protoni, zinātnieki turpināja kodola uzbūves pētī
šanu. Viņi konstatēja, ka līdz ar protoniem atomu kodolos atro
das vēl arī neitrālas daļiņas (tām nav lādiņa). Sīs daļiņas no
sauca par neitroniem. Neitrona masa ir gandrīz vienāda ar pro
tona masu.

Tatad atoma uzbūve ir šāda: atoma centrā atrodas kodols, 
kas sastāv no protoniem un neitroniem, bet ap kodolu pārvietojas 
elektroni.
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223. zīmējumā parādīti ūdeņraža, hēlija un 
litija atomu modeļi. Proloni apzīmēti ar riņķīšiem, 
kuros ir plusa zīme, neitroni — ar tukšiem riņķī
šiem (izmēru un attālumu attiecība zīmējumā nav 
ievērota).

Jāatceras, ka atomam kopumā nav lādiņa, 
tas ir neitrāls, jo tā kodola pozitīvais lādiņš vie
nāds ar visu elektronu negatīvo lādiņu summu.

Turpretī atoms, kas zaudējis vienu vai vairākus 
elektronus, vairs nav neitrāls, tam ir pozitīvs lā
diņš, un to sauc par pozitīvu jonu.

Novērojami arī pretēji gadījumi — pie neitrāla 
atoma pievienojas lieks elektrons, tad atoms iegūst 
negatīvu lādiņu un kļūst par negatīvu jonu.

/ x—1 
I (4* ; i

223. zīm.

1. Ar ko atšķiras cits no ciia dažādu ķīmisko elementu atomi? 2. Kas 
ļ  ir galvenais ķīmisko elementu raksturlielums? 3. Kādas daļiņas 

ietilpst kodolā? 4. Kāda ir ūdeņraža, hēlija un litija atomu uzbūve? 
5. Kā rodas pozitīvi un negatīvi joni?

51. vingrinājums

1. Alfa daļiņas izlido cauri litija plāksnītei. Kur lido cauri šai 
plāksnītei tas « daļiņas, a) kas savā kustībā gandrīz nemaz neno
liecas no sākotnējā virziena, b) kas nedaudz noliecas un c) kas liek 
atsviestas atpakaļ?

2. Oglekļa atoma kodolā ir 12 daļiņas. Ap kodolu pārvietojas 
6 elektroni. Cik oglekļa atoma kodolā ir protonu un cik neitronu?

3. No hēlija atoma atdalījies viens elektrons. Kā sauc izveidoju
šos daļiņu? Kāds ir tās lādiņš?

106. Ķermeņu elektrizācijas izskaidrojums

Zināšanas par aioma uzbūvi palīdz izskaidrot, kāpēc ķermeņi 
saskaroties elektrizējas.

Parastajos apstākļos jebkurā ķermenī elektronu skaits ir vie
nāds ar protonu skaitli. Visi elektroni ir vienādi, un katram no 
tiem piemīt vismazākais negatīvais lādiņš. Arī visi protoni ir vie
nādi, un katram no tiem piemīt pozitīvs lādiņš, kas vienāds ar 
elektrona lādiņu. Tātad ķermenī visu negatīvo lādiņu summa pēc 
moduļa vienāda ar visu pozitīvo lādiņu summu un ķermenim ko
pumā nav lādiņa — tas ir elektriskā ziņā neitrāls.
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Ja neitrāls ķermenis saņem elektronus no kāda cita ķermeņa, 
tad tas iegūst negatīvu lādiņu. Tātad ķermenis ir uzlādēts nega
tīvi tad, ja tam salīdzinājumā ar normālo stāvokli piemīt lieks 
skaits elektronu.

Ja neitrāls ķermenis zaudē elektronus, tad tas iegūst pozitīvu 
lādiņu. Tātad ķermenim piemīt pozitīvs lādiņš tad, ja tam trūkst 
elektronu.

No tā varam secināt, ka ķermenis elektrizējas, t. i., iegūst 
elektrisku lādiņu, ja tas piesaista elektronus vai tos zaudē.

Kad ebonīta nūjiņu berzē ar vilnu, tad nūjiņa, kā zināms, 
uzlādējas negatīvi, bet vilna pie tam uzlādējas pozitīvi. Tas iz
skaidrojams ar to, ka elektroni no vilnas pāriet uz ebonītu, t. i., 
no vielas, kurā atoma kodols elektronus pievelk vājāk, uz vielu, 
kurā šie pievilkšanas spēki ir lielāki. Tā vilnā rodas elektronu 
iztrūkums, bet ebonītā — to pārpalikums.

Kā rāda mēģinājums, vilnas un ebonīta nūjiņas lādiņi vienādi 
pēc moduļa. Tas arī ir saprotams — cik elektronu zaudē vilna, 
tikpat elektronu iegūst ebonīts.

Tātad, ķermeņiem elektrizējoties, lādiņi nerodas no jauna, bet 
tikai sadalās — daļa negatīvā lādiņa pāriet no viena ķermeņa 
uz otru.

Zinot atoma uzbūvi, var izskaidrot to, kāpēc eksistē elektrības 
vadītāji un izolatori. Tos elektronus, kas atomā atrodas tālāk no 
kodola, kodols pievelk vājāk nekā tos, kas atrodas tuvāk pie tā. 
Sevišķi vāji šie tālāk no kodola esošie elektroni saistīti metālu 
atomos. Tāpēc metālos šie elektroni atstāj atomu un brīvi pārvie
tojas starp atomiem. Sos elektronus sauc par brīviem elektroniem. 
Vielas, kurās atrodas brīvie elektroni, ir elektrības vadītāji.

Izmantojot metāla stienīti, savienosim neuzlādētu elektroskopu 
ar negatīvi lādētu elektroskopu (sk. 219. zīm.). Līdz ar to stienīša 
brīvie elektroni atrodas elektriskajā laukā un tāpēc tie pārvietojas 
neuzlādētā elektroskopa virzienā. Sis elektroskops uzlādējas ne
gatīvi.

Ebonīta, gumijā, plastmasās un daudzos nemetālos elektroni 
cieši saistīti atomos un nevar brīvi pārvietoties. Tāpēc šīs vielas 
ir elektrības nevadītāji jeb dielektriķi.

Pamatojoties uz Zināšanām par elektroniem un par atomu uz
būvi, iespējams izskaidrot elektrizētu ķermeņu iedarbību uz ne- 
elektrizētiem. Kāpēc, piemēram, pie elektrizētas nūjiņas pievelkas
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čaula, kura iepriekš nav elektrizēta? Kā zinām, elektriskais lauks 
iedarbojas tikai uz elektrizētiem ķermeņiem.

Tas ir tāpēc, ka čaulā atrodas brīvie elektroni. Līdzko čaula 
ievietota elektriskajā laukā, elektroni elektriskā lauka spēku iedar
bībā sāk pārvietoties. Ja nūjiņa uzlādēta pozitīvi, tad elektroni 
pārvietojas- uz to čaulas galu, kas atrodas tuvāk nūjiņai. Sis čau
las gals uzlādējas negatīvi. Čaulas pretējā galā ir elektronu iztrū
kums, un šis čaulas gals uzlādējas pozitīvi (224. zīm. a). Nega
tīvi lādētais čaulas gals atrodas tuvāk nūjiņai, tāpēc čaula 
pievelkas pie nūjiņas (224. zīm. b). Kad čaula pieskaras pie nū
jiņas, tad daļa tās elektronu pāriet uz pozitīvi lādēto nūjiņu un 
čaula uzlādējas pozitīvi (224. zīm. c).

Ja lādiņu no uzlādētas lodes pārvada uz neuzlādētu lodi un 
abu ložu izmēri ir vienādi, tad lādiņš sadalās divās vienādās da
ļās (sk. 219. zīm. b). Bet, ja otra — neuzlādētā lode ir lielāka 
par pirmo, tad uz to pāriet lielākā daļa lādiņa. Jo lielāks ir ķer
menis, uz kuru pāriet lādiņš, jo lielāka daļa lādiņa uz to pāriet. 
Sī parādība ir pamatā tā sauktajai iezemēšanai — lādiņa pārva- 
dīšanai uz Zemi. Zemeslode ir ļoti liela salīdzinājumā ar ķerme
ņiem, kas atrodas uz tās. Tāpēc, saskaroties ar Zemi, lādētais 
ķermenis tai atdod gandrīz visu savu lādiņu un praktiski kļūst 
elektroneitrāls.

1. Izskaidrojiet, kā ķermeņi elektrizējas saskaroties! 2. Kāpēc ķer
meņi, ja tos elektrizē berzējot, iegūst lādiņus, kas vienādi pēc mo
duļa, bet pretēji pēc zīmes? 3. Kā čaula iegūst lādiņu no ķermeņa, 
kas elektrizēts a) negatīvi un b) pozitīvi? 4. No kā atkarīgs tas, cik 
liela daļa lādiņa pāriet uz neelektrizētu ķermeni, tam saskaroties ar 
elektrizētu ķermeni? 5. Kāpēc iezemējot no ķermeņa uz Zemi pāriet 
gandrīz viss lādiņš?
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52. vingrinājums

1. Kāpēc berzējot var elektrizēt ebonīta nūjiņu, ja to tur rokā, 
bet nevar elektrizēt metāla nūjiņu?

2. ielejot autocisternā benzīnu, autocisternu savieno ar Zemi, 
šajā nolūkā izmantojot metāla vadītāju. Kāpēc tas vajadzīgs?

3. Savienojot bojātus elektriskos vadus, montieris uzvelk gumijas 
cimdus. Kāpēc tas vajadzīgs?

Strāvās stiprums, spriegums un pretestība

107. Elektriskā strāva

Runājot par elektriskās enerģijas izmantošanu mājsaimnie
cībā, ražošanā vai transportā, parasti domā elektriskās strāvas 
paveikto darbu. Elektrisko strāvu no elektrostacijas pievada pa
tērētājiem pa vadiem. Ja pēkšņi ēkās nodziest elektriskās spul
dzes vai tiek pārtraukta elektrovilcienu, tramvaju un trolejbusu 
kustība, bieži vien saka, ka vados nav strāvas.

Kas ir elektriskā strāva? Kas nepieciešams, lai tā rastos un 
eksistētu tad, kad tas mums vajadzīgs?

Vārds «strāva» nozīmē kustību vai kaut kādu plūsmu. Upēs 
un ūdensvadu caurulēs plūst ūdens, pa cauruļvadiem plūst nafta 
vai gāze, un arī šajos gadījumos runā par ūdens, naftas vai gā
zes plūsmām, strāvām.

Kas pārvietojas, plūst pa vadiem, kuri savieno elektrostaciju 
ar elektroenerģijas patērētāju?

Kā jau zinām, ķermeņos atrodas elektroni, ar kuru kustību 
izskaidrojamas dažādas ķermeņu elektrizācijas parādības {106. §). 
Elektroni ir daļiņas, kurām piemīt vismazākais negatīvais elek
triskais lādiņš. Elektriskie lādiņi var būt arī lielākām vielas daļi
ņām — joniem. Tātad pa vadītājiem var pārvietoties dažādas lā
dētas daļiņas.

Par elektrisko strāvu sauc lādētu daļiņu virzītu (sakārtotu) 
kustību.

Lai iegūtu elektrisko strāvu vadītājā, tajā jārada elektriskais 
lauks. Elektriskā lauka iedarbībā lādētās daļiņas, kas var brīvi 
pārvietoties vadītājā, sak pārvietoties taja virzienā, kādā uz tām 
darbojas elektriskie spēki. Tādējādi rodas elektriskā strāva.
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Vienkāršākajā gadījumā elektriskā strāva rodas vadītājā, ja 
to izmanto elektrizēta ķermeņa savienošanai ar neelektrizētu ķer
meni (sk. 219. zīrn.) vai savienošanai ar zemi. Sī strāva pastāv 
ļoti īsu laiku, jo elektrizētā ķermeņa lādiņš strauji aizplūst uz 
citu ķermeni vai aizplūst zemē. Ķermenim zaudējot lādiņu, vadī
tājā izzūd elektriskais lauks un vienlaikus pārstāj plūst arī elek
triskā strāva.

Lai elektriskā strāva vadītājā plūstu ilgāku laiku, nepiecie
šams visu šo laiku uzturēt vadītājā elektrisko lauku. Sājā no
lūkā būtu nepārtraukti jāpapildina ķermeņa lādiņš, piemēram, ķer
menis nepārtraukti jāuzlādē ar elektrizētu ebonīta vai stikla nū
jiņu. Tomēr, kā redzams, šāds paņēmiens elektriskā lauka uzturē
šanai ir neizdevīgs.

Praksē elektrisko lauku vadītājos rada un ilgāku laiku var 
uzturēt elektriskās strāvas avoti.

1. Ko saprot ar elektriskās enerģijas praktisku izmantošanu? 2. Kas 
ir elektriskā strāva? 3. Kas jārada vadītājā, lai taja rastos un eksis
tētu elektriskā strāva?

108. Strāvas avoti

Strāvas avoti ir dažādi, bet katrā no tiem tiek paveikts darbs, 
nodalot pozitīvi un negatīvi lādētās daļiņas. Nodalītās daļiņas 
uzkrājas uz strāvas avota poliem; tā nosauktas vietas, pie kurām 
ar spailēm pievieno strāvas vadītājus. Strāvās avota viens pols 
uzlādējas pozitīvi, otrs — negatīvi.

Starp strāvas avota poliem izveidojas elektriskais lauks. Ja 
polus savieno ar strāvas vadītāju, tad elektriskais lauks rodas arī 
vaditājā. Sī lauka iedarbībā brīvās lādētās daļiņas sāk pārvieto
ties — rodas elektriskā strāva.

Strāvas avotos elektrisko lādiņu nodalīšanai paveiktā darba 
procesā mehāniskā, ķīmiskā vai iekšējā enerģija vai arī kāda cita 
veida enerģija pārvēršas elektriskajā enerģijā.

Tā, piemēram, elektriskajā mašīnā (225. zīrn.) elektriskajā 
enerģijā pārvēršas mehāniska enerģija.

226. zīmējumā attēlots termoelernents, kas sastāv no divām 
kopā salodētām dažādu metālu stieplēm. Sildot vadītāju lodējuma 
vietu, ķēdē rodas elektriska strāva. Termoelementā sildītāja 
iekšējā enerģija pārvēršas elektriskajā enerģijā.
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Apgaismojot dažas vielas, piemēram, selēnu, vara(I) oksīdu, 
silīciju, gaismas enerģija tieši pārvēršas elektriskajā enerģijā. Šo 
parādību sauc par fotoefektu. Uz to pamatojas fotoelementu uz
būve un darbība (227. zīm.).

Termoelementi un fotoelementi tiek aplūkoti vecāko klašu fizi
kas kursā.

Aplūkosim sīkāk galvanisko elementu un akumulatoru uzbūvi 
un darbību, jo tos izmantosim mēģinājumos, mācoties par elek
trību.

Galvaniskajā elementā ķīmiskā enerģija pārvēršas elektris
kajā enerģijā.

Vienkāršākais galvaniskais elements — Voltas elements sa
stāv no cjnka un vara plāksnītēm, kas iegremdētas sērskābes 
ūdens šķīdumā (228. zīm.).

Cinkam reaģējot ar sērskābi, Voltas elementā notiek lādēto 
daļiņu nodalīšanās. Pie tam cinka plāksnīte iegūst negatīvu lā
diņu, bet vara plāksnīte — pozitīvu lādiņu. Starp uzlādētajām 
plāksnītēm, kuras sauc par elektrodiem, rodas elektriskais 
lauks.

Ja Voltas elementa cinka un vara plāksnītes savieno ar vadī
tāju, tad visā vadītājā sāk pārvietoties elektroni — ķēdē rodas 
elektriskā strāva. 228. zīmējumā parādīts, ka pie galvaniskā ele
menta poliem pieslēgta elektriskā spuldzīte.
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Praksē plaši lieto sauso galvanisko elementu (229. zim.). Sis 
elements sastāv no cinka trauka C, kurā iestiprināts ogles stienī
tis 0  (230. zīm.). Stienītis ievietots audekla maisiņā M, kas pie
pildīts ar mangāna(IV) oksīda un ogles maisījumu. Šķidruma 
vietā izmantots biezs klīsteris K, kas pagatavots no miltiem un 
ožamā spirta. Cinka trauks ielikts kartona kārbā un no virspuses 
aizliets ar piķa kārtu P, kurā ir neliels caurumiņš elementa dar
bības laikā izplūstošo gāzu aizvadīšanai. Elementa pozitīvais pols 
ir spaile, kas savienota ar ogles stienīti, bet negatīvais pols — 
cinka trauks.

No vairākiem šādiem elementiem var izveidot bateriju. 231. zī
mējumā parādīta kabatas lukturīša baterija. 5ajā baterijā pirmā 
elementa ogles stienītis savienots ar otra elementa cinka trauku, 
bet otra elementa ogles stienītis — ar trešā elementa cinka 
trauku. No pirmā elementa cinka trauka un trešā elementa ogles 
stienīša izvadītas divas skārda plāksnītes, kuras ir baterijas poli: 
pirmā — negatīvais pols, otrā — pozitīvais pols.

Vienkāršākais akumulators1 sastāv no divām svina plāksnī
tēm, kas iegremdētas sērskābes šķīdumā.

Lai akumulators kļūtu par strāvas avotu, tas «jāuzlādē». Sājā 
nolūkā caur akumulatoru laiž strāvu no kāda cita strāvas avota. 
Kad akumulators uzlādēts, to var izmantot par patstāvīgu strāvas 
avotu. Akumulatora poli apzīmēti ar « +  » un « —». Akumulatoru

Cinks Varš

0
c
M

p

K

228. zim. 229. zīm. 230. zim.

1 No latiņu valodas vārda accumulator — savācējs.
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231. zīm. 232. zīm. 233. zīm.

uzlādējot, tā pozitīvais pols jasavieno ar strāvas avota pozitīvo 
polu, bet negatīvais pols — ar strāvas avota negatīvo polu.

Akumulatora uzlādēšanas laikā elektriskā strāva pastrādā 
darbu, tāpēc palielinās akumulatora ķīmiskā enerģija. Akumula
toram izlādējoties, ķīmiskā enerģija pārvēršas citos enerģijas 
veidos tā darba procesā, ko pastrādā elektriskā strāva.

Līdz ar svina akumulatoriem jeb skābes akumulatoriem plaši 
lieto dzelzs-niķeļa jeb sārma akumulatorus.

232. zīmējumā attēlota skābes akumulatora baterija, bet 
233. zīmējumā — sārma akumulatora baterija.

Akumulatorus plaši lieto dažādām vajadzībām. Tos izmanto 
vilcienu un automašīnu apgaismošanai, automašīnu dzinēja (star
tera) iedarbināšanai. Akumulatoru baterijas apgādā ar elektro
enerģiju zemūdenes. Arī radioraidītāji un zinātniskā aparatūra 
mākslīgajos Zemes pavadoņos saņem elektrisko enerģiju no aku
mulatoriem, kas iebūvēti pavadoņos. Elektrostacijās elektrisko 
enerģiju ražo ģeneratori1.

1. Kada nozīme elektriskajā ķēdē ir strāvas avotam? 2. Ko sauc par
ļ  strāvās avota poliem? 3. Kādas pārvērtības notiek ar enerģiju strāvas 

avotā? 4. Kādas pārvērtības notiek ar enerģiju, darbojoties a) elektris
kajai mašīnai, b) termoelementam un c) fotoelementam? 5. Kada ir 
Voltas elementa uzbūve? 6. Kādas pārvērtības norisinās ar ener
ģiju Voltas elementā? 7. Kurš pols Voltas elementā ir pozitīvais pols. 
kurš — negatīvais? 8. Kādi enerģētiskie procesi norisinās, a) akumu
latoram uzlādējoties un b) tam izlādējoties? 9. Kā jāpievieno aku
mulators strāvas avota poliem, lai akumulatoru uzlādētu? 10. Kur 
praksē lieto akumulatorus?

1 No latīņu valodas vārda generator — radītājs, ražotājs.
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U z d e v u m s

Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «L. Galvani atklājums».
2. «A. Voltas pētījumi».
3. «Voltas stabs».

109. Elektriskā ķēde un tās sastāvdaļas

Lai izmantotu elektriskās strāvas enerģiju, ir jābūt strāvas 
avotam.

Elektrodzinējus, spuldzes, elektriskās plītiņas un dažādas ierī
ces, kuras darbina elektriskā strāva, sauc par elektriskās enerģi
jas patērētājiem.

Patērētājiem jāpiegādā elektriskā enerģija. Tāpēc patērētājs 
un elektriskās enerģijas avots jāsavieno ar vadiem.

Lai vajadzīgajā brīdī ieslēgtu un izslēgtu elektriskās enerģi
jas patērētājus, izmanto slēdžus.

Strāvas avots, patērētāji un slēdži, kuri savā starpā savienoti 
ar vadiem, veido elektrisko ķēdi.

Lai ķēdē plūstu strāva, ķēdei jābūt noslēgtai, t.. i., tai jāsa
stāv tikai no elektrības vadītājiem. Ja vads kaut kur pārtrūkst 
vai arī vada vietā ir izolators, strāva ķēdē tiek pārtraukta. Uz šo 
parādību pamatojas slēdžu darbība.

Rasējumus un zīmējumus, kuros parādīts, kā elektriskās ierīces 
savienotas ķēdē, sauc par elektriskajām shēmām. Katra ierīce 
shēmās apzīmēta ar savu nosacītu apzīmējumu. Daži no tiem pa
rādīti 234. zīmējumā. 235. zīmējumā attēlota vienkāršākā elek
triskā ķēde.

1
2

3
234. zītn. Pieņemtie apzī- 4

mējumi shēmās: _
1 — galvaniskais elements 3 * * * 7
vai akumulators: 2 — cle- 0
mēmu vai akumulatoru ba
terija; 3 — vadu savieno* n
jums; 4 - vadu pārlaidums
(bez savienojuma); 5 — pīe- 
slēgspailes: 6 — slēdzis;
7 — kvēlspuldze; 8 — elck- 8

triskais zvans. 235. zi'tn.
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237. zīm.236. zīm.

T. Kāda nozīme elektriskajā ķēdē ir strāvas avotam? 2. Kādus elek
triskas enerģijas patērētājus jūs zināt? 3. No kādām da|arn sastāv 
elektriskā ķēde? 4. Kāda ir noslēgta elektriskā ķēde un kāda — va
ļēja? 5. Ko sauc par elektriskās ķēdes shēmu?

53. vingrinSjums

1. Iepazīstieties ar galda lampas kontaktdakšiņas uzbūvi! No 
kādiem materiāliem izgatavotas tās detaļas?

2. Uzzīmējiet elektriskas ķēdes shēmu, ja ķēdē ieslēgts strāvas 
avots, elektriskais zvans un slēdzis!

3. Uzzīmējiet elektriskās ķēdes shēmu, ja ķēdē ir viens galvanis
kais elements un divi zvani, no kuriem katrs ieslēdzams ar savu 
slēdzi!

4. Izveidojiet shēmu, pēc kuras varētu savienot galvanisko ele
mentu, zvanu un divus slēdžus tā, lai varētu piezvanīt no divām 
atsevišķām vietām!

5. 236. zīmējumā parādīta shēma, kur ķēdē ieslēgta spuldze un 
divi pārslēgi. Aplūkojiet shēmu un padomājiet, kur var izmartot 
šādu slēgumu!

6. Uzzīmējiet kabatas lukturīša elektrisko ķēdi (237. zīm.) un 
nosauciet tās sastāvdaļas!

110. Elektriskā strāva metālos

Metāliem cietā agregātstāvoklī, kā zināms (83. §), ir kristā
liska uzbūve. Kristālos da|iņas izvietotas noteiktā kārtībā, veido
jot telpisku kristālrežģi. No kristālrežģa formas atkarīgs kristāla 
izskats un forma. 238. zīmējumā attēlots kuba formas kristāIrež
ģis. Metālos kristalrežģa mezglos izvietoti atomi, kuriem ir pozi
tīvs lādiņš, t. i., tur izvietoti joni. Zīmējumā šie atomi attēloti ar 
izrobotiem riņķišiern. Telpā starp atomiem pārvietojas brīvie



elektroni, t. i., ar savu atomu kodoliem nesaistītie elektroni. 
238. zīmējumā elektroni attēloti ar maziem riņķīšiem.

Visu brīvo elektronu negatīvais lādiņš pēc modu|a vienāds ar 
visu režģa jonu pozitīvo lādiņu. Tāpēc parastajos apstāk|os me
tāli ir elektroneitrāli. Brīvie elektroni metālos pārvietojas haotiski. 
Haotiskā elektronu kustība metālos nerada elektrisko strāvu. Bet, 
ja metālā rada elektrisko lauku, tad visi brīvie elektroni sāk pār
vietoties elektrisko spēku darbības virzienā un rodas elektriskā 
strāva. Elektronu haotiskā kustība pie tam, protams, saglabājas, 
līdzīgi kā haotiskā kustība saglabājas knišļu bariņā, kad vēja 
iedarbībā tas pārvietojas vēja virzienā.

Tātad elektriskā strāva ir virzīta elektronu kustība.
Vadītājā atsevišķu elektronu kustības ātrums elektriskā lauka 

iedarbībā nav liels — tikai daži milimetri sekundē, reizēm pat vēl 
mazāks. Bet, tiklīdz vadītājā rodas elektriskais lauks, tas ar mil
zīgu ātrumu (300 000 km/s), kas vienāds ar gaismas ātrumu va
kuumā, izplatās visā vadītājā.

Vienlaikus ar elektriskā lauka izplatīšanos visā vadītājā sāk 
pārvietoties elektroni. Tā, piemēram, noslēdzot elektriskās lampas 
ķēdi, arī spuldzes kvēldiega elektroni sāk pārvietoties noteiktā 
virzītā kustībā.

Lai to labāk saprastu, salīdzināsim elektrisko strāvu ar ūdens 
plūsmu ūdensvadā, bet elektriskā lauka izplatīšanos — ar ūdens 
spiediena izplatīšanos, ūdenim paceļoties ūdenstornī, ļoti ātri visā 
ūdensvadu sistēmā izplatās ūdens spiediens. Tiklīdz atver krānu, 
ūdens spiediena iedarbībā tūlīt sāk tecēt. Taču no krāna iztek tas 
ūdens, kas jau tur bija, bet ūdens no ūdenstorņa līdz krānam 
nonāk stipri vēlāk, jo ūdens kustības ātrums ir mazāks, nekā tā 
spiediena izplatīšanās ātrums.

Kad runā par ātrumu, ar kādu elektriskā strāva plūst vadītājā, 
tad ar to saprot ātrumu, ar kādu vadītājā izplatās elektriskais 
lauks.
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Elektriskais signāls, ko pa vadiem sūtītu, piemēram, no Mas
kavas uz Vladivostoku (s = 8000 km), galamērķi sasniegtu 0,03se
kundēs.

I. Kāpēc parastajos apstākjos metāli ir eiektroncitrāli? 2. Kāpēc elek
tronu haotiskā kustība metālā neizraisa elektriskā lādiņa pārnešanu? 
3. Kas būtībā ir elektriskā strāva metālā? 4. Kas jarada metālā, lai 
izraisītu tajā elektronu virzītu kustību? 5. Kādu ātrumu patiesībā 
domā, runājot par ātrumu, ar kādu vadītājā plūst elektriskā strāva?

111. Elektriskā strāva elektrolītu šķīdumos

Pavisam citāds raksturs nekā metālos strāvai ir sāļu, skābju 
un sārmu ūdens šķīdumos, t. i., tādu vielu šķīdumos, kuras sauc 
par elektrolītiem. Aplūkosim šādu mēģinājumu.

Traukā ar destilētu ūdeni ieliek divus tīrus ogles stienīšus — 
divus elektrodus un, savienojot tos virknē ar elektrisko spuldzīti, 
ieslēdz strāvas avota ķēdē (239. zīm.). Starp elektrodiem ir elek
triskais lauks, bet spuldzīte nedeg, tātad ķēdē elektriskās strāvas 
nav. To var izskaidrot tādējādi, ka destilētā ūdenī nav brīvu lā
diņu — elektronu un jonu.

Tad ūdenī ielej nedaudz vara vitriola šķīduma. Spuldzīte tūlīt 
iedegas (240. zīm.), ķēdē ir radusies strāva. Tātad vara vitriola 
šķīdumā atrodas lādētas daļiņas. Kas ir šīs daļiņas, un kā tās ra
dušās šķīdumā? Vara vitriola kristāli, tāpat kā destilētais ūdens, 
nav strāvas vadītāji. Bet, vara vitriolam šķīstot ūdenī, tā mole
kulas iedarbojas ar šķīdinātāja molekulām un sadaļas daļiņās. Pie 
tam viena no daļiņām, kas izveidojas, sadaloties molekulai, ir uz
lādēta pozitīvi — tā pārvērtusies par pozitīvu jonu, bet otra da
ļiņa, kas uzlādēta negatīvi, — par negatīvu jonu.

Pozitīvie joni, kā zināms (105. §), ir daļiņas, kuras zaudēju
šas vienu vai vairākus elektronus, bet negatīvie joni ir daļiņas, 
kuram ir viens vai vairaki lieki elektroni.

Šķīdumā joni, tāpat, kā molekulas, kustas haotiski. Bet, ja 
trauku ar šķīdumu ievieto elektriskajā laukā, joni bez tam vēl sāk 
pārvietoties arī elektrisko speķu darbības virzienā. Pozitīvie joni 
sāk pārvietoties virziena uz elektrodu, kas savienots ar strāvas 
avota negatīvo polu. Šo elektrodu sauc par katodu. Virzienā uz 
elektrodu, kurš savienots ar strāvas avota pozitīvo polu un kuru 
sauc par anodu, pārvietojas negatīvie joni. Tādējādi elektrolitu
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šķīdumos rodas elektriskā strāva, kas ir pozitīvu un negatīvu 
jonu1 virzīta kustība. 241. zīmējumā shematiski attēlota jonu kus
tība elektrolīta šķīdumā. Sājā zīmējumā ar bultiņu E parādīts to 
elektriskā lauka spēku darbības virziens, kuri darbojas uz pozitī
vajiem lādiņiem, ar bultiņu k attēlota jonu kustība uz katodu, bet 
ar bultiņu a — jonu kustība uz anodu.

Pievērsīsim uzmanību tam, ka mēģinājumā ar vara vitriola 
šķīdumu pozitīvie vara joni, nokļūstot pie katoda, neitralizējas 
un neitrālu atomu veidā nogulsnējas uz šī elektroda. Uz katoda 
pakāpeniski veidojas tīra vara kārtiņa.

Strāvai plūstot caur citu elektrolītu šķīdumiem, uz elektrodiem 
nogulsnējas citas vielas. Šādu parādību izmanto tīru metālu (pie
mēram, vara, alumīnija u. c.) iegūšanai no šo metālu sāļu šķī
dumiem.

Uz šo parādību pamatojas arī metāla priekšmetu niķelēšana 
un hromēšana, lai tos pasargātu no korozijas (rūsas).

I. Kā var parādīt, ka destilētais līderis nevada elektrību? 2. Kā var 
paradīt, ka vara vitriola šķīdums ir elektrības vadītājs? 3. Kāpēc 
vara vitriola šķīdums vada elektrību? 4. Kā vara vitriola šķīdumā 
rodas joni? 5. Kāda ir jonu kustība šķīdumā, ja nav elektriskā lauka? 
6. Kas ir elektriskā strāva elektrolītos? 7. Kadas parādības novēro uz 
elektrodiem, kad elektrolītā plūst slrāva? Kur šis parādības izmanto?

1 No grieķu valodas vārda ion — ejošs.
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112. Elektriskās strāvas darbība

Mēs nevaram redzēt, ka pa metāla vadītāju pārvietojas elek
troni un elektrolītā — joni. Elektrisko strāvu ķēdē var konstatēt 
tikai pēc dažādām parādībām, kuras izraisa elektriskā strāva. 
Tādas parādības parasti sauc par strāvas darbību. Dažas no šīm 
parādībām viegli novērot mēģinājumā.

Elektriskās strāvas siltumdarbību var novērot, piemēram, pie
vienojot pie strāvas avota poliem dzelzs vai nikeiīna stiepli 
(242. zīm.). Stieple sasilst, sasilstot kļūst garāka un tāpēc ne
daudz ielīkst. Stieple var sakarst pat līdz sarkankvēlei. Elektris
kajās spuldzēs, piemēram, tievu volframa stiep līti strāva sakarsē 
līdz baltkvēlei.

Ja strāvas avota ķēdē stieples vietā ir sāls vai skābes šķīdums, 
t. i., šķidrums, kas vada strāvu, tad arī šis šķidrums sasilst.

Elektriskās strāvas ķīmiskā darbība jau aplūkota 111. para
grāfā.

243. zīmējumā parādīta iekārta strāvas magnētiskās darbības 
novērošanai. Sājā mēģinājumā vara stieple, kas pārklāta ar izolē
jošu materiālu, uztīta uz dzelzs naglas. Kad ķēde ir noslēgta, 
nagla kļūst par magnētu (magnetizējas) un pievelk nelielus 
dzelzs priekšmetus: nagliņas, dzelzs skaidiņas u. c. Kad tinumā 
vairs nav strāvas (ķēde pārtraukta), nagla atmagnetizējas.

Aplūkosim vēl mijiedarbību starp vadītāju, pa kuru plūst 
strāva, un magnētu.

244. zīmējumā attēlots neliels diegā pakārts rāmītis, uz kura 
uztīti daži tievas vara stieples vijumi. Tinuma gali pievienoti 
strāvas avota poliem. Tātad tinumā plūst elektriskā strāva.

Ja rāmīti novieto starp magnēta poliem, tad rāmītis pagriežas 
(245. zīm.). Sājā mēģinājumā novērojama strāvas mehāniskā 
darbība.

242. zīm.
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245. zīm. 246. zīm.

Spoles, pa kuru plūst strāva, un magnēta mijiedarbību iz
manto galvanometra uzbūvē. 246. zīmējumā a redzams skolas gal- 
vanometrs, bet 246. zīmējumā b — tā nosacītais apzīmējums shē
mās. Galvanometra rādītājs saistīts ar kustīgu spoli, kas atrodas 
magnētiskajā laukā. Kad pa spoli plūst strāva, rādītājs novirzās. 
Tātad pēc galvanometra var spriest par strāvu ķēdē. Jāpiebilst, ka 
no visiem aplūkotajiem strāvas darbības veidiem magnētiskā dar
bība novērojama vienmēr, — neatkarīgi no tā, vai strāvas vadītājs 
ir ciets, šķidrs vai gāzveida ķermenis.

?
I. Kā var novērot mēģinājumā strāvas siltumdarbību? 2. Ka var no
vērot mēģinājuma strāvās ķīmisko darbību? 3. Kur praktiski izmanto 
strāvas siltumdarbību un ķīmisko darbību? 4. Kādā mēģinājumā var 
demonstrēt strāvas magnētisko darbību? 5. Kuru no strāvas darbības 
veidiem izmanto galvanometra uzbūvē?
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113. Elektriskās strāvas virziens

Novērojot strāvas darbību vara vitriola šķīdumā, konstatējām 
( 1 1 1 . §), ka varš nogulsnējas tikai uz viena no elektrodiem — uz 
tā kurš savienots ar strāvas avota negatīvo polu.

Ja šajā mēģinājumā apmaina vietām vadus, kas pievienoti 
strāvas avota poliem (sk. 240. zīm.), tad varš izdalās uz otra 
elektroda, kurš tagad savienots ar strāvas avota negatīvo polu. 
Ja šajā ķēdē ieslēgts galvanometrs, tā rādītājs atvirzās no nulles 
iedaļas pretējā virzienā.

Sis mēģinājums rāda, ka elektriskajai strāvai, kad tā plūst pa 
vadiem, ir noteikts virziens. No strāvas virziena atkarīgi arī daži 
strāvas darbības veidi.

Kā zināms, elektriskā strāva ir lādētu daļiņu virzīta kustība 
vadītājā. Metāla vadītājos elektriskā strāva ir elektronu — ne
gatīvi lādētu daļiņu virzīta kustība. Elektrolītu šķīdumos elektriskā 
strāva ir pozitīvu un negatīvu jonu virzīta kustība.

Kuru lādēto daļiņu kustība elektriskajā laukā būtu jāpieņem 
par strāvas virzienu?

Tā ka vairumā gadījumu sastopamies ar elektrisko strāvu me
tālos, tad par strāvas virzienu ķēdē lietderīgi pieņemt elektronu 
kustības virzienu elektriskajā laukā, t. i., uzskatīt, ka strāva vērsta 
no strāvas avota negatīvā pola uz pozitīvo polu.

Taču jautājums par strāvas virzienu izvirzījās zinātnē jau tad, 
kad elektroni un joni vēl nebija atklāti. Tajā laikā pieņēma, ka vi
sos vadītājos var pārvietoties gan pozitīvie, gan ari negatīvie 
elektriskie lādiņi. Un tad par strāvas virzienu nosacīti pieņēma to 
virzienu, kādā pārvietojas (jeb varētu pārvietoties) vadītājā po
zitīvie lādiņi, t. i., virzienu no strāvas avota pozitīvā pola uz ne
gatīvo polu. Tāds pats strāvas virziens pieņemts arī tagad.

1
1. Kādas parādības norāda, ka elektriskajai strāvai ķēdē ir noteikts 
virziens? 2. Kuru lādēto daļiņu kustības virziens pieņemts par strā
vās virzienu vadītājā? 3. No kura strāvas avota pola un uz kuru 
ķēde pārvietojas elektroni?

114. Strāvas stiprums. Strāvas stipruma vienības

Elektriskās strāvas darbība, par kuru bija aprakstīts II2. pa
ragrāfā, var izpausties dažadi — stiprāk un vājāk. Mēģinājumi 
rāda, ka elektriskās strāvas intensitāte (darbības stipruma pa
kāpe) ir atkarīga no lādiņa, kas izplūst pa ķēdi l sekundē.
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Kad brīva lādēta daļiņa — elektrons metālā vai jons elektro
līta šķīdumā — pārvietojas pa ķēdi, tad kopā ar to tiek pārvietots 
arī lādiņš. Jo vairāk daļiņu pārvietojas no viena strāvas avota 
pola uz otru polu jeb vienkārši no viena ķēdes gala uz otru, jo 
lielāks ir kopējais lādiņš, ko pārnes daļiņas.

Elektriskais lādiņš, kas 1 sekundē izplūst caur vadītāja šķērs
griezumu, nosaka strāvas stiprumu ķēdē.

Lietojot izteicienus «strāvas stiprums», «stipra strāva», «vāja 
strāva», pareizi jāizprot šo teicienu jēga. Izteiciens «stipra strāva» 
nozīmē tikai to, ka pa ķēdi 1 sekundē izplūst liels elektriskais lā
diņš. Izteiciens «vāja strāva» nozīmē, ka pa ķēdi 1 sekundē iz
plūst mazs lādiņš.

Tātad var secināt, ka no strāvas stipruma ir atkarīga dažādu 
strāvas darbību intensitāte. Jo stiprāka strāva plūst ķēdē, jo in
tensīvāka tās darbība: vairāk sasilst vadītājs, lielāka vielas masa 
izdalās uz elektrodiem strāvas ķīmiskās darbības rezultātā, spēcī
gāka ir strāvas magnētiskā un mehāniskā darbība.

Ķēdē, kas sastāv no strāvas avota un vairākiem vadītājiem, 
kuri saslēgti tā, ka viena vadītāja beigu gals savienots ar otra 
vadītāja sākumu, strāvas stiprums visos ķēdes posmos ir vienāds. 
Tas ir tāpēc, ka caur jebkuru vadītāja šķērsgriezumu ķēdē 1 se
kundē izplūst vienāds lādiņš. Ja ķēdē plūst strāva, tad lādiņš 
vadītājos ķēdē nekur nesakrājas, līdzīgi tam, kā atsevišķās ūdens
vada daļās neuzkrājas ūdens, kad tas plūst pa ūdensvadu.

Strāvas stiprums ir fizikāls lielums. Tas raksturo elektrisko 
lādiņu, kas 1 sekundē izplūst caur vadītāja šķērsgriezumu.

Starptautiskajā mēru un svaru konferencē 1948. gadā tika no
lemts strāvas stipruma vienību definēt ar divu strāvas vadītāju 
mijiedarbību, pa kuriem plūst strāva. Vispirms iepazīsimies mēģi
nājumā ar šo parādību.
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Andrē Ampērs (1775—1836) —
Franču fiziķis un matemātiķis. Viņš 
radījis pirmo teoriju par elektrisko un 
magnētisko parādību sakaru. A. Am
pērs izvirzījis hipotēzi par magnē
tisma būtību, kā arī ieviesis fizikā jē
dzienu «elektriskā strāva».

247. zīmējumā attēloti divi lokani, taisni vadītāji, kas novietoti 
paralēli. Abi vadītāji pieslēgti strāvas avotam. Ja noslēdz ķēdi, 
pa vadītājiem plūst strāva. Tā rezultātā novērojama vadītāju mij
iedarbība. Vadītāji pievelkas vai atgrūžas atkarībā no strāvu vir
zieniem tajos.

Strāvas vadītāju mijiedarbības spēku var izmērīt. Šis spēks, 
kā rāda aprēķini un mēģinājumi, atkarīgs no vadītāju garuma, 
attāluma starp vadītājiem, vides, kurā vadītāji atrodas, un, pats 
svarīgākais, no vadītājos plūstošās strāvas stipruma. Ja visi nosa
cījumi, izņemot strāvas stiprumu, ir vienādi, tad, jo stiprāka 
strāva vadītājos, jo lielāks mijiedarbības spēks.

Iedomāsimies ļoti tievus un bezgalīgi garus paralēlus vadītā
jus. Attālums starp tiem 1 m, un tie atrodas vakuumā. Strāvas 
stiprums vadītājos ir vienāds.

Par strāvas stipruma vienību pieņem tādu strāvu, kurai plūs
tot pa paralēliem vadītājiem, kas atrodas vakuumā 1 m attālumā 
viens no otra, 1 m gari vadītāju nogriežņi savstarpēji iedarbojas 
ar 2-10—7 N (0,0000002 N) lielu spēku. Šo strāvas stipruma vie
nību sauc par ampēru (A), par godu franču zinātniekam A. A m- 
p ē r a m.

Praksē lieto arī strāvas stipruma vienības, kas atvasinātas no 
ampēra: miliampēru (mA) un mikroampēru (pA), bet tehnikā 
lieto vēl kiloampēru (kA).

I mA = 0,001 A; lpA = 0,000001 A; 1 kA = 1000 A.
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Aprēķināts, ka tad, ja strāvas stiprums 1 A, 1 sekundē caur va
dītāja šķērsgriezumu izplūst 6 - 1 0 18 elektronu, tātad elektrona lā
diņš ir ļoti mazs.

I. No kā ir atkarīga strāvas darbības intensitāte? 2. Ko sauc par
■Ķ strāvas stiprumu ķēdē? 3. Kā jāsaprot izteicieni «stipra strāva», 

«vāja strāva»? 4. Uz kādu parādību pamatojas strāvas stipruma vie
nības — ampēra definējums? Raksturojiet šo parādību! 5. Kā definē 
strāvas stipruma vienību — ampēru?

54. vingrinājums

1. Strāvas stiprums elektriskajā spuldzē ir 0,3 A. Cik elektronu 
izplūst caur spuldzes spirāli 5 minūtēs?

2. Akumulators līdz pilnīgai izlādei var dot 2 A stipru strāvu 
20 stundas. Cik lielu elektrisko lādiņu (izteikt elektronos) var uzkrāt 
šāds akumulators?

115. Ampērmetrs. Strāvas stipruma mērīšana

Strāvas stiprumu ķēdē mēra ar aparātiem, kurus sauc par 
ampērmetriem. Ampērmetrs, kura uzbūvē izmantota strāvas me
hāniskā darbība, ir jau aplūkotais ( 1 1 2 . §) galvanometrs, tikai tas 
piemērots strāvas stipruma mērīšanai. Ampērmetrs izveidots tā, 
lai tas, ieslēgts ķēdē, praktiski nemainītu strāvas stiprumu ķēdē.

248. zīmējumā a parādīts skolas ampērmetrs, kuru lieto mē
ģinājumos. 248. zīmējumā c — laboratorijas darbos lietojamais 
ampērmetrs, bet 8 . zīmējumā — tehniskais ampērmetrs. Uz am- 
pērmetra skalas parasti raksta burtu A, bet shēmās ampērmetru 
apzīmē ar riņķīti, kurā ieraksta burtu A (248. zīm. b).

Ampērmetra skalu graduē ampēros un ampēra da|ās. Gra- 
duēšanai parasti izmanto precīzu ampērmetru.

a c

248. zīm.
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249. zini.

Jebkurš ampērmetrs ir aprēķināts noteiktam maksimālam strā
vas stiprumam, kuru nedrīkst pārsniegt, jo tad aparātu var sa
bojāt.

Mērot strāvas stiprumu, ampērmetrs jāslēdz virknē ar to ķēdes 
daļu, kurā grib mērīt strāvu.

Ampērmetru ieslēdz ķēdē, izmantojot tā divas pieslēgspailes. 
Viena pieslēgspaile ir apzīmēta ar plusa zīmi ( +  ), bet otra — ar 
mīnusa zīmi ( —). Dažkārt mīnusa zīmi neuzrāda. Ar + apzīmētā 
spaile obligāti jāpieslēdz vadam, kas nāk no strāvas avota pozi
tīvā pola.

Mērot strāvas stiprumu, ampērmetru var ieslēgt jebkurā ķēdes 
vietā, ja ķēde sastāv no vairākiem virknē savienotiem vadītājiem. 
Strāvas stiprums visos šādas ķēdes punktos ir vienāds (114. §).

Ja ieslēdz vienu ampērmetru ķēdē pirms spuldzes, bet otru 
aiz tās, tad abi ampērmetri rada vienādu strāvas stiprumu 
(249. zīm.).

Strāvās stiprums ir ļoti svarīgs elektriskās ķēdes raksturlie
lums. Tiem, kas strādā ar elektriskajām ķēdēm, ir jāzina, ka cil
vēka organismam nekaitīga ir strāva, kuras stiprums nepārsniedz 
1 rnA. Ja strāvas stiprums ir lielāks nekā 100 mA, tad tā rada no
pietnus organisma bojājumus.

1. Kā sauc strāvas stipruma mēraparātu? 2. Kādās vienībās graduē
J  ampērmetra skalu? 3. Kā jāieslcdz ampērmetrs ķēdē?

2 3 6



5 5 . vingrinājums

1. Ieslēdzot ampērmetru ķēdē tā, kā parādīts 250. zīmējumā a, 
konstatēja, ka strāvas stiprums ir 0,5 A. Cik stipru strāvu rādīs am- 
pērmelrs, ja to ieslēgs tajā pašā ķēdē tā, kā tas parādīts 250. zīmē
jumā 6?

---
250. zīm.

2. Kā var pārbaudīt ampērmetra rādījumu pareizību, izmantojot 
otru precīzi pārbaudītu ampērmetru?

3. Aplūkojiet ampērmetrus, kas attēloti 248. un 249. zīmējumā! No
sakiet katra ampērmetra skalas icdajas vērtību! Kādu visstiprāko strāvu 
ar šiem ampērmelriem var mērīt? Pārzīmējiet ampērmetra skalu 
(248. zīm. a) burtnīcā un norādiet rādītāja stāvokli, ja strāvas stip
rums 0,3 un 1,5 A?

4. Dots precīzs ampērmelrs. Kā iespējams, izmantojot šo ampēr- 
melru, graduēt otru vēl negraduētu ampērmetru?

U z d e v u m s

Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «Elektrolīze».
2. «Elektrolīzes izmantošana tehnikā: vara rafinēšana, alumīnija 

ieguve, galvanostēģija, galvanoplastika, Jakobi atklājums».

116. Elektriskais spriegums

Noslēgtā ķēdē elektriskā strāva veic darbu: darbina dzinējus, 
sasilda elektriskās plītiņas, gludekļus un citas ierīces. Zinot strā
vas veikto darbu, var spriest par tās jaudu. Atcerēsimies, ka jauda 
ir vienāda ar darbu, ko padara 1 sekundē.

No kā ir atkarīga elektriskās strāvas jauda?
Jauda ir atkarīga no strāvas stipruma. Par to varēja pārlie

cināties, iepazīstoties ar dažādām strāvas darbībām (112. §). Kā 
redzējām, ja ķēdē plūst stiprāka strāva, tad intensīvāka ir tas 
darbība, lielāku darbu ta veic un tātad arī strāvas jauda ir lie
lāka. Strāvas jauda atkarīga vēl no cita fizikāla lieluma, kuru sauc 
par elektrisko spriegumu jeb vienkārši par spriegumu. Lai ieviestu 
šo lielumu, aplūkosim mēģinājumu.

2 3 7



251. zīm. 252. zīm.

251. zīmējumā attēlota elektriskā ķēde, kurā ieslēgta kabatas 
lukturīša spuldzīte un strāvas avots — akumulators. 252. zīmē
jumā parādīta cita ķēde. Tajā telpu apgaismošanai paredzētā 
spuldze pievienota apgaismošanas tiklam. Ampērmetri, kas ieslēgti 
šajās ķēdēs, rāda, ka strāvas stiprums abās ķēdēs ir vienāds. To
mēr spuldze, kas ieslēgta apgaismošanas tīklā (252. zīm.), dod 
vairāk gaismas un siltuma nekā kabatas lukturīša spuldzīte. Tā
tad vienādu strāvu gadījumā strāvas jauda šajās abās spuldzēs 
ir dažāda. Tas izskaidrojams ar to, ka spriegumi spuldzēs ir da
žādi. Spriegums spuldzē, kas ieslēgta pilsētas apgaismošanas 
tīklā, ir lielāks nekā spriegums kabatas lukturīša spuldzē.

Lielumu, kas vienāds ar jaudas un strāvas stipruma attiecību, 
sauc par elektrisko spriegumu.

Tādējādi, lai noteiktu spriegumu ķēdes posma galos, strāvas 
jauda jādala ar strāvas stiprumu.

Vaļējā ķēdē spriegums pastāv uz strāvas avota poliem. Ja 
strāvas avotu ieslēdz ķēdē, tad spriegums parādās atsevišķos pos
mos, tas rada ķēdē strāvu.

Kā jau zināms (107. §), elektriska strāva rodas tikai tajā ga
dījumā, kad vadītājā eksistē elektriskais lauks. Ja ir spriegums, 
tad skaidrs, ka pastāv arī elektriskais lauks. Ja nav sprieguma, 
tad nav elektriska lauka un strāvas šajā ķēdē.
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Elektrisko strāvu var salīdzināt ar ūdens plūšanu upēs un 
ūdenskritumos, bet spriegumu — ar ūdens līmeņu starpību. Eze
ros un dīķos, kur ūdens līmenis visur vienāds, ūdens neplūst. 
Līdzīgi tam, ja elektriskās ķēdes posma galos nav sprieguma, tad 
nav arī strāvas ķēdē.

^ \  1. Kā var parādīt mēģinājumā, ka strāvas jauda ķēdes posmā ir at-
S  karīga ne tikai no strāvas stipruma, bet arī no sprieguma? 2. Ko

sauc par spriegumu? 3. Kādam jābūt nosacījumam, lai ķēdē eksistētu 
elektriskā strāva?

117. Sprieguma vienības

Sprieguma vienība nosaukta par voltu (V) par godu itāliešu 
zinātniekam A. V o l t a m ,  kas izveidojis pirmo galvanisko ele
mentu.

Tā kā spriegums ir vienāds ar strāvas jaudas un stipruma 
attiecību, tad viens volts ir vienāds ar vienu vatu, kas dalīts ar 
vienu ampēru. īsāk to var uzrakstīt šādi:

1 volts
1 vats 

I ampērs ’ 1

1 W W
V==_ j e b l V = l — .

Prakse izmanto arī sprieguma vienības milivoltu (mV) un 
kilovoltu (kV).

1 mV = 0,001 V; lkV=1000 V.

12. tabula

Praksē biežāk sastopamie spriegumi (V)

Spriegums uz Voltas elementa poliem 1,1
Spriegums uz sausā-elementa poliem 1,5
Spriegums uz sārma akumulatora (viena ele- 1,25

menta) poliem
Spriegums uz skābes akumulatora (viena ele- 2,0

menta) poliem
Spriegums apgaismošanas tiklā 127 un 220
Spriegums clcktroparvades līnijā PSKP XXII kon- 500 000

grcsa Volgas HES—Maskava
Spriegums starp negaisa mākoņiem līdz

100 000 000
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Alesandro Volta (1745—1827) — itā
liešu fiziķis. Viņš ir viens no pamat
licējiem mācībai par elektrisko strāvu. 
A. Volta izveidojis pirmo galvanisko 
elementu.

Atšķirībā no strāvas spriegumu nesauc par stipru vai vāju, bet 
gan par augstu vai zemu. Augsts spriegums bīstams dzīvībai. Pie
ņemsim, ka spriegums starp augstsprieguma pārvades līnijas 
vienu vadu un zemi ir 100 000 V. Ja šo vadu kāds vadītājs savieno 
ar zemi, tad, plūstot 1 A stiprai strāvai, strāvas jauda būs 
100000 W. Tādu jaudu, piemēram, var attīstīt krava, kuras masa 
1000 kg, krītot no 10 m augstuma. Tāda krava var nodarīt lielus 
postījumus. Sis piemērs parāda, kādēļ augstspriegums ir ļoti bīs
tams.

Jābūt piesardzīgiem arī darbā ar daudz zemākiem spriegu
miem. Pat dažus desmitus voltu liels spriegums var būt bīstams.

Strādājot mitrās telpās, par nekaitīgu uzskata spriegumu līdz 
12 V, bet sausās telpās — līdz 36 V.

1. Ko pieņem par sprieguma vienību? 2. Kā sauc šo vienību? Kuram 
zinātniekam par godu dots šis nosaukums? 3. Cik liels ir apgaismo
šanas tīkla spriegums? 4. Cik liels spriegums ir uz sausā elementa un 
skābes akumulatora poliem? 5. Kādas sprieguma vienības bez voltiem 
vēl lieto praksē?

118. Voltmetrs. Sprieguma mērīšana

Sprieguma mērīšanai uz strāvās avota poliem un ķēdes posma 
galiem izmanto aparātus, kurus sauc par voltmetriem.

253. zīmējumā a parādīts voltmetrs, kuru skola izmanto mē
ģinājumos, 253. zīmējumā c parādīts laboratorijas darbos izman
tojamais voltmetrs, bet 8 . zīmējumā — tehniskais voltmetrs.
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253. zīm.

Daudzi voltmetri ārēji ļoti līdzīgi ampērmetriem. Lai volt- 
metru atšķirtu no pārējiem elektriskajiem mēraparātiem, to ap
zīmē ar burtu V. Shēmās voltmetru apzīmē ar riņķīti, kurā ierak
sta burtu V (253. zīm. b).

Voltmetra uzbūve, tāpat kā ampērmetra uzbūve, pamatojas uz 
strāvas mehānisko darbību.

Tāpat kā ampērmetram, arī voltmetram pie vienas spailes rak
sta plusa zīmi ( +  ). Šī spaile obligāti jāsavieno ar strāvas avota 
pozitīvo polu. Pretējā gadījumā aparāta rādītājs novirzīsies uz 
otru pusi, jo arī šeit izpaužas tas, ka strāvai ir noteikts virziens.

254. zīm. 255. zīmi
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Voltmetru ķēdē ieslēdz savādāk nekā ampērmetru. 254. zīmē
jumā a parādīta elektriskā ķēde, kurā ieslēgta elektriskā spuldzīte, 
ampērmetrs un voltmetrs. 254. zīmējumā b attēlota šīs ķēdes 
shēma. Ar ampērmetru šajā ķēdē mēra strāvas stiprumu spuldzītē, 
un tāpēc ampērmetrs slēgts virknē ar spuldzīti. Voltmetrs pa
rāda spriegumu uz spuldzītes spailēm. Tādēļ voltmetru slēdz ķēdē 
nevis virknē ar spuldzīti, bet tā, kā parādīts 254. zīmējumā. 
Voltmetra spailes pieslēdz tiem ķēdes punktiem, starp kuriem 
jāmēra spriegums. Tādu aparāta slēgumu sauc par paralēlslē- 
gumu. Vadītāju paralēlslēgums tiks apskatīts 126. paragrāfā. Ti
kai-jāpiebilst, ka atšķirībā no ampērmetra voltmetrs izveidots tā, 
ka caur to plūstošā strāva ir vāja salīdzinājumā ar strāvu ķēdē, 
tāpēc voltmetrs tikpat kā nemaina spriegumu starp punktiem, ku
riem tas pieslēgts.

Lai izmērītu spriegumu uz strāvas avota poliem, voltmetru 
slēdz tieši pie strāvas avota spailēm tā, kā parādīts 255. zīmē
jumā.

1. Kā sauc sprieguma mēraparātu? 2. Kā jāieslēdz voltmetrs, lai iz- 
ļ  mērītu spriegumu kādā ķēdes posmā? 3. Kā ar voltmetru var izmērīt 

spriegumu uz strāvas avota poliem?

56. vingrinājumi

1. Aplūkojiet voltmetra skalu (253. zīm. a)I Nosakiet tā ieda|as 
vērtību! Pārzīmējiet burtnīcā voltmetra skalu un uzzīmējiet rādītāja 
stāvokli, ja spriegums 1, 0,5 un 2,6 VI

2. Nosakiet 254. zīmējumā a attēlotā voltmetra ieda|as vērtību! 
Kādu spriegumu tas rāda?

3. Uzzīmējiet ķēdes shēmu, kas sastāv no akumulatora, spuldzes, 
slēdža, ampērmetra un voltmetra, gadījumam, kad ar voltmetru mēra 
spriegumu uz strāvas avota poliem!

119. Sakarība starp slrāvas stiprumu un spriegumu

Tāda strāvas darbība kā vadītāja sasilšana, magnētiskā un 
ķīmiskā darbība ir atkarīga no strāvas stipruma. Mainot strāvas 
stiprumu ķēdē, var regulēt šīs darbības. Bet, lai mainītu strāvu 
ķēdē, jāzina, no kā ir atkarīgs strāvas stiprums.

Kā zināms, elektriskā strāva ķēdē ir lādētu daļiņu virzīta kus
tība elektriskajā laukā. Jo spēcīgāka ir elektriskā lauka iedarbība 
uz šīm daļiņām, jo acīmredzot ir stiprāka arī strāva ķēdē.
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Elektriskā lauka darbību raksturo fizikāls lielums — spriegums 
(116. §). Tāpēc var pieņemt, ka strāvas stiprums ir atkarīgs no 
sprieguma. So sakarību var noteikt mēģinājumā.

256. zīmējumā a redzama elektriskā ķēde, kas sastāv no strā
vas avota — akumulatora, ampērmetra, nikelīna stieples spirā
les, slēdža un paralēli spirālei pievienota voltmetra. 256. zīmē
jumā b attēlota šīs ķēdes elektriskā shēma.

Noslēdz ķēdi un atzīmē ampērmetra un voltmetra rādījumus. 
Pēc tam pie pirmā akumulatora pievieno otru tādu pašu akumula
toru un no jauna noslēdz ķēdi. Spriegums uz spirāli palielinās 
divas reizes, un ampērmetrs rāda divas reizes stiprāku strāvu. Ja 
ķēdē saslēgti trīs akumulatori, tad spriegums uz spirāli palielinās 
trīs reizes. Tieši tik pat reižu palielinās arī strāvas stiprums.

Tādējādi mēģinājums rāda, — cik reižu palielinās vadītājam 
pieliktais spriegums, tikpat reižu palielinās strāvas stiprums va
dītājā. Citiem vārdiem sakot, strāvas stiprums vadītājā ir tieši 
proporcionāls spriegumam uz vadītāja galiem.
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257. zīmējumā attēlotais grafiks rāda strāvas stipruma atka
rību no sprieguma uz vadītāja galiem. Sājā grafikā nosacīti iz
raudzītā mērogā uz horizontālās ass atlikts spriegums voltos, bet 
uz vertikālās ass — atbilstošais strāvas stiprums ampēros.

1. Kāda ir sakarība starp strāvas stiprumu vadītājā un spriegumu uz 
vadītāja galiem? 2. Kā parādīt mēģinājumā sakarību starp strāvas 
stiprumu un spriegumu? 3. Kāds izskatās grafiks, kas attēlo strāvas 
stipruma atkarību no sprieguma?

57. vingrinājums

1. Spriegums uz ķēdes posma galiem ir 2 V, strāvas stiprums vadī
tājā 0.4 A. Cik lielam jābūt spriegumam uz tā paša posma galiem, 
lai strāvas stiprums būtu 0,8 A?

2. Strāvas stiprums vadītājā ir 0,5 A, ja spriegums uz vadītāja 
galiem 2 V. Cik stipra strāva būs vadītājā, ja spriegumu uz vadītāja 
galiem a) palielinās lidz 4 V un b) samazinās līdz 1 V?

120. Vadītāju elektriskā pretestība.
Pretestības vienības

Ja kāda strāvas avota elektriskajā ķēdē ieslēdz dažādus va
dītājus un ampērmetru, tad var konstatēt, ka ampērmetra rādī
jumi dažādiem vadītājiem ir dažādi, t. i., strāvas stiprums šajā 
ķēdē katram vadītājam ir cits. Tā, piemēram, ja ķēdē metāla 
stieplītes AB vietā ieslēdz tāda paša garuma un šķērsgriezuma 
nikelīna stieplīti CD, tad strāvas stiprums samazinās, bet, ja ķēdē 
ieslēdz vara stieplīti EF, strāvas stiprums ievērojami pieaug 
(258. zlm.).

258. zim.
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Voltmetrs, kas pēc kārtas pieslēgts šo vadītāju galiem, rāda 
vienādu spriegumu. Tātad strāvas stiprums ķēdē ir atkarīgs ne 
tikai no sprieguma, bet arī no ķēdē slēgto vadītāju īpašībām.

Strāvas stipruma atkarību no vadītāja īpašībām izskaidro tā
dējādi, ka dažādiem vadītājiem piemīt dažāda elektriskā pre
testība.

Kā iespējams izskaidrot pretestību? Ja elektronu kustība va
dītājā netiktu bremzēta, tad tie, uzsākuši virzītu kustību, inerces 
dēļ kustētos bezgalīgi ilgi bez elektriskā lauka iedarbības. Taču 
metāla kristālrežģī norisinās elektronu un režģa jonu mijiedar
bība. Tāpēc samazinās elektronu virzītās kustības ātrums un pa
stiprinās jonu haotiskā kustība. Tā rezultātā strāvas stiprums sa
mazinās, bet vadītāja temperatūra paaugstinās, — tātad strāvas 
enerģija pārvēršas vadītāja iekšējā enerģijā.

Vadītāja pretestība ir fizikāls lielums.
Par pretestības vienību pieņem tāda vadītāja pretestību, pa 

kuru plūst 1 ampēru stipra strāva, ja spriegums uz vadītāja ga
liem ir 1 volts.

So pretestības vienību sauc par omu (Q).

1 oms=
1 volts 

I ampērs
1 V V

Jeb 1 “ - t ā - ' - ā -

Prakse izmanto arī citas pretestības vienības, kas atvasinatas 
no oma. Tādas ir milioms (mQ), kilooms (kQ), megaoms (1WQ).

1 mQ = 0 , 0 0 1  Q; 1 kQ = 1 0 0 0  1 MQ = 1 0 0 0  0 0 0  Q.
I. Ka parādīt mēģinājumā, ka strāvas stiprums ķēdē ir atkarīgs no 
vadītāja īpašībām? 2. Ko pieņem par vadītāja pretestības vienību? 
Ka sauc šo vienību? 3. Kādas no oma atvasinātas pretestības vienī
bas lieto praksē?

58. vingrinājums
1. Spriegums uz akumulatora poliem ir 2 V, strāvas stiprums 

ķēdē 1 A. Cik liela ir ķēdes pretestība?
2. Strāvas stiprums elektriskas spuldzes kvēldiegā ir 0,5 A, ja 

spriegums uz kvēldiega galiem 1 V. Aprēķiniet kvēldiega pretestību!

121. Oma likums ķēdes posmam

Iepriekšējos paragrāfos apskatījām trīs lielumus, ar kuriem 
sastopamies jebkurā elektriskajā ķēdē. Tie ir strāvas stiprums, 
spriegums un pretestība. Šie lielumi ir saistīti savā starpā.
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119. paragrāfā noteicām sakarību starp strāvas stiprumu un 
spriegumu. Sājā paragrāfā, pamatojoties uz mēģinājumiem, tika 
parādīts, ka strāvas stiprums ķēdē ir tieši proporcionāls spriegu
mam uz vadītāja galiem jeb, citiem vārdiem sakot, uz ķēdes posma 
galiem, jo vadītājs ir elektriskās ķēdes da|a (posms).

Aprakstītajos mēģinājumos vadītāja (ķēdes posma) pretes
tība nemainījās, mainījās tikai spriegums uz vadītāja galiem. Tā
pēc var teikt, ka strāvas stiprums ķēdē ir tieši proporcionāls 
spriegumam uz vadītāja galiem, ja vadītāja pretestība nemainās.

Lai atbildētu uz jautājumu, kā strāvas stiprums ķēdē ir at
karīgs no pretestības, veiksim mēģinājumu.

259. zīmējumā parādīta elektriskā ķēde, kurā strāvas avots 
ir akumulators. Šajā ķēdē pēc kārtas ieslēdz vadītājus, kuriem 
ir dažāda pretestība. Mēģinājuma laikā spriegums uz vadītāja 
galiem ir nemainīgs. To var secināt pēc voltmetra rādījumiem. 
Strāvas stiprumu ķēdē mēra ar ampērmetru.

fabulā doti mēģinājumu rezultāti, kas iegūti, izmantojot trīs 
dažādus vadītājus.

Nr. 
p. k.

Spriegums uz vadītāja 
galiem 
' (V)

Vadītāja
pretestība

(Q)

Strāvas stiprums 
ķēdē 
(A)

1. 2 1 2
2. 2 2 1
3. 2 4 0.5
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Georgs Oms (1787—1854) — vācu 
fiziķis. Viņš teorētiski atklājis un 
eksperimentāli pierādījis likumu par 
sakarību starp strāvas stiprumu, sprie
gumu un pretestību.

Pirmajā mēģinājumā vadītāja pretestība ir I Q un strāvas 
stiprums ķēdē 2 A. Otrajā mēģinājumā vadītāja pretestība ir 
2 Q, t. i., divas reizes lielāka. Tāpēc divas reizes mazāks ir strā
vas stiprums ķēdē. Visbeidzot, trešajā gadījumā ķēdes pretes
tība ir palielinājusies četras reizes. Tikpat reižu ir samazinājies 
strāvas stiprums. Jāpiebilst, ka spriegums uz vadītāju galiem 
visos trijos mēģinājumos ir vienāds, t. i., 2 V. 260. zīmējumā at
tēlotais grafiks rāda sakarību starp strāvas stiprumu un vadī
tāja pretestību, ja spriegums uz vadītāja galiem ir konstants. 
Sājā grafikā uz horizontālās ass nosacītā mērogā atlikta vadī
tāju pretestība omos, bet uz vertikālās ass — strāvas stiprums 
ampēros.

No mēģinājumos iegūtajiem rezultātiem var secināt: ja sprie
gumi uz vadītāju galiem ir vienādi, tad strāvas stiprums ir ap
griezti proporcionāls vadītāju pretestībai.

Sakarību starp strāvas stiprumu, spriegumu uz vadītāja ga
liem un ķēdes posma pretestību sauc par Oma likumu. Likums 
nosaukts vācu zinātnieka G. O m a  vārdā, kurš to atklāja 
1827. gadā.

Oma likums: strāvas stiprums ķēdes posmā ir tieši proporcionāls 
spriegumam uz posma galiem un apgriezti proporcionāls tā pretes
tībai.

Strāvas stiprums = -S- r -̂—pretestība
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Izmantojot pieņemtos apzīmējumus: U — spriegums, I — strā
vās stiprums, R — pretestība, Oma likumu var uzrakstīt šādi:

1= ■

Oma likums ir viens no fizikas pamatlikumiem.
1. p i e m ē r s .  Aprēķināt strāvas stiprumu elektriskajā spul

dzē, ja tīkla spriegums 220 V, bet spuldzes kvēldiega pretestība 
440 Q.

U = 220 V 
R = 440Q

7 — ?

U
Pēc Oma likuma /= - 5 -;H

220 V 
440 Q

= 0,5 A.

2. p i e m ē r s .  Strāvas stiprums elektriskās plītiņas spirālē 
ir 5 A, spirāles pretestība 44 Q. Noteikt spirālei pielikto sprie
gumu.

/ =  5 A 
R = 44Q

U - ?

U
Pec Oma likuma /= - 7 7 , no kurienes 

R
U—1R\

t /=5  A • 44 £ 2  = 220 A • Q =  220 V.

3. p i e m e r s. Aprēķināt ķēdes posma pretestību, ja spriegums 
uz tā galiem 4,5 V, bet strāvas stiprums ķēdē 0,3 A.

U=4,5 V 

7 = 0,3 A

R — 7

U
Pec Oma likuma /= - 5 -, no kurienes

«4
R- 4,5 V 

"0,3 A 15 Q.

?
1. Par kadu triju elektrisko lielumu sakarību runā Oma likumā?
2. Kā formulē Oma likumu? 3. Kā matemātiski izsaka Oma likumu? 
4. Kā var izteikt spriegumu uz ķēdes posma galiem ar strāvās stip
rumu un posma pretestību? 5. Kā var izteikt ķēdes pretestību ar 
spriegumu un strāvās stiprumu?
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t. Spriegums uz elektriska gludekļa spailēm ir 220 V, sildelemenla 
pretestība 50 Q. Aprēķiniet strāvas stiprumu ķēdē!

2. Strāvas stiprums elektriskās spuldzes kvēldiegā ir 0,7 A, pre
testība 310 ft. Cik lielam jābūt spriegumam, lai spuldze degtu?

3. Cik liela ir voltmetra pretestība, ja tas aprēķināts 150 V 
spriegumam, bet strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt 0,01 A?

4. Izmantojot tabulas datus, attēlojiet grafiski strāvas stipruma 
atkarību no pretestības, ja spriegums ir 10 V (nemainīgs)! Uz hori
zontālās ass izraudzītā mērogā atlieciet pretestību, bet uz vertikālās 
ass — strāvas stiprumu!

59. vingrinājums

R (S) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/  (A) 10 5 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,2 1 1 1

5. Nosakiet vadītāja pretestību pēc grafika, kas dois 257, zīmē
jumā!

6. 261. zīmējumā doti grafiki, kas rada sakarību starp strāvas 
stiprumu un spriegumu divos vadītājos A un B. Kuram no šiem va
dītājiem ir lielāka pretestība? Nosakiet katra vadītāja pretestību!

122. Vadītāja pretestības aprēķināšana, 
īpatnējā pretestība

Zinot elektriskās pretestības cēloni, var secināt, ka pretes
tība ir atkarīga no vadītāja izmēriem (garuma, resnuma) un ma
teriāla, no kura izgatavots vadītājs. Mēģinājums apstiprina šo 
secinājumu.

2G2. zīmējumā parādīta šāda mēģinājuma iekārta. Strāvas 
avota (akumulatora) ķēdē pēc kārtas ieslēdz dažādus vadītājus, 
piemēram;



262. zīm.

vienāda resnuma, bet dažada garuma nikelīna vadītājus; 
vienāda garuma, bet dažāda resnuma nikelīna vadītājus (tiem 

dažādi šķērsgriezuma laukumi);
vienāda garuma un resnuma nikelīna un nihroma vadītājus. 
Strāvas stiprumu ķēdē mēra ar ampērmetru, bet spriegumu — 

ar voltmetru.
Zinot spriegumu uz vadītāja galiem un strāvas stiprumu va

dītājā, pēc Oma likuma var aprēķināt katra vadītāja pretestību.
Sakarību starp vadītāja pretestību, tā izmēriem un materiālu, 

no kura izgatavots vadītājs, pirmais atklājis vācu fiziķis G. Oms. 
Viņš konstatēja, ka pretestība ir tieši proporcionāla vadītāja garu
mam, apgriezti proporcionāla vadītāja šķērsgriezuma laukumam un ir 
atkarīga no vadītāja materiāla.

Pretestību, kāda ir 1 m garam vadītājam ar šķērsgriezuma 
laukumu 1 m2, sauc par īpatnējo pretestību.

Izraudzīsimies šādus apzīmējumus: p — īpatnējā pretestība,
I — vadītāja garums un S — vadītāja šķērsgriezuma laukums. 
Tad vadītāja pretestību R var izteikt šādi:

No šīs formulas var noteikt īpatnējas pretestības vienību:

R vienība S vienība
p vienība =  - / vienība

Ta kā R vienība ir 1 Q, S vienība ir 1 m2, l vienība ir 1 m, tad
- i , ... . . 1 O-  1 m 2īpatnējas pretestības vienība i r ---- j-p—  =  1 O-m.
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Ņemot vērā, ka praktiski vaditāja šķērsgriezuma laukums ir 
neliels, tad to izdevīgāk izteikt kvadrātmilimetros. Tādā gadī

jumā īpatnējās pretestības vienība ir 1 •
So vienību izmantosim arī turpmāk.
13. tabulā dotas dažu vielu īpatnējās pretestības 20°C tempe

ratūrā. (Temperatūra ir norādīta tāpēc, ka vadītāja pretestība 
mainās atkarībā no temperatūras.)

13. tabula
Dažu vielu īpatnējā elektriskā pretestība

ß  ■ mm2

(ja temperatūra /==20°C)

Sudrabs 0,016 Nikelīns (sakausējums) 0,40
Varš 0,017 Manganīns 0,43
Zelts 0,024 Konstantāns 0.50
Alumīnijs 0,028 Dzīvsudrabs 0,96
Volframs 0,055 Nihroms (sakausējums) 1.1
Dzelzs 0,10 Fehrals 1,3
Svins 0,21 Hromels „ 1,5

Grafīts 13

No visiem metāliem vismazākā īpatnējā pretestība ir sudrabam 
un varam. Tātad sudrabs un varš ir labākie elektrības vadītāji.

Izveidojot elektriskās ķēdes, praksē galvenokārt izmanto vara, 
alumīnija un dzelzs vadus.

1. Kāda sakarība ir starp vadītāja pretestību, tā garumu un šķērs
griezuma laukumu? 2. Kā parādīt mēģinājumā vadītāja pretestības 
atkarību no tā garuma, šķērsgriezuma laukuma un materiāla? 3. Ko 
sauc par vadītāja īpatnējo pretestību? 4. Pēc kādas formulas aprēķina 
vadītāju pretestību? 5. Kādās vienībās mēra vadītāja īpatnējo pretes
tību? 6. Kuriem no 13. tabulā dotajiem metāliem ir vismazākā īpatnējā 
pretestība? 7. No kāda materiāla izgatavo vadus?

123. Vadītāja pretestības, strāvas stipruma 
un sprieguma aprēķināšanas piemēri

1 . p i e m ē r s .  Aprēķināt vara stieples pretestību, ja stieples 
garums 1 0 0  m un šķērsgriezuma laukums 2  mm2.
/ = 1 0 0  m
S = 2 mm2

p =  0,017
Q mm2 

m
R —  7

Vara īpatnējā pretestība atrodama 13. ta
bulā

R =  0,017
Q • mm2 

m
1 0 0  m
2  mm2

=  0,85 Q
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2 . p i e m ē r s .  Aprēķināt strāvas stiprumu ķēdē, ja spriegums 
uz nikellna stiepies galiem ir 127 V. Stieples garums 120 m un 
šķērsgriezuma laukums 0,5 mm2.

/ =  1 2 0  m 
S - 0,5 mm2 

£/=127 V

P =  0,4
Q • mm2  

m

Strāvās stiprumu var noteikt pēc Oma 
likuma formulas

Nezināmo pretestību var noteikt pec for
mulas

(2)

Ievietojot
iegūst

lielumu skaitliskās vērtības formulas

R = 0,4
Q • mm2 1 2 0  m „ _
---------- - - r -----— = 96 šžm 0,5 mm2

(2)

127 V 
96 Q

«1,3 A.

un ( 1 ),

3. p i e m ē r s .  Aprēķināt spriegumu uz akumulatora poliem, 
kura ķēdē ieslēgta 8  m gara manganīna stieple ar šķērsgriezuma 
laukumu 0,8 mm2, ja strāvas stiprums ķēdē 0,3 A.

l =  8 m 
S = 0 , 8  min2 

/ = 0,3 A

p =  0,43
Q - mm2  

m
U — ?

Spriegums uz akumulatora poliem vienāds 
ar spriegumu uz stieples galiem un to var 
noteikt pēc Oma likuma formulas U — IR.

Nezināmo pretestību nosaka pēc for
mulas

Tādējādi

Ievietojot lielumu skaitliskās vērtības formulā, iegūst

£/ = 0,3 A-0,43
Q • mm2  

m
8  m

0,8 mm2
1,3 V.
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1. Viena vada garums 20 cm, otra — 1,6 m. Šķērsgriezuma lau
kums un materiāls abiem vadiem vienāds. Kuram vadam lielāka pre
testība un cik reižu lielāka?

2. Aprēķiniet dzīvsudraba stabiņa garumu, ja tā šķērsgriezuma 
laukums 1,0 mm2 un pretestība 1 Q!

3. Cik reižu alumīnija vada pretestība ir lielāka par tāda paša 
garuma un šķērsgriezuma laukuma vara vada pretestību?

4. Cik liels spriegums jāpieliek vara vadītāja galiem, kura pre
testība 20 Q, lai iegūtu 3 A stipru strāvu? Aprēķiniet vadītāja ga
rumu, ja tā šķērsgriezuma laukums 0,1 mm2!

124. Reostati

Praksē bieži vien jāmaina strāvas stiprums ķēdē — gan jāpa
lielina, gan jāsamazina. Tā, piemēram, mainot strāvas stiprumu 
radiouztvērēja ska|runī vai radiotranslācijas skaļruni, var regu
lēt skaņas stiprumu. Mainot strāvas stiprumu šujmašīnas elek- 
trodzinējā, var regulēt tā griešanās ātrumu.

Daudzos gadījumos strāvas stipruma regulēšanai ķēdē iz
manto speciālas ierīces — reostatus.

Vienkāršākais reostats var būt tāda materiāla stieple, kuram 
ir liela īpatnējā pretestība, piemēram, nikelīna vai nihroma stieple. 
Tādu stiepli var ieslēgt strāvas avota ķēdē virknē ar ampēr- 
metru, izmantojot kontaktus A un C (263. zīm.). Pārbīdot kustīgo 
kontaktu C, var samazināt vai palielināt ķēdē ieslēgtā posma AC 
garumu. Līdz ar to mainīsies ķēdes pretestība un tātad arī strāvas 
stiprums ķēdē.

Praksē lietojamos reostatus izveido daudz ērtākus un kompak
tākus. Sim nolūkam izmanto stiepli ar lielu īpatnējo pretestību. 
Viens tāda veida reostats parādīts 264. zīmējumā a, bet 264. zī
mējumā b parādīts tā attēlojums shēmās. Sājā reostatā nikelīna

60. vingrinfijums

263. zīm.
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stieple uztīta uz keramikas cilindra. Stieple pārklāta ar izolāciju, 
kuru veido plāna dzelzs oksīda kārtiņa. Tāpēc stieples vijumi ir 
izolēti cits no cita. Virs tinuma novietots metāla stienis, pa kuru 
var pārvietot slīdkontaktu. Slīdkontakta kontakti piespiesti pie 
tinuma vijumiem. Beržoties gar reostata vijumiem, slīdkontakts 
pieskaršanās vietās notīra dzelzs oksīda kārtiņu. Elektriskā strāva 
ķēdē plūst no stieples vijumiem uz slīdkontaktu, bet caur slīdkon
taktu uz stieni, kura galā ir spaile. Izmantojot šo spaili, kā arī 
spaili, kura piestiprināta pie reostata korpusa un kurai pievienots 
tinuma viens gals, reostatu ieslēdz ķēdē.

Pārvietojot slīdkontaktu pa stieni, var palielināt vai samazi
nāt ķēdē ieslēgtā reostata pretestību.

Katrs reostats aprēķināts noteiktai pretestībai un vislielākā! 
pieļaujamai strāvai. So strāvu nedrīkst pārsniegt, jo tad reostata 
tinums sakarst un var pārdegt. Uz reostata ir norādīta reostata 
pretestība un vislielākais pieļaujamais strāvas stiprums.

I. Izmantojot 264. zīmējumu a, paskaidrojiet, kā izveidots slīdkon
takta reostats! Kā šo reostatu var ieslēgt ķēdē? 2. Kāpēc reostatiem 
izmanto stiepli, kurai ir liela īpatnējā pretestība? 3. Kādu lielumu 
pieļaujamās vērtības norāda uz reostata? 4. Kā reostatu attēlo elektris
kajās shēmās?

61. vingrinājums

1. 265. zīmējumā attēlots reostats, ar kuru var mainīt ķēdes pre
testību nevis pakāpeniski, bet lēcieniem. Apskatiet zīmējumu un ap
rakstiet, kā darbojas reostats!

2. Reostata (265. zīm.) katras spirāles pretestība ir 3 £i. Cik 
liela būs ķēdes pretestība, ja pārslēgs atrodas zīmējumā attēlotajā 
stāvoklī? Kā jānovieto pārslēgs, lai ar šo reostatu palielinātu ķēdes 
pretestību vēl par 18 Q?

b
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3. Ķēdē ieslēgta elektriskā spuldze un slīd- 
kontakta reostats. Uzzīmējiet burtnīcā šādas 
ķēdes shēmu! Kā jāpārvieto reostata slīdkon- 
takts, lai spuldze degtu spilgtāk?

4. No nikelina stieples, kuras šķērsgrie
zuma laukums 3 mm2, jāizgatavo reostats ar 
pretestību 20 Q. Cik gara stieple vajadzīga 
šim nolūkam?

265. zīm.

125. Vadītāju virknes slēgums

Elektriskās ķēdes parasti sastāv nevis no viena vadītāja (vai 
elektriskās strāvas patērētāja), bet no vairākiem dažādiem vadī
tājiem. Sie vadītāji savā starpā var būt dažādi saslēgti. Zinot 
katra vadītāja pretestību un vadītāju slēguma veidu var aprē
ķināt slēguma kopējo pretestību.

266. zīmējumā a parādīts divu elektrisko spuldžu virknes slē
gums, bet 266. zīmējumā b — šī slēguma shēma. Ja izslēdz vienu 
spuldzi, ķēde tiek pārtraukta un otra spuldze nodziest.

—® -----(£)—

— hM P ------
b
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Virknes slēgums jau aplūkots iepriekšējos paragrāfos. Tā, 
piemēram, virknes slēgumu veido akumulators, spuldzīte, divi 
ampērmetri un slēdzis 249. zīmējumā attēlotajā shēmā.

Kā zināms, vadītāju virknes slēgumā strāvas stiprums visos 
ķēdes posmos ir vienāds (115. §).

Noskaidrosim, cik liela ir virknē saslēgtu vadītāju pretestība.
Savienojot vadītājus virknē, it kā tiek palielināts vadītāja ga

rums. Tāpēc ķēdes pretestība kļūst lielāka par katra atsevišķa 
vadītāja pretestību.

Mēģinājumu un aprēķinu rezultātā ir konstatēts, ka vadītāju 
virknes slēgumā ķēdes kopējā pretestība ir vienāda ar visu ķēdē 
ieslēgto vadītāju (vai atsevišķu ķēdes posmu) pretestību summu.

R = Rj + R2

Spriegumu uz atsevišķu ķēdes posmu galiem aprēķina, izman
tojot Oma likumu. Tādējādi

U\=IRy\ U2 = IR2.

No šīm izteiksmēm var secināt, ka spriegums ir lielāks uz tā 
vadītāja galiem, kuram ir lielāka pretestība, jo strāvas stiprums 
visos vadītājos vienāds.

Virknes slēgumā kopējais spriegums ķēdē vai spriegums uz 
strāvas avota spailēm ir vienāds ar atsevišķu ķēdes posmu sprie
gumu summu, t. i.,

u=u, + u2

P i e m ē r s .  Ķēde sastāv no diviem virknē saslēgtiem vadītā
jiem, kuru pretestības Ri=2  Q un R2 = 3 Q. Strāvas stiprums ķēdē 
1 A. Aprēķināt ķēdes pretestību, spriegumu uz katru vadītāju un 
kopējo ķēdes spriegumu.
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Vadītāju virknes slēgumā strāvas stiprums 
ir viens un tas pats un tas ir vienāds ar 
strāvas stiprumu ķēdē. Tātad

W s = / .
Kopējā ķēdes pretestība

R = R\ +-/?2J

R — 2 Q + 3 Q =  5Q.

Pēc Oma likuma aprēķina spriegumu uz katru vadītāju:

U i= //? ,; U\ — \ A-2 Q =  2 V;

U2=IR2; Uļ—l A -30  = 3 V.

Kopējais spriegums ķēdē

U ^U i  + Ua jeb U=IR\ 
t / = 2 V + 3V =  5V jeb t / = l A- 5 Q =  5V.

fii =  2Q 
= 3 Q 

/ = 1  A 
/? — ? 
t/i — ?
U2 — ? 
U — ?

?
1. Kādu vadītāju slēgumu sauc par virknes slēgumu? Uzzīmējiet 
shēmu! 2. Kurš elektriskais lielums ir vienāds visiem virknē saslēg
tajiem vadītājiem? 3. Kā aprēķināt ķēdes kopējo pretestību, žinot at
sevišķo vadītāju pretestības, ja šie vadītāji veido virknes slēgumu? 
4. Kā noteikt ķēdes posma kopējo spriegumu, ja tas sastāv no diviem 
virknē saslēgtiem vadītājiem un zināms spriegums uz katra no va
dītājiem?

62. vingrinājums

1. Ķēde sastāv no diviem virknē saslēgtiem vadītājiem, kuru pre
testības ir 4 un 6 fi. Strāvas stiprums ķēdē 0,2 A. Aprēķiniet sprie
gumu uz katra vadītāja un kopējo spriegumu!

2. Elektrovilcieniem izmanto 1200 V spriegumu. Kā var izman
tot vagonu apgaismošanai spuldzes, ja katra spuldze paredzēta 
220 V spriegumam. Uzzīmējiet spuldžu slēguma shēmu!

3. Divas vienādas spuldzes, kas aprēķinātas 127 V spriegumam, 
savienotas virknē un ieslēgtas elektriskajā tīklā. Tīkla spriegums 
127 V. Cik liels spriegums būs katrā spuldzē?

126. Vadītāju paralēlslēgums

Praksē lieto vēl citādu vadītāju slēgumu, kuru sauc par para- 
lēlslēgumu. Par šo slēgumu tika minēts jau 118. paragrāfā. 
267. zīmējumā a parādīts divu elektrisko spuldžu paralēlslēgums.
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bet 267. zīmējumā b attēlota šī slēguma shēma. Ja šajā ķēdē iz
slēdz vienu spuldzi, tad otra spuldze turpina kvēlot.

Vadītāju paralēlslēgumā visiem vadītājiem viens gals pievie
nots ķēdes punktā A, bet otrs gals — punktā B (267. zīm. b). 
Tāpēc spriegums uz visu paralēli savienoto vadītāju galiem ir 
viens un tas pats. 267. zīmējumā a attēlotās spuldzes kvēlo, pa
stāvot vienam un tam pašam spriegumam.

Elektriskā strāva /  punktā B (267. zīm. b) sazarojas divās 
daļās un strāvas stiprumi atsevišķos zaros ir / t un / 2 . Pēc tam 
šīs strāvas atkal saplūst kopā punktā A, līdzīgi tam, kā 268. zī
mējumā attēlotā ūdens plūsma upē sadalās pa diviem kanāliem 
un pēc tam saplūst kopā.

Protams,

t ' h  + h

t. i., strāvas stiprums nesazarotajā ķēdes da|ā ir vienāds ar pa- 
ralēlslēguma atsevišķos vadītājos plūstošo strāvu stiprumu 
summu.

I

k|W

/
I
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Vadītāju paralēlslēgumā it kā palielinās vadītāja šķērsgrie
zuma laukums. Tāpēc ķēdes kopējā pretestība samazinās un kļūst 
mazāka par atsevišķo ķēdē ieslēgto vadītāju pretestību. Tā, pie
mēram, no divām vienādām spuldzēm sastāvošas ķēdes 
(267. zīm. a) pretestība ir divas reizes mazāka nekā vienas spul
dzes pretestība, t. i.,

Ķēdes posmu, kas sastāv no n paralēli saslēgtiem vadītājiem, 
kuru pretestības ir vienādas, var aplūkot kā vienu vadītāju, kura 
šķērsgriezuma laukums ir n reizes lielāks nekā tāda paša garuma 
viena vadītāja šķērsgriezuma laukums. Tikpat reižu mazāka būs 
arī šī posma pretestība, t. i.,

Nedaudz grūtāk aprēķināt tādas ķēdes pretestību, kas sastāv 
no vairākiem vadītājiem, kuru pretestības ir dažādas. Šādā ga
dījumā jāsaskaita nevis vadītāju pretestības, bet gan to apgrieztie 
lielumi.

1. p i e m ē r s .  Aprēķināt ķēdes posma kopējo pretestību, ja 
apgaismošanas tīklā paralēli saslēgtas četras spuldzes. Katras 
spuldzes pretestība 1 2 0  Q.

2. p i e m e r s .  Aprēķināt ķedes posma pretestību, ja tas sa
stāv no diviem paralēli savienotiem vadītājiem, kuru pretestības 
Ri = 3Q un # 2  =  6 Q .

n

-L_-_L + _L  
R  R i R2

R i = 3Q 
7?2 =  6 Q

1 3
R R~i + R2 ’ R 3Q +  6 Q 6 £i

R — ?

17*

R = ~ ;  R = 2Q.O
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269. zīm.

Vienā un tajā pašā elektriskajā ķēdē paralēli var ieslēgt vis
dažādākos elektriskās enerģijas patērētājus. 269. zīmējumā pa
rādīts elektrisko spuldžu, sildierīču un elektrodzinēju paralēl- 
slēgums.

Dotajā tīklā drīkst ieslēgt paralēli patērētājus, kas paredzēti 
vienam un tam pašam spriegumam — tīkla spriegumam.

Apgaismošanai un mājsaimniecības ierīcēm izmanto divējādus 
spriegumus — 127 un 220 V. Tāpēc kvēlspuldzes un dažādas elek
triskās mājsaimniecības ierīces izgatavo 127 un 220 V sprie
gumam.

Praksē bieži izmanto vadītāju jaukto savienojumu (virknes 
slēgumu kopā ar paralēlslēgumu).

1. Kādu vadītāju savienojumu sauc par paralēlslēgumu? Attēlojiet 
to shēmāl 2. Kurš elektriskais lielums ir vienāds visiem paralēli sa
vienotiem vadītājiem? 3. Kā izteikt strāvas stiprumu nesazarotajā 
ķēdes daļā, ja zināmi strāvas stiprumi sazarojuma atsevišķos zaros?
4. Cik reižu ķēdes posma pretestība ir mazāka par atsevišķa vadītāja 
pretestību, ja ķēde sastāv no diviem vienādiem paralēli savienotiem 
vadītājiem? 5. Kā ieslēdz tīklā elektriskās spuldzes un mājsaimniecī
bas ierīces? 6. Kādus spriegumus izmanto apgaismošanai un māj
saimniecības vajadzībām?

63. vingrinijums

1. Divi vadītāji, kuru pretestības 10 un 15 Q, saslēgti paralēli. 
Aprēķiniet šo vadītāju paralēlslēguma pretestību!

2. Divi vadītāji, kuru pretestības 4 un 8 £i, savienoti paralēli. 
Spriegums uz vadītājiem ir 4 V. Aprēķiniet strāvas stiprumu katra 
vadītājā un kopējā ķēdēt

U z d e v u m s

Izmantojot Oma likumu ķēdes posmam un atbilstošos secināju
mus, pierādiet, ka pretestību R ķēdes posmam, kas sastāv no diviem
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paralēli savienotiem vadītājiem ar pretestībām Rt un R2, var aprēķi
nāt pēc formulas

1 l 1 r>r2
— = — — + --------je b  R = ----------------  .
R /?, Ri R,+Ri

Elektriskas strāvās darbs un jauda

127. Elektriskās strāvas jauda

Apgūstot sprieguma jēdzienu, izmantojām jēdzienu elektriskās 
strāvas jauda (116. §). Tagad noskaidrosim, pēc kādas formulas 
var aprēķināt elektriskās strāvas jaudu. Atcerēsimies, ka sprie
gums uz ķēdes posma galiem ir vienāds ar jaudas un strāvas 
stipruma attiecību. To īsāk var uzrakstīt šādi:

kur U — spriegums, P — jauda un / — strāvas stiprums. No šīs 
formulas viegli iegūt formulu elektriskās strāvas jaudas aprēķi
nāšanai. Tādējādi

P = U I

Elektriskās strāvas jauda ir vienāda ar sprieguma un strāvas 
stipruma reizinājumu.

Kā zināms, jaudas vienība ir vats. Pēc elektriskās strāvas 
jaudas formulas vatu var izteikt, izmantojot voltu un ampēru. 
Tādējādi

I vats= l volts X 1 apmērs jeb 1 W=1 V*1 A=1 V>A.

Praksē izmanto no vata atvasinātas jaudas vienības: hekto- 
vatu (hW), kilovatu (kW) un megavatu (MW).

1 hW = 100 W; 1 k\V = 1000 W; 1 MW= 1 000 000 W.

14. tabulā dota dažu elektriskās strāvas avotu un patērētāju 
jauda.
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14. tabula
Dažādu elektrisko iekārtu jaudas (kW)

Kabatas lukturīša spuldzīte 0,001
Parastā kvēlspuldze 0,015... 0,2
Elektriskais gludeklis 0,3
Elektriskā plītiņa 0,6
Spuldzes Kremļa torņa zvaigznēs 5
Virpas dzinējs 0 ,5 ... 15
Elektrolokomotīves dzinējs 4000
Lielā Oktobra 50. gadadienas Bratskas HES 

hidroģenerators
250 000

Turboģenerators 50 000 . . .  1 200 000

Elektriskās strāvas jaudu var izmērīt ar voltmetru un ampēr- 
metru. 254. zīmējumā parādīts, kā jāieslēdz ampērmetrs un volt- 
metrs, lai izmērītu strāvas jaudu spuldzē. Lai aprēķinātu nezi
nāmo jaudu, jāreizina aparātu uzrādītās strāvas un sprieguma 
vērtības.

Ir arī speciāli mēraparāti — vatmetri, kuri tieši uzrāda elek
triskās strāvas jaudu ķēdē.

1. Ko sauc par jaudu? 2. Kā var aprēķināt jaudu? 3. Kā var izteikt 
elektriskās strāvas jaudu ar spriegumu un strāvas stiprumu? 4. Ko 
pieņem par jaudas vienību? 5. Kā izsakāma jaudas vienība ar sprie
guma un strāvas stipruma vienībām? 6. Kādas jaudas vienības lieto 
praksē?

<4. vingrinājums

1. Ķēdē ar 127 V spriegumu ieslēgta elektriskā spuldze, kurai 
cauri plūst 0,6 A stipra strāva. Aprēķiniet strāvas jaudu spuldzē!

2. Elektriskā plītiņa izgatavota 220 V spriegumam un 3 A stiprai 
strāvai. Aprēķiniet strāvas jaudu elektriskajā plītiņā!

3. Dzīvok|a apgaismošanas tīklā, kura spriegums ir 220 V, 
ieslēgtā elektriskā spuldze aprēķināta 15 W jaudai un elektriskā plī
tiņa — 600 W jaudai. Nosakiet strāvas stiprumu vados, kas savieno 
patērētājus ar strāvas avotu!

128. Elektriskās strāvas darbs

Elektriskās strāvas patērētāju, piemēram, spuldžu, elektrisko 
plītiņu, elektrodzinēju lietošanas instrukcijā parasti ir norādīta 
to patērējamās strāvas jauda. Zinot jaudu, var vienkārši aprēķi
nāt strāvas darbu kādā noteiktā laika periodā.
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Atcerēsimies, ka jauda ir vienāda ar darbu, kas paveikts 
1 sekundē, t. i.,

No šejienes

A = Pt

Sajās formulās ar burtu A ir apzīmēts darbs, ar burtu P — jauda 
un ar i — laiks.

Izsakot jaudu vatos, bet laiku sekundēs, iegūst darbu džoulos. 
Tātad

1 džouls =  1 vats X 1 sekunde jeb t J =  1 W-s.

Praksē strāvas darbu vienkāršāk izteikt nevis džoulos, bet ci
tās vienībās: vatstundās (W-h), hektovatstundās (hW h) un ki
lovatstundās (k\Vh).

1 W.h=3600 J;

1 hW«h= 100 W-h = 360 000 J;

1 kW*h= 1000 W*h = 3 600 000 J.

Zinot, kādai jaudai aprēķināts patērētājs un cik ilgi tas dar
bojas, var aprēķināt strāvas darbu.

1. p i e m ē r s .  Elektriskā spuldze aprēķināta strāvai, kuras 
jauda 100 W. Katru dienu spuldze deg 6  stundas. Aprēķināt strā
vas darbu vienā mēnesī (30 dienās).

P=100W  A = Pt\
/ =  6  h • 30 = 180 h A = 100 W -180 h=  18000 W-h= 18 kW-h.

A — ?

Elektriskās strāvas darbu var izteikt, izmantojot arī sprie
gumu U, strāvas stiprumu /  un laiku t. Ja formulā A = Pt ievieto 
strāvas jaudu P=UI,  tad

A = UIt

t. i., elektriskas strāvās darbu ķēdes posma aprēķina, reizinot
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spriegumu uz posma galiem ar strāvas stiprumu un laiku, kurā 
darbs tiek veikts. No tā izriet, ka

1 džouls=l volts X 1 ampērs X 1 sekunde 

1 J =  1 V* A-s.
Tātad, lai izmērītu elektriskās strāvas darbu, nepieciešamas 

trīs ierīces: voltmetrs, ampērmetrs un pulkstenis. Praksē elek
triskās strāvas darbu mēra ar speciālām ierīcēm — skaitītā
jiem. Skaitītāja uzbūvē it kā apvienotas visas trīs minētās 
ierīces. Elektroenerģijas skaitītājus var redzēt gandrīz katrā dzī
voklī.

2. p i e m ē r s .  Cik lielu darbu 1 stundā veic elektrodzinējs, 
ja strāvas stiprums elektrodzinēja ķēdē ir 5 A un spriegums uz 
tā spailēm 220 V? Elektrodzinēja lietderības koeficients 80% •

t = 1 h =  3 600 s 
/ =  5 A 
=  220 V

rļ = 80 % = 0 , 8

A i - ?

Strāvas veiktais pilnais darbs A = UIt. 
Elektrodzinēja veiktais lietderīgais darbs 
Ai, kas vienāds ar strāvas lietderīgo darbu, 
ir 80% no pilnā strāvas darba:

A, = 0,8A jeb Ai=0,8UIt.
A< = 0,8-220 V-5 A-3600 s ~ 3 200000 J = 3,2 -106 J = 3,2- !03 kJ.

1. Kāds lielums parasti ir uzrādīts strāvas uztvērēju un patērētāju 
j  lietošanas instrukcijās? 2. Kā var izteikt strāvas darbu ar jaudu un 

laiku? 3. Kādas strāvas darba vienības izmanto praksē? 4. Kā var ap
rēķināt strāvas darbu, ja zināms spriegums, strāvas stiprums un laiks?

65. vingrinājums

1. Elektriskā gludekļa jauda ir 0,6 kW. Aprēķiniet darbu, ko 
elektriskā strāva 1,5 stundās veic gludeklī! Aprēķiniet patērēto ener
ģiju!

2. Dzīvoklī ir divas spuldzes —  katra paredzēta 60 W jaudai 
un divas spuldzes, kuras paredzētas 40 W jaudai. Katru spuldzi dar
bina 3 stundas diennaktī. Aprēķiniet enerģijas izmaksu mēnesī 
(30 dienās), ja tarifs ir 4 kap. par 1 kW ■ h!

3. Cik lielu darbu 30 minūtēs veic elektriskā strāva elektrodzi- 
nējā, ja strāvas stiprums ķēdē 0,5 A  un spriegums uz elektrodzinēja 
spailēm 12 V ? Aprēķiniet patērēto enerģiju šajā gadījumā!

4. Aprēķiniet darbu, ko elektriskā strāva 5 minūtēs veic kabatas 
lukturīša spuldzītē, ja spriegums spuldzītē 3,5 V un strāvas stip
rums 0,25 A!
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5. Kādas enerģijas pārvērtības norisinās noslēgtā ķēdē, kurā 
ieslēgta spuldze, bet strāvas avots ir akumulators?

U z d e v u m s

Noskaidrojiet, kāda ir jūsu dzīvoklī esošo elektrisko ierīču jauda 
un kāds ir to aptuvenais darba laiks nedē|ā! Aprēķiniet šo Ierīču pa
tērētās elektroenerģijas izmaksu nedēja!

129. Elektriskās strāvas siltumdarblba.
Džoula— Lenca likums

Elektriskā strāva sasilda vadītāju. Šī parādība visiem zināma. 
Tā izskaidrojama ar to, ka brīvie elektroni metālos vai joni elektro
lītu šķīdumos, pārvietojoties elektriskā lauka iedarbībā, savstarpēji 
iedarbojas ar vadītāja vielas molekulām vai atomiem un atdod 
tiem savu enerģiju.

Mēģinājumi rāda, ka nekustīgos metāliskos vadītājos visa 
elektriskās strāvas darba procesā vadītājs tikai sasilst, t. i., pa
lielinās vadītāja iekšējā enerģija. Bet ķermeņa iekšējās enerģi
jas maiņas mērs ir izdalītais siltuma daudzums. Tātad vadītājā 
izdalītais siltuma daudzums ir vienāds ar strāvas darbu.

Kā zināms, strāvas darbu var aprēķināt pēc formulas

A — Vit.

Apzīmēsim siltuma daudzumu ar Q. Saskaņā ar iepriekš teikto
var rakstīt Q — A
jeb

Q - U I \

Izmantojot Oma likumu, siltuma daudzumu, kas 
posmā, pa kuru plūst strāva, var izteikt ar strāvas 
des posma pretestību un laiku.

Zinot, ka U = ]R, iegūst
Q = IRlt,

t. i.,

izdalās ķēdes 
stiprumu, ķe-

Q - I 2Rt
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Džeims Džouls (1818—1889) — an
gļu fiziķis. Viņš eksperimentāli pierā
dījis enerģijas nezūdamības likumu. 
Dž. Džouls neatkarīgi no krievu fiziķa 
E. Lenca konstatējis likumu par elek
triskās strāvas siltumdarbību. Viņš 
aprēķinājis gāzes molekulu kustības 
ātrumu un konstatējis šā ātruma at
karību no temperatūras.

Siltuma daudzums, kas izdalās vadītājā, ja pa to plūst elektris
kā strāva, ir tieši proporcionāls strāvas stipruma kvadrātam, vadītāja 
pretestībai un laikam.

Pamatojoties uz mēģinājumiem, šo secinājumu neatkarīgi 
viens no otra ieguva angļu zinātnieks Dž. D ž o u l s  un krievu 
zinātnieks E. L e n č s .  Tāpēc iepriekš formulēto secinājumu sauc 
par Džoula—Lenca likumu.

1. Kāpēc vadītājs sasilst, ja pa to plūst elektriskā strāva? 2. Pēc 
kādas formulas var aprēķināt siltuma daudzumu, kas izdalās vadī
tājā, pa kuru plūst strāva? 3. Kā, izmantojot Oma likumu, siltuma 
daudzumu, kas izdalās vadītājā, pa kuru plūst strāva, var izteikt ar 
vadītāja pretestību, laiku un strāvas stiprumu? 4. Kā formulē 
Džoula—Lenca likumu?

66. vingrinijums

1. Cik daudz siltuma 30 minūtēs izdalās stieples spirālē, ja tās 
pretestība ir 20 Q un pa to plūst 5 A stipra strāva?

2. Kāpēc vadus savienojuma vietās nevis vienkārši savērpj, bet 
gan salodē? Atbildi pamatojiet!

3. Ja sildierīci izņem no ūdens, neatslēdzot to no elektriskā 
tīkla, sildierīce ātri pārdeg. Ar ko tas izskaidrojams?

4. Strāvas avota ķēdē virknē ieslēgti trīs vienāda šķērsgriezuma 
laukuma un vienāda garuma vadītāji — vara, tērauda un nikelīna 
vadītājs. Kurš vaditajs vairak sakarsīs? Atbildi pamatojiet un, ja 
iespējams, pārbaudiet skolā mēģinājumā!
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Emīls Lenčs (1804—1865) — krievu 
fiziķis. Viens no elektrotehnikas pa
matlicējiem. Viņš atklājis likumu, pēc 
kura nosaka indukcijas strāvas vir
zienu, kā arī likumu par strāvas sil- 
tumdarbību.

130. Kvēlspuldze. Elektriskās sildierīces

Mūsdienu kvēlspuldžu galvenā sastāvdaļa ir tievas volframa 
stieples spirāle. Volframs ir grūti kūstošs metāls, un tā kušanas 
temperatūra ir 3387 °C. Volframa spirāle kvēlspuldzē sakarst līdz 
3000°C. Šādā temperatūrā volframa spirāle sakarst līdz balt
kvēlei un spīd ar spožu gaismu. Spirāli ievieto stikla balonā, no 
kura pēc tam ar sūkni izsūknē gaisu, lai spirāle nepārdegtu. Taču 
vakuumā volframs ātri iztvaiko, spirāle kļūst tievāka un ari sa
mērā ātri pārdeg. Lai samazinātu volframa iztvaikošanu, mūs
dienu kvēlspuldzes piepilda ar inertu gāzi slāpekli, dažreiz ar 
kriptonu vai argonu. Gāzes molekulas kavē volframa molekulu 
izkļūšanu no kvēldiega, t. i., kavē sakarsētā kvēldiega sairšanu.

270. zīmējumā attēlota ar gāzi pildīta kvēlspuldze. Spirāles 
1 gali piemetināti pie divām stieplēm, kuras iet caur balona 2 
stikla stienīti un pielodētas pie kvēlspuldzes cokola 3 metāla da
ļām. Viena stieple pielodēta pie skrūves vītnes, bet otra — pie 
cokola pamatnes, kas izolēta no vītnes.

Lai kvēlspuldzi ieslēgtu tīklā, to ieskrūvē patronā. Patronas 
iekšpusē ir kontaktatspere 5, kas pieskaras kvēlspuldzes cokola 
pamatnei, un skrūves vitne 4, kura notur spuldzi. Kontaktatsperei 
un patronas skrūves vītnei ir spailes, pie kurām pievieno tīkla 
vadus.

Rūpniecībā izgatavo kvēlspuldzes 220 un 127 V (apgaismoša
nas tīklam), 50 V (dzelzceļa vagoniem), 12 un 6  V (automašī
nām), 3,5 un 2,5 V (kabatas lukturīšiem) spriegumiem.
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Dzīvokļos izmanto vairākas spuldzes, un visas tās ieslēdz elek
triskajā tīklā paralēli.

Kvēlspuldzes elektriskajai apgaismošanai pirmie izveidoja 
krievu inženieris A. L o d i g i n s un amerikāņu izgudrotājs 
T. E d i s o n s.

Strāvas siltumdarbību izmanto dažādās sildierīcēs un sild- 
iekārtās. Mājsaimniecībā plaši izmanto elektriskās plītiņas, glu
dekļus, tējkannas un vārītājus. Rūpniecībā strāvas siltumdarbību 
izmanto speciālu tērauda šķirņu un daudzu citu metālu kausē
šanā, elektrometināšanā. Lauksaimniecībā ar elektrisko strāvu 
apsilda siltumnīcas, lopbarības sutinātājus, inkubatorus, kā arī 
kaltē graudus, sagatavo lopbarību.

Ikvienas elektriskās sildierīces galvenā sastāvdaļa ir sildele- 
ments. Sildelements ir vadītājs ar lielu īpatnējo pretestību, kurš 
nesabrūkot spēj izturēt arī augstu temperatūru (1000... 1200°C). 
Visbiežāk izmanto niķeļa, dzelzs, hroma un mangāna sakausē
jumu, kas pazīstams ar nosaukumu «nihroms». Nihroma īpatnējā

pretestība p= 1,1 ^  ll̂ m ir apmēram 70 reizes lielāka par vara
īpatnējo pretestību. Nihroma lielās īpatnējās pretestības dēļ no 
tā iespējams izgatavot ērti lietojamus maza izmēra sildelementus.

Sildelementā stieples vai lentas veida vadītājs uztīts uz kar
stumizturīga materiāla, piemēram, uz vizlas vai keramikas plāk
snītes. Elektriskā gludekļa sildelements redzams 271. zīmējumā.

270. zim. 271. zim. 272. zim.
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Parastā kvēlspuldze un Kremļa 
zvaigznes kvēlspuldze, kura pa
redzēta 5 kW jaudai.

Dažāda veida kvēlspuldzes.
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Sājā sildelementā strāva sakarsē nihroma lentu, bet no lentas 
sakarst gludekļa apakšējā daļa. Elektriskā plītiņa parādīta 
272. zīmējumā.

1. Kā izveidota mūsdienu kvēlspuldze? 2. No kāda metāla izgatavo 
■ļ spuldžu kvēldiegus? 3. Kāpēc mūsdienu kvēlspuldžu balonus piepilda 

ar inertām gāzēm? 4. Kā izveidota patrona, ar kuras palīdzību kvēl
spuldzi ieslēdz tīklā? 5. Kādiem spriegumiem aprēķinātas kvēlspul
dzes, kuras ražo mūsu rūpniecībā? 6. Nosauciet pirmos izgudrotājus, 
kas izveidoja kvēlspuldzes elektriskajai apgaismošanai! 7. Miniet pie
mērus par strāvas siltumdarbības izmantošanu! 8. Kā izveidots elek
trisko sildierīču sildelements? 9. Kādas īpašības nepieciešamas mate
riālam, no kura izgatavo sildelementu spirāles un lentas? 10. Nosau
ciet materiālus, kuriem piemīt sildelementu izgatavošanai nepiecieša
mās īpašības!

U z d e v u m s

Sagatavojiet referātu par šādiem tematiem!
1. «Elektriskās apgaismošanas attīstības vēsture».
2. «Strāvas siltumdarbības izmantošana siltumnīcās un inkuba

toros».
3. «Elektriskās enerģijas izmantošana tērauda un alumīnija kau

sēšanā».

131. īsslēgums. Drošinātāji

Elektriskās ķēdes vienmēr ir aprēķinātas noteiktam maksimā
lam strāvas stiprumam. Ja kaut kādu iemeslu dēļ strāvas stip
rums ķēdē kļūst lielāks par pieļaujamo, tad vadi var stipri sakarst 
un izolācija, kas pārklāj vadus, aizdegties.

Strāvas stiprums tīklā var ievērojami palielināties tad, ja 
vienlaikus ieslēdz lielas jaudas patērētājus, piemēram, elektriskās 
plītiņas, vai arī, ja rodas tā saucamais īsslēgums. Par īsslēgumu 
sauc ķēdes posma galu savienošanu ar vadītāju, kura pretestība 
ir ļoti maza salīdzinājumā ar ķēdes posma pretestību. īsslēgums 
var rasties, piemēram, ja labo vadītāju, kad pa to plūst strāva 
(273. zīm.), vai arī, nejauši saskaroties atkailinātiem vadiem.

Tā kā īsslēguma gadījumā ķēdes pretestība ir niecīga, ķēdē 
rodas ļoti stipra strāva, kura var sakarsēt vadus un izraisīt 
ugunsgrēku. Lai no tā izvairītos, ķēdē ieslēdz drošinātājus.

Drošinātāju uzdevums ir tūlīt atvienot līniju, ja strāvas stip
rums pārsniedz pieļaujamo normu. Apskatīsim dzīvokļa elektro
tīklā lietojamo drošinātāju uzbūvi.
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Jebkura drošinātāja galvenā sastāvdaļa ir svina stieple 5 
(274. zlm.), kas atrodas porcelāna turētāja T iekšienē. Turētājam 
ir skrūves vītne V un centrālais kontakts K. Vītni un centrālo 
kontaktu savieno svina stieple. Turētāju ieskrūvē patronā, kura 
ievietota porcelāna kārbā.

Tādējādi svina stieple ir kopējās ķēdes daļa. Svina stieples 
resnums aprēķināts tā, ka stieple iztur noteikta stipruma strāvu, 
piemēram, 5, 1 0  A utt. Ja strāvas stiprums pārsniedz pieļaujamo 
vērtību, tad svina stieple izkūst un ķēde tiek pārtraukta.



Drošinātājus ar kūstošiem vadītājiem sauc par kūstošiem dro
šinātājiem.

Drošinātājus novieto uz speciāla dēļa, kurš atrodas tur, kur 
vadi tiek ievadīti dzīvoklī. Katrā vadā virknē ieslēdz atsevišķu 
drošinātāju (275. zīrn.). (Tagad plaši lieto automātiskos droši
nātājus.)

276. zīmējumā parādīts kūstošais drošinātājs, kuru lieto ra
diouztvērējos. Pa stikla caurulītes asi nostiepts tievs vadītājs, 
bet caurulītes galos ir metāla uzgāji. Caurulīti ievieto īpašā turē
tājā.

I. Kas var notikt ar vadu, ja strāvas stiprums taja pārsniedz pie-
■Ķ ļaujamo normu? 2. Kāpēc strāvas stiprums ķēdē var ievērojami pa

lielināties? 3. Kas ir īsslēgums? 4. Kāpēc īsslēguma gadījuma strāvas 
stiprums var kļūt |oti liels? 5. Kādam nolūkam izmanto drošinātājus, 
kurus ieslēdz tiklā? 6. Kā izveidots visparastākais dzīvokļu elektro
tīkla lietojamais drošinātājs?

Elektromagnētiskas paradības

132. Magnētiskais lauks

Pētot elektrizētu ķermeņu mijiedarbību, konstatēja, ka telpā 
ap elektriskiem lādiņiem pastāv elektriskais lauks. Elektriskā 
lauka iedarbībā notiek lādētu daļiņu kustība (rodas elektriskā 
strāva): elektronu kustība metālos un jonu kustība elektrolītu 
šķīdumos ( 1 1 0 . un 1 1 1 . §).

1 1 2 . paragrāfa bija aprakstītas dažādas parādības, kas novē
rojamas ķēdē, ja pa to plūst elektriskā strāva: siltuma parādības, 
ķīmiskās un magnētiskās parādības. Magnētiskās parādības, kā 
jau bija norādīts, pastāv vienmēr, kad plūst elektriskā strāva. 
Svarīgākā magnētiskā parādība, uz kuru tika noradīts jau 114. pa- 
ragrafa, ir mijiedarbības spēku rašanās starp vadītājiem, ja pa 
tiem plūst elektriskā strāva. Tādus spēkus sauc par magnētiska
jiem spēkiem.

Turpmāk, pētot magnētiskas parādības, izmantosim magnēt- 
adatu, kura, ka zināms, ir kompasa galvenā sastāvdaļa. Magnēt- 
adatai ir divi poli — ziemeļpols un dienvidpols. Līniju, kura sa
vieno magnētadatas galus (polus), sauc par magnētadatas asi.
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Tagad apskatīsim mēģinājumu, kas pa
rāda elektriskās strāvas un magnētadatas 
mijiedarbību. Šo mijiedarbību pirmais kon
statēja dāņu zinātnieks H. E r s t e d s  
1820. gadā. Sim mēģinājumam bija liela no
zīme elektrisko parādību pētīšanā.

Ja vadītāju, kas ieslēgts strāvas avota 
ķēdē, novieto virs magnētadatas ass 
(277. zīm.), tad, saslēdzot ķēdi, magnētadata 
novirzās no sava sākotnējā stāvokļa (zīmē
jumā parādīts ar pārtrauktu līniju). Izslē
dzot strāvu ķēdē, magnētadata atgriežas sā
kotnējā stāvoklī. Tas nozīmē, ka notiek strā
vas un magnētadatas mijiedarbība.

Kā var izskaidrot Ersteda mēģinājumu?
Ap elektrizētu ķermeni eksistē elektris

kais lauks (101. §). Divu elektrizētu ķermeņu 
mijiedarbība ir izskaidrojama ar viena elektrizēta ķermeņa elek
triskā lauka iedarbību uz otra elektrizētā ķermeņa elektrisko 
lauku.

Pamatojoties uz Ersteda mēģinājumu, zinātnieki izteica domu, 
ka telpā ap vadītāju, pa kuru plūst strāva, eksistē magnētiskais 
lauks. Šis lauks tad arī darbojas uz magnētadatu, novirzot to.

Magnētiskais lauks pastāv visur tur, kur ir elektriskā strāva, 
t. i., kur ir elektriskie lādiņi, kas kustas. Elektriskā strāva un 
magnētiskais lauks nav atdalāmi viens no otra.

Tādējādi telpā ap nekustīgiem lādiņiem ir tikai elektriskais 
lauks. Turpretim, ja lādiņi kustas, t. i., ja ir elektriskā strāva, tad 
pastāv kā elektriskais, tā arī magnētiskais lauks.

Tā kā magnētiskais lauks parādās ap vadītāju, kad pa to sāk 
plūst elektriskā strāva, tad jāuzskata, ka strāva ir magnētiskā 
lauka avots. Šādā nozīmē jāsaprot jēdzieni «strāvas magnētiskais 
lauks» jeb «strāvas radītais magnētiskais lauks».

1. Kādas parādības novērojamas ķēdē, kurā plūst elektriskā strāva?
2. Kādas magnētiskās parādības jums ir zināmas? 3. Kāds ir Ersteda 
mēģinājums? 4. Kāda sakarība pastāv starp elektrisko strāvu un 
magnētisko lauku?



133. Taisnvirzlena strāvas magnētiskais lauks.
Magnētiskās līnijas

To, ka ap elektrisko strāvu pastāv magnētiskais lauks, var 
noteikt ar dažādiem paņēmieniem. Viens no tādiem paņēmieniem 
ir dzelzs skaidiņu izmantošana.

Dzelzs skaidiņas magnētiskajā laukā magnetizējas un kļūst 
par mazām magnētadatiņām. Katras šis adatiņas ass magnētis
kajā laukā nostājas magnētiskā lauka spēku darbības virzienā.

278. zīmējumā parādīta magnētiskā lauka aina taisnvirziena 
vadītājam, pa kuru plūst strāva. Lai šādu ainu iegūtu, taisnu 
vadītāju izdur cauri kartonam. Uz kartona plānā kārtā uzkaisa 
dzelzs skaidiņas, ieslēdz strāvu un skaidiņas viegli sakrata. Strā
vas magnētiskā lauka iedarbībā dzelzs skaidiņas izvietojas ap 
vadītāju nevis haotiski, bet pa koncentriskiem riņķiem.

Līnijas, kuru virzienā magnētiskajā laukā nostājas mazu 
inagnētadatiņu asis, sauc par magnētiskā lauka magnētiskajām 
līnijām.

Dzelzs skaidiņu izveidotās virknītes magnētiskajā laukā pa
rāda magnētiskā lauka magnētisko līniju veidu.

Strāvas magnētiskā lauka magnētiskās līnijas ir noslēgtas 
līknes, kas aptver vadītāju.

Magnētisko lauku ērti attēlot grafiski, izmantojot magnētiskās 
līnijas. Tā kā magnētiskais lauks eksistē visos tās telpas punktos, 
kas aptver vadītāju, pa kuru plūst strāva, tad caur jebkuru pun
ktu var novilkt magnētisko līniju, bet tikai tā, lai tā aptvertu 
vadītāju, pa kuru plūst strāva.

279. zīmējumā a parādīts magnētadatu 
izvietojums ap vadītāju, kurā plūst strāva. 
(Vadītājs novietots perpendikulāri zīmējuma

a
279. zim.
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plaknei, strāva plūst virzienā projām no mums; nosacītais apzī
mējums — riņķitis ar krustiņu). So magnētadatu asis nostājas 
taisnvirziena strāvas lauka magnētisko līniju virzienā. Ja maina 
strāvas,virzienu šajā vadītajā, visas magnētadatas pagriežas par 
180" (279. zīm. b\ strāva plūst virzienā uz mums; nosacītais apzī
mējums — riņķītis ar punktu). No šī mēģinājuma var secināt, ka 
magnētiskā lauka magnētisko līniju virziens ir saistīts ar strāvas 
virzienu vadītājā.

1. Kāpēc magnētiskā lauka pētīšanai var izmantot dzelzs skaidiņas?
X  2. Ka novietojas dzelzs skaidiņas taisnvirziena strāvas magnētiskajā 

laukā? 3. Ko sauc par magnētiskā lauka magnētisko līniju? 4. Kāpēc 
ieviests jēdziens magnētiskā lauka magnētiskā līnija? 5. Kā parādīt 
mēģinājumā, ka magnētisko līniju virziens ir saistīts ar strāvas vir
zienu?

134. Magnētiskais lauks spolei, pa kuru plūst strāva

Praksē lielāka nozīme ir magnētiskajam laukam, kas rodas 
spolē, pa kuru plūst strāva.

Kartona (vai stikla) gabalā izveido divās rindās caurumus 
un izver caur tiem vadu, kā parādīts 280. zīmējumā. Tā iegūst 
spoli.

Ieslēdz spolē strāvu, un uz kartona uzkaisa dzelzs skaidiņas, 
kuras sakārtojas spolē plūstošās strāvas magnētiskā lauka mag
nētisko līniju virzienā.

Ja spoles garums ievērojami pārsniedz vijumu diametru, tad 
tādas spoles iekšienē pastāv magnētiskais lauks, kura magnētis
kās līnijas ir savstarpēji paralēlas (280. zīm.). Spoles galos mag
nētiskās līnijas izklīst un noslēdzas ārpus spoles.

Ja spoli, pa kuru plūst strāva, iekar tievos un lokanos garos 
vadītājos, tad spole nostājas tāpat kā nostājas kompasa magnēt- 
adata. Spoles viens gals būs vērsts uz ziemeļiem, bet otrs — uz 
dienvidiem. Tādējādi spolei, pa kuru plūst strāva, tāpat kā mag- 
nētadatai ir divi magnētiskie poli — ziemeļpols un dienvidpols 
(281. zīm.). Sos polus var noteikt, tuvinot tiem magnētadatu.

Lai mainītu spoles magnētiskos polus, jāmaina strāvas vir
ziens spolē.

282. zīmējumā redzama spole, kas sastāv no liela skaita vi
jumu, kuri uztīti u,z koka karkasa. Kad spolē plūst strāvā, dzelzs 
skaidiņas pievelkas pie spoles magnētiskajiem poliem. Ja strāvu 
spolē pārtrauc, skaidiņas atkrīt no spoles.
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Strāvas v irz iens

Magnētisko līniju 
virziens

280. zīm.

Dienvidi Ziemeli

281. zīm. 282. zīm.

1. Kā mēģinājumā var iegūt magnētiskā lauka ainu spolei, pa kuru 
plūst strāva? 2. Kāds ir magnētiska lauka magnētisko līniju izvieto
jums spolei, pa kuru plūst strāva? 3. Kādā virzienā nostājas spole, 
pa kuru plūst strāva, ja spole iekārta garos, tievos vadītājos? Kāda 
šeit ir līdzība ar magnētadatu? 4. Kas jādara, lai pārmainītu spoles 
magnētiskos polus uz pretējiem poliem? 5. Kāda strāvas darbība pa
rādīta 282. zīmējuma?

135. Elektromagnēti un to lietošana

Magnētiskā lauka iedarbību spolei, pa kuru plūst strāva, var 
pastiprināt, ja spolē ievieto dzelzs serdi. Apskatīsim šo parādību 
sīkāk.

283. zīmējumā paradīta ķēdes shēma. Ķēde sastāv no strāvas 
avota, spoles, reostata un slēdža. Spoles tuvumā nolikta magnēt- 
adata. Kad spolē ieslēdz strāvu, magnētadata pagriežas par kādu



noteiktu leņķi. Ja magnētadatu noliek tālāk no spoles, tad, plūsļ 
tot spolē tāda paša stipruma strāvai, magnētadata pagriežas pan 
mazāku leņķi. Tātad magnētiskā lauka iedarbība uz magnētļ 
adatu pavājinās, palielinoties attālumam no spoles.

Mainoties strāvas stiprumam, mainās ari spoles magnētiskais 
lauks: strāvas stiprumam palielinoties, magnētiskais lauks pa-ļ 
stiprinās, bet, strāvas stiprumam pamazinoties, — magnētiskaisļ 
lauks pavājinās.

Ja spolē ievieto dzelzs serdi, tad mūsu mēģinājumā magnēt
adata krasi novirzās. Spolē ievietota dzelzs pastiprina magnē
tisko lauku līdzīgi tam, kā to pastiprina strāvas stipruma palie
lināšana.

Spoli ar dzelzs serdi sauc par elektromagnētu.
Ir dažāda veida elektromagnēti. 284. ziinējumā parādīts pa- 

kavveida elektromagnēts. Tas notur enkuru, pie kura piekārta 
krava.

Tā kā elektromagnētiem piemīt izcilas īpašības, tos plaši lieto 
tehnikā. Izslēdzot strāvu, elektromagnēti ātri atmagnetizējas. 
Elektromagnētiem var būt visdažādākie izmēri — atkarībā no tā, 
kādam nolūkam tie paredzēti. Mainot strāvas stiprumu spolē, var 
regulēt elektromagnēta magnētisko darbību.

Elektromagnētus, kam piemīt liela celtspēja, izmanto rūpnī
cās tērauda vai čuguna izstrādājumu pārvietošanai, kā arī tē
rauda un čuguna skaidu, lējumu pārvietošanai (285. zīm.).

284. zini.
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286. zīmējumā parādīts griezumā magnētiskais separators 
graudu tīrīšanai. Graudos iejauc ļoti smalkas dzelzs skaidiņas. 
Šīs skaidiņas nepielīp pie gludajiem derīgajiem graudiem, bet 
pielīp pie nezāļu sēklām. Graudi 1 no bunkura birst uz rotējošu 
cilindru 2. Cilindrā atrodas spēcīgs elektromagnēts. Pievelkot 
dzelzs skaidiņas 4, elektromagnēts atrauj no graudu plūsmas 3 
nezāļu sēklas un tā attīra graudus no nezāļu sēklām un nejauši 
iekļuvušiem dzelzs priekšmetiem.

Elektromagnētus izmanto arī telegrāfā, telefonā un daudzās 
citās iekārtās.

1. Ar kādiem paņēmieniem var pastiprināt spoles magnētisko lauku?
2. Ko sauc par elektromagnētu? 3. Kādiem nolūkiem rūpnīcās izmanto 
elektromagnētus? 4. Kā izveidots magnētiskais separators graudu 
tīrīšanai?

67. vingrinājums

1. Kā izveidot elektromagnētu, kura celtspēju varētu regulēt?

2. Ar kādiem paņēmieniem var palielināt elektromagnēta celt
spēju?

3. Kā izveidot spēcīgu elektromagnētu, ja konstruktoram ir dots 
nosacījums, lai elektromagnētā plūstošā strāva būtu samērā vāja?

4. Celtnī izmanto milzīgas jaudas elektromagnētus. Turpretim 
elektromagnētiem, kurus izmanto, lai no acs izņemtu tajā nejauši 
iekļuvušas dzelzs skaidiņas, jauda ir niecīga. Kā panāk šādu atšķi
rību?
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U z d e v u m i

1. 287. zīmējumā shematiski parādīta elektriskā zvana uzbūve. 
Sājā shēmā P — pakavveida elektromagnēts, E — dzelzs plāksnīte 
(enkurs), M — āmuriņš, Z — zvana kausiņš, K — kontaktatspere, 
kas pieskaras skrūvītei S. Apskatiet zvana shēmu un paskaidrojiet, kā 
darbojas zvans!

2. 288. zīmējumā shematiski parādīta telegrāfa iekārta, ar kuru 
iespējams pārraidīt telegrammas no stacijas A uz staciju B. Sājā 
shēmā 1 — atslēga, 2 — elektromagnēts, 3 — enkurs, 4 — atspere, 
5 — ar krāsu pārklāts ritenitis.

Aplūkojiet shēmu un paskaidrojiet, kā darbojas iekārta!
3. Lieljaudas velmēšanas stāvos, šahtu celtņos, sūkņos izmanto 

olektrodzinējus, kuros strāvās stiprums sasniedz vairākus tūkstošus 
ampēru. Ta ka strāvas stiprums virknē savienotos vadītājos ir vie
nāds, tad tikpat stipra strāva plūdis arī visos šīs ķēdes savienojošos 
vados. Tas nav izdevīgi īpaši tad, ja strāvas patērētājs atrodas tālu 
no vadības pults, kur strāva tiek ieslēgta. Šādas ķēdes var ieslēgt, 
izmantojot speciālu ierīci — elektromagnētisko releju (289. zīm.). 
Elektromagnētisko releju darbina vāja strāva.

Izmantojot shēmu (289. zīm.), kurā I — elektromagnēts, 2 — 
enkurs, 3 — darba ķēdes kontakti, 4 — atspere, 5 — elektrodzinējs, 
paskaidrojiet, kā šī ierīce darbojas!



136. Pastāvīgie magnēti. Pastāvīgo magnētu 
magnētiskais lauks

Ja spolē ievieto rūdīta tērauda stienīti, tad atšķirībā no dzelzs 
stienīša tērauda stienītis pēc strāvas izslēgšanas saglabā mag
nētismu.

Ķermeņus, kas ilgstoši saglabā magnētismu, sauc par pastā
vīgiem magnētiem vai vienkārši par magnētiem.

Franču zinātnieks A. Ampērs dzelzs un tērauda magnetizāciju 
izskaidroja ar elektriskajām strāvām, kas cirkulē katrā šīs vielas 
molekulā. Ampēra laikā par atoma uzbūvi vēl nekā nezināja, tā
pēc šo molekulāro strāvu daba palika nenoskaidrota. Tagad zi
nām, ka katrā atomā ir negatīvi lādētas daļiņas — elektroni, ku
ras kustoties rada magnētisko lauku. Šie elektroni ir par cēloni 
tam, ka dzelzs un tērauds magnetizējas.

Magnētiem var būt visdažādākā forma. 290. zīmējumā re
dzams stieņmagnēts un pakavmagnēts.

Tās magnēta vietas, kurās visstiprāk izpaužas magnētiskā 
darbība, sauc par magnēta poliem (291. zīm.). Jebkuram mag
nētam, tāpat kā magnētadatai, vienmēr ir divi poli — ziemeļ
pols (A,T) un dienvidpols (5).

Tuvinot magnētu dažāda materiāla priekšmetiem, var novērot, 
ka magnēts pievelk tikai dažus no tiem. Magnēts labi pievelk ču
gunu, tēraudu, dzelzi un dažus sakausējumus. Stipri vājāk mag
nēts pievelk niķeli un kobaltu.

290. zīm. 291. zīm. 292. zīm.
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Dabā sastopami arī dabiskie magnēti (292. zīm.) — magnē
tiskā dzelzsrūda (tā saucamais magnetīts). Bagātas magnētiskās 
dzelzsrūdas atradnes ir Urālos, Ukrainā, Karēlijas APSR, Kur- 
skas apgabalā un daudzās citās vietās.

Dzelzs, tērauds, niķelis, kobalts un daži sakausējumi magnē
tiskās dzelzsrūdas ietekmē iegūst magnētiskas īpašības.

Iepazīstoties ar magnētisko dzelzsrūdu, cilvēki ieguva pirmās 
zināšanas par ķermeņu magnētiskajām īpašībām.

Ja magnētadatu tuvina citai tādai pašai magnētadatai, tad 
magnētadatas pagriežas un nostājas viena pret otru ar pretējiem 
poliem (293. zīm.).

Tāda pati mijiedarbība notiek arī starp magnētadatu un jeb
kuru magnētu.

Tuvinot magnētadatai magnētu, var novērot, ka adatas zie
meļpols atgrūžas no magnēta ziemeļpola un pievelkas pie dien
vidpola. Savukārt adatas dienvidpols atgrūžas no magnēta dien
vidpola un pievelkas pie magnēta ziemeļpola.

Pamatojoties uz šiem mēģinājumiem, var izdarīt šādu seci
nājumu: pretējie magnētu poli pievelkas, bet vienādie poli at
grūžas.

Magnētu mijiedarbību var izskaidrot ar to, ka ap ikvienu mag
nētu pastāv magnētiskais lauks. Viena magnēta magnētiskais 
lauks iedarbojas uz otru magnētu, un otrādi, otra magnēta mag
nētiskais lauks iedarbojas uz pirmo magnētu.

Izmantojot dzelzs skaidiņas, var iegūt priekšstatu par pastā
vīgo magnētu magnētisko lauku.

294. zīmējumā attēlots stieņmagnēta magnētiskais lauks. Tā
pat kā strāvas magnētiskā lauka magnētiskās līnijas, ari magnēta 
magnētiskā lauka magnētiskās līnijas ir noslēgtas līnijas. Ārpus 
magnēta magnētiskās līnijas iziet no ziemeļpola un saiet dienvid
polā, noslēdzoties magnēta iekšienē.

d b  d b

293. zīm. 294. zīm.
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b
295. zīm. 296. zīin.

295. zīmējumā a parādīts divu magnētu magnētiskais lauks, 
ja magnēti vērsti viens pret otru ar vienādiem poliem, 295. zīmē
jumā b — divu magnētu magnētiskais lauks, ja magnēti vērsti 
viens pret otru ar pretējiem poliem. 296. zīmējumā attēlots pakav- 
magnēta magnētiskais lauks.

Visu magnētisko lauku attēlojumus viegli iegūt mēģinājumos.

1. Kāda atšķirība ir starp dzelzs gabala un tērauda gabala magneti
zāciju ar strāvu? 2. Kādus ķermeņus sauc par pastāvīgiem magnē
tiem? 3. Kā A. Ampērs izskaidroja dzelzs magnetizāciju? 4. Kā tagad 
var izskaidrot Ampēra molekulārās strāvas? 5. Ko sauc par magnēta 
magnētiskajiem poliem? 6. Kādas jums zināmas vielas magnēts pie
velk? 7. Kā savstarpēji iedarbojas magnētu poli? 8. Kā, izmantojot 
magnētadatu, var noteikt magnetizēta tērauda stienīša polus? 9. Kā 
var iegūt priekšstatu par magnēta magnētisko lauku? 10. Kādas ir 
magnēta magnētiskā lauka magnētiskās līnijas?

137. Zemes magnētiskais lauks

Jau tālā senatnē cilvēkiem bija zināms, ka magnētadata, kas 
var brīvi griezties ap vertikālu asi, dotajā vietā uz Zemes vien
mēr nostājas noteiktā virzienā (ja tās tuvumā nav magnētu, 
dzelzs priekšmetu vai vadītāju, pa kuriem plūst strāva). Sis fakts 
izskaidrojams ar to, ka apkārt Zemei pastāv magnētiskais lauks 
un magnētadata nostājas Zemes magm lisl . jauka magnētisko
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līniju virzienā. Uz šo īpašību pamatojas kompasa izmantošana 
(297. zīm.). Kompass ir ierīce, kuras galvenā sastāvdaļa ir mag- 
nētadata, kas brīvi griežas uz ass.

Novērojumi rāda, ka, tuvojoties Zemes ģeogrāfiskajam zie
meļpolam, Zemes magnētiskā lauka magnētiskās līnijas aizvien 
vairāk un vairāk atvirzās no horizonta un apmēram 75° ziemeļu 
platumā un 99° rietumu garumā kļūst vertikālas, ieejot Zemē. Te 
pašreiz atrodas Zemes magnētiskais dienvidpols (298. zīm.). Tas 
atrodas apmēram 2100 km attālumā no Zemes ģeogrāfiskā zie
meļpola.

Zerne.s magnētiskais ziemeļpols atrodas ģeogrāfiskā dienvid
pola tuvumā, precīzāk 66,5° dienvidu platumā un 140° austrumu 
garumā. Šeit Zemes magnētiskā lauka magnētiskas līnijas iziet 
no Zemes.

Tādējādi Zemes magnētiskie poli nesakrīt ar Zemes ģeogrā
fiskajiem poliem. Sī iemesla dēļ magnētadatas virziens nesakrīt 
ar ģeogrāfiskā meridiāna virzienu. Tāpēc kompasa magnētadata 
tikai aptuveni rāda ziemeļu virzienu.

Dažreiz pēkšņi notiek Zemes magnētiskā lauka īslaicīgas iz
maiņas, tā saucamās m a g n ē t i s k ā s  v ē t r a s ,  kas stipri 
ietekmē kompasa magnētadatu. Novērojumi liecina, ka magnē
tisko vētru rašanās ir saistīta ar Saules aktivitāti.

Saules aktivitātes pastiprināšanās periodā no Saules virsmas 
tiek izsviestas pasaules telpā lādētu daļiņu — elektronu un pro
tonu — plūsmas. Sās daļiņu plūsmas veidotais magnētiskais lauks 
maina Zemes magnētisko lauku un rada magnētisko vētru.

Magnētiskās vētras ir īslaicīgas parādības. Bet uz zemeslo
des ir apgabali, kuros magnētadatas virziens nepārtraukti novir
zās no Zemes magnētisko līniju virziena. Šādus apgabalus sauc 
par magnētiskās anomālijas1 apgabaliem.

1 No grieķu valodas vārda anomalia — novirze no normas, no vispārējas 
likumības.
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Viena no vislielākajām magnētiskajām anomālijām ir Kurskas 
magnētiskā anomālija. Anomāliju cēlonis ir milzīgi dzelzsrūdas 
krājumi, kas atrodas samērā nelielā dziļumā.

Zemes magnētisma daba vēl nav pilnīgi noskaidrota. Ir tikai 
noteikts, ka Zemes magnētisko lauku ietekmē dažādas elektriskās 
strāvas, kuras plūst kā atmosfērā (īpaši atmosfēras augšējos slā
ņos), tā arī Zemes garozā.

Zemes magnētiskā lauka izpēti veic ar mākslīgajiem Zemes 
pavadoņiem un kosmiskajām laboratorijām.

Ir noskaidrots, ka Zemes magnētiskais lauks droši aizsargā 
Zemes virsmu no kosmiskā starojuma, kura iedarbība ir bīstama 
dzīvajiem organismiem. Kosmiskais starojums sastāv no elektro
niem, protoniem un citām daļiņām, kas pasaules telpā kustas ar 
milzīgiem ātrumiem. Zemes magnētiskais lauks šīm daļiņām veido 
savdabīgus «slazdus», neļaujot lielākajam vairumam šo daļiņu 
nokļūt uz Zemes.

Starpplanētu kosmisko staciju un kosmisko kuģu lidojumos uz 
Mēnesi un apkārt Mēnesim ir noskaidrots, ka Mēnesim nav mag
nētiskā lauka. Pētījumos, kas veikti ar kosmiskajiem kuģiem, pa
gaidām nav novērots magnētiskais lauks arī planētām Venēra 
un Marss.

1. Kāpēc dotajā vietā uz Zemes magnētadala nostājās noteiktā vir
zienā? 2. Kur atrodas Zemes magnētiskie poli? 3. Kā pierādīt, ka 
Zemes magnētiskais dienvidpols atrodas ziemeļos, bet magnētiskais 
ziemeļpols — dienvidos? 4. Ar ko izskaidrojama magnētisko vētru ra
šanās? 5. Ko sauc par magnētiskās anomālijas apgabaliem? 6. Kur 
atrodas apgabals, kurā novērojama vislielākā magnētiskā anomālija?

138. Telefons

Visiem labi zināma telefona klausule. Tās vienā galā piestip
rināts pats telefons1, kuru sarunas laikā liek pie auss, bet otrā 
galā — mikrofons2. Mikrofons un telefons ieslēgti kopējā ķēdē ar 
tādām pašām ierīcēm otra telefona līnijas galā.

1 T e l e f o n s  — ierice, ar kuru var pārraidīt skaņu lielos attālumos (no 
grieķu valodas vārdiem: tele — tālu, phone — skaņa).

2 M i k r o f o n s  — ierīce, kas jutīga pret vājām skaņām (no grieķu valo
das vārdiem: mikros — mazs, phone — skaņa).
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299. zīmējumā parādīta mikrofona uzbūves shēma. Mikrofona 
galvenās detaļas — membrāna 6 (plāna tērauda vai presētas og
les plāksnīte) un ogles pulveris 5, kas ieslēgts ogles gabaliņa 2 
iedobumos. Ogles gabaliņš nostiprināts korpusā 1 un izolēts no 
tā ar starpliku 4. Korpusa dibenā (arī izolēti no tā) nostiprināts 
nekustīgs elektrods 3.

Elektriskā strāva ķēdē plūst caur membrānu, ogles gabaliņu, 
ogles pulveri un elektrodu 3.

Kā darbojas mikrofons?
Kad runājam vai dziedam, mūsu balss saites svārstās un 

iesvārsta gaisu. Gaisa svārstības uztveram kā skaņas.
Kad uz membrānu neiedarbojas gaisa svārstības (skaņas), 

ogles pulvera pretestība mikrofonā nemainās un strāvas stiprums 
ķēdē ir pastāvīgs. (300. zīmējumā dotajā grafikā, kas parāda 
strāvas maiņas mikrofona ķēdē, šo stāvokli attēlo posms AB.)

Skaņa, sasniedzot membrānu, iesvārsta to. Membrāna svār
stoties maina kontaktus starp atsevišķiem ogles pulvera graudi
ņiem. Tāpēc mikrofonā mainās pulvera pretestība, tas savukārt 
ķēdē maina strāvas stiprumu. Sīs strāvas maiņas atbilst membrā
nas svārstībām. Strāva mikrofona ķēdē kļūst pulsējoša. (300. zī
mējumā dotajā grafikā šīs strāvas maiņas attēlo posms BC.)

Tādējādi skaņas mikrofonā rada strāvas stipruma maiņas 
telefona ķēdē. 2
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301. zīmējumā parādīta telefona uzbūves shēma.
Telefona korpusā 2 atrodas pastāvīgais magnēts 3 ar tērauda 

polu uzgaļiem, uz kuriem uzmauktas ļoti tieva vada spoles 4. Virs 
korpusa 2 novietota membrāna 1 — apaļa, plāna tērauda plāksnīte. 
Starp membrānu un polu uzgaļiem ir neliela gaisa sprauga. Mem
brānu 1 pie korpusa 2 piespiež vāciņš 5.

Kad telefona spolēs strāva nemainās vai tās vispār nav, mem
brānu pievelk magnēta poli un tā atrodas nedaudz izliektā stā
voklī. Bet, kad telefona spolēs rodas mainīga stipruma strāva, tad 
šī strāva rada ap spolēm mainīgu magnētisko lauku. Tā kā strāva 
mainās atbilstoši skaņas svārstībām, tad arī strāvas radītais pa
pildu magnētiskais lauks mainās atbilstoši šīm svārstībām.

Mainīgā magnētiskā lauka iedarbībā telefona membrāna svār
stās un iesvārsta tai piegulošos gaisa slāņus. Rezultātā klausī
tājs telefonā dzird tos vārdus un frāzes, ko otrs šajā laikā runā 
mikrofonā.

1. Ko nozīmē vārdi «telefons» un «mikrofons»? 2. Kā izveidots un
■Ķ kā darbojas mikrofons? 3. Kā izveidots un kā darbojas telefons?

4. Kā var sarunāties pa telefonu?

U z d e v u m s
Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «Pastāvīgie magnēti un to lietošana».
2. «Kompass un tā atklāšanas vēsture».
3. «Telegrāfa sakaru attīstības vēsture».

139. Elektrodzinējs

Divi vadītāji, ja pa tiem plūst strāva, savstarpēji iedarbojas 
viens uz otru ar kādu spēku (114. §). Sī parādība izskaidrojama 
ar to, ka uz katru vadītāju, pa kuru plūst strāva, iedarbojas mag
nētiskais lauks, kuru rada otrajā vadītājā plūstošā strāva.

Vispār uz ikvienu vadītāju, pa kuru plūst strāva, magnētis
kais lauks, kurā šis vadītājs atrodas, iedarbojas ar zināmu spēku.



302. zīmējumā a attēlotais vadītājs AB iekārts lokanos vados, 
kas pievienoti pie strāvas avota, un novietots starp pakavmagnēta 
poliem, t. i., vadītājs atrodas magnētiskajā laukā. Kad noslēdz 
ķēdi, vadītājs sāk kustēties (302. zīm. b).

Praksē svarīga nozīme ir parādībai, ka vadītājs, pa kuru plūst 
strāva, magnētiskajā laukā griežas.

303. zīmējumā attēlota ierīce, kurā notiek šāda kustība. Sājā 
ierīcē ir viegls taisnstūra rāmītis, kas novietots uz- verti
kālas ass. Uz rāmīša uztīts izolētas stieples tinums. Tinums sa
stāv no dažiem desmitiem stieples vijumu. Tinuma gali pievienoti 
metāla pus’gredzeniem. Viens tinuma gals pievienots pie viena pus- 
gredzena, bet otrs — pie otra pusgredzena. Pusgredzeni uzmon
tēti uz tās pašas ass, uz kuras ir rāmītis ar tinumu. Rāmīša 
tinumu ieslēdz strāvas avota ķēdē ar pusgredzenu un metāla 
plāksnīšu — suku palīdzību. Rāmīti novieto magnētiskajā laukā 
starp magnētu poliem N un 5. Noslēdzot ķēdi, rāmītis griežas.

Parādību, ka vadītājs, pa kuru plūst strāva, magnētiskajā 
laukā griežas, izmanto elektrodzinēja uzbūvē. 304. zīmējumā attē
lots viens no mūsdienu līdzstrāvas elektrodzinējicm.

Līdzstrāvas elektrodzinējus plaši izmanto transportā (elektro
lokomotīves, tramvaji, trolejbusi).

2 8 8
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Ir arī speciāli elektrodzinēji, kurus izmanto sūkņos naftas 
iegūšanai no urbumiem.

Rūpniecībā izmanto dzinējus, kurus darbina maiņstrāva (šie 
dzinēji tiks aplūkoti vecākajās klasēs).

Elektrodzinējiem ir daudz priekšrocību. Elektrodzinējiem salī
dzinājumā ar tādas pašas jaudas siltuma dzinējiem ir mazāki 
izmēri. Darbojoties tie neizdala gāzes, dūmus un tvaiku un līdz 
ar to nepiesārņo gaisu. Elektrodzinējiem nav vajadzīgi kurināmā 
un ūdens krājumi. Elektrodzinējus var novietot tur, kur ērtāk — 
uz darbgalda, zem tramvaja 
grīdas, uz elektrolokomotīves 
platformas. Var izgatavot da
žādas jaudas elektrodzinējus. 
To jauda var būt no dažiem 
vatiem, piemēram, elektriska
jos bārdas skujamos aparā
tos, līdz simtiem un tūksto
šiem kilovatu, piemēram, ek
skavatoros, velmēšanas stā
vos, kuģos.
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Boriss Jakobi (1801—1874) — krievu 
fiziķis, akadēmiķis. Viņš kļuvis sla
vens ar galvanoplastikas atklāšanu. 
B. Jakobi uzbūvējis pasaulē pirmo 
praksē izmantojamo elektrodzinēju, kā 
arī telegrāfa aparātu, kas raksta bur
tus.

Lieljaudas elektrodzinēju lietderības koeficients sasniedz 98%• 
Tik augsts lietderības koeficients nav neviena cita veida dzinējam.

Tiek veikti darbi, lai automašīnu iekšdedzes dzinējus nomai
nītu ar elektrodzinējiem. Šo elektrodzinēju strāvas avoti būs aku
mulatori.

Vienu no pasaulē pirmajiem praksē lietotajiem elektrodzinējiem 
izgudroja krievu zinātnieks B. J a k o b i  1834. gadā.

1. Kādā mēģinājumā var novērot, ka magnētiskajā lautā uz vadītāju, 
J  pa kuru plūst strāva, darbojas spēks? 2. Kādu parādību izmanto elek

trodzinēju uzbūvē un darbībā? 3. Kādas ir elektrodzinēju priekšrocības 
salīdzinājumā ar siltuma dzinējiem? 4. Kur izmanto elektrodzinējus? 
5. Kurš zinātnieks un kurā gadā izgudroja vienu no pasaulē pirma
jiem praksē lietotajiem elektrodzinējiem?

Dažādu elektromagnētisko parādību pētījumi rāda, ka visur, 
kur ir elektriskā strāva, ap to pastāv magnētiskais lauks. Elek
triskā strāva un magnētiskais lauks nav atdalāmi viens no otra.

Bet, ja elektriskā strāva, kā mēdz teikt, «rada» magnētisko 
lauku, vai tad nav iespējama arī pretēja parādība? Vai nevar 
ar magnētiskā lauka palīdzību radīt vadītājā elektrisko strāvu? 
XIX gs. sākumā šādu uzdevumu mēģināja atrisināt daudzi zināt
nieki, arī angļu zinātnieks M. F a r a d e j s .  1822. gadā M. Fara- 
dejs ierakstīja savā dienasgrāmatā uzdevumu: «pārvērst magnē-

140. Elektromagnētiskā indukcija. 
Elektriskās strāvas ģenerators
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Maikls Faradejs (1791—1867) — an
gļu fiziķis. Viņš radījis mācību par 
elektrisko un magnētisko lauku, atklā
jis elektromagnētisko indukciju un 
elektrolīzes likumus, M. Faradejs kļu
vis ievērojams ar saviem mēģināju
miem gāzu sašķidrināšanas jomā.

tismu elektrībā». Tikai pēc 10 gadiem, neatlaidīgi strādājot, M. Fa- 
radejam izdevās atrisināt šo uzdevumu.

Lai saprastu, kā M. Faradejam izdevās «pārvērst magnētismu 
elektrībā», apskatīsim dažus Faradeja mēģinājumus, izmantojot 
mūsdienu ierīces.

305. zīmējumā attēlots vadītājs, kura gali pievienoti pie gal- 
vanometra. Ja šo vadītāju ievirza pakavmagnētā vai attālina no 
pakavmagnēta tā, lai tas šķērsotu magnētiskā lauka magnētiskās 
līnijas, tad vadītājā rodas elektriskā strāva, kas pastāv visā va
dītāja kustības laikā. So strāvu var noteikt pēc galvanometra 
rādītāja novirzes. Vadītāju var nostiprināt nekustīgi, bet kustināt 
magnētu, tikai svarīgi, lai vadītājs kustētos attiecībā pret magnē
tisko lauku un pie tam, lai magnētiskās līnijas šķērsotu vadītāju.

Elektriskās strāvas rašanos vadītājā, ja vadītājs šķērso magnē
tiskās līnijas, sauc par elektromagnētisko indukciju'.
Radušos strāvu sauc par indukcijas strāvu.

Indukcijas strāva vadītājā ir tāda pati virzīta elektronu kus
tība, kā strāva, kas iegūta, izmantojot galvanisko elementu vai 
akumulatoru. Nosaukums «indukcijas strāva» norāda tikai uz 
rašanās cēloni.

Uz elektromagnētisko indukciju pamatojas lieljaudas strāvas 
avotu — ģeneratoru uzbūve un darbība.

306. zīmējumā attēlots ģeneratora modelis. Kad rāmītis grie
žas magnētiskajā laukā, tā tinumā rodas indukcijas strāva.

1 No latīņu valodas varda induclio — ierosināšana.
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Tehniskā ģeneratora uzbūve ir stipri sarežģītāka. Tos izman
tojot, iegūst strāvu elektrostacijās.

Ģeneratora rotora griešanai izmanto iekšdedzes dzinējus, tvaika 
turbīnas un hidroturbīnas.

Elektrisko ģeneratoru un tvaika turbīnu, kas savienoti vienā 
a g r e g ā t ā  (307. zīm.), sauc par turboģeneratoru. 307. zīmējumā 
pa kreisi attēlots ģenerators, pa labi — turbīna.

Elektrodzinēja montāža.
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307. zTm. 308. zīm.

Turboģeneratori ražo elektrisko strāvu termoelektrostacijās 
(ari atomelektrostacijās). Mūsu zemes rūpnīcās būvē ģeneratorus, 
kuru jauda pārsniedz 1 000 000 kW un kuru radītais spriegums 
13 000... 15 000 V.

308. zīmējumā attēlota hidroģeneratora shēma, kurš tāpat kā 
turboģeneratori ražo lieljaudas strāvu.

Ģeneratoram darbo
joties, kurināmā (ogļu, 
naftas, gāzes) vai 
ūdens (hidroelektrosta
cijās) enerģija pārvēr
šas elektriskās strāvas 
enerģijā, kuru izmanto 
rūpniecībā, transportā, 
lauksaimniecībā un sa
dzīvē.

Turbo ģeneratora montāža.
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1. Kādā mēģinājumā var parādīt indukcijas strāvas rašanos vadītājā?
2. Kādi ir nepieciešamie nosacījumi, lai vadītājā iegūtu indukcijas 
strāvu? 3. Kādu parādību sauc par elektromagnētisko indukciju? Kas 
un kad atklāja šo parādību? 4. Kā sauc mūsdienu lieljaudas elektris
kās strāvas avotus? o. Uz kādu fizikālu parādību pamatojas elektris
kās strāvas ģeneratoru uzbūve un darbība? 6. Kas ir turboģenerators 
un kas — hidroģenerators? 7. Kādas enerģijas pārvērtības norisinās 
lurboģeneratorā un kādas — hidroģeneratorā?

141. PSRS elektrifikācija

Elektrifikācija ir elektriskās enerģijas plaša ieviešana tautas 
saimniecībā un sadzīvē.

Mūsu zemes elektrifikācija saistīta ar trīs svarīgu uzdevumu at
risināšanu: elektriskās enerģijas ieguvi, pārvadi un izmantošanu.

Padomju valsts radītājs V. I. Ļeņins uzskatīja, ka PSRS elek- 
trifikācijai ir milzīga nozīme.

V. I. Ļeņins sacīja: «Komunisms — tā ir padomju vara plus 
visas zemes elektrifikācija.»

Pēc V. I. Ļeņina priekšlikuma 1920. gadā tika izstrādāts pir
mais Krievijas elektrifikācijas plāns. Šajā plānā bija paredzēts 
10 . . .  15 gados uzbūvēt 30 elektrostacijas ar kopējo jaudu 1,75 mil
joni kW. Jau 1932. gadā uzcelto elektrostaciju jauda sasniedza 
2,9 miljonus kW. 1940. gadā PSRS elektrostaciju kopējā jauda 
bija 11,2 miljoni kW.

Pēc Lielā Tēvijas kara PSRS elektrifikācija izvērsās vēl strau
jāk. Tika uzceltas varenas valsts rajonu elektrostacijas (VRES). 
Šādas stacijas izvietotas kurināmā krājumu (og|u, degslānekļa, 
kūdras, gāzes vai naftas) tuvumā.

Elektrostacijas, kurās kurināmā enerģija tiek pārvērsta elek
triskajā enerģijā, sauc par termoelektrostacijām (TES).

Līdz ar termoelektrostacijām, kuras ražo ap 80% elektroener
ģijas, Padomju Savienībā uzceltas un tiek celtas daudzas lieljau
das hidroelektrostacijas (LIES): pie Volgas, Kamas, Dņepras, An- 
gāras, Jeņisejas, Obas, Irtišas, Ļenas un citām lielām mūsu Dzim
tenes upēm.

Šajās stacijās ūdens enerģiju pārvērš elektriskajā enerģijā.
Pirmā hidroelektrostacija, kuru sāka būvēt vēl V. I. Ļeņina 

dzīves laikā, bija Volhovas HES ar jaudu 60 000 kW. Tagad tās 
jauda ir 100 000 kW.

PSKP XXII kongresa Volgas HES jauda ir 2,53 miljoni kW;



Lielā Oktobra 50. gadadienas Bratskas HES (pie Angāras) jauda 
ir 4,5 miljoni kW.

PSRS 50. gadadienas Krasnojarskas HES (pie Jeņisejas) 
jauda ir 6  miljoni kW.

Līdztekus termoelektrostacijām un hidroelektrostacijām mūsu 
zemē būvē lieljaudas atomelektrostacijas (AES). Sajās elektro
stacijās atomenerģiju pārvērš elektriskajā enerģijā. AES ir izde
vīgi celt tajos mūsu zemes rajonos, kur nav citu enerģijas krā
jumu, bet ogļu un naftas piegādei nepieciešami lieli ieguldījumi.

Atomelektrostacijām ir liela nozīme apkārtējās vides aizsar
dzībā, jo tās neizdala atmosfērā kaitīgas gāzes.

Pasaulē pirmā atomelektrostacija uzcelta 1954. gadā Padomju 
Savienībā Obņinskā. 1973. gadā sāka darboties V. I. Ļeņina 
Ļeņingradas AES, kuras jauda ir 2 miljoni k\¥.

Elektriskā enerģija ir viens no visērtāk izmantojamiem ener
ģijas veidiem. Elektrisko enerģiju var pārvadīt pa vadiem lielos 
attālumos, kā arī to viegli pārvērst citos enerģijas veidos. Tāpēc 
elektrisko enerģiju plaši izmanto dažādās tautas saimniecības 
nozarēs un ikdienas dzīvē.

Tagad mūsu zeme ir kļuvusi par varenu enerģētisku lielvalsti. 
Jau daudzus gadus Padomju Savienība ieņem pirmo vietu Eiropā 
un otro vietu pasaulē elektroenerģijas ražošanā. 1975. gadā mūsu 
valstī saražoja vairāk enerģijas nekā VFR, Lielbritānija, Fran
cija, Itālija un Austrija kopā.

Līdz ar jaunu lieljaudas elektrostaciju celtniecību pieaug va
renā enerģijas plūsma, kas tuvina mūs gaišajai nākotnei — ko
munismam. Padomju ļaudis ievieš ikdienā to, par ko runāja, par 
ko sapņoja V. I. Ļeņins.

11 1. Kas ir PSRS elektrifikācija? 2. Kā V. I. Ļeņins novērtēja mūsu
j  zemes elektrifikācij'u? 3. Kurā gadā tika sastādīts pirmais Krievijas 

elektrifikācijas plāns? 4. Kādas lieljaudas elektrostacijas jūs zināt?

68. vingrinājums

Iezīmējiet PSRS kartē lielāko elektrostaciju (TES, HES un AES) 
atrašanās vietas!

U z d e v u m s

Sagatavojiet referātus par šādiem tematiem!
1. «Līdzstrāvas elektrodzinēja uzbūve».
2. «Līdzstrāvas ģeneratora uzbūve».



Laboratorijas darbi

1. Šķidruma tilpuma noteikšana ar menzūru

Darba piederumi: menzūra (mērcilindrs), glāze ar ūdeni, neliela kolba un 

citi trauki.

Darba gaiļa. 1 . Apskatīt menzūru, pievēršot uzmanību tās 
iedaļām. Atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1 ) cik liels ir ūdens tilpums menzūrā, ja ūdens ieliets a) līdz 
augšējai svītriņai, b) līdz pirmajai apakšējai svītriņai, kura ap
zīmēta ar ciparu;

2 ) cik liels ir ūdens tilpums
a) starp otro un trešo svītriņu, kuras apzīmētas ar ciparu, b) starp 
divām blakus esošām svītriņām?

2. Pievērst uzmanību pēdējam aprēķinātajam lielumam. To 
sauc par menzūras iedaļas vērtību. Mērot ar menzūru, vispirms 
jānosaka tās iedaļas vērtība.

3. Apskatīt šajā grāmatā 6 . zīmējumu un noteikt uzzīmētās 
menzūras iedaļas vērtību.

4. Ieliet menzūrā ūdeni, noteikt un pierakstīt ielietā ūdens 
tilpumu.

Pi e z ī me .  Nolasot šķidruma tilpumu, jāievēro 
pareizs acs stāvoklis. Pie trauka sienām šķidrums 
mazliet pacēlies, bet trauka vidusdaļā šķidruma 
virsma ir gandrīz plakana. Acs jāvērš pret iedaļu, 
kura sakrīt ar virsmas plakano daļu (309. zīm.).

5. Pieliet pilnu glāzi ar ūdeni, pēc tam ūdeni 
uzmanīgi ieliet menzūrā. Noteikt un pierakstīt 
ielietā ūdens tilpumu. Tada pati ir arī glāzes 
ietilpība.

6 . Tādā pašā veidā noteikt kolbas un citu 
trauku ietilpību.

7. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā.:i09. zīm.
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Nr. Trauka nosaukums Šķidruma tilpums 
(cm3)

Trauka ietilpība 
(cm3)

1. Glāze
2. Kolba
3. Pudelīte

2. Mazu ķermeņu izmēru noteikšana

Darba p ie d e ru m i:  lineāls, skrotis {vai zirņi), adata.

Darba gaita. i. Nolikt cieši blakus lineālam rindā vairākas 
(20 .. .  25) skrotis vai zirņus. Izmērīt rindas garumu un aprēķi
nāt vienas skrots diametru.

2. Pēc tāda paša paņēmiena noteikt prosas putraima (vai ma
goņu sēklas) diametru. Lai būtu ērtāk sakārtot un saskaitīt grau
diņus, izmantot adatu.

So paņēmienu, pēc kura nosaka ķermeņa izmērus, sauc par 
r i n d u  p a ņ ē m i e n u .

3. Noteikt pēc rindu paņēmiena molekulas diametru. Sājā no
lūkā izmantot fotoattēlu, kas dots II krāsainajā ielīmē augšā 
(palielinājums 70 000 reizes).

4. Visus mēģinājumu datus un iegūtos rezultātus ierakstīt ta
bulā.

Nr. Daļiņas Daļiņu skaits 
rindā

Rindas
garums
(mm)

Vienas daļiņas 
diametrs 

(mm)

1.
2.
3.

Zirņi
Prosa
Molekula fotoattēlā | patiesais

3. Ķermeņa masas mērīšana ar sviras svariem

D a rb a  p ie d e ru m i:  svari, atsvari, vairāki nelieli dažādas masas ķermeņi, skro

tis vai sausas, tīras smiltis.

Darba gaiia. 1 . Izlasīt «Svēršanas noteikumus».
2 . Ievērojot svēršanas noteikumus, izmērīt vairāku cietu ķer

meņu masu ar precizitāti līdz 0 , 1  g.
3. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā.
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N r. Ķermeņa masa (g)

1 .
2 .
3.

P a p i l d u z d e v u m s

īpašs svēršanas paņēmiens ir tarēšana. Sverot pēc šā paņē
miena, uz kreisā svaru kausa liek ķermeni, kura masa jānosaka. 
Uz labā svaru kausa uzliek trauciņu, kurā ber sausas smiltis vai 
skrotis tik ilgi, līdz svari nostājas līdzsvarā. Pēc tam ķermeni 
noņem no kreisā svaru kausa, tā vietā liek atsvarus un panāk, ka 
svaru līdzsvars atjaunojas. Uzlikto atsvaru masa ir vienāda ar 
ķermeņa masu. Pēc tarēšanas paņēmiena var pietiekami precīzi 
izmērīt ķermeņa masu arī ar neprecīziem svariem.

Pārbaudīt to mēģinājumā. Uz kreisā svaru kausa uzlikt skroti 
vai papīra vīstoklīti, lai svaru līdzsvars izjuktu. Izmērīt doto ķer
meņu masu pēc tarēšanas paņēmiena un salīdzināt to ar masu, 
kas noteikta ar precīziem svariem.

Nr. Ķermeņa masa, kas noteikta ar Ķermeņa masa, kas noteikta
precīziem svariem (g) pēc tarēšanas paņēmiena (g)

1.
2.
3.

Padomāt un izskaidrot, kādēļ pēc tarēšanas paņēmiena var 
pietiekami precīzi noteikt ķermeņa masu arī ar mazliet neprecī
ziem svariem.

S v ē r š a n a s  n o t e i k u m i

1. Pirms svēršanas jāpārliecinās, vai svari pareizi līdzsva
roti. Vajadzības gadījumā uz vieglākā svaru kausa jāuzliek pa
pīra vai kartona gabaliņi utt.

2. Sveramais ķermenis jaliek uz kreisā svaru kausa, bet at
svari — uz labā svaru,kausa.

3. Lai svarus nebojātu, sveramais ķermenis un atsvari uz 
svaru kausiem jāliek uzmanīgi, neļaujot tiem krist.
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4. Nedrīkst svērt ķermeņus, kuri smagāki par maksimālo slo
dzi, kas norādīta uz svariem.

5. Uz svaru kausiem nedrīkst likt slapjus, netīrus, karstus 
ķermeņus, kā arī nedrīkst bez paliktņa svērt pulverus, uzliet uz 
svaru kausiem šķidrumus.

6 . Sīkie atsvari jāņem tikai ar pinceti (310. zīm.).

310. zīm.

Uzliekot sveramo ķermeni uz kreisā svaru kausa, uz laba liek 
atsvaru, kura masa mazliet lielāka nekā sveramā ķermeņa masa 
(atsvarus izraugās pēc acumēra un tad pārbauda). Ja šo notei
kumu neievēro, bieži vien gadās, ka pietrūkst sīkāko atsvaru un 
jāsver vēlreiz.

Ja atsvars smagāks par ķermeni, tad tas jāatliek kastītē, bet, 
ja tas nav smagāks par ķermeni, tad to atstāj uz svariem. Pēc 
tam izmanto pēc vērtības nākamo atsvaru. Tā turpina, līdz svari 
nostājas līdzsvarā.

Kad ķermenis nolīdzsvarots, nosaka uz svariem uzlikto at
svaru kopējo masu. Pēc tam atsvarus noliek atsvaru kastītē. 4 5

4. Ķermeņa tilpuma noteikšana

Darba piederumi: menzūra (mērcilindrs), neregulāras formas neliela tilpuma 

ķermeņi (uzgriežņi, porcelāna veltnīši, metāla gabaliņi u. c.), diegs.

Darba gaita. 1. Noteikt menzūras iedaļas vērtību.

2. Ieliet menzūrā ūdeni tā, lai ķermeni varētu 
pilnīgi iegremdēt ūdenī, un noteikt ūdens tilpumu.

3. Iesiet diegā ķermeni, kura tilpums jānosaka, 
iegremdēt ķermeni ūdenī un noteikt kopējo ūdens 
un ķermeņa tilpumu (311. zīm.).

4. Atkārtot mēģinājumu ar citiem ķermeņiem.
5. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā. 311. zīm.
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Nr. Ķermenis
Menzūrā ielietā 

ūdens sākotnējais 
tilpums Vļ (cm3)

Ķermeņa un ūdens 
tilpums l72 (cm3)

Ķermeņa tilpums 
V = V 2- V [ (cm3)

P a p i 1 d U z d e v u m s

Neregulāras formas ķermeņa tilpumu, sevišķi tad, ja ķermeni 
nevar ielikt menzūrā, var noteikt, izmantojot noteces trauku 
(312. zim.). Pirms mērīšanas noteces trauku pielej ar ūdeni līdz

312. zīm.

noteces caurulītei. Iegremdējot ķermeni, daļa ūdens, kas pēc til
puma vienāda ar ķermeņa tilpumu, izlīst. Sā ūdens tilpumu iz
mēra ar menzūru.

5. Cieta ķermeņa blīvuma noteikšana

Darba piec/erumi: svari, atsvari, menzūra, ciets ķermenis, kura blīvum s jāno

saka, diegs.

Darba gaiļa. 1 . Atkārtot 24. paragrāfu — «Vielas blīvums».
2. Ar svariem izmērīt ķermeņa masu gramos (sk. 3. labora

torijas darbu).
3. Izmērīt ar menzūru ķermeņa tilpumu mililitros (ml) vai 

kubikcentimetros (cm3) (sk. 4. laboratorijas darbu).
tlī4. Pēc formulas p= - y  aprēķināt dota ķermeņa blīvumu gra

mos uz kubikcentimetru un izteikt to kilogramos uz kubik-
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5. Mērījumu un aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā

Viela
Ķermeņa 
masa m  

(g)

Ķermeņa 
tilpums V 

(cm3)

Vielas blīvums p

g
cm3

kg
m3

6. Atsperes graduešana un speķa mērīšana ar dinamometru
Darba p ie d e ru m i:  dinamometrs, kura skala aizsegta ar papīru, vairāki atsvari, 

kuru masa 102 g, statīvs ar uzmavu, skavu un riņķi.

Darba gaita. 1. Izlasīt 31. paragrāfu — «Dinamometrs».
2. Nostiprināt dinamometru statīva skavā vertikālā stāvoklī. 

Atzīmēt ar horizontālu svītriņu dinamometra rādītāja sākotnējo 
stāvokli — tas būs rādītāja nulles stāvoklis.

3. Piekārt pie dinamometra atsvaru, kura masa 102 g. Uz šo 
atsvaru darbojas smaguma spēks 1 N. Ar tādu pašu spēku at
svars stiepj dinamometra atsperi. Šo spēku līdzsvaro atsperes 
elastības spēks, kas rodas atsperē, ja to izstiepj (deformē).

Atzīmēt ar horizontālu svītriņu arī rādītāja jauno stāvokli.
4. Pēc tam piekārt pie dinamometra otru, trešo un ceturto 

atsvaru (arī šo atsvaru masa 1 0 2  g) un katru reizi ar svītriņu 
atzīmēt rādītāja stāvokli (313. zīm.). 5 6

5. Noņemt dinamometru no statīva un iepretī horizontālajām
svītriņām, sākot no augšējās, uzrakstīt skaitļus 0, 1, 2, 3, 4..........
Virs skaitļa 0 uzrakstīt burtu N (ņūtoni).

6 . Izmērīt attālumus starp blakus esošām svītriņām. Kādi ir 
šie attālumi? Ar ko tas izskaidrojams (sk. 31. §)? Pamatojoties 
uz iegūto secinājumu, pateikt, ar cik lielu spēku atsperi stiepj ķer
meņi, kuru masa 51 un 153 g.
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7. Nepiekarot pie dinamometra, atsvarus, uzzīmēt skalu, kuras
iedaļas vērtība 0,1 N. j

8 . Izmērīt ar graduēto dina,mometru kāda ķermeņa svaru, 
piemēram, statīva riņķa, statīva skavas un citu ķermeņu svaru.

9. Uzzīmēt graduēto dinamometru.
P i e z ī m e .  Atsvarus, kuru masa 102 g, var iegūt, ja atsva

riem, kuru masa 1 0 0  g, pievieno stieples gredzenu, kura masa 2  g.

7. Slīdes berzes spēka mērīšana un tā salīdzināšana 
ar ķermeņa svaru

Darba p ie d e ru m i:  dinamometrs, neliels koka klucītis, atsvaru komplekts, gluds 

dēlis vai lineāls (314. zīm.).

314. zīm.

larbagltita. Izlasīt 3jj 
ragrālu — «EVstības(.sf>ēks.

ragrafu.-^7«Berzes spēks» un 29. pa-
srmeņa jSvars»

12. Nosvērt alr dināmometrujklucīti/
3. Pieāķēt dinamometru pi| klucīša un, vienmērīgi velkot klu

cīti pa horizontālu dēli (vai lineāl/i), noteikt berzes spēku, kurš 
vienāds ar vilcējspēku.

4. Uzlikt uz klucīša vispirms vienu, tad divus un pēc tam trīs 
atsvarus un katrā gadījumā noteikt berzes spēku.

P i e z ī m e .  Mērot ar dinamometru vilcējspēku (tas vienāds 
ar berzes spēku), grūti panākt, ka klucīša kustība ir vienmērīga. 
Dinamometra rādītājs vienmēr svārstās. Tāpēc katrs mērījums jā
atkārto 2 vai 3 reizes un jānosaka dinamometra rādītāja divu 
galējo stāvokļu vidējā vērtība.

5. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā.

Nr.
Klucīša svars (N)

Berzes spēks

bez atsvara ar atsvaru
(N)

1.
2.
3.
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6 . Katram atsevišķam mēģinājumam salīdzināt berzes spēku 
ar ķermeņa svaru. Ko var secināt par sakarību starp berzes 
spēku un ķermeņa svaru?

7. Kā mainās berzes spēks, ja mainās ķermeņa svars? Lai at
bildētu uz šo jautājumu, sastādīt otru tabulu, izmantojot pirmās 
tabulas datus.

Nr.

Ķermeņa svars 
(klucītis bez 

atsvara un ar 
atsvaru)

(N)

Berzes spēks 
(N)

Cik reižu 
palielinās 

ķermeņa svars

Cik reižu 
palielinās 

berzes spēks

1.
2.
3.

8 . Izmantojot iegūtos datus, uzrakstīt secinājumu.

P a p i l d u z d e v u m s
Noskaidrot, vai slīdes berzes spēks ir atkarīgs no kustībā esošo 

ķermeņu laukuma? Sājā nolūkā pagriezt klucīti uz mazākās skal
dnes un atkārtot mēģinājumus norādītajā secībā.

8. Arhimēda spēka noteikšana, ja ķermenis 
iegremdēts šķidrumā

Darba piederumi: dinamometrs, statīvs ar uzmavu un skavu, neliels diegā 

iesiets ķermenis, glāze ar ūdeni, glāze ar piesātinātu vārāmā sāls ūdens šķīdumu, 

trauks ar spirtu.

Darba gaita. 1 . Atkārtot 55. paragrāfu — «Arhimēda likums. 
Arhimēda spēks».

2. Nostiprināt statīvā dinamometru un pie tā pakārt diegā 
iesieto ķermeni. Ievērot un pierakstīt tabulā dinamometra rādī
jumu. Tas ir ķermeņa svars gaisā.

3. Nolikt blakus statīvam glāzi ar tīru ūdeni, statīva uzmavu 
ar skavu un dinamometru pārbīdīt uz leju, līdz viss ķermenis 
iegrimst ūdenī. Ievērot un pierakstīt tabulā dinamometra rādī
jumu. Tas ir ķermeņa svars ūdenī. Starpība starp ķermeņa svaru 
gaisā un svaru ūdenī ir vienāda ar Arhimēda spēku.

4. Tīrā ūdens vietā izmantot vispirms vārāmā sāls ūdens šķī
dumu, pēc tam (ja ir) spirtu un katrā šķidrumā noteikt Arhimēda 
spēku.
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5. Mēģinājumu rezultātus ierakstīt tabula.

Šķidrums
Ķermeņa svars 

gaisā P  
(N)

Ķermeņa svars 
šķidrumā P\  

(N)

Arhimēda spēks 
F = P —Pļ  

(N)

Odens
Piesātināts vārāmā sāls 

ūdens šķīdums 
Spirts

J a u t ā j u m i
1. Kā Arhimēda spēks atkarīgs no šķidruma blīvuma?
2. Vai Arhimēda spēks ir atkarīgs no ķermeņa blīvuma?

9. Ķermeņu peldēšanas nosacījumu noteikšana

D a rb a  p ie d e ru m i:  svari, atsvari, menzūra, m ēģene-pludiņš ar aizbāzni, stieples 

cilpa, sausas smiltis, filtrpapīrs vai sausa lupatiņa.

Darba gaita. 1. Atkārtot grāmatā 56. paragrāfu — «Ķermeņu 
peldēšana».

2 . Iebērt mēģenē tik daudz smilšu, lai tā, noslēgta ar aizbāzni, 
peldētu menzūrā ar ūdeni vertikālā stāvoklī un daļa mēģenes 
būtu virs ūdens.

3. Noteikt Arhimēda spēku, kas darbojas uz mēģeni. Tas vie
nāds ar mēģenes izspiestā ūdens svaru. Lai noteiktu izspiestā 
ūdens svaru, vispirms jānosaka tā tilpums. Šajā nolūkā atzīmēt 
ūdens līmeni menzūrā pirms un pēc mēģenes iegremdēšanas. Zi
not izspiestā ūdens tilpumu un blīvumu, aprēķināt ūdens svaru 
ņūtonos.

4. Izņemt mēģeni no ūdens un noslaucīt ar filtrpapīru vai lu
patiņu. Ar svariem noteikt mēģenes masu (ar precizitāti līdz 1 g) 
un pēc tam aprēķināt tās smaguma spēku ņūtonos. Šis smaguma 
spēks vienāds ar mēģenes un smilšu svaru gaisā.

5. Iebērt mēģenē vēl nedaudz smilšu. Atkal noteikt Arhimēda 
spēku un smaguma spēku. Tā atkārtot vairākas reizes, līdz mēģene, 
kas noslēgta ar aizbāzni, nogrimst.

6 . Mērījumu un aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā. Pierakstīt, 
kad mēģene peld un kad grimst.
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Nr.
Arhimēda spēks, kas 
darbojas uz mēģeni 

f =8P$  ijP 
(N)

Meģenes un smilšu 
svars P = m g  

(N)

Mēģenes izturēšanās 
ūdenī

(peld vai grimst)

1.
2.
3.

7. Uzrakstīt secinājumu par ķermeņu peldēšanas nosacījumiem.

10. Sviras līdzsvara nosacījumu noskaidrošana

D a rb a  piederumi: svira statīvā, atsvaru komplekts, mērlineāls, dinamometrs 

(315. zīm.).

Darba gaita. 1 . Atkārtot 62. paragrāfu «Svira. Spēku līdzsvars 
svirai».

2. Līdzsvarot sviru, griežot skrūves sviras galos, līdz tā no
stājas horizontāli.

3. Piekārt divus atsvarus sviras kreisajā pusē apmēram 12 cm 
attālumā no griešanās ass. Mēģinājumā noteikt, kādā attālumā 
pa labi no griešanās ass jāpiekar a) viens atsvars, b) divi atsvari 
un c) trīs atsvari, lai svira nostātos līdzsvarā.

4. Pieņemot, ka katrs atsvars sver 1N, dotos lielumus un izmē
rītos lielumus pierakstīt tabulā.

Nr.

Spēks A| 
sviras 

kreisajā 
pusē 
(N)

Plecs l\ 
(cm)

Spēks F2 

sviras labajā 
pusē 
(N)

Plecs lļ 
(cm)

Spēku un 
plecu 

attiecība

P,
f 2

h
i,

1.
2.
3.

20 30 5



5. Aprēķināt speķu attiecību un plecu attiecību katra mēģinā
jumā un iegūtos rezultātus ierakstīt tabulas pēdējā ailē.

6 . Pārbaudīt, vai mēģinājumu rezultāti apstiprina sviras līdz
svara nosacījumu, kas iztirzāts 62. paragrāfā.

P a p i l d u z d e v u m s
Piekārt pa labi no sviras griešanās ass 6  cm attālumā trīs 

atsvarus (316. zīm.).

Noteikt ar dinamometru spēku, kas jāpieliek 18 cm attālumā 
no griešanās ass pa labi no piekārtajiem atsvariem, lai noturētu 
sviru līdzsvarā.

Kā šajā gadījumā vērsti spēki, kas darbojas uz sviru? Pierak
stīt šo spēku plecus. Aprēķināt šajā gadījumā spēku attiecību
F l—  un plecu attiecību - j - . Ko var secināt?

11. Lietderības koeficienta noteikšana, ja ķermeni 
pace( pa slīpo plakni

Darba piederumi: dēlis, dinamometrs, mērlenta vai lineāls, klucītis, statīvs ar 

uzmavu un skavu.

Jāizmanto mehānikas «zelta likums» slīpajai plaknei 
(317. zīm.).

B

317. zīm. 
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Darbs, kuru veic, paceļot ķermeni vertikāli augšup, vienāds ar 
smaguma spēka Fļ un pacelšanas augstuma h reizinājumu:

Tādā pašā augstumā h ķermeni var pacelt, ja to vienmērīgi 
velk pa slīpo plakni, kuras garums /, pieliekot spēku F2. Paveikto 
darbu var aprēķināt pēc formulas

Aļ — Fļl.

Saskaņa ar mehānikas «zelta likumu», ja neievēro berzi, šie 
abi darbi ir vienādi. Tātad

A\= A2 jeb F\h = F2l.

Ja ievēro berzi, tad darbi ir dažādi. Darbs A2, kas veikts, lai 
ķermeni pārvietotu pa slīpo plakni, ir lielāks nekā darbs A\, ko 
veic, paceļot ķermeni slīpās plaknes augstumā pa vertikāli. Tātad

A2>A\,

kur A2 ir pilnais darbs, Aļ — lietderīgais darbs. Izdalot lietderīgo 
darbu ar pilno darbu, iegūst slīpās plaknes lietderības koeficientu. 
To parasti izsaka procentos. Tātad

r]=4L-100%.a 2

Darba gaita. 1 . Uzzīmēt burtnīca mērījumu un aprēķinu rezul
tātu tabulu. 2 3 *

Nr.

Slīpās 
plaknes 

aug
stums h 

(m)

Smaguma
spēks

F
(N)

Lietderī
gais
darbs

A ^ F th
<J)

Slīpās 
plaknes 

garums l 
(m)

Vilcēj-
spēks

F
(N)

Pilnais
darbs

Aļ — Fļl
(J)

Lietderī
bas koefi

cients

=  77 X

X I 00%

1 .
2.
3.

2. Novietot dēli slīpi (318. zīm.).
3. Izmērīt slīpās plaknes augstumu h un garumu / un izteikt

metros.

20* 307



318. zīm.

4. Ar dinamotnetru izmērīt klucīša smaguma spēku Fi ņū- 
tonos.

5. Pieāķēt pie klucīša dinamometru un vienmērīgi vilkt augšup 
pa slīpo plakni. Izmērīt vilcējspēku F2 ņūtonos.

6 . Aprēķināt darbu, ko veic, paceļot klucīti augstumā h pa 
vertikāli (lietderīgais darbs), un darbu, ko veic, paceļot to tajā 
pašā augstumā pa slīpo plakni, kuras garums / (pilnais darbs).

7. Aprēķināt slīpās plaknes lietderības koeficientu procentos.
8 . Mērījumu un aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā.

P a p i l d u z d e v u m s
1. Izmantojot mehānikas «zelta likumu», aprēķināt, cik lielu 

spēka ietaupījumu dod slīpā plakne, ja neņem vērā berzi,
2. Mainīt slīpās plaknes augstumu un aprēķināt lietderīgo 

darbu, pilno darbu un lietderības koeficientu. 12

12. Siltuma daudzumu salīdzināšana, sajaucot dažadas 
temperatūras ūdeni

Darba piederumi: kalorimetrs, menzūra, termometrs, glāze.

P i e z ī m e. Kalorimetrs ir ierīce, kuru lieto daudzos mēģinā
jumos, kuros pēta siltuma parādības.

Kalorimetrs sastāv no diviem traukiem, kurus vienu no otra 
atdala gaisa sprauga. Iekšējā trauka dibenu no ārējā trauka at
dala koka paliktnis. Šāds izveidojums samazina siltumapmaiņu 
starp iekšējā trauka saturu un ārējo vidi.

Darba gaita. 1. Ieliet kalorimetrā 100 g karsta ūdens, bet 
glāzē — tikpat daudz auksta ūdens. Odens masu izteikt kilogra
mos un ierakstīt tabulā. Izmērīt aukstā ūdens un karstā ūdens 
temperatūru.
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2. Uzmanīgi ieliet auksto ūdeni kalorimetrā, kurā ir karstais 
ūdens, samaisīt iegūto maisījumu un izmērīt tā temperatūru.

3. Aprēķināt siltuma daudzumu, kuru atdevis karstais ūdens, 
atdziestot līdz maisījuma temperatūrai, un siltuma daudzumu, 
kuru saņēmis aukstais ūdens, sasilstot līdz šai temperatūrai.

Mērījumu un aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā.

Karstā
ūdens
masa

m2
(kg)

Karstā
ūdens
sākuma

tempera
tūra

tļ
(°C)

Aukstā
ūdens
masa

(kg)

Aukstā
ūdens

sākuma
tempera

tūra
0

(°C)

Mai
sījuma

tempera
tūra

t
(°C)

Siltuma 
daudzums, 
ko atdevis 

karstais 
ūdens 

Qļ
(J)

Siltuma 
daudzums, 
ko saņēmis 

aukstais 
ūdens 

Qi
(J)

4. Salīdzināt siltuma daudzumu, ko atdevis karstais ūdens, ar 
siltuma daudzumu, ko saņēmis aukstais ūdens. Ko var secināt?

13. Cieta ķermeņa īpatnējas siltumietilpības noteikšana

D a rb a  piederumi: glāze ar ūdeni, kalorimetrs, termometrs, svari, atsvari, 

diegā iesiets alumīnija cilindrs, trauks ar verdošu ūdeni.

Darba gaiia. 1. Ieliet kalorimetrā 100... 150 g ūdens, kam 
istabas temperatūra. Ielietā ūdens masu izteikt kilogramos. Izmē
rīt ūdens temperatūru.

2. Nosvērt alumīnija cilindra masu.
3. Sasildīt alumīnija cilindru verdošā ūdenī. Izmērīt ūdens 

temperatūru (tā būs arī cilindra sākuma temperatūra). Pēc tam 
cilindru ielikt kalorimetrā ar ūdeni.

4. Pēc cilindra ielikšanas kalorimetrā izmērīt ūdens tempera
tūru.

5. Visus izmērītos lielumus ierakstīt tabulā.

Kalorimetrā 
ielietā ūdens 

masa m j 
(kg)

Odens sākuma 
temperatūra

t,
(°C)

Alumīnija ci
lindra masa

lllļ
(kg)

Alumīnija ci
lindra sākuma 
temperatūra 

(°C)

Odens un 
cilindra 

beigu tem
peratūra 1 

(°C)
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6 . Aprēķināt
a) siltuma daudzumu Q]( kuru saņēmis ūdens sasilstot,

Q i  =  C ļ m i  ( t — t i ) ,

kur Cļ — ūdens īpatnējā siltumietilpība;
b) siltuma daudzumu Q2, kuru atdziestot atdevis alumīnija ci
lindrs,

Q2 = c2m2(t2- t ) ,

kur c2 — alumīnija īpatnējā siltumietilpība, kas jāaprēķina.
Zinot, ka siltuma daudzums, ko saņēma ūdens sasilstot, ir 

vienāds ar siltuma daudzumu, ko atdeva alumīnija cilindrs at
dziestot, var rakstīt:

Q\ = Qt. jeb = c2m2(t2- t ) .

Sājā vienādojumā nezināmais lielums ir alumīnija īpatnējā sil
tumietilpība c2. Ievietojot vienādojumā izmērītos lielumus, var 
aprēķināt c2.

7. Pierakstīt c2 vērtības, ko ieguvušas visas skolēnu grupas, 
un aprēķināt alumīnija īpatnējās siltumietilpības vidējo vērtību. 
Salīdzināt to ar tabulā doto alumīnija īpatnējās siltumietilpības 
vērtību. 14 *

14. Kristāliskā ķermeņa kušanas un sacietēšanas novērošana

Darba piederumi: plata mēģene, termometrs, kristālisks ķermenis, spirta lampiņa

Darba gaita. 1 . Mēģeni ar kristālisko ķermeni un tajā ievietotu 
termometru sildīt uz nelielas liesmas. Ik pēc katras pusminūtes 
nolasīt ķermeņa temperatūru un pierakstīt to burtnīcā. Kad viss 
ķermenis izkusis, pārtraukt sildīšanu, bet turpināt atzīmēt ķer
meņa temperatūru ik pēc katras pusminūtes.

2. Uzzīmēt grafiku, kas rāda ķermeņa temperatūras atkarību 
no sildīšanas laika, noteiktā mērogā atliekot uz horizontālās ass 
laiku minūtēs, bet uz vertikālās ass — temperatūru grādos.

3. Grafikā atzīmēt ķermeņa kušanas un kristalizācijas tempe
ratūru. Salīdzināt šīs temperatūras.

4. Izskaidrot iegūto grafiku.
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Darba piederumi: baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), zema 

sprieguma spuldzīte statīvā, slēdzis, ampērmetrs, vadi.

Darba gaita. 1. Saslēgt ķēdi pēc 319. zīmējumā dotās shēmas. 
Pierakstīt ampērmetra rādījumu.

15. Elektriskās ķedes saslēgšana un strāvās stipruma
mērīšana dažādos ķēdes posmos

2. Ieslēgt ampērmetru vispirms starp baterijas negatīvo polu 
un punktu a, pēc tam starp baterijas pozitīvo polu un punktu b. 
Pierakstīt ampērmetra rādījumus.

3. Salīdzināt visus iegūtos ampērmetra rādījumus. Ko var 
secināt?

4. Uzzīmēt burtnīcā ierīču slēguma shēmu.
P i e z ī m e .  Nedrikst pieslēgt ampērmetru pie strāvas avota 

spailēm, ja nav ieslēgts kaut kāds strāvas patērētājs, kurš savie
nots virknē ar ampērmetru. Tādējādi var sabojāt ampērmetru. 16

16. Sprieguma mērīšana dažādos ķēdes posmos
Darba piederumi: baterija, kas izveidota no trim elementiem (vai akumula

toriem), zema sprieguma spuldzīte statīvā, voltmefrs, slēdzis, vadi.

Darba gaita. 1 . Izmērīt spriegumu uz katra elementa poliem 
un uz baterijas poliem. Salīdzināt iegūtās vērtības un noteikt, cik 
reižu spriegums uz baterijas poliem ir lielāks par spriegumu uz 
viena elementa poliem.

2. Izveidot ķēdi no baterijas, spuldzītes un slēdža. Noslēgt 
ķēdi.

3. Izmērīt spriegumu uz spuldzītes spailēm. Salīdzināt iegūto 
spriegumu ar kopējo spriegumu uz baterijas poliem.

4. Uzzīmēt ķēdes shēmu. Shēmā parādīt, kā jāieslēdz volt- 
metrs, lai mērītu spriegumu uz baterijas poliem un uz spuldzītes 
spailēm.

311



D a rb a  p ie d e ru m i:  elementu (vai akumulatoru) baterija, slīdreostats, ampēr- 

metrs, slēdzis, vadi.

Darba gaita. 1. Uzmanīgi apskatīt reostatu un noskaidrot, 
kurā slldkontakta stāvoklī reostata pretestība ir vislielākā.

2. Izveidot ķēdi (320. zīm.) no arrtpērmetra, reostata un slēdža. 
Reostata slīdkontaktam jābūt tādā stāvoklī, lai reostata pretes
tība būtu vislielākā. 3 4 5

17. Strāvās stipruma regulēšana ar reostatu

3. Noslēgt ķēdi un atzīmēt ampērmetra rādījumu.
4. Samazināt reostata pretestību, lēnām un vienmērīgi pārvie

tojot slīdkontaktu (nebīdīt līdz galam!). Vērot ampērmetra rādī
jumus.

5. Palielināt reostata pretestību, slīdkontaktu pārvietojot pre
tējā virzienā. Vērot ampērmetra rādījumus.

P i e z ī m e .  Reostatu nedrīkst pilnīgi izslēgt, jo tādā gadī
juma tā pretestība kļūst vienāda ar nulli. Ja ķēdē nav citu strāvas 
patērētāju, strāvas stiprums var kļūt ļoti liels un tādā gadījumā 
ampērmetrs tiks sabojāts.

18. Vadītaja pretestības noteikšana ar ampermetru 
un voltmetru

Darba piederumi: baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), pētāmais 

vadītājs (neliela nikelīna spirāle), ampērmetrs un voltmetrs, reostats, slēdzis, 
vadi.

Darba gaiļa. 1. Izveidot ķēdi, kurā ieslēgta elementu baterija, 
ampērmetrs, pētāmais vadītājs, reostats, slēdzis.

2. Izmērīt strāvas stiprumu ķēdē.
3. Pievienot pie pētāmā vadītāja galiem voltmetru un izmērīt 

sjmiegumu uz vadītāja galiem.
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4. Ar reostatu mainīt ķēdes pretestību un atkal mērīt strāvas 
stiprumu un spriegumu.

5. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā.

Nr.
Strāvas 

stiprums I
(A)

Spriegums U 
(V)

Pretestība R 
(«)

Vadītājs 1.
2.

6 . Izmantojot Oma likumu, aprēķināt vadītāja pretestību kat
ram gadījumam. Aprēķināt vadītāja pretestības vidējo vērtību. 
Aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā.

19. Vadītāju virknes slēguma pētīšana

Darba p ie d e ru m i:  baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), divi ni- 

kelīna vadītāji (divas spirāles no pretestību komplekta), ampērmetrs, voltmetrs, 

slēdzis, reostats, vadi.

Darba gaita. 1. Izveidot ķēdi no strāvas avota, reostata, di
viem vadītājiem, ampērmetra, slēdža, saslēdzot visas ierīces 
virknē.

2. Izmērīt spriegumu visā ķēdes posmā, kas sastāv no diviem 
vadītājiem, un uz atsevišķiem vadītājiem. Izmērīt arī strāvu ķēdē.

3. Aprēķināt visa posma pretestību un katra atsevišķa vadī
tāja pretestību.

4. Mērījumu un aprēķinu rezultātus ierakstīt tabulā. 5 6

Sprie
gums 
visā 

ķēdes 
posmā U 

(V)

Strāvas
stiprums

/
(A)

Visa
ķēdes
posma

pretestība

(0 )

Sprie
gums uz 

1. vadī
tāja 

galiem 
Ui 
<V)

1. vadītāja 
pretestība

(0 )

Spriegums 
uz 2. vadī

tāja ga
liem U2 

(V)

2. vadītāja 
pretestība

R - ^  K 2— /
(fi)

5. Salīdzināt visa ķēdes posma pretestību R ar abu vadītāju 
pretestību summu Ri + Rļ. Ko var secināt?

6 . Salīdzināt spriegumu U divu vadītāju posmā ar atsevišķos 
vadītājos esošo spriegumu summu Uļ + Uļ. Ko var secināt?
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20. Vadītāju paralēlsleguma pētīšana

Darba p ie d e ru m i:  baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), divi va

dītāji (divas spirāles no pretestību komplekta), voltmetrs un ampērmetrs, slēdzis, 

vadi.

Darba gaita. 1. Saslēgt ķēdi pēc shēmas, kas parādīta 267. zī
mējumā b.

2. Izmērīt spriegumu uz paralēli savienoto vadītāju galiem.
3. Ieslēdzot ampērmetru pēc kārtas galvenajā ķēdē un atse

višķos zaros, izmērīt strāvas stiprumu galvenajā ķēdē un atse
višķos zaros.

4. Mērījumu rezultātus ierakstīt tabulā.

Sprie
gums 

vadītāju 
posmā V 

(V)

Strāvas 
stiprums 

galvenajā 
ķēdē /  

(A)

Strāvas 
stiprums 

t. zarā 
/,

(A)

Strāvas 
stiprums 

2. zarā
A

(A)

Posma
kopējā

pretestība
U

R = T
m

1. zara 
pretestība

(£2)

2. zara 
pretestība

(fi)

5. Pēc iegūtajiem datiem aprēķināt visa posma kopējo pre
testību un atsevišķo zaru pretestību.

6 . Salīdzināt atsevišķo strāvu summu I\+ I2 ar strāvu / galve
najā ķēdē. Ko var secināt?

7. Pārbaudīt, vai mēģinājums apstiprina formulu

_L__L 1
R'~'R1 +_^ '

21. Strāvās jaudas apreķinašana elektriskajā spuldzē

Darba piederumi: baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), zema 

sprieguma spuldze statīvā, voltmetrs, ampērmetrs, slēdzis, vadi.

Darba gaita. 1. Izveidot ķēdi no strāvas avota, spuldzes, am- 
pērmelra un slēdža, visas šīs ierīces savienojot virknē (sk. 
254. zīm.).

2. Ar voltmetru izmērīt spriegumu spuldzē.



3. Uzzīmēt burtnīcā slēguma shēmu un pierakstīt mēraparātu 
rādījumus.

4. Aprēķināt strāvas jaudu spuldzē.
5. Pārbaudīt, vai iegūtā jaudas vērtība ir vienāda ar to jau

das vērtību, kas uzrakstīta uz spuldzes.

22. Lietderības koeficienta noteikšana iekārtai, 
kurā ir elektriskais sildītājs

Darba piederum i: trauks ar ūdeni, kalorimetra iekšējais trauks, spirāle, svari 
vai menzūra, termometrs, pulkstenis.

Darba gaita. 1. Kalorimetra iekšējā traukā ieliet 100... 150 g 
ūdens. Izteikt masu kilogramos. Izmērīt ūdens sākuma tempera
tūru. Pēc tam ielikt ūdenī spirāli, ieslēgt strāvu un sasildīt ūdeni 
līdz 60 .. .70°C  temperatūrai. Atzīmēt laiku, kas vajadzīgs ūdens 
sasildīšanai. Iegūtos datus ierakstīt tabulā.

Ūdens
masa

m
(kg)

Odens
sākuma
tempera

tūra
t:

(°C)

Odens
beigu

tempera
tūra

U
(°C)

Sildī
šanas
laiks

T
(s)

Jauda
P

(W)

Strāvas
darbs

A
(J)

Siltuma
daudzums

Q
(J)

Siltuma
atdeve

■n
(%)

2. Izmantojot iegūtos datus, aprēķināt:
a) strāvas darbu, ja zināma spirāles jauda (norādīta pasē) un 

sildīšanas laiks;
b) siltuma daudzumu, kas izmantots ūdens sasildīšanai;
c) sildītāja siltuma atdevi.
Par sildītāja siltuma atdevi sauc ūdens sasildīšanai izmantotā 

siltuma daudzuma attiecību pret strāvas veikto darbu.
Visus rezultātus ierakstīt tabulā.

23. Elektromagnēta montāža un darbības pārbaude
Darba piederum i: baterija no trim elementiem (vai akumulatoriem), reostats, 

slēdzis, vadi, kompass, elektromagnēta detaļas.

Darba gaiia. 1. Izveidot elektrisko, ķēdi no baterijas, spoles, 
reostata un slēdža. Noslēgt ķēdi un pēc kompasa noteikt spoles 
magnētiskos polus.



2 . Atvirzīt kompasu spoles ass virzienā tādā attālumā no spo
les, kur spoles magnētiskais lauks vairs neiedarbojas uz kompasa 
magnētadatu. Ielikt spolē dzelzs serdi un vērot elektromagnēta 
iedarbību uz magnētadatu. Ko var secināt?

3. Izmantojot reostatu, mainīt strāvas stiprumu ķēdē un vērot 
elektromagnēta iedarbību uz magnētadatu. Ko var secināt?

4. Izveidot no gatavām detaļām pakavveida elektromagnētu. 
Elektromagnēta spoles savā starpā savienot virknē tā, lai spoļu 
brīvajos galos būtu pretējie magnētiskie poli. Ar kompasu pār
baudīt polus.

24. Magnēta īpašību pētīšana un magnētisko lauku attēlu
iegūšana

Darba p iederum i: divi sfieņmagnēti, magnētadafa, kārbiņa ar dzelzs skai

diņām un sietveida vāciņu, mīkstas dzeizs stieples gabaliņi, kartons.

Darba gaita. 1 . Nolikt uz galda dzelzs naglu, zīmuli, gumiju, 
stikla gabaliņu, alumīnija gabaliņu, papīru un citus līdzīgus 
priekšmetus. Tuvināt magnētu pēc kārtas šiem priekšmetiem, no
skaidrot, kuri no šiem materiāliem ir magnētiski.

2. Pārbaudīt, ka magnēta iedarbība visspēcīgāka ir tā polos.
3. Nolikt uz galda stieņmagnētu un uz tā uzlikt kartonu. Uz

kaisīt uz kartona dzelzs skaidiņas un ar pirkstu viegli pasist pa 
kartonu. Apskatīt iegūto magnētiskā lauka attēlu un uzzīmēt to 
burtnīcā.

4. Iegūt magnētiskā lauka attēlu diviem vienādiem magnētu 
poliem un arī diviem pretējiem poliem. Iegūtos magnētisko lauku 
attēlus uzzīmēt burtnīcā.

25. Iepazīšanās ar līdzstrāvas elektrodzinēja darbību
Darba piederumi: pakavmagnēfs, elektrodzinēja rotējošā daļa ar kontaktu 

pusgredzeniem, sukas, koka paliktnis, sfatTvi-gultņi, strāvas avots, vadi.

P i e z ī m e .  Elektrodzinēja rotējošo daļu sauc par enkuru. 
Elektromagnētu, kas rada magnētisko lauku, kurā griežas enkurs, 
sauc par inclukloru.

Darba gaiļa. 1 . Izveidot elektrodzinēja modeli.
2. Pieslēgt elektrodzinēju strāvas avotam un iegriezt enkuru. 

Ja elektrodzinējs nedarbojas, atrast cēloņus un tos novērst.
3. Mainīt elektrodzinēja enkura griešanās virzienu, mainot 

strāvas virzienu ķēdē.



Vingrinājumu atbildes

6. vingrinājums. 1. 0,75 m/s. 2. 5 m/s. 3. 25 m/s.
7. vingrinājums. I. 12,6 m/s; 13,5 m/s. 2. = 8  m/s; « 4  m/s.
8. vingrinājums. 1. 12. . .  18 m; 125 m; 200 m. 2. 4500 km. 3. 200 s; 20 s. 
10. vingrinājums. 4. 10 reizes.
12. vingrinājums. 4. 0,12 g/cm3; 120 kg/m3.
13. vingrinājums. 1. 10 kg; 7 kg; 136 kg. 2. 1130 g. 3. 4 kg.
15. vingrinājums. 1. «25 N; « 8  N; «12 kN; «0,5 N. 2. «100 N; « 2  N. 

3. «80 kg.
17. vingrinājums. 1. «900 N. 2. 10 N. 3. 700 N. 4. «15 N.
18. vingrinājums. 1. «47 kPa. 2. 6000 kPa. 3. «1500 Pa.
21. vingrinājums. 1. « 6  kPa; «4,8 kPa; «82 kPa. 2. «112 000 kPa. 

3. 50 cm2.
24. vingrinājums. 1. «10,3 m. 2. 28,4 kN.
25. vingrinājums. 3. «460 m. 4. «1013 hPa. 5. «162 kPa.
26. vingrinājums. 1. »10,3 m. 2. «13 m; «76 cm.
27. vingrinājums. I. 120 t. 2. 90 reizes; 100 reizes.
28. vingrinājums. 4. « 1  N; «0,8 N.
30. vingrinājums. 1. Samazināsies. 2. «10 000 m3.
32. vingrinājums. 4. «300 kJ. 5. «240 kJ. 6. «450 000 kJ.
33. vingrinājums. I. «180 kW. 2. «55 \V. 3. 120 000 kJ. 4. 750 W.
34. vingrinājums. 4. «417 kg.
35. vingrinājums. 1. 3 m. 2. 2240 J; 2240 J.
36. vingrinājums. 1. «10 kJ. 2. «20 kJ; «50 kJ.
42. vingrinājums. 4. a) 162 kJ; b) 3220 J; c) 75 000 kJ.
43. vingrinājums. 3. « 5 ' 108 J; « 5 ,4 ' 106 J. 4. « 7 ,4 ' 107 J. 5. 5 kg.
45. vingrinājums. 3. Nebūs. 4. Var.
47. vingrinājums. 3. 1360 kJ. 4. 500 kJ; 1340 kJ.
49. vingrinājums. 3. «34o kJ. 4. «1,36- !07 J. 5. «8,4 • 103 J; «5,4- 10° J. 
51. vingrinājums. 2. 6 protoni un 6 neitroni.
54. vingrinājums. 1. «5 ,4-102“ elektronu. 2. 8,64-1023 elektronu.
57. vingrinājums. 1. 4 V. 2. 1 A; 0,25 A.
58. vingrinājums. 1. 2 £1. 2. 2 9.
59. vingrinājums. 1. 4,4 A. 2. 217 V. 3. 15 Q.
60. vingrinājums. I. Otrā vadītāja pretestība ir 8 reizes lielāka nekā pirmā 

vadītāja pretestība. 2. «1 m. 3. «1,7 reizes. 4. 60 V; «120 m.
6t. vingrinājums. 4. 150 m.
62. vingrinājums. 1. 0,8 V; 1,2 V; 2 V. 3. 63,5 V.
63. vingrinājums. 1. 6 £2. 2. I A; 0,5 A; 1.5 A.
64. vingrinājums. 1. «76 \V. 2. 660 \V. 3. «2,8 A.
65. vingrinājums, t. 0,9 k\V • h. 2. 72 kap. 3. 10,8 kJ. 4. «260 J.
66. vingrinājums. 1. 900 kJ.
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Papildmateriāls

Brauna kustība

Viens no galvenajiem molekulu kustības pierādījumiem ir pa
rādība, kuru pirmais novēroja angļu botāniķis R. Brauns 
1827. gadā, apskatot mikroskopā šķidrumā iejauktas augu sporas.

Līdzīgu mēģinājumu var izdarīt ar krāsu vai tušu, iepriekš 
to saberžot ļoti sīkās daļiņās, kas saskatāmas tikai mikroskopā. 
Krāsu iejauc ūdenī un iegūto maisījumu aplūko mikroskopā.

Izdarot šādu mēģinājumu, var pārliecināties par to, ka krāsas 
daļiņas nepārtraukti kustas. Pašas sīkākās daļiņas šķīdumā hao
tiski pārvietojas no vienas vietas uz citu, bet rupjākās daļiņas 
haotiski svārstās. Augu sporu pārvietošanos šķidrumā novēroja 
arī R. Brauns. Tādēļ ļoti sīku cietas vielas daļiņu pārvietošanos 
šķidrumā sauc par Brauna kustību.

Mēģinājumi rāda, ka Brauna kustība nekad nebeidzas. Ūdens 
pilienā (ja neļauj pilienam izžūt) daļiņu kustību var novērot die
nām, mēnešiem un gadiem ilgi. Tā nebeidzas ne vasarā, ne ziemā, 
ne dienā, ne arī naktī. Kvarca gabalos, kas zemē nogulējuši tūk
stošiem gadu, reizēm gadās ieraudzīt tajos ieslēgtus ūdens pilie
nus. Sājos pilienos arī novērota ūdenī peldošu daļiņu Brauna 
kustība.

Brauna kustības cēlonis ir tā šķidruma molekulu nepārtrauktā 
kustība, kurā atrodas cietā ķermeņa daļiņas. Cietā ķermeņa daļi
ņas, protams, ir daudz reižu lielākas par pašām molekulām. Mik
roskopā redzamā daļiņu kustība nav molekulu kustība. Molekulas 
nevar redzēt parastajā mikroskopā. Par molekulu esamību un kus
tību var spriest pēc molekulu triecieniem. Molekulas triecas pret 
krāsas daļiņām un liek tām kustēties.

Apskatīsim šādu salīdzinājumu. Grupa cilvēku ūdenī svaida 
milzīgu bumbu. Viņi grūž bumbu ar rokām un no triecieniem 
bumba kustas gan vienā, gan citā virzienā. Ja šo spēli vēro no 
liela attāluma, tad cilvēki nav redzami, tāpēc šķiet, ka bumbas 
haotiskā kustība it kā notiek pati no sevis.

Tāpat neredzam arī molekulas, bet saprotam, ka molekulu 
triecienu iedarbībā krāsas daļiņas nepārtraukti haotiski kustas.
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Brauna kustības atklāšanai bija svarīga nozīme vielas uzbūves 
pētīšanā. Tā pierādīja, ka patiešām ķermeņi sastāv no atsevišķām 
daļiņām — molekulām un molekulas nepārtraukti haotiski kustas.

Bezsvara stāvoklis

Mēs dzīvojam gadsimtā, kad sākusies kosmosa apgūšana, 
kosmisko kuģu lidojumi apkārt Zemei, uz Mēnesi un citām Saules 
sistēmas planētām. Bieži vien dzirdam un lasām par to, ka lido
tā j i-kosmonauti, kā arī visi priekšmeti kosmiskajā kuģī tā brīvā 
lidojuma laikā atrodas īpašā stāvoklī, kuru sauc par bezsvara 
stāvokli. Kas tas ir par stāvokli, un vai to var novērot uz Zemes? 
Bezsvara stāvoklis ir sarežģīta fizikāla parādība. Lai to izprastu, 
jābūt dziļām zināšanām fizikā. Tomēr zināmu priekšstatu par 
bezsvara stāvokli var gūt arī, jau sākot mācīties fiziku.

Kā zināms, ķermeņa svars ir spēks, ar kādu ķermenis Zemes 
pievilkšanas spēka iedarbībā spiež uz balstu vai stiepj piekari, 
tāpēc ka to pievelk Zeme.

Iedomāsimies tādu gadījumu, ka balsts vai piekare kopā ar 
ķermeni brīvi krīt. Arī balsts un piekare ir ķermeņi, un uz tiem 
darbojas smaguma spēks. Kāds šajā gadījumā būs ķermeņa svars, 
t. i., ar cik lielu spēku ķermenis darbosies uz balstu vai piekari?

Apskatīsim mēģinājumu. Nelielu ķermeni piekar 
pie atsperes, kuras otrs gals nostiprināts nekustīgi 
(321. zīm. a). Smaguma spēka iedarbībā ķermenis 
sāk kustēties lejup, tāpēc atspere izstiepjas tik 
ilgi, līdz tajā radies elastības spēks līdzsvaro 
smaguma spēku. Pēc tam pārdedzina diegu, kas no
tur atsperi un ķermeni. Atspere kopā ar ķermeni 
krīt. Vērojot atsperi, redzams, ka tā vairs nav 
izstiepta (321. zīm. b). Ķamēr atspere kopā ar ķer
meni krīt, tā nav izstiepta. Tātad krītošs ķermenis 
nedarbojas uz atsperi, kas krīt kopā ar to. Sājā ga
dījumā ķermeņa svars vienāds ar nulli, bet sma
guma spēks nav vienāds ar nulli. Smaguma spēks, 
tāpat kā iepriekš, darbojas uz ķermeni, izraisot tā 
krišanu.

Tieši tāpat, ja ķermenis un balsts, uz kura ķer
menis atrodas, brīvi krīt, tad ķermenis vairs nespiež 321. zini.
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uz balstu. Tāpēc arī šajā gadījumā ķermeņa svars ir vienāds ar 
nulli.

Līdzīgas parādības novērojamas pavadonī, kas riņķo apkārt 
Zemei. Pats pavadonis un visi tajā esošie ķermeņi — arī kosmo
nauts, riņķojot apkārt Zemei, it kā nepārtraukti brīvi krīt. Tāpēc 
ķermenis, kas atrodas uz balsta, nespiež uz to; atsperē pakārts 
ķermenis nestiepj atsperi utt. Par šādiem ķermeņiem saka, ka tie 
atrodas bezsvara stāvokli.

Ķermeņi, kas kuģī-pavadonī nav kaut kur piestiprināti, brīvi 
«peld». Traukā ieliets šķidrums nespiež uz trauka dibenu un sie
nām, tāpēc šķidrums netek laukā pa trauka caurumiem. Pulksteņa 
svārsts'atrodas miera stāvoklī jebkurā stāvoklī, kādā to nostāda. 
Kosmonautam nav vajadzīga nekāda piepūle, lai noturētu roku 
vai kāju izstieptā stāvoklī. Viņam zūd priekšstats par to, kur ir 
augša, kur apakša. Ja kādam ķermenim liek kustēties attiecībā 
pret kuģi-pavadoni, tad tas kustas vienmērīgi un taisnā virzienā, 
līdz atduras pret citiem ķermeņiem.

Padomju kosmonauts IT. Titovs pastāstīja, ka viņam sāpīgi 
iesitusi kinokamera, kura bezsvara stāvoklī brīvi pārvietojusies 
kuģī-pavadonī.

Smaguma spēks uz citām planētām

Apkārt Saulei kustas 9 lielas planētas (322. zīm.). Visas tās 
Saules tuvumā notur gravitācijas spēki. Sie spēki ir ļoti lieli. Tā, 
piemēram, starp Sauli un Zemi darbojas gravitācijas spēks, kurš 
aptuveni vienāds ar 30000 000 000000 000 000 000 N = 3-102 2  N jeb 
3-1019 kN. Sis spēks ir tik milzīgs tāpēc, ka Saulei un Zemei ir 
ļoti liela masa.

No Saules sistēmas planētām vismazākā masa ir Merkuram. 
Tā masa ir gandrīz 19 reizes mazāka par Zemes masu. Vislielākās 
Saules sistēmas planētas — Jupitera — masa ir 318 reizes lie
lāka par Zemes masu. Apkārt daudzām planētām kustas to pava
doņi, kurus tāpat planētas tuvumā notur gravitācijas spēki. Mūsu 
Zemes pavadonis — Mēness — ir mums vistuvākais debess ķer
menis. Attālums no Zemes līdz Mēnesim ir aptuveni 380 000 km. 
Mēness masa 81 reizi mazāka par Zemes masu.

Jo mazāka planētas masa, jo tā ar mazāku spēku pievelk ķer
meņus. Smaguma spēks, kas darbojas uz Mēness virsmas, ir 
6  reizes mazāks par smaguma spēku, kas darbojas uz Zemes vir
smas. Tā, piemēram, automašīna, kuras masa G00 kg, uz Mēness
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svērtu nevis 6000 N, kā tā sver uz Zemes, bet tikai 1000 N 
(323. zīm.). Lai atrautos no Mēness, ķermenim vajadzīgs ātrums 
nevis 11 km/s, kā uz Zemes, bet tikai 2,4 km/s. Turpretī, ja cilvēks 
nonāktu uz Jupitera, kura masa daudz reižu lielāka par Zemes 
masu, tad tur viņš svērtu gandrīz 3 reizes vairāk nekā uz Zemes.

Vēl bez 9 lielām planētām un to pavadoņiem apkārt Saulei 
kustas vesela grupa ļoti mazu planētu, kuras sauc par asteroīdiem. 
Pati lielākā no tām — planēta C e r e r a  — pēc rādiusa ir 
20 reizes, bet pēc masas — 7500 reizes mazāka par Zemi. Sma
guma spēks uz šim planētām ir tik mazs, ka cilvēks, atgrūžoties no 
šādas planētas virsmas, varētu aizlidot no tās.

K. Ciolkovskis kādā stāstā apraksta cilvēka ierašanos uz as
teroīda Vestas, kura masa 60 reizes mazāka par Zemes masu. 
«Uz Zemes varu brīvi panest vēl vienu cilvēku, kura svars ir tāds 
pats kā mans svars. Uz Vestas tikpat viegli varu nest 30 reizes 
vairāk, t. i., 60 cilvēku. Uz Zemes varu uzlēkt 50 cm augstumā. 
Uz Vestas ar tādu pašu piepūli varu sasniegt 30 m augstumu. 
Šāds augstums ir desmitstāvu mājai vai milzīgai priedei. Tur 
viegli pārlēkt pāri grāvjiem un bedrēm, kas ir krietnas upes pla
tumā. Var pārlēkt pāri 15 m augstiem kokiem un mājai. Un tas 
viss panākams bez ieskriešanās.»

Hidrosfatiskais paradokss. Paskāla mēģinājums

īpašību, ka spiediens šķidrumā izplatās visos virzienos, var 
izmantot, lai izskaidrotu parādību, kuru fizikā sauc par hidrosta- 
tisko paradoksu1. Apskatīsim šo parādību.

1 Ar vardu p a r a d o k s s  apzīmē īpatnēju parādību, kas neatbilst paras
tajiem priekšstatiem.
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324. zīmējumā parādīti trīs dažādas formas trauki. Visiem 
traukiem vienāds dibena laukums un visos traukos ieliets šķid
rums vienādā augstumā. Traukos ielietā šķidruma masa ir dažāda, 
bet spiediens uz trauka dibenu visos trīs traukos ir vienāds. So 
spiedienu var aprēķināt pēc formulas

p=gph.

Tā kā dibena laukums visiem traukiem vienāds, tad spēks, ar 
kādu šķidrums spiež uz šo trauku dibenu, ir viens un tas pats. 
Sis spēks ir vienāds ar vertikālā šķidruma staba abdc svaru, t. i., 
P=gphS, kur S — trauka dibena laukums.

So secinājumu viegli pārbaudīt mēģinājumā, izmantojot 325. zī
mējumā parādīto ierīci. Visiem trijiem traukiem (/, 2, 3) dibenu 
veido gumijas plēvīte, kas nostiprināta ierīces statnē. Traukus 
pēc kārtas ieskrūvē ierīces statnē un tajos ielej ūdeni, pie tam 
trauka dibens (plēvīte) izliecas un šī kustība tiek pārnesta uz 
rādītāju. Mēģinājumā redzams, — ja ūdens staba augstums visos 
traukos vienāds, rādītājs novirzās par vienu un to pašu iedafu 
skaitu. Tas nozīmē, ka spēks, ar kādu šķidrums spiež uz trauka 
dibenu, nav atkarīgs no trauka formas. Sis spēks vienāds ar tāda 
vertikālā ūdens staba svaru, kura pamats ir trauka dibens, bet 
augstums — šķidruma staba augstums.

Sis secinājums šķiet nepareizs, paradoksāls, kaut gan to ap
stiprina mēģinājums. Patiesībā nekā paradoksāla šajā secinājumā 
nav un to var izskaidrot pēc Paskāla likuma.

Apskatīsim 326. zīmējumu. Uz trauka dibena laukumu mn dar
bojas spēks, kas vienāds ar šķidruma staba kmnl svaru. Sā šķid
ruma staba radītais spiediens vienāds ar pgh. Pēc Paskāla likuma 
tāds pats spiediens tiek pārnests arī uz laukumu am un nb. Tādā 
gadījumā spēks, kas darbojas uz visu dibena laukumu ab, būs vie
nāds ar vertikālā šķidruma staba abdc svaru. Sis spēks ir lielāks 
par traukā 3 (sk. 325. zīm.) ielietā šķidruma svaru, mazāks par 
traukā 2 ielietā šķidruma svaru, bet ir vienāds ar traukā 1 ielietā 
šķidruma svaru.

Iedomāsimies, ka trauka sašaurinātā daļa (sk. 326. zīm.) izvei
dota vēl tievāka un garāka. Tad ar nelielu ūdens daudzumu var 
radīt lielu spiedienu uz trauka dibenu. Izdarot šādu mēģinājumu, 
B. Paskāls 1648. gadā pārsteidza savus laikabiedrus. Izturīgā 
slēgtā mucā, kas piepildīta ar ūdeni, bija ievietota tieva, gara
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326. zīm. 327. zīm.

caurule (327. zīm.). Kad no mājas otrā stāva balkona caurulē 
ielēja krūzi ūdens, spiediens uz mucas sienām tā pieauga, ka mu
cas sienās radās spraugas, pa kurām tecēja laukā ūdens.

Spiediens uz jūru un okeānu dibenu.
Jūras dzīļu pētīšana

Okeānu dziļums vietām ir vairāki kilometri. Tāpēc uz okeānu 
dibenu darbojas milzīgs spiediens. Tā, piemēram, 10 km dzi
ļumā (vietām ir vēl lielāks dziļums) spiediens ir apmēram 
100000 000 Pa (100 000 kPa).
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Lai gan spiediens ir ļoti liels, ūdens blīvums okeāna dibenā 
ir tikai nedaudz lielāks nekā augšējos slāņos. Tas tāpēc, ka ūdens 
ir maz saspiežams.

Kā rāda speciāli pētījumi, arī okeānu dzijumos dzīvo zivis un 
dažādas citas dzīvas būtnes. So dzīvnieku organisms piemērojies 
dzīvei apstākļos, kur liels spiediens. To ķermeņi spēj izturēt mil
joniem paskālu lielu spiedienu. Tāds spiediens ir arī šo dzīvnieku 
iekšienē.

Speciāli trenējies cilvēks bez īpašiem aizsarglīdzekļiem var 
ienirt līdz 80 m dziļumam, kur ūdens spiediens ir apmēram 
800 kPa. Lielākos dziļumos, ja netiek lietoti īpaši aizsarglīdzekļi, 
cilvēka" krūšukurvis var neizturēt ūdens spiedienu.

Lai tīrītu upju gultnes, remontētu kuģu un aizsprostu zem
ūdens daļas, izceltu nogrimušos kuģus, cilvēkiem jāstrādā zem 
ūdens dažādā dziļumā. Sājā nolūkā lieto speciālus ūdenslīdēju 
tērpus (328. zīm.). Ūdenslīdēju tērpu izgatavo no gumijota 
auduma, un to velk virs silta apģērba. Tērpa augšdaļai uzskrūvē 
metāla bruņucepuri ar bieza stikla lodziņiem. Ūdenslīdēja apaviem 
ir svina zoles. Uz krūtīm un muguras viņam uzliek svina plates, 
lai viņš varētu iegremdēties ūdenī. Bruņucepurē pa cauruli nepār
traukti pievada gaisu elpošanai. Taču caurule ierobežo ūdenslī
dēja kustības ūdenī un neļauj attālināties no iegremdēšanās 
vietas.

328. zīm. 329. zīm.

324



Līdz 90 m dziļumam iespējams iegremdēties ūdenī, ņemot līdz 
saspiestu gaisu, kas iepildīts izturīgos tērauda balonos. Tādu 
ietērpu sauc par akvalangu (sk. III krāsaino ielīmi). Akvalangu 
izmanto arī sportisti peldētāji.

Jūras pētīšanai lielos dziļumos izmanto batisfēras (sk. III krā
saino ielīmi) un batiskafus (329. zīm.). Batisfēru no speciāla 
kuģa ar tērauda trosi ielaiž jūrā. Batiskafu ar kuģi nesaista trose. 
Tam ir savs dzinējs, un tas var pārvietoties lielā dziļumā jebkurā 
virzienā.

Pneimatiskās mašīnas un instrumenti

Gāzu īpašību pārvadīt spiedienu izmanto tehnikā dažādu pnei
matisko mašīnu' un instrumentu uzbūvē.

Saspiestu gaisu, piemēram, izmanto kniedējamo āmuru un at
skaldāmo āmuru darbināšanai (330. zīm.).

Atskaldāmā āmura uzbūves shēma parādīta 331. zīmējumā. 
Pa cauruli 1 pievada saspiestu gaisu. Speciāla iekārta 2, kuru 
sauc par gaisdali, ievada gaisu pārmaiņus cilindra augšējā un 
apakšējā daļā. Tāpēc gaiss spiež uz virzuli 3 gan no vienas, gan 
otras puses. Tādējādi tiek panākta virzuļa un āmura smailes 4 
ātra turp un atpakaļ kustība. Āmura smaile izdara ātrus triecie
nus, kas seko cits aiz cita, ieurbjas gruntī vai ogļu slānī un at
skalda grunts vai ogļu gabalus.

330. zīm. 331. zīm.

1 P n e i m a t i s k ā s  m a š ī n a s  ir tādas mašīnas, kuras darbina saspiests
gaiss.
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Izveidoti smilšu strūklas aparāti, kuri dod spēcīgu gaisa un 
smilšu maisījuma strūklu. Tos lieto sienu tīrīšanai.

Tagad bieži vien lieto speciālus aparātus sienu krāsošanai. 
Sājos aparātos saspiestais gaiss izsmidzina krāsu.

Ar saspiestu gaisu atver vilcienu, metro vagonu un trolejbusu 
durvis.

332. zīmējumā redzama dzelzceļa vagona pneimatiskās brem
zes shēma. Kad maģistrāle 1, bremzes cilindrs 4 un rezervuārs 3 
piepildīts ar saspiestu gaisu, gaisa spiediens uz bremzes cilindra 
virzuli no abām pusēm ir vienāds. Šādā stāvokli bremzes kluči 5 
nepieskaras pie riteņa 6.

Ja atver bremzes krānu, saspiestais gaiss izplūst no maģistrā
les, tāpēc spiediens bremzes cilindra labajā pusē samazinās. Tur
pretī saspiestais gaiss, kas atrodas bremzes cilindra kreisajā pusē 
un rezervuārā, nevar izplūst, jo to aiztur vārsts 2. Saspiestā gaisa 
iedarbībā virzulis bremzes cilindrā pārvietojas pa labi, piespiežot 
bremzes kluci pie riteņa apmales. Tādējādi vagons tiek nobrem
zēts.

Kad maģistrāli piepilda ar saspiestu gaisu, atsperes atvelk 
bremzes klučus no riteņa.

Atmosfēras spiediena atklāšanas vēsture

Atmosfēras spiediena pētīšanai ir gara un pamācoša vēsture. 
Tāpat kā daudzi citi zinātniski atklājumi, atmosfēras spiediena 
pētīšana saistīta ar praktiskām vajadzībām.
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Jau tālā senatnē bija pazīstama sūkņa uzbūve. Taču sengrieķu 
zinātnieks Aristotelis un viņa pēcteči ūdens pacelšanos sūknī 
līdzi virzulim izskaidroja ar to, ka «daba baidās tukšuma». Vi
ņiem nebija zināms šīs parādības īstais cēlonis — atmosfēras 
spiediens.

XVII gadsimta vidū bagātajā Itālijas tirdzniecības pilsētā Flo- 
rencē būvēja tā saucamos sūcējsūkņus. Šādam sūknim ir vien
kārša uzbūve. Sūknis sastāv no vertikālas caurules, kurā ir vir
zulis. Paceļot virzuli augšup, līdz ar to paceļas ūdens, tāpat kā 
112. zīmējumā attēlotajā mēģinājumā. Ar šādiem sūkņiem gribēja 
pacelt ūdeni lielā augstumā, taču sūkņi to nesūknēja tik augstu.

Tad griezās pēc padoma pie G. Galileja. Viņš izpētīja sūkņus 
un konstatēja, ka tie ierīkoti pareizi, taču nespēj pacelt ūdeni 
augstāk par 18 itāļu olektīm (apmēram 10 m). Līdz galam šo 
jautājumu G. Galilejs nepaguva atrisināt.

Pēc G. Galileja nāves zinātniskos pētījumus turpināja viņa 
skolnieks E. Toričelli. Viņš arī pētīja ūdens pacelšanos sūknī līdzi 
virzulim. E. Toričelli ieteica mēģinājumā izmantot garu stikla 
cauruli, bet ūdens vietā lietot dzīvsudrabu. Šādu mēģinājumu 
(sk. 48. §) pirmais bija veicis viņa skolnieks Viviāni 1643. gadā.

Pārdomājot mēģinājuma gaitu, E. Toričelli secināja, ka īstais 
cēlonis, kāpēc dzīvsudrabs paceļas caurulē, ir gaisa spiediens, 
nevis «bailes no tukšuma». So spiedienu rada gaisa svars. (To, 
ka gaisam ir svars, bija pierādījis jau G. Galilejs.)

Par Toričelli mēģinājumiem uzzināja franču zinātnieks B. Pas- 
kāls. Viņš atkārtoja Toričelli mēģinājumu ar dzīvsudrabu un ar 
ūdeni. Lai galīgi pierādītu, ka eksistē atmosfēras spiediens, pēc 
B. Paskāla uzskata, Toričelli mēģinājums bija jāizdara kāda 
kalna pakājē un virsotnē un abos gadījumos jāizmēra dzīvsud
raba staba augstums caurulē. Ja kalna virsotnē dzīvsudraba stabs 
būtu zemāks nekā kalna pakājē, tad no tā varētu secināt, ka pa
tiešām dzīvsudraba stabu caurulē notur atmosfēras spiediens.

«Viegli saprotams,» sacīja B. Paskāls, «ka kalna pakājē gaiss 
rada lielāku spiedienu nekā tā virsotnē, jo nav nekāda pamata 
pieņemt, ka daba vairāk baidās no tukšuma zemāk nekā augstāk.»

Šādu mēģinājumu izdarīja un izrādījās, ka tā kalna virsotnē, 
kur tika izdarīts mēģinājums, spiediens bija gandrīz par 
100 mm Hg zemāks nekā kalna pakājē. Taču B. Paskāls neapro
bežojās tikai ar šo mēģinājumu vien. Lai vēlreiz pierādītu, 
ka Toričelli mēģinājumā dzīvsudraba stabu notur atmosfēras
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Uz sūkni 333. zīm. Uz sūkni 334. zīm.

spiediens, B. Paskāis izdarīja vēl vienu mēģinājumu, kuru viņš 
tēlaini nosaucis par mēģinājumu pierādīt tukšumu tukšumā.

Tagad šādu Paskāla mēģinājumu var veikt ar ierīci, kas parā
dīta 333. zīmējumā. Šajā zīmējumā redzams izturīgs stikla trauks 
A, kurā iekausētas divas caurules: viena caurule no barometra B, 
otra (ar vaļēju galu) — no barometra C.

Ierīci novieto uz gaisa sūkņa galdiņa. Mēģinājuma sākumā 
spiediens traukā A ir vienāds ar atmosfēras spiedienu. To mēra 
ar dzīvsudraba stabu augstumu starpību h barometrā B. Barometrā 
C dzīvsudraba līmenis abos zaros ir vienāds. Pēc tam ar sūkni iz
sūknē gaisu no trauka A, līdz ar to barometrā B dzīvsudraba 
līmenis pazeminās, bet barometra C kreisajā zarā līmenis paaug
stinās. Kad gaiss no trauka A pilnīgi izsūknēts, dzīvsudraba līme
nis barometra B tievajā zarā pazeminās tā, ka kļūst vienāds ar 
dzīvsudraba līmeni platajā zarā. Turpretī barometra C tievajā zarā 
dzīvsudrabs atmosfēras spiediena iedarbībā paceļas augstumā h 
(334. zīm.). Ar šo mēģinājumu B. Paskāis vēlreiz pierādīja, ka 
eksistē atmosfēras spiediens. Līdz ar to B. Paskāis pierādīja, ka 
Aristoteļa teorija par «bailēm no tukšuma» nav pareiza.

Leģenda par Arhimēdu

Kāda leģenda stāsta par to, kā Arhimēds atklājis, ka cēlēj- 
spēks vienāds ar tā šķidruma svaru, kura tilpums vienāds ar ķer
meņa tilpumu. Pie šāda secinājuma Arhimēds nācis, pārdomājot 
uzdevumu, kuru viņam uzdevis Sirakūzu valdnieks Ilierons 
(250 gadu pirms mūsu ēras).
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Valdnieks Hierons licis Arhimēdam pārbaudīt, vai meistars, 
kas izgatavojis zelta kroni, bijis godīgs. Lai gan kronis svēris 
tikpat, cik svēris kronim paredzētais zelts, valdniekam radušās 
aizdomas, ka tas izgatavots no zelta un kādu mazvērtīgāku me
tālu sakausējuma. Arhimēdam vajadzēja noskaidrot, nesalaužot 
kroni, vai tajā ir piemaisījumi.

īsti nav zināms, kādu metodi lietojis Arhimēds, bet varētu 
pieņemt, ka viņš rīkojies šādi. Vispirms Arhimēds noteicis, ka ga
baliņš tīra zelta ir 19,3 reizes smagāks par tāda paša tilpuma 
ūdeni. Citiem vārdiem sakot, zelta blīvums 19,3 reizes lielāks nekā 
ūdens blīvums.

Arhimēdam vajadzēja noteikt kroņa vielas blīvumu. Ja šīs vie
las blīvums nebūtu 19,3 reižu lielāks par ūdens blīvumu, tad tas 
nozīmētu, ka kronis nav no tīra zelta.

Kroni varēja viegli nosvērt. Bet kā noteikt tā tilpumu? Tas 
Arhimēdam bija grūts uzdevums, jo kroņa forma bija ļoti sarež
ģīta. Daudzas dienas Arhimēds pārdomāja šo uzdevumu. Un reiz, 
kad viņš pirtī iesēdās ar ūdeni piepildītā vannā, viņam pēkšņi 
radās doma, kā atrisināt šo uzdevumu. Priecīgi satraukts par 
savu atklājumu, Arhimēds iesaucies: «Heirēka! Heirēka!» Grieķu 
valodā tas nozīmē: «Atradu! Atradu!»

Arhimēds nosvēra kroni vispirms gaisā, pēc tain ūdenī. Pēc 
svaru starpības viņš aprēķināja cēlējspēku, kas vienāds ar tāda 
ūdens daudzuma svaru, kura tilpums vienāds ar kroņa tilpumu. 
Noteicis kroņa tilpumu, Arhimēds varēja aprēķināt tā blīvumu. 
Savukārt nosacījis blīvumu, viņš varēja atbildēt uz jautājumu, vai 
zelta kronī nav mazvērtīgāku metālu piemaisījumu.

Kā stāsta leģenda, kroņa vielas blīvums bijis mazāks par tīra 
zelta blīvumu. Tādā veidā meistars ticis pieķerts blēdībā, bet zi
nātnē radies ievērojams atklājums.

Vēsturnieki raksta, ka, paveicis uzdevumu par zelta kroni, 
Arhimēds sācis pētīt ķermeņu peldēšanu. Līdz mūsu dienām sa
glabājies viņa ievērojamais apraksts «Par peldošiem ķermeņiem».

Šā apraksta septīto spriedumu (teorēmu) Arhimēds formulējis 
šādi. Ķermeņi, kas smagāki par šķidrumu, kurā tie ielikti, iegrimst 
arvien dziļāk, lidz sasniedz trauka dibenu, un, atrazdamies šķid
rumā, tie zaudē no sava svara tik, cik sver šķidrums, kas ņemts 
ša ķermeņa tilpumā.
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69. vingrinfijumi

Pieņemot, ka valdnieka Hierona zelta kronis gaisā svēris 20 N, bet 
ūdenī — 18,75 N, aprēķiniet kroņa vielas blīvumu!

Ja zeltam būtu piejaukts tikai sudrabs, aprēķiniet, cik daudz kronī zelta un 
cik sudraba!

Uzdevumu risinot, pieņemt, ka zelta blīvums ir aptuveni 20 000-^2-, sud-
in3

raba blīvums — 10 000- ^ .
in3

Tekoša ūdens un vēja enerģija.
Hidrauliskie dzinēji un vēja dzinēji

Katram virs Zemes paceltam ķermenim piemīt potenciālā ener
ģija. Tas attiecas ari uz ūdeni. Tā, piemēram, vienam kubikmet
ram ūdens, kas pacelts 50 m augstumā, piemīt potenciālā ener
ģija

Ep = 9,8 ~  • 1000 kg • 50 m «  500 000 J «  500 kJ.
kg

Ūdenim krītot no šāda augstuma, tiek paveikts dar.bs A = 
=  500 kJ.

Dabā reti sastopami lieli ūdenskritumi. Parasti upju gultnēm 
ir neliels slīpums. Šādos gadījumos, lai radītu spiedienu, kas va
jadzīgs hidraulisko dzinēju darbināšanai, mākslīgi jāpaceļ ūdens 
līmenis upēs, izbūvējot aizsprostus. Hidrauliskie dzinēji veic me
hānisko darbu, izmantojot pacelta ūdens enerģiju.

Viens no vienkāršākiem un senākiem ūdens dzinējiem ir 
ūdensrats. Daudz modernāks hidrauliskais dzinējs ir ūdens tur
bina. Turbīnās ūdens atdod enerģiju ratam, iekustinot turbīnas 
lāpstiņas. Turbīnas darba rats savienots ar elektriskā ģeneratora 
vārpstu. Ģenerators ražo elektrisko strāvu. VIII krāsainajā ielīmē 
parādīta hidroelektrostacijas shēma.

Vēja dzinēji izmanto kustībā esoša gaisa — vēja enerģiju. Vēja 
enerģiju dažreiz sauc arī par «zilo ogļu» enerģiju.

Vējš ir lēts enerģijas avots, bet šim enerģijas avotam ir liels 
trūkums — vējš ir nepastāvīgs.

Vēja dzinēji pazīstami jau no seniem laikiem. Moderns, sa
mēra lielas jaudas vēja dzinējs redzams 335. zīmējumā.
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Kustībā esošas gaisa masas spiež uz vēja 
dzinēja spārnu slīpajām plaknēm un liek tām 
kustēties. Spārnu griezes kustību ar pārvadu 
sistēmas starpniecību pārnes uz mehānis
miem, kas veic darbu.

Vēja dzinējus izmanto ūdens sūknēšanai 
no akām, ūdens sūknēšanai uz ūdenstor
ņiem, elektroenerģijas ražošanai padomju 
saimniecībās, kolhozos un dzelzceļa stacijās, 
kā arī citur. Šādām vajadzībām vēja dzinēju 
jauda ir pietiekama. Ja vēja ātrums 5 m/s, 
tad vēja dzinējs, kura rata diametrs 1 2  m, 
attīsta 3300 W lielu jaudu (lietderības koefi
cients 35%)- Turpretī, ja vēja ātrums 10 m/s, 
bet dzinēja rata diametrs 30 m, tad dzinēja 
jauda 110 000 W.

Protams, ekonomiskā ziņā ir izdevīgi vēja dzinējus izmantot 
tur, kur parasti pūš spēcīgs vējš. Piemēram, Pievolgā, Kazahijā, 
Altajā šādas vēja dzinēju iekārtas efektīvi darbojas 200 . . .  300 
dienas gadā. Vēja dzinējus ērti izmantot ari attālākajos rajonos, 
kur elektroenerģiju nepievada no elektrostacijām, vai rajonos, 
kur grūti piegādāt kurināmo, piemēram, tālajām ekspedīcijām vai 
augstkalnu ekspedīcijām.

Saules enerģijas izmantošana

Saule ir gandrīz visu to enerģijas veidu avots, kurus izmanto 
cilvēks. Saules enerģijas ietekmē uz Zemes gada vidējā tempera
tūra ir apmēram 15 °C.

Uz visu Zemes virsmu krītošā Saules starojuma jauda ir tik 
milzīga, ka tās aizstāšanai vajadzētu apmēram 30 miljonus liel
jaudas elektrostaciju.

Varam iedomāties, kas notiktu uz Zemes, ja Saule katru dienu 
neapspīdētu Zemi! Uz Zemes ir tādas vietas, kuras Saule maz ap
spīd. Tās ir Arktika un Antarktīda. Tur ir mūžīgais ledus un 
sniegs.

Vēl bez siltuma iedarbības uz Zemes sajūtama arī citāda Sau
les starojuma iedarbība. Ūdens upēs, ezeros un jūrās iztvaiko, 
tvaiks paceļas augšup un veido mākoņus. Mākoņus vējš aiznes 
uz dažādām Zemes vietām, kur tie rada nokrišņus. Nokrišņi savu-
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kārt baro upes, kuras tek uz jūrām un okeāniem. Nepārtrauktā 
ūdens riņķošana dabā norisinās Saules enerģijas ietekmē.

Saule nevienmērīgi sasilda Zemes virsmu, tādēļ rodas vējš. 
Vēju un to atnestā mitruma iedarbībā pakāpeniski sairst milzīgi 
kalnu masīvi.

Visa dzīvība uz Zemes — augu un dzīvnieku attīstība atkarīga 
no Saules. Augos Saules enerģija pārvēršas ķīmiskajā enerģijā. 
Lai to saprastu, apskatīsim mēģinājumu.

Traukā ar ūdeni atrodas apgāzta piltuve. Piltuvē ielikta auga 
lapa, kurai apkārt ir gaiss. Ja uz lapu krīt Saules gaisma, tad 
var novērot, ka no piltuves izplūst skābeklis (336. zīm.). Kā to 
izskaidrot?

Auga zaļajā lapā iekļūst oglekļa(IV) oksīda molekulas, kuras 
vienmēr atrodas gaisā. Ķīmiskajā reakcijā, kurā piedalās og
lekļa (IV) oksīds un ūdens, kas atrodas lapā, veidojas skābekļa 
molekulas un organiskas vielas molekulas. Skābeklis izdalās 
gaisā, bet organiskā viela, kas satur oglekli, paliek auga 
lapā.

Lai molekulas sadalītu atomos, kā zināms, vajadzīga enerģija 
(81. §). Kur iegūst šo enerģiju? Ja aprakstītajā mēģinājumā lapu 
neapgaismo ar Saules gaismu, tad ķīmiskā reakcija nenotiek. Tā
tad oglekļa (IV) oksīda sadalīšanai auga zaļajā lapā vajadzīga 
Saules enerģija.

Akmeņogles, kas pagaidām vēl ir viens no galvenajiem ener
ģijas avotiem, ir zemē pārakmeņojušās mežu atliekas. Sie meži 
kādreiz uz Zemes aizņēmuši lielas platības. Tādējādi akmeņoglēs 
uzkrāta Saules enerģija.

Purvos no bojā gājušiem augiem rodas kūdra, 
kuru arī izmanto par kurināmo.

Arī dzīvnieku un cilvēku enerģija ir pārveidota 
Saules enerģija.

Tikai nesen cilvēki iemācījušies izmantot vēl 
vienu enerģijas avotu — atomenerģiju, kura nav 
tieši saistīta ar Sauli.

336. zīm.

3 3 2



īpašs ķermeņu veids, kurus arī sauc par cietiem ķermeņiem, 
ir amorfie ķermeņi. Parastos apstākjos amorfiem ķermeņiem nav 
pareiza ģeometriska forma.

Amorfi ķermeņi ir cietie sveķi (piķis, kolofonijs), stikls, zīmog
laka, ebonīts, dažādas plastmasas.

Pēc daudzām fizikālajām īpašībām un arī pēc iekšējās uzbūves 
amorfie ķermeņi ir tuvāki šķidrumiem nekā cietiem ķermeņiem.

Cietu sveķu gabals no trieciena sadrūp sīkos gabaliņos, t. i., 
tam ir trausla ķermeņa īpašības, bet līdz ar to tam ir arī tādas 
īpašības, kas piemīt šķidrumiem. Cietu sveķu gabali, piemēram, 
lēnām izplūst pa horizontālu virsmu. Ja tos ievieto traukā, tie 
pamazām pieņem trauka formu.

So īpašību dēļ cietus sveķus var uzskatīt par ļoti biezu un 
stigru šķidrumu.

Stikls ir samērā izturīgs un ciets, t. i., stiklam piemīt īpašī
bas, kas raksturīgas cietam ķermenim. Taču stikls, kaut arī ļoti 
lēnām, spēj tecēt līdzīgi sveķiem.

Atšķirībā no kristāliskiem ķermeņiem amorfos ķermeņos atomi 
vai molekulas izvietotas haotiski, tāpat kā šķidrumos.

Kristāliskie cietie ķermeņi, kā zināms (84. §), kūst un sacietē 
vienā un tajā pašā temperatūrā, kas katrai vielai ir stingri no
teikta. Amorfas vielas, piemēram, sveķi, vasks, stikls, izturas ci
tādi. Ja amorfus ķermeņus silda, tie pakāpeniski kļūst mīkstāki 
un sašķidrinās, līdz pārvēršas šķidrumā. To temperatūra nepār
traukti mainās. Arī sacietējot amorfiem ķermeņiem temperatūra 
pazeminās nepārtraukti.

Amorfos cietos ķermeņos, tāpat kā šķidrumos, molekulas var 
brīvi pārvietoties cita attiecībā pret citu. Ja amorfu ķermeni silda, 
molekulu kustības ātrums palielinās, palielinās attālumi starp 
molekulām, bet saistība starp tām pavājinās. Tāpēc amorfā viela 
kļūst mīkstāka un plūstošāka.

Amorfam ķermenim atdziestot, viss process norisinās pretējā 
secībā: molekulu ātrums samazinās, samazinās arī attālums starp 
molekulām, bet molekulu pievilkšanās spēki palielinās. Tādējādi 
amorfā viela sabiezē un tās plūstamība samazinās.

Amorfi ķermeņi. Amorfu ķermeņu kušana
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Metālu liešana

Metālu īpašību kust, ja tos silda, un sacietēt, ja tos atdzesē, 
izmanto metālu liešanā. Liešanas procesā izgatavo visdažādākos 
izstrādājumus.

Lai liešanas procesā izgatavotu kaut kādu detaļu, vispirms 
no koka izveido šīs detaļas modeli (337. zīm.). Modeli ieliek me
tāla kastē — veidkastē, un veidkasti blīvi piepilda ar mitru veidņu 
zemi (338. zīm.). Pēc tam uzmanīgi izņem modeli no veidkastes. 
Veidņu zeme saglabā modeļa formu. Sarežģītiem modeļiem iz
gatavo divdaļīgu veidkasti. Veidkastes ar veidņu zemē izveidoto 
modeļa" formu žāvē krāsnīs. Pa atveri veidkastē ielej izkausēto 
metālu, kas piepilda visu sagatavoto veidni. Kad metāls sacietējis, 
to izņem no veidkastes. Tā kā vairums metālu sacietējot sarau
jas, veidnes tilpumu izgatavo mazliet lielāku nekā detaļas tilpums.

Dažās rūpnīcās metālu lej nevis veidkastē, bet īpašās veid
nēs, kas izgatavotas no grūti kūstoša materiāla.

Tagad ļoti daudzus izstrādājumus lej no plastmasām un no 
akmens. No izkausēta akmens gatavo, piemēram, caurules, ma
šīnu un darbgaldu pamatnes, kā arī detaļas celtniecībai.

Saldētava

Parādibu, ka šķidrums, strauji iztvaikojot, atdziest, izmanto 
praksē, piemēram, saldēšanas iekārtās, kas uzstādītas vagonos, 
kuri paredzēti ātri bojājošos produktu pārvadāšanai.

Vagonus dzesē, speciālās iekārtās iztvaicējot šķidru amonjaku 
vai šķidru oglekļa (IV) oksīdu. Iztvaikošana norisinās spirālveida 
caurulēs, kuras ievietotas sāls šķīdumā, un pazemina tā tempera
tūru zemāku par 0°C. Sāls šķīdumā ieliek veidnes, kurās ieliets 
ūdens. Veidnes apskalo atdzesēts sāls šķīdums un tajās veidojas 
ledus.
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339. zīm.

Sadzīves vajadzībām plaši lieto elektriskos ledusskapjus. Ap
skatīsim kompresijas ledusskapja darbības principu. Sis ledus
skapis sastāv no trim galvenajām daļām: no kompresora A, kon
densatora B un iztvaicētāja C (339. zīm.).

Spirālveida caurulē-kondensatorā kompresors saspiež kaut 
kādu vielu, kura viegli pāriet no gāzveida stāvokļa šķidrā stā
voklī un no šķidra stāvokļa gāzveida stāvoklī. Šādas vielas ir 
freons, amonjaks, sēra dioksīds u. c.

Saspiežot vielu, tā pāriet no gāzveida stāvokļa šķidrā stāvoklī. 
Vienlaikus kompresors rada iztvaicētājā retinājumu. Iztvaicētājā 
pa regulēšanas ventili Ķ ieplūst šķidrā viela, kura tur strauji 
iztvaiko. Lai viela iztvaikotu, vajadzīga enerģija, kuru viela sa
ņem no iztvaicētāja sienām, tām piegulošā gaisa, kā arī no ledus
skapī esošajiem produktiem. Tādējādi ledusskapī pazeminās tem
peratūra un produkti atdziest.

Kompresoru darbina elektrodzinējs.



Uzdevumi atkartošanai

Pirmās ziņas par vielas uzbūvi

1. Uz kādu parādību pamatojas sālītu siļķu mērcēšana? Izskaidrojiet, kā 
sāls no siļķes pāriet ūdenī!

2. Apskatot mikroskopā piena pilienu, var saskatīt sīkas tauku lodītes. 
Kāpēc šīs lodītes haotiski kustas? Kāpēc, paaugstinoties piena temperatūrai, to 
kustība paātrinās?

3. Kāpēc krējums virs piena ātrāk nostājas vēsā telpā nekā siltā?
4. Lai ciešāk noslēgtu stikla pudeles, lieto slīpētus stikla aizbāžņus. Aiz

bāzni un daļu no pudeles kakla noslīpē tajā vietā, kur tie saskaras. Uz ko pa
matojas šādu aizbāžņu lietošana?

5. Slapju veļu ziemā izžāva ārā. Kāpēc veļu pēc sasalšanas grūti salocīt?

Kustība un spēki

6. Traktors brauc pa zemi. Kā pārvietojas traktora kāpurķēžu augšējā un 
apakšējā daļa attiecībā pret zemi?

7. Zēns novēroja 680 m attālumā strādājošu meža cirtēju. Cirvja cirtienu 
pa koku zēns sadzirdēja 2 sekundes pēc cirvja trieciena. Pēc šiem datiem ap
rēķiniet skaņas ātrumu gaisā!

8. 60 km lielu attālumu pelēkais zaķis noskrien 1 h, bet vilks — 1 h 
20 min. Aprēķiniet abu dzīvnieku ātrumus un salīdziniet tos!

9. Visātrākais zīdilājdzīvnieks ir gepards. īsās distancēs tā ātrums var 
būt 112 ktn/h. Salīdziniet geparda ātrumu ar automašīnas ātrumu 30 m/s!

10. Pirmais kosmiskais ātrums (ātrums, kāds vajadzīgs ķermenim, lai tas
kļūtu par mākslīgo Zemes pavadoni) ir 8 -----. Cik lielu attālumu 1 min nolido

s
raķete, kurai ir šāds ātrums?

11. 1937. gadā padomju lidmašīna ANT-25 (V. Ckalova apkalpe) bez no
sēšanās aizlidoja no Maskavas uz ASV. Lidmašīna 63 h 16 min nolidoja 
9130 km. Aprēķiniet lidojuma vidējo ātrumu!

12. Padomju kosmiskā raķete attālumu no Zemes līdz Mēnesim — 
410 000 km — nolidoja 38,5 stundās. Aprēķiniet raķetes vidējo ātrumu!

13. Motorlaiva kustības pirmajās 5 min nobrauca 2 km, nākamajās 
12 min — 5,5 km un pēdējās 3 min — 900 m. Vai motorlaivas kustība ir 
vienmērīga? Aprēķiniet motorlaivas vidējo ātrumu visā kustības laikā!

14. Zeme kustas ap Sauli ar vidējo ātrumu 30 . Aprēķiniet ceļu, ko
s

Zeme noiet pa savu orbītu a) 1 minūtē un b) I stundā!
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15. Lai medicīniskā termometra dzīvsudraba stabiņš noslīdētu rezervuārā, 
termometru «nokrata» — pārvieto uz leju un tad strauji aptur. Kāpēc dzīv
sudraba stabiņš noslīd rezervuārā?

16. Tecīlas akmens visas dajiņas kustas kopā ar akmeni pa riņķa līnijām. 
Ja kāda daļiņa no akmens atraujas, tā kustas taisnā virzienā (340. zīm.). Ar 
ko tas izskaidrojams?

17. Kāpēc, lai aizlēktu tālāk, jāieskrienas?
18. Divu ratiņu mijiedarbībā (sk. 41. zīm.) vieniem ratiņiem ātrums mai

nās par 1 -2i-, bet otriem — par 50-^2 . Kuriem ratiņiem lielāka masa un cik
s s

reižu lielāka?

19. Lode, kuras masa 10 g, izlidoja no automāta ar ātrumu 700 — .
s

Automāta atsitiena ātrums 1,6 —  , Aprēķiniet automāta masu!
s

20. Ūdeņraža molekula sadūrās ar ūdens tvaika molekulu. Kurai moleku
lai sadursmē ātrums mainījās vairāk un cik reižu vairāk?

21. 341. zīmējumā parādīti vienādas masas klucīši, kas izgatavoti no vara, 
alumīnija, alvas, zelta un svina. Izmantojot blīvumu tabulu, nosakiet, no kā
das vielas izgatavots katrs klucītis!

22. Menzūrā ielieti 100 g ūdens. Ar šo menzūru izmērīja tādu pašu masu 
petrolejas, mašīneļļas un sērskābes. Uzzīmējiet menzūras un atzīmējiet ielieto 
šķidrumu līmeņus!

23. Galodas garums 30 cm, platums 5 cm un biezums 2 cm, bet masa 
690 g. Aprēķiniet galodas izgatavošanai izmantotās vielas blīvumu vienībās
kg un g

24. Akvārijā, kura garums 40 cm un platums 20 cm, ieliets ūdens 35 cm 
augstumā. Aprēķiniet ielietā ūdens masu! Cik liela masa ir tādam pašam til
pumam mašīneļļas?

25. Cik dzelzceļa cisternu vajag 200 t naftas pārvešanai, ja katras cister
nas tilpums 50 m3?

26. Glāzē ietilpst 250 g ūdens. Cik liela šajā glāzē ielietā medus masa?
27. Tukšas pudeles masa 460 g. Ja pudele piepildīta ar ūdeni, tad tās 

masa 960 g, bet, ja tā piepildīta ar saulespuķu eļļu, tad — 920 g. Pēc šiem 
datiem aprēķiniet saulespuķu eļļas blīvumu! (Pieņemt, ka ūdens blīvums 
zināms.)

341. zīm.
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28. Alumīnija detaļas masa 300 g, tas tilpums 150 cm3. Vai šajā detaļā ir 
dobumi?

29. Nosakiet iedaļas vērtību katrai 342. zīmējumā parādītajai menzūrai! 
Nosakiet katrā menzūrā ielietā ūdens tilpumu! Aprēķiniet katrā menzūrā ielietā 
ūdens masu!

30. Izgatavojot elektrisko kvēlspuldzi, no tās izsūknē gaisu tā, lai palikušā 
gaisa masa būtu 8 miljoni reižu mazāka par sākotnējo masu. Kā mainījies 
gaisa blīvums? Kā spuldzē mainījies molekulu skaits tilpuma vienībā?

31. Traukā ielieta šķidra vaska virsma ir horizontāla. Pēc sacietēšanas 
tajā izveidojies iedobums. Kā mainījies vaska tilpums, masa un blīvums? Kā 
mainījies vaska molekulu skaits tilpuma vienībā?

32. Vienam no vislielākajiem izzvejotajiem vaļiem masa bija 150 t. Aprē

ķiniet smaguma spēku, kas darbojas uz šādu vali! (Pieņemt, ka g=10 —  .1
kg /

33. Pasaulē lielākais putns ir Āfrikas strauss, kura masa sasniedz 90 kg. 
Aprēķiniet strausa svaru un salīdziniet to ar vismazākā putna — kolibri svaru, 
kura masa 2 g!

34. Meitene nopirka 0,75 l saulespuķu eļļas. Aprēķiniet šīs eļļas masu un
svaru! (Saulespuķu eļļas blīvums 0,92f>—iL .)

cm3 I
35. Attēlojiet grafiski spēkus, kuri darbojas uz dēli (sk. 51. zīm.), ja uz tā 

sēdošā zēna masa 40 kg!
36. Uz galda atrodas ķieģelis, kura masa 4 kg. Aprēķiniet ķieģeļa sma

guma spēku! Grafiski attēlojiet smaguma spēku, ķieģeļa svaru un galda elas
tības spēku mērogā 1 cm — 10 N! Kurš no šiem spēkiem mainīsies, ja uz ķie
ģeli no augšas spiedīs ar roku?

37. Automašīnas vilcējspēks 1000 N, pretestības spēks kustībai 700 N. Aprē
ķiniet šo spēku kopspēku!

38. Strādnieks, kura masa 70 kg, tur kravu. Kravas masa 40 kg. Ar cik 
lielu spēku viņš spiež uz zemi? Attēlojiet šo spēku grafiski!

39. Kāda nozīme ir rievām, kas izveidotas uz skrūvspīļu un platknaibļu 
spīlēm?

40. Kāpēc slīpēšanas procesā berze starp saskarē esošām virsmām vispirms 
samazinās, bet pēc tam pieaug?

41. Kāpēc piekrautas automašīnas riteņi uz slidena ceļa buksē mazāk nekā 
tukšas automašīnas riteņi?
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42. Kāpēc jāuzmanās, lai automašīnas vai motocikla bremzēs neiek|utu 
eļļa?

43. Kā zināms, molekulas savstarpēji pievelkas. Kāpēc divas gāzes mole
kulas sadursmē nesalīp, bet aizlido dažādos virzienos?

44. Kāpēc lodēšanai vai līmēšanai izmanto šķidras vielas?

45. Norādiet, kurš spēks (gravitācijas spēks, elastības spēks, berzes spēks) 
darbojas šādos gadījumos: a) ūdens krīt no aizsprosta, b) automašīna tiek no
bremzēta, c) gumijas bumba atlec no sienas, d) ūdens plūst upē, e) sienā 
iespiežot spraudīti, cilvēka pirkstā paliek spraudītes nospiedums, f) zābaku 
zoles nodilst, g) dinamometra atspere izstiepjas, ja pie tās piekar kādu atsvaru!

46. Divi cilvēki rok zemi ar dažādas formas lāpstām (343. zīm.). Kuram 
no viņiem vieglāk strādāt?

47. Kāpēc mugursomai ir platas siksnas?
48. Uz ko pamatojas cilvēka glābšanas paņēmiens, ja cilvēks ielūzis ledū 

(344. zīm.)?
49. Cik liels ir spiediens, kuru uz sliedēm rada četrasu vagons? Vagona 

masa 60 t, viena riteņa un sliedes saskares laukums 10 cm2.

50. Sportists, kura masa 80 kg, slīd uz slidām. Aprēķiniet spiedienu uz 
ledu, ja slidas garums 40 cm, bet slidas asmeņa platums 3 mm!

51. Smagais tanks brauc pa asfaltētu ceļu, bet nesadrupina asfaltu. Kā
pēc tas sadrupina ķieģeli, kas nokļuvis zem kāpurķēdes?

52. Lapsene iedur dzeloni ar 0,00001 N lielu spēku. Kāpēc ar tik mazu 
spēku lapsene var pārdurt dzīvnieka ādu? Aprēķiniet dzeloņa radīto spiedienu uz 
ādu, ja dzeloņa smailes laukums 0,000000000003 cm2!

53. Trauks sadalīts divās daļās ar šķērssienu (345. zīm.). Tā apakšējā daļā 
atrodas gāze. Kas notiks ar gāzi, ja šķērssienā radīsies caurums? Kā mainī
sies gāzes masa, blīvums un spiediens?

Šķidrumu un gāzu spiediens

54. Cilvēks var gulēt uz automašīnas riteņa kameras, kas piepildīta ar 
gaisu. Ja tas pats cilvēks stāvēs uz kameras, tad kamera var pārplīst 
(346, zīm.). Kāpēc? Vai kamera plīsīs tajās vietās, kur atrodas cilvēka kājas?
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346. zīm, 347. zīm.

55.. Vai spiediens uz diviem ūdenslīdējiem (347. zīm.) būs vienāds vai 
dažāds?

56. Menzūras augstums 20 cm. To pēc kārtas piepilda ar ūdeni, petroleju 
un mašīneļļu. Aprēķiniet katra šķidruma radīto spiedienu uz menzūras dibenu!

57. Maskavas universitātes ēkas augstums 180 m. Aprēķiniet starpību starp 
ūdens spiedienu krānos, kuri atrodas pašā apakšējā un pašā augšējā stāvā!

58. Dziļi ieelpojot, cilvēks plaušās ievelk aptuveni 4 dm3 gaisa. Aprēķiniet 
šā gaisa masu!

59. Aprēķiniet gaisa masu jūsu dzīvojamā istabā! Cik liels ir šā gaisa 
svars?

60. Vai Toričelli mēģinājumā var izmantot stikla cauruli, kuras garums 
a) mazāks par 1 m un b) lielāks par 1 m?

61. Pie lūpām piespiesta kļavas lapa pārplīst, ja strauji ieelpo gaisu. Kāds 
spēks pārplēš lapu?

62. Lai eļļa tecētu no eļļas kanniņas, uz kanniņas jāspiež ar pirkstiem 
(348. zīm). Kāpēc? Kāda nozīme šajā gadījumā ir atmosfēras spiedienam? 
Vai šajā gadījumā ir spēkā Paskāla likums?

63. Uz ko pamatojas parādība, ka ūdens paceļas stikla caurulītē, ja sūc ar 
muti (349. zīm.)? Vai šādā veidā var pacelt ūdeni a) 1 m, b) 5 m un c) 10 m 
augstumā? Atbildi pamatojiet!

64. Lidmašīnām, kuras lido lielos augstumos, un kosmiskajiem kuģiem dur
vis un logi nelaiž cauri gaisu (hermētiski noslēgti). Kāpēc tas tā vajadzīgs?
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65. Nosakiet pēc 350. zīmējuma, par cik vienībām traukos A, B un C gā
zes spiediens, kas mērīts ar dzīvsudraba manometru, atšķiras no atmosfēras 
spiediena! Norādiet iespējamos cēloņus, kāpēc traukos spiediens nav vienāds 
ar atmosfēras spiedienu! Izskaidrojiet to no vielas molekulārās uzbūves vie
dokļa!

66. Aptuveni aprēķiniet Ostankinas televīzijas torņa augstumu! Atmosfē
ras spiedienu torņa pamatnē un virsotnē nosakiet pēc 351. zīmējuma!

67. Divi vienāda tilpuma ķermeņi atrodas šķidrumā dažādos dziļumos. 
Vai uz šiem ķermeņiem darbojas vienādi Arhimēda spēki? (Pieņemt, ka šķid
ruma blīvums visos dziļumos ir vienāds, jo šķidrums ir ļoti maz saspiežams.)

68. Akvārija dibenā atrodas akmens, pilnīgi iegrimis ūdenī. Vai mainīsies 
Arhimēda spēks, kas darbojas uz akmeni, ja akvārijā pielies ūdeni (352. zīm.)?

69. Upes dibenā guļ tērauda sliedes gabals. To pacēla un novietoja ver
tikāli (353. zīm.). Vai mainījās Arhimēda spēks, kas darbojas uz sliedi? Vai 
Arhimēda spēks mainīsies, ja, sliedi paceļot, daļa sliedes būs virs ūdens?

70. Saldūdenī peld ķermenis, pilnīgi iegrimis lajā. Kā šis ķermenis izturē
sies a) petrolejā un b) sālsūdenī?

71. 354. zīmējumā parādīti trīs klucīši, kas peld saldūdenī. Nosakiet, kurš 
klucītis izgatavots no korķa, kurš — no ledus un kurš — no koka! Atbildi 
pamatojiet!

72. Pludiņš izgatavots no koksnes, kuras blīvums divas reizes mazāks par 
ūdens blīvumu. Kā šis pludiņš nostāsies ūdenī? Uzzīmējiet zīmējumu!

73. Diviem ķermeņiem — ķieģelim un dzelzs gabalam — ir vienādas ma
sas. Kuru ķermeni ūdenī vieglāk noturēt rokās? Kāpēc?

74. Aprēķiniet Arhimēda spēku, kas darbojas uz ķermeni, kura tilpums 
10 cm3, ja tas iegremdēts a) ūdenī, b) petrolejā un c) dzīvsudrabā!

75. Ķēde spēj izturēt 70 kN slodzi. Vai šī ķēde var noturēt ūdenī granīta 
plāksni, kuras tilpums 4 m3?

76. Izmantojot blīvumu tabulu, nosakiet, kādas vielas ūdenī peld un kādas 
grimst! Atbildi pamatojiet!

77. Motorkuģa šķērsgriezuma laukums ūdens līmenī ir 5400 m2. Pēc kra
vas uzņemšanas motorkuģa iegrime palielinājās par 40 cm. Aprēķiniet kravas 
svaru!
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Darbs un jauda. Enerģija

78. Kurā gadījumā alpīnists (355. zīm.) pastrādā mehānisko darbu, bet 
kurā — nepastrādā? Atbildi pamatojietl

79. Virpas grieznis darbojas uz detaļu ar spēku 750 N. Aprēķiniet griežņa 
veikto darbu, ja grieznis pārvietojas par 120 cm!

80. Paceļot ķermeni, kura masa 15 kg, tiek veikts 60 J liels darbs. Cik 
augstu pacelts ķermenis?

81. Sportists, kura masa 70 kg, 0,4 sekundēs uzlec 200 cm augstumā. 
Aprēķiniet sportista jaudu!

82. Zēns, kura masa 40 kg, uzkāpa mājas otrajā stāvā, kas atrodas 8 m 
augstumā (356. zīm ). Aprēķiniet zēna veikto darbu! Vai padarītais darbs atka
rīgs no tā, vai zēns iet soļiem vai skrien? Vai no tā ir atkarīga jauda?

83. Torņa celtnis var pacelt kravu, kuras masa 5 t. Cik ilgā laikā kravu 
var pacelt 20 m augstumā, ja kravas pacelšanai dzinēja attīstītā jauda ir 
30 kW?

84. 357. zīmējumā a parādītā svira atrodas līdzsvarā. Vai svira paliks 
līdzsvarā, ja tai piekārs vēl divus vienādus atsvarus tā, kā parādīts 357. zīmē
jumā fr? Vai svira paliks līdzsvarā, ja šos divus papildu atsvarus piekārs tā, kā 
parādīts 357. zīmējumā c?

85. Kaudžu krāvējā ar kustīgo trīsi paceļ siena kaudzi, kuras masa 200 kg. 
Cik liels spēks jāpieliek cēlējtroses galam? Cik metru troses uztin uz spoles, pa
ceļot siena kaudzi 7,5 m augstumā? Berzi neievērot.

86. Spaiņi ar ūdeni pakārti pie trīšiem tā, kā parādīts 358. zīmējumā. Vai 
spaiņos ielietā ūdens masas ir vienādas, ja spaiņi atrodas līdzsvarā?

357. zīm. 358. zīm.
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87. Kāda veida mehāniskā enerģija piemīt šādiem ķermeņiem: a) uzvilktai 
pulksteņa atsperei; b) ragavām, kas brauc lejup no kalna; c) ūdenim, kas krīt 
pāri aizsprostam d) kustībā esošam liftam; e) ūdens strūklai, kas plūst no 
šļūtenes?

88. Vienādā augstumā atrodas koka un dzelzs klucīši, kuru izmēri vienādi. 
Kuram klucītim ir lielāka potenciālā enerģija?

89. Vai diviem ķermeņiem, kuriem dažādas masas, var būt vienāda kinē
tiskā enerģija? Kādos apstākļos tas iespējams?

90. Kādu enerģiju izmanto sienas pulksteņos, kurus darbina uzvelkama at
spere?

91. Kaļamais veseris, kura masa 5 t, tiek pacelts 2 m augstumā. Cik lielu 
darbu pastrādā, lai paceltu veseri? Kāda enerģija piemīt veserim paceltā stā
voklī un kāda tajā momentā, kad tas atsitas pret detaļu? Cik liela ir vesera 
enerģija šajos stāvokļos?

Siltuma parādības

92. Brauna kustība (sīku krāsas graudiņu kustība ūdenī) ir viens no sil- 
tumkustības piemēriem. Kādas Brauna kustības pazīmes par to liecina?

93. Siltā istabā no āra ienesa lielu aizkorķētu pudeli. Pēc neilga laika 
korķis izsprāga no pudeles. Ar ko tas izskaidrojams?

94. Gumijas bumba nokrita no neliela augstuma, atsitās pret zemi un at
lēca augšup. Kādas enerģijas maiņas šeit notika? Kāpēc bumba nesasniedza to 
augstumu, no kura tā nokrita?

95. Kāpēc, vīlējot detaļas, vīle un detaļas sasilst?
96. Kāpēc vatēti mēteļi un kažokādas cepures pasarga cilvēka ķermeni gan 

no sala, gan no karstuma? Kādā temperatūrā (aptuveni) tveicē būtu nozīme 
uzvilkt šādu apģērbu?

97. Kāpēc uzarts lauks no Saules starojuma vairāk sasilst nekā zaļa pļava? 
Kā pārvietojas gaisa konvekcijas plūsmas uz robežas starp uzartu lauku un 
pļavu?

98. Kāpēc cilvēks, sēžot pie atvērtas, iekurtas krāsns, tūlīt sajūt vēsumu, 
ja aizver krāsns durtiņas?

99. Aprēķiniet (galvā) siltuma daudzumu, kas vajadzīgs ūdens sasildīša
nai par 1 °C, ja ūdens masa a) 3 kg, b) 4 kg un c) 10 kg!

100. Cik liels siltuma daudzums vajadzīgs tērauda detaļas sasildīšanai no 
20 līdz 1120 °C, ja detaļas masa 30 kg?

101. Spainī ielieti 5 l auksta ūdens, kura temperatūra 9 °C. Cik daudz 
verdoša ūdens jaielej spainī, lai iegūtā siltā ūdens temperatūra būtu 30°C?

102. Darba laikā tērauda urbis sasila par 100 °C. Cik lielu siltuma dau
dzumu urbis atdod, atdziestot līdz sākuma temperatūrai, ja urbja masa 90 g? 
Kāpēc palielinājās un pēc tam samazinājās urbja iekšējā enerģija?

103. Slīpējot tērauda detaļu, pastrādāja 575 kj mehāniskā darba. No šī 
darba 40% tika izmantoti detaļas sasildīšanai. Par cik grādiem sasila delaļa, 
ja tās masa 10 kg?
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104. Izmantojot tabulu, kurā dots dažādu kurināmo īpatnējais sadegšanas 
siltums, aprēķiniet (galvā), cik liels siltuma daudzums izdalās, sadegot a) 2 kg 
malkas, b) 1,5 kg brūnogļu, c) 1 t antracīta un d) 500 g benzīna!

105. Lai sasildītu tvertnē ūdeni, jāpatērē 4,2 - 107 J enerģijas. Aprēķiniet 
vajadzīgo a) kokogļu, b) dabasgāzes un c) petrolejas masu?

106. Cik liels siltuma daudzums vajadzīgs, lai 2 kg ledus, kura tempe
ratūra 0 °C, pārvērstu ūdenī ar temperatūru 40 °C?

107. Aprēķiniet siltuma daudzumu, kas vajadzīgs, lai izkausētu a) alvas 
klucīti, kura masa 2 kg un temperatūra 12°C, b) ledus gabalu, kura masa 
50 g un temperatūra —10 °C1

108. Kādēļ pēc lietus kļūst mazliet vēsāks?
109. Kāpēc gumijotā apģērbā grūtāk paciest karstumu nekā parastā ap

ģērbā?
110. Ledus gabala masa 200 g un temperatūra 0°C. Cik liels siltuma 

daudzums vajadzīgs, lai ledu izkausētu un iegūto ūdeni sasildītu līdz vārīša
nās temperatūrai?

111. Odens tvaiks, kura temperatūra 100°C, kondensējas, un iegūtais ūdens 
atdziest līdz 0°C. Aprēķiniet siltuma daudzumu, kas izdalās šajā procesā, ja 
tvaika masa 1 kg.

112. Kāpēc iekšdedzes dzinēja cilindrs darba laikā jādzesē, turpretī ci
lindrs, kurā novietota tvaika turbīna, nav jādzesē?

113. Dīzeļlokomotīve TE-3 veic 1 stundā 8 000 000 kj darba. Sājā laikā 
tā patērē 800 kg dīzeļdegvielas, kuras īpatnējais sadegšanas siltums

107 - —  . Aprēķiniet dīzeļlokomotīves dzinēja lietderības koeficientu!
kg

Elektrība

114. Lai daļu elektriskā lādiņa no elektrizētas stikla nūjiņas pārnestu uz 
elektroskopu, skolēns ar šo nūjiņu pieskārās pie elektroskopa lodītes. Cits sko
lēns ar nūjiņu novilka gar lodīti. Kurā gadījumā elektroskops saņēma lielāku 
lādiņu? Kāpēc? Atbildiet uz šo pašu jautājumu arī tādā gadījumā, ja lādiņu uz 
elektroskopu pārnes ar metāla nūjiņul

115. Apskatiet litija atoma uzbūves shēmu (sk. 223. zīm.). Kāpēc atoms 
kopumā ir elektroneitrāls, lai gan kodolam ir elektriskais lādiņš?

116. Skābekļa atoma kodolā ir 8 protoni un 8 neitroni. Cik elektronu ir 
skābekļa atomā? Kādā gadījumā skābekļa atoms pārvēršas par negatīvu jonu?

117. Divi elektroskopi savienoti ar metāla stienīti, kuram vidū ir izolatora 
rokturis (sk. 219. zīm. b). Kā šos elektroskopus var uzlādēt ar pretēju zīmju 
lādiņiem, izmantojot vienu lādētu nūjiņu? Pastāstiet, kā elektroskopu uzlādēša
nas laikā kustēsies elektroni!

118. Vai var izveidot galvanisko elementu, ja skābes vai sals šķīdumā 
iegremdē divas cinka plāksnītes?

119. 359. zīmējumā parādīta elektriskā ķēde. Uzzīmējiet šīs ķēdes shēmul 
Kurā virzienā pārvietojas elektroni pa šo ķēdi?
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120. Uzzīmējiet elektriskas ķēdes shēmu, ja ķēdi veido baterija un divas 
spuldzes, kuras var ieslēgt neatkarīgi vienu no otras!

121. Slimnīcā dežurējošās māsas istabā ir elektriskais zvans. Uzzīmējiet 
tādas ķēdes shēmu, pēc kuras slimniekiem, kas atrodas trīs dažādās istabās, 
būtu iespējams ieslēgt šo zvanu!

122. Apskatiet elektrisko ķēdi, kas parādīta 360. zīmējumā! Atbildiet uz 
šādiem jautājumiem: a) kāds ir strāvas virziens ķēdē un kāds — elektronu 
kustības virziens, b) kāda ir ampēnnetra iedaļas vērtība, un kāds ir strāvas 
stiprums ķēdē!

123. Strāvai plūstot caur vara vitriola šķīdumu, uz vienas no plāksnītēm 
izdalās tīrs varš, bet, strāvai plūstot pa vara vadu, varš netiek pārnests. Ar 
ko tas izskaidrojams?

124. Nosakiet, kurā no elektriskajām ķēdēm, kas parādītas 361. zīmējumā, 
plūst stiprāka strāva!

125. Nosakiet iedaļas vērtību katram 362. zīmējumā parādītajam ampēr- 
melram! Nolasiet šo ampērmetru rādījumus!

126. Tabulā nosakiet dzelzs īpatnējo pretestību! Aprēķiniet (galvā) dzelzs 
stieples pretestību, ja tās šķērsgriezuma laukums 1 mm2, bet garums a) 2 m, 
b) 10 m un c) 100 m!

127. Speciālā ierīcē stiepli izstiepj tā, lai stieple kļūtu divas reizes garāka 
un tievāka. Kā mainās stieples pretestība?



128. Aprēķiniet un salīdziniet alumīnija un nihroma vadītāju pretestības, 
ja katra vadītāja garums 10 m un šķērsgriezuma laukums 0,2 mm2!

129. Cik metru gara nikelīna stieple vajadzīga, lai izgatavotu slīdreoslatu, 
kura pretestība ir 30 Q? Stieples šķērsgriezuma laukums 0,2 mm2.

130. Vienā un tajā pašā elektriskajā tīklā ieslēdz dažādas elektriskās ierī
ces: spuldzi, plītiņu, ventilatoru u. c. Kāpēc caur šīm ierīcēm plūst dažāda 
stipruma strāva?

131. Tīklā, kura spriegums 120 V, ieslēgta elektriskā tējkanna un galda 
lampa. Tējkannas spirāles pretestība 22 Q, spuldzes kvēldiega pretestība 240 Q. 
Aprēķiniet strāvas stiprumu šajās ierīcēs!

132. Elektriskā spuldze, kuras pretestība 240 Q, deg ar pilnu kvēli, ja 
strāvas stiprums 0,5 A. Aprēķiniet spriegumu uz spuldzes spailēm!

133. Aprēķiniet spriegumu uz telegrāfa līnijas galiem, ja līnijas garums 
200 km un strāvas stiprums vados 0,01 A! Vadi izgatavoti no dzelzs un to 
šķērsgriezuma laukums 12 mm2.

134. Divas spuldzes virknē ieslēgtas 220 V sprieguma tīklā. Aprēķiniet 
strāvas stiprumu katrā spuldzē, ja spuldzes pretestība 240 ti!

135. Eglīšu spuldzīšu virtenei izmantotas spuldzītes, kas paredzētas 0,3 A 
stiprai strāvai. Cik šādu spuldzīšu jāsavieno virknē, lai virteni varētu ieslēgt 
220 V sprieguma tīklā, ja spuldzītes pretestība 20 Q?

136. Divas elektriskās spuldzes, kuru pretestība 200 un 300 fi, savienotas 
paralēli. Aprēķiniet strāvas stiprumu otrajā spuldzē, ja pirmajā spuldzē strā
vas stiprums 0,6 A!

137. Aprēķiniet strāvas jaudu elektriskajā spuldzē, ja spriegums 220 V un 
patērētās strāvas stiprums 0,25 A!

138. Divas elektriskās spuldzes, kuras paredzētas 100 un 25 \V jaudai, 
savienotas paralēli un pieslēgtas 220 V spriegumam. Aprēķiniet strāvas stip
rumu katrā spuldzē! Kurai spuldzei kvēldiega pretestība ir lielāka?

139. Aprēķiniet maksu par strāvas darbu 1 stundā elektriskajām mājsaim
niecības ierīcēm, ja tās paredzētas šādām jaudām: a) gludeklis — 300 W jau
dai, b) spuldze — 60 \V jaudai, c) televizors — 220 W jaudai! Maksa par 
1 kW • h ir 4 kapeikas.

140. Cik daudz siltuma 20 minūtēs izdalās elektriskajā tējkannā, ja tās 
pretestība 100 Q un tā ieslēgta 220 V sprieguma tīklā? Aprēķiniet tējkannā 
ielietā ūdens masu, ja šajā laikā ūdens sasila no 20 °C līdz vārīšanās tempe
ratūrai!

141. Elektriskā spuldze paredzēta 100 W jaudai un 110 V spriegumam. 
Aprēķiniet a) strāvas stiprumu ķēdē spuldzes degšanas laikā, b) cik lielas 
papildu pretestības elements un kā tas jāpieslēdz spuldzei, lai varētu izmantot 
220 V sprieguma tīklu, c) cik gara ir manganīna stieple, no kuras izgatavots 
šis papildu pretestības elements, ja stieples šķērsgriezuma laukums 2 mm2, 
d) cik liels siltuma daudzums izdalās papildu pretestības elementā, ja spuldze 
deg 10 stundas, e) cik jāmaksā par patērēto enerģiju 30 diennaktīs, ja katru 
diennakti lampa deg 10 h un tarifs ir 4 kap. par 1 k\V • h!
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Alfabētiskais rādītājs

Agregātstāvoklis 179, 181
Akumulators 222—224, 239
Akvalangs 325
Alfadaļiņa 214, 215
Ampērmetrs 235—237, 242
Ampērs A. 234, 281
Aneroīds 100, 101, 103
Anods 228
Arhimēda spēks 113
Arhimēds 112, 132, 133, 141, 328
Aristotelis 4, 327
Atmosfēra 93
Atmosfēras spiediens 93, 94, 97—99, 

326 327
Atoma kodols 215—217 
Atoms 17, 213-217 
Ātrums 30, 31

Batisfēra 325 
Batiskafs 325
Bezsvara stāvoklis 319, 320 
Blīvums 45, 46 
Brauna kustība 318

Ciolkovskis K. 10, 11

Darbs, elektriskās strāvās, 262—264
— mehāniskais 123, 124 
Dielektriķis 208, 218 
Difūzija 18—20 
Dinamomelrs 58, 59, 62 
Drošības vārsts 136 
Drošinātāji, kūstošie, 271—273 
Dzinēji, elektriskie, 287—290
— iekšdedzes 196—200
— siltuma 196, 197
— vēja 330, 331 
Dzintars 204 
Džouls Dž. 266

Ebonīts 204 
Elektrības vadītājs 207 
Elcktrifikācija 294, 295 
Elektriska pretestība 244, 245 
-------īpatnējā 249—251

— strāva 220
------ indukcijas 291
Elektriskās strāvas avots 221
------ darbība 230, 231
-------virziens 232
Elektrods 222
Elektrolīts 228
Elektromagnētiskais relejs 280 
Elektromagnēts 278, 279 
Elektrons 213-215, 218, 226, 227 
Elektroskops 207
Elektrostacija, atomelektrostacija, 295
— hidroelektrostacija 294
— termoelektroslacija 294 
Enerģija 144, 145
— iekšējā 154—156
— kinētiskā 127
— potenciālā 146, 178, 179 
Enerģijas pārvēršanās 150, 151 
Enkurs, elektromagnēta, 277—279 
Ersteds H. 274

Faradejs M. 4, 208, 290, 291 
Fizika 4
Fizikāla parādība 4 
Fizikāls ķermenis 5 
— lielums 8

Gagarins J. 11, 13 
Gaisa kuģniecība 121 
Galvaniskais elements 222, 223 
Galvanometrs 231, 291 
Gultņi 68, 69

Ģenerators, elektriskas strāvas, 224, 
290—294

Hidrauliskā mašīna 107 
— spiede 72—75, 107—109

Iezemējums 219 
Inerce 36—38
Indukcija, elektromagnētiskā, 291
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Izolators 208 
Izstarošana 166, 167 
Iztvaikošana 187—190

Jabločkovs P. 11 
Jakobi B. 290 
Jauda 126
Jauda, elektriskās strāvas, 261 
Jojfe Л. 5, 211, 212 
Jons 217, 227-229

Katods 228
Kondensācija 187—191 
Konvekcija 161 —163 
Kopspēks 61, 62 
Korolovs S. 11, 13 
Kurčatovs I. 5, 11, 14 
Kurināmais 176 
Kustība, mehāniskā, 26—32 
— siltumkustība 153, 154 
Kušana 181 
Kvēlspuldze 267—271

Ķēde, elektriskā, 225 
Ķermenis, amorfs, 333 
— kristālisks 23
Ķermeņu elektrizācija 204, 217, 218

Lādiņa dalāmība 210, 211 
Lādiņš, elektriskais, 204—207 
Lauks, elektriskais, 208, 209, 220
— magnētiskais 273, 274
— — līdzstrāvas 275
------ pastāvīgā magnēta 281, 282
------ strāvas spoles 276
------ Zemes 283—285
l.eiics H. 267
Lietderības koeficients 143, 144, 202, 

203
Likums, Arhimēda, 113
— Džoula—Lenca 266
— mehānikas «zelta likums» 140, 141
— Oma 247
— Paskāla 81
— vielas nezūdamības un pārvēršanās 

178
Līmeņrādis 84 
Lodigins /1. 11, 268 
Lomonnsovs M. 4, 5, 10, 26

Magnētiskās līnijas 275 
Magnētiskais pols 273 
Magnēts, pastāvīgais, 281

Maksvels Dž. 208 
Manometrs, metāla, 103, 105
— šķidruma 104 
Masa 42
— molekulas 43 
Mijiedarbība 40, 41 
Mikrofons 285 
Milikens R. 211 
Molekula 15, 16

Neitrons 216 
Noietais ce|š 27, 33, 34 
Ņūtons /. 5, 56

Oms G. 247

Paskats B. 82, 321, 322, 327, 328 
Peldēšana, ķermeņu, 114, 115 
Pneimatiskās mašīnas un instrumenti 

325, 326 
Popovs Л. 10 
Protons 216

Reostats 253, 254 
Rezer jords E. 5, 213 
Rotors 202

Sacietēšana (kristalizācija) 181 
Saldētava 334 
Saslapināšana 70, 71 
Savienotie trauki 89, 90 
Shēma 225 
Sildelements 268 
Sildierīces, elektriskās, 267 
Siltuma daudzums 169, 170, 266
— izplatīšanās 159, 160 
Siltumietilpība, īpatnējā, 172, 173 
Siltums, īpatnējais iztvaikošanas, 192,

193
-------kurināmā sadegšanas 176, 177
— — kušanas 184, 185 
Siltumuzlvērējs 166 
Siltumvadītspēja 159, 160 
Speķa plecs 131
Spēks 51, 52
— elastības 54, 55
— elektriskais 208
— berzes 34—36
------ miera stāvokļa, 66, 67
— magnētiskais 273
— molekulu mijiedarbības 69—72
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Spēks, smaguma, 52, 54, 57, 320, 321 
Spēku saskaitīšana 61, 62 
Spiediens 72—75
— gāzes 77—80
— normāls atmosfēras 80—82,
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