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vispārizglītojošajās vidusskolās, tiek piedāvāta inovatīva priekšmeta satura struktūra,
akcentējot fizikas vispārīgo atziņu apzināšanu uz līdzšinējas skolēnu dzīves pieredzes
pamata tās tālākattīstībai izvēlētās profesijas ietvaros. Materiālu kopa domāta
patstāvīgai radošai fizikas skolotāju darbībai, inovatīvi veidojot pašiem savu priekšmeta
programmu īstenošanai mūsdienu vidusskolās.
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Priekšvārds
Mūsdienu dzīve ir ļoti daudzveidīga un strauji mainīga, tā prasa no mums atbilstošu
izglītojošo darbību – īpaši organizētu dzīves pieredzes ieguvi dzīvei. Savā attīstībā dzīve šodien
ir kļuvusi sarežģītāka un ikvienam no mums vispirms ir jāspēj tajā orientēties, lai pēc tam
sekmīgi izvēlētos sev atbilstošu profesiju un dzīves partneri, proti, īstenotu pilnvērtīgu darba un
ģimenes dzīvi.
Senos laikos, jau no pašiem izglītojošās darbības pirmsākumiem, izteikti dominēja
praktiskā – ar noteiktu profesionālo darbību ļoti cieši saistītā izglītība. Cilvēki zināja salīdzinoši
maz un šīm zināšanām bija ļoti praktisks, ikdienišķi uzskatāms raksturs, tās bija ļoti cieši
saistītas ar salīdzinoši vienkāršām profesionālajām cilvēkdarbībām. Tādēļ arī senatnē
nepastāvēja izglītības iedalījums vispārējā/vispārīgajā jeb vispārizglītībā un profesionālajā
izglītībā. To laiku izglītībai, sākotnēji aptverot universālo lasīt, rakstīt un rēķināt prasmju
apguvi, galvenās bija atsevišķas konkrētās dzīves prasmes.
Krass pagrieziens cilvēku dzīvē iezīmējās, sākoties cilvēces vēstures Jauno laiku
posmam. To ievadīja renesanse un reformācija pasaules lietu un procesu mākslinieciskajā –
emocionāli tēlainajā uztverē un, pats galvenais, sākās zinātnes un tehnikas revolūcija kas ir
pamatu pamats mūsdienu cilvēku saimnieciskās (politiskās un ekonomiskās) dzīves attīstībai.

KRISTIETĪBAS attīstība, izplatība

I gs .

X gs.

Zinātnes un
tehnikas
progress

ĢENET IZĀCIJ A

Modernās ZINĀTNES un
tehnikas re volūcija

Re nesanes
Re formācija
n100

XXI gs.

Pārveidotu dzīvo būtņu tīkli

DATORIZĀCIJA

n101

Datortīkli

ELEKTRIFIKĀCIJA

n102

Energotīkli

MEHANIZĀCIJA

n103 gadi

Transporta tīkli

1. att. Mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība
Zinātnes straujā progresa un tā rezultātu plašās izmantošanas rezultātā cilvēces
dzīvesvide kļūst arvien mākslīgāka jeb tehniskāka, kamēr dabasvide jau prasa īpašu aprūpi un
aizsardzību pret cilvēku saimnieciskajām darbībām. Strauji veidojas mākslīgajai dzīvesvidei
jeb tehnovidei atbilstošs t eh n o c i l v ē k s .
Līdz ar to būtiski sāka mainīties arī dzīvei nepieciešamās izglītības raksturs – it īpaši
jau profesionālās izglītības un vispārizglītības attiecības. Šodien jēdzienam „analfabētisms”
(literacy, грамотность), kas raksturo dzīvei nepietiekamas izglītības stāvokli, ir jau pavisam
cits saturs. Šajā sakarā pats galvenais - daudzās jaunizveidojušās mūsdienu profesionālās
cilvēkdarbības šodien izvirza daudz augstākas prasības sākotnējai vispārizglītībai. Citiem
vārdiem, cilvēces uzkrāto zināšanu apjoma straujais pieaugums ir cēlonis būtiskām pārmaiņām
gan mūsdienu dzīvē, gan izglītībā. Pirms praktiskās rīcības šodien ir daudz vairāk jāpadomā par
to, ko, kad, kā un kāpēc to darīt vai nedarīt. Ir kolosāli augusi atbildība par mūsdienu
cilvēkdarbību sekām. Mūsdienu informācijas pārbagātības apstākļos uzmanības centrā
izvirzās mūsu zinātniskās domāšanas prasmes kā informācijas procesēšanas prasmes
(analīze, salīdzināšana, sintēze). Īpaši nozīmīgas šodien kļūst tieši domu/informācijas sintēzes
prasmes, kas ir ievērojami sarežģītākas nekā lietu un procesu analīzes prasmes. Par mūsdienīgu
saprātīgo cilvēku (homo sapiens) neviens nepiedzimst, par tādu kļūst vai arī nekļūst atbilstošas
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izglītojošās darbības rezultātā. Šodiena akcentē patstāvīgas radošas (brīvas un atbildīgas)
cilvēku garīgās – informacionālās jeb domājošās darbības nepieciešamību. Priekšplānā izvirzās
nevis informācija kā tāda, bet gan prasmes to saprātīgi iegūt, apstrādāt un izmantot aktuālu
dzīves vajadzību apmierināšanai. Saprātīgums un cilvēcība darbā ar informāciju ir jāpatur
cilvēku pārziņā, mūsdienu datorizētajiem informācijas tehniskajiem līdzekļiem atvēlot vien
palīgdarbību izpildi. Tieši saprātīguma un cilvēcības (vispārcilvēcisko garīgo vērtību)
nodrošināšanas problēmas mūsdienu dzīvē un izglītībā pašlaik satrauc visvairāk.
Dzīves un izglītības kopsaistītā apzināšanā īpaši nozīmīga ir atziņa par dzīvi kā
daudzveidīgu cilvēkdarbību kopumu, kur ikviena no šīm cilvēkdarbībām kalpo noteiktas
vajadzības apmierināšanai un raksturojas ar universālu struktūru „izziņa – apdoma – rīcība”.
TEORIJA
APDOMA
IZZIŅA

Fundamentālā
pētniecība

Lietišķā
pētniecība

RĪCĪBA

Dzīves P R A K S E
2. att. Cilvēkdarbība kā dzīves fraktālis: IZZIŅA – APDOMA – RĪCĪBA sakārtotai jeb
sistēmiskai cilvēkdarbību (tātad arī izglītojošas darbības) apzināšanai un īstenošanai
Šī domu karte jeb struktūra uzskatāmi atsedz arī gan fundamentālās zinātniskās
pētniecības (ikdienā sauktas vienkārši par zinātni) un lietišķās zinātniskās pētniecības (ikdienā
sauktas par tehniku), gan arī prakses un teorijas vispārīgās attiecības. Vispārizglītībā ir jāaptver
visi minētie jēdzieni to ciešā kopsaistībā, veidojot pilnvērtīgu vispārizglītojošo darbību un tās
rezultātu – vispārizglītību. Vispārīgais jēdziens „cilvēkdarbība” vienmēr un visur ietver
atsevišķos jēdzienus „izziņa”, „apdoma”, „rīcība” un raksturo sākotnēju pacelšanos no prakses
uz teoriju, kurai seko nolaišanās no teorijas atpakaļ praksē.
Ja mūsdienu pirmsskolas un pamata izglītības pakāpēs izteikti dominē vispārizglītība,
tad vidējā un augstākajā izglītības pakāpē sevi ļoti būtiski piesaka profesionālā izglītība un īpaši
nozīmīga kļūst vispārizglītības un profesionālas izglītības optimāla kopsaistība.
Augšminēto pārmaiņu procesu sakarā šodien ir vērojamas daudzas nopietnas negācijas
mūsdienu izglītības pamatveidu attiecībās. Diemžēl, bet vispārizglītojošie zinātniskie un ne jau
tikai zinātniskie izglītības priekšmeti mūsdienu skolās joprojām ir tradicionālā profesionālisma
skavās. Citiem vārdiem, savas izglītojošās darbības organizācijā mēs šodien vēl nespējam
pacelties līdz mūsdienu dzīves prasību līmenim, bet turpinām atrasties seno, nu jau pamatīgi
novecojošo izglītojošās darbības tradīciju gūstā. Atsevišķi vispārizglītības un profesionālās
izglītības ielāpi neglābj situāciju, kurā nepieciešams „kapitālremonts”. Īsi sakot, turpinās
nepamatots profesionālās izglītības (gan satura, gan metožu) diktāts tur, kur nepieciešams
mūsdienīgas vispārizglītības īstenojums. Mūsu vispārizglītojošās skolas – mūsdienu pamats
sekojošai ārkārtīgi daudzveidīgajai un specializētajai profesionālajai izglītībai un darbībai,
šodien ir pārlieku profesionalizētas. Šo skolu īstenotās vispārizglītības programmas, it īpaši
jau vidējā izglītības pakāpē, ir visai mehānisks profesionalizētu izglītības priekšmetu salikums
ar visām no tā izejošām sekām. Izglītojošajā darbībā dominē mācības kā dažādu profesionālās
darbības zināšanu un prasmju apguve, novārtā atstājot audzināšanu (attieksmju veidošanu jeb
vērtīborientāciju, kas īstenojas tikai patstāvīgas radošas apdomas procesos). Pamatskolās
iegūstamās vispārizglītības vispārējība vidusskolās netiek organiski papildināta ar vispārīgumu
(vispārinājumu iepazīšana un apguve), kā visa rezultātā cieš šodien nepieciešamā izglītības
kvalitāte. Tradicionālā profesionālisma pielūdzēju sekmētā pārcenšanās - vispārizglītojošajās
skolās ar profesionālās darbības detaļām pārblīvētie un savstarpēji izolētie izglītības priekšmeti
noved pie tā, ka vispārizglītību ieguvušajām personas pārāk bieži trūkst prasmes veikt pat
elementāras cilvēkdarbības, it īpaši jau zinātniskās domāšanas un zinātniski pamatotas
cilvēcīgas rīcības jomā. Tās ir tiešas sekas izglītojošos personu garīgajai pārslodzei, savu domu
neiznēsāšanai un nesakārtotībai, tas ir vispārīgās orientācijas zudums ikdienas prakses vispārējā
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daudzveidībā. Tad nu esam apjukuši, ceļam troksni – taču reālas domu skaidrības un sekojošas
rezultatīvas rīcības pietrūkst. Tās ir parādības, kuras mēs ar bažām novērojam, taču daudz par
maz ko darām, lai attiecīgās negācijas novērstu vai vismaz ierobežotu jau pašā saknē. Citiem
vārdiem, joprojām plaši un skaļi trokšņojam par nu jau acīmredzamajām sekām, taču
nemeklējam, neatrodam un neietekmējam šo seku cēloņus. Jautājums: kāpēc to nespējam - vai
to negribam vai nevaram?
Visbeidzot, veselā saprāta sākotnējai izkopšanai vispārizglītībā daudzviet ļoti
nelabvēlīgs ir arī mūsdienu nu jau globalizācijai pakļautais ekonomiski attīstīto Rietumu
dzīvesveids. Patēriņa, izklaidēm pārpilna, izšķērdīga dzīvesveida attīstība sekmē radošās
zinātniskās domāšanas apsīkumu, sabiedrības vairākuma ieslīgšanu prastā iukdienas eksistencē,
dzīves progresa virzības apsīkumā. Tajā pat laikā intelektuāli un līdz ar to arī visādi citādi maz
attīstītajās sabiedrībās pasaules vareno sludinātā demokrātija ved postā – pūlis kā vairākums
uztur pūļa dzīvi un pūļa izglītību. Protams, līdz ar to pasaules varenajiem tiek nodrošinātas
drošas iespējas savtīgu interešu apmierināšanai, jo ar pūli var veiksmīgi manipulēt. Kolosālais
dabas un tehnisko zinātņu progress nav sabalansēts ar atbilstošu sociālo zinātņu un tehnoloģiju
progresu.
Un tagad nedaudz par vispārizglītojošo un profesionālo izglītību fizikas jomā, jo viss
augšminētais šodien atspoguļojas arī fizikas izglītībā. Protams, ka arī mūsdienu izglītojošā
fizika – fizikas izglītība noteikti ir skatāma kā vispārizglītojošā fizika un pēc ieinteresēto
personu izvēles sekojošā profesionālā fizikas izglītība. Līdz ar to šodien īpaši aktualizējas šo
abu fizikas izglītības veidu attiecības. Galvenais, kas šodien pievērš uzmanību, ir fakts, ka
fizikas kā zinātnes kolosālo sasniegumu un izcilās praktiskās nozīmības iepazīšana
vispārizglītojošo skolu fizikas priekšmetā it kā nemanot pamazām ir kļuvusi par šauri un pārāk
dziļi profesionalizētu jomu. Citiem vārdiem, vispārizglītojošo skolu fizika ir kļuvusi par visai
izolētu (profesionāli noslēgtu, ierobežotu) profesionālo fiziķu un inženieru prāta izloloto ideju
un arī jau materializēto domu krātuvi.
Kas tad mūsdienu skatījumā un redzējumā ir fizika? Pēc projekta grupas vadītāja
domām, fizika ir zinātniska teorija (cilvēces veidota un uzkrāta specifiska dzīves pieredze) par
materiālās pasaules ķermeņu un to mijiedarbību kustību. Fiziku ir radījuši cilvēki cilvēkiem un
tā cilvēcīgi jānodod no paaudzes paaudzei tās cilvēcīgai tālāk attīstībai un izmantošanai. Citiem
vārdiem, šodien par fiziku plašā un vispārīgā skatījumā ir jādomā trīs aspektos - fundamentālā
fizika, lietišķā (tehniskā) fizika un izglītojošā fizika.
Fundamentālā FIZIKA

Lietišķā FIZIKA

(ZINĀTNE)

(TEHNIKA)

Profesionālizglītojošā
fizika

FIZIKA

Profesionālizglītojošā
fizika

Profilēta
Vispārīgā Fizika

Izglītojošā fizika

Profilēta
Vispārīgā Fizika

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA

3. att. Izglītojošā fizika – fizikas izglītība
Fizika ir no cilvēku dzīves prakses izaugusi gan fundamentāla, gan lietišķā zinātniska
teorija, tā ir pamats mūsdienu atbilstošajai dabaszinātniskajai un tehniskajai izglītībai. Līdz ar to
varam sniegt šādu vispārizglītojošās fizikas sūtības un būtības raksturojumu.
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Mūsdienu vispārizglītojošās fizikas sūtība ir pasaules fizikālo parādību principiālās
izpratnes veidošana, tās būtībai izpaužoties patstāvīgas radošas (brīvas un atbildīgas)
zinātniskās domāšanas spēju attīstībā.
Fiziķi-zinātnieki un fiziķi-inženieri pēc savas visdziļākās būtības ir patiesi un ārkārtīgi
cienījami savas nozares profesionāļi. Viņi īsteno savu profesionālo darbību, viņiem
nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība. Ir izveidojusies profesionālās nozares valoda –
konkrētais, profesionāli aprobežotais domāšanas veids, kuru jau nesaprot ārpus šīs nozares
esošie. Protams, citās nozarēs procesi ir līdzīgi un nu mūsu dzīvē ir Bābeles torņa celtniecības
situācija, kas draud nopietni traucēt sabiedrības dzīves tālāko (līdzsvaroto) attīstību. Citiem
vārdiem, ja profesionālajā fundamentālās un tehniskās fizikas izglītībā profesionalizācija ir
normāla, likumsakarīga un nepieciešama, tad tas ir pavisam nenormāli fizikas priekšmetā
mūsdienu vispārizglītojošajās skolās. Bet kas tad pēc savas būtības ir vispārizglītojošās skolas
fizikas skolotājs? Kāds ir mūsdienu vispārizglītojošās fizikas īstenošanas mērķis, saturs,
metodes? Brīdinājumi jau ir skaidri izteikti - parastie „mirstīgie” no daudzām cienījamām, tātad
ļoti nepieciešamām profesionālās darbības nozarēm pamazām tiek šķirti un tajās apsīkst
jaunatnes pieplūdums, citās nozarēs un sabiedrībā kopumā vairojas mūsdienīgs analfabētisms ar
visām no tā izrietošajām sekām.
Tāds nu ir projekta grupas vadītāja un dotā izdevuma zinātniskā redaktora vispārīgais
viedoklis par situāciju kopumā, kas sakņojas viņa ilggadīgi uzkrātajā un procesētajā dzīves
pieredzē, darbojoties gan fizikas zinātnē, gan fizikas izglītībā, gan šo darbības nozaru
organizatoriskajā un vadības darbā. Detalizētāk šeit skartās problēmas ir aplūkotas, pie tam
izvirzot arī konkrētus iespējamos risinājumus, citās šī viedokļa autora publikācijās gan mūsu
žurnālā „Skolotājs”, gan dažādu vietējo un starptautisko izglītības zinātņu konferenču materiālu
krājumos, kā arī citos specializētajos informācijas nesējos (tai skaitā internetā
http://blogi.lu.lv/broks/ ) izvietotajos autora īstenoto studiju kursu materiālos.
Ir ļoti apsveicams, ka beidzot ir nopietni sakustējies ledus un vietām jau sākusies arī
ledus iešana fizikas izglītības attīstībā Latvijas skolās. Nesen ir sekmīgi noslēdzies ar ES
līdzekļiem atbalstītais, bet pamatā jau jaunas skolotāju paaudzes īstenotais projekts par
matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību priekšmetu īstenošanas pilnveidi
vispārizglītojošajās vidusskolās. Projekta ietvaros labā kvalitātē ir paveikts apjomīgs darbs
mūsdienīgu pedagoģiskās darbības metožu piedāvājuma izstrādē, ir ritējusi ārkārtīgi nozīmīga
dažādu izglītības priekšmetu skolotāju sadarbība, ir kapitāli izremontēti daudzu skolu atbilstošo
priekšmetu kabineti un veikta to aprīkošana ar datortehniku, radot iespējas mūsdienīgu
informācijas tehnoloģiju izmantošanai kā skolotāju, tā skolēnu darbā. Skolotājiem sagatavots
ražens atbalsta materiālu klāsts. Taču mēs visi labi saprotam, ka tas ir tikai daudzsološs sākums,
kuram noteikti jāseko turpinājumam.
Darāmā mūsdienu fizikas izglītības attīstībā ir ļoti daudz. Normalizējot
vispārizglītojošās fizikas un profesionālas fizikas izglītības attiecības, datortehnika un jaunās
pedagoģiskā darba metodes vien gaidīto pavasari un vasaru nenesīs. Neapdomīga datoru
izmantošana, kā arī detalizētu profesionālo prasmju apguve taču var vēl vairāk profesionalizēt
vispārizglītojošo fiziku. Pagaidām vispārizglītojošajās skolās modernizējam tradicionālo, pārāk
profesionāli - tātad šauri, ierobežoti, daudziem nesaprotami ievirzīto fiziku. Šajā sakarā tad nu
viens no pagaidām vēl atmatā esošajiem darba laukiem noteikti ir mūsdienīgas
vispārizglītojošās fizikas satura izveide un ieviešana mūsu izglītības sistēmā. Galvenais
vispārizglītojošās fizikas izveidē un īstenošanā ir cilvēku galvās noritošie zinātniskās
domāšanas procesi, veicot atbilstošus izglītojošos zinātniskos pētījumus un tas ir skaidri un
noteikti jāizvirza vispārizglītojošās fizikas priekšmeta izglītības standarta prasību fokusā. Inerce
ir un būs liela, jo tradīciju masa kā šīs inerces mērs ir ļoti ievērojama. Laikam jau tas ir jaunas
izglītības darbinieku paaudzes uzdevums, tāpēc visam pāri savukārt paceļas virsproblēma – gan
profesionālās fizikas izglītības, gan vispārizglītības jauno speciālistu (vadītāju un skolotāju)
sagatavošana.
Augšminētās atziņas veido pamatu vispārizglītības un profesionālās izglītības kā
mūsdienu izglītības pamatveidu savstarpējo attiecību apzināšanai un attīstībai. Proti, tieši
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mūsdienu dzīves sarežģītība (daudzveidība un temps) ir radījusi nepieciešamību pēc pilnvērtīgas
vispārizglītības attīstības, kurai atbilstoši seko laikmetīga profesionālā izglītība. Citiem vārdiem,
profesionālā izglītība šodien ir izglītības kronis, kas rotā ikviena pilnvērtīgi vispārizglītota
cilvēka galvu. Šim nolūkam ikviena valsts veido un uztur atbilstošu izglītības sistēmu, kuras
fundamentālo struktūru veido secīgas izglītības pakāpes un izglītības pamatveidi.
Teorētiskais
līmenis

Vispārizglītība

Profesionālā izglītība
Augstākā akadēmiskā izglītība
Augstākā profesionālā

izglītība

Vidējā vispārizglītība
Vidējā profesionālā

izglītība

Pamata izglītība

Vienkāršas profesijas

Sarežģītas profesijas

Ikdienas dzīves p r a k s e
4. att. Vispārizglītība un profesionālā izglītība dažādās izglītības pakāpēs
Taču, lai arī teorētiski tas it kā būtu skaidrs, tomēr mūsdienu vispārizglītības un
profesionālās izglītības savstarpējās attiecības nu jau pārāk daudzos gadījumos ir visai tālu no
vēlamā.
Pēc fizikas pamatu iepazīšanas pamatskolā ir jāseko vispārinoša rakstura fizikas
iepazīšana vidusskolā, īpaši akcentējot zinātniskās domāšanas attīstību. Vidusskolas fizikas
priekšmetā nav jāveic pamatskolā gūtā padziļināšana ieejot fizikālo parādību profesionālā
apskata detaļās, bet, pamatojoties uz skolēnu līdz šim gūto dzīves pieredzi, ir jāīsteno
pacelšanās augstākā apziņas attīstības līmenī, noskaidrojot daudzveidīgajām fizikālajām
parādībām kopīgo. Vidusskolā apzināti jāattīstīta skolēnu domāšanas spējas (gribēšana un
varēšana pilnvērtīgi domāt), fizikas apguvē izkopjot trīs ikviena cilvēka domāšanas vispārīgās
darbības: salīdzināšanu, analīzi un sintēzi. Kā dabaszinātniskās un tehniskās izglītības (DZUTI)
priekšmets – fizika vidusskolā ir veltīta zinātniskās domāšanas - prāta attīstības veicināšanai,
kas līdztekus jūtu un gribas attīstībai savukārt nodrošina pilnvērtīgu skolēnu garīgo attīstību
dzīvei mūsdienu pasaulē (dabas, tehnikas un cilvēku vidē). Šie apsvērumi ir liekami pamatā
mūsdienu vispārizglītojošās fizikas izglītības satura veidošanai vidusskolā, kamēr šī satura
īstenošana atbilstošajā pedagoģiskajā procesā ir veicama kā atbilstoša izglītojošā zinātniskā
pētniecība. Citiem vārdiem, zinātniskie izglītības priekšmeti vienmēr un visur ir jāīsteno
zinātniski gan pēc satura, gan formas (metodikas). Šis zinātniskums mūsdienu
patērētājsabiedrībās ir nopietni apdraudēts gan pēc satura, gan formas, kā rezultātā draud
ievērojamas sabiedrības daļas nepilnvērtīga izglītošana ar visām no izejošām sekām.
Vispārizglītības un profesionālas izglītības kopsaistība mūsdienu izglītības sistēmu
vidējā pakāpē īstenojas divēji – savstarpēji sekojošā (virknes) vai līdztekus noritošā (paralēlā)
formā. Daudzos gadījumos optimāla ir vispārizglītojošo priekšmetu un profesionālās izglītības
līdztekus īstenošana, atbilstošas četrgadīgas profesionālās izglītības programmas noslēgumā
iegūstot gan profesionālo kvalifikāciju, gan vispārējo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu,
kas paver iespējas izglītības turpināšanai augstākajā izglītības pakāpē.
Vispārizglītojošo priekšmetu iekļaušana profesionālo vidusskolu izglītības
programmās ir vienlīdz nozīmīga gan minētajai izglītības turpināšanai augstskolā, gan darba
tirgus izmaiņu diktētai jaunu profesiju apguvei. Proti, vispārizglītojošajiem priekšmetiem šodien
ir jānodrošina pacelšanās virs daudzajām atsevišķām ikdienas dzīves parādībām, sniedzot
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vispārīgu orientējošu pārskatu par mūsdienu dzīvi kopumā. Vidējās izglītības pakāpē
nepieciešams apkopot līdz šim (apmērām 16 gadu ilgā laika posmā) gūto dzīves pieredzi un
īpaša uzmanību veltīt skolēnu patstāvīgas un radošās domāšanas attīstībai, lai viņi spētu
turpmāk paši brīvi un atbildīgi izvēlēties un īstenot savām un sabiedrības interesēm atbilstošu
dzīves virzību. Citiem vārdiem, šodien ir pienācis laiks, lai visās vidusskolās uz vispārējās
pamatizglītības bāzes ieliktu vispārīgu pamatu gan visdažādāko profesiju apguvei, gan cilvēka
patstāvīgas apzinātas dzīves attīstībai. Diemžēl, bet praksē bieži vien vērojam jau daudzreiz
pieminētās šauras profesionālās ievirzes kultivēšanu, pienācīgi nenovērtējot cilvēka
garīgās attīstības vispusīguma un teorētiskā līmeņa nemitīgas attīstības īstenošanos visā
dzīves gaitā. Vēl plašākā kontekstā runājot, šeit sastopamies ar šodien tik aktuālo dzīves un
izglītības paradigmu maiņu, pārejot no industriālā uz postindustriālo dzīves veidu. 21. gadsimts
rosina akcentēt cilvēka garīgās dzīves attīstību, būtiski papildinot tradicionālās materiālās dzīves
vērtību dominanti. Un te nu vispārizglītojošo priekšmetu vieta un loma (sūtība un būtība)
profesionālajās skolās atsedzas pilnīgi jaunā skatījumā. Līdz ar to ir sākušās ļoti nopietnas
pārmaiņas visās izglītības sistēmas daļās, it īpaši jau izglītības satura un šī satura īstenošanas
metodikas jomās.
Vispārizglītības pamatzari un dabaszinātņu un tehniskās izglītības
(DZUTI) galvenie priekšmeti vidusskolās

Humanitāro zinātņu
priekšmeti

Sociālo zinātņu
priekšmeti

FIZIKA

Ķīmija

Dabaszinātņu un tehniskās izglītības
(DZUTI) priekšmeti

Bioloģija

Matemātika

Informātika

5. att. Vispārizglītības satura priekšmetu veidotā struktūra
Viens no ļoti nozīmīgiem mūsdienu vispārizglītības priekšmetiem visās vidusskolās ir
fizikas priekšmets. Fizika kā dabaszinātņu un tehnikas teorētiskais pamats ir īpaši nozīmīga ne
tikai vispārizglītības dabaszinātniskās un tehniskās izglītības (DZUTI) jomā, tā ir arī ļoti svarīga
atziņu krātuve un domāšanas vispārīgās attīstības sekmētāja visā izglītojošā darbībā kopumā.
Šajā sakarā šodien izvirzās ļoti nopietni laikmetiskas pilnveides uzdevumi arī fizikas izglītības
organizācijā un īstenošanā, īpašu uzmanību veltot izglītības satura un šī satura īstenošanas
metodikas tālākattīstībai. Šajā sakarā ir jāattīsta fizikas ontodidaktika kā kvalitātīva fizikas
izglītības inovācijas teorija, īstenojot pāreju no sarežģītā un vienkāršo. Atbilstošas pārmaiņas
sagaida arī fizikas priekšmeta īstenošana profesionālajās vidusskolās, kur vairumā gadījumu šis
priekšmets pašlaik faktiski atrodas savdabīgā pabērna lomā.
Pirmkārt, lai arī šo vidusskolu absolventi saņem vidējās vispārējās izglītības atestātu,
kas dod tiesības perspektīvā turpināt izglītību augstskolās, nepietiekamā fizikas priekšmeta
apguvei paredzētā laika dēļ viņi faktiski tam nevar tikt un netiek sagatavoti. Citiem vārdiem,
profesionālajām vidusskolām neder apjomīgā tipveida fizikas priekšmeta programma, kas
tiek piedāvāta vispārizglītojošajām vidusskolām. Tā rezultātā skolēni nav pietiekami sagatavoti
uz šo programmu orientētā valsts centralizētā fizikas eksāmena sekmīgai nokārtošanai, kas
savukārt ir priekšnoteikums (iestājeksāmens), lai agrāk vai vēlāk varētu iestāties pat arī
apgūtajai profesijai atbilstošā augstskolā.
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Otrkārt, nespējot īstenot vispārizglītojošajām vidusskolām domāto fizikas priekšmeta
programmas paraugu, profesionālo vidusskolu fizikas skolotājiem reāli ir dota liela patstāvība
radošai brīvībai un atbildībai, veidojot savas priekšmeta programmas fizikas priekšmetam
paredzētā laika resursa ietvaros. Šis laika resurss atkarībā no skolas piedāvāto profesiju
specifikas svārstās ļoti plašās robežas, sākot dažiem desmitiem stundu līdz pat 100 skolas
stundām. Šeit kā galvenā izvirzās vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura problēma – ko
un kāpēc darīt, īstenojot salīdzinoši īslaicīgu vispārizglītojoša priekšmeta programmu. Citiem
vārdiem, kā rīkoties, lai tomēr sasniegtu noteiktu, priekšmetam skaidri izvirzītu
vispārizglītojošās darbības mērķi, kuru principiālā līmenī nosaka valsts vispārizglītojošās fizikas
priekšmeta standarts. Vienotas atbildes uz šo fundamentālo jautājumu profesionālo vidusskolu
fizikas skolotājiem pašlaik nav, nav arī atbilstošas fizikas priekšmeta programmas parauga.
Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura problēma šodien ir ļoti nopietni jārisina arī
vispārizglītojošo vidusskolu gadījumā. Līdz šim mūsu DZUTI inovāciju jomā ir skarts tikai
izglītojošās darbības pedagoģiskais (metodiskais) aspekts, koncentrējot mūsu radošo pedagogu
resursus tikai mācību procesa mūsdienīgošanai. Šeit ir gūti ievērojami sasniegumi, atbilstošo
ESF/IZM sadarbības projektu ietvaros īstenojot ar datortehnoloģiju, izglītojošās pētniecības, eizglītības un citas ar pedagoģiskās darbības metodisko pilnveidi saistītas inovācijas. Sarūpētais
skolotāju darba atbalsta materiālu klāsts ir liels ieguvums visiem Latvijas gan vispārizglītojošo,
gan profesionālo vidusskolu fizikas skolotājiem. Šis neapšaubāmi vērtīgais līdzšinējais veikums
šodien ir jāattīsta tālāk, izstrādājot un ieviešot būtiskām inovācijas arī fizikas priekšmeta saturā.
Proti, līdztekus tradicionālajiem fizikas izglītībā izmantotajiem enciklopēdiskajiem uzziņas
materiāliem ir jāpiedāvā arī tieši vispārizglītojošo darbību īpaši sekmējoši materiāli. Pie reizes
izglītojošajā darbībā šodien ir skaidri jānodala vispārizglītojošā fizika (fizika visiem cilvēkiem)
no profesionāli izglītojošās fizikas (atsevišķi cilvēki fizikai).
Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura inovāciju problēmas mūsdienīgs
risinājums ir ļoti sarežģīts un nav pa spēkam tikai fizikas pedagogiem bez īpašiem fizikas
izglītības satura pētniekiem un projektētājiem, kuri vienlīdz labi pārvalda fiziku un pedagoģiju.
Tradīcijas nosaka esošo procesu ievērojamo inerci, vairumam fizikas zinātnieku uzskatot, ka
fizikas izglītības problemātika jau nav fizika un lai ar attiecīgajiem jautājumiem nodarbojas
fizikas pedagoģija. Tikmēr pedagoģija vien šos nopietnos uzdevumus nespēj risināt, jo nav
atbilstoša zinātniskā līmeņa fizikā. Šīs problēmas sarežģītību apstiprina arī fakts, ka šī
specifiskā starpnozaru intelektuālā potenciāla trūkums ir globāla parādība.
Atgriežoties pie vispārizglītojošās fizikas priekšmeta problemātikas profesionālajās
vidusskolās, vispirms kā neatbilstošs risinājums būtu jāatmet esošās vispārizglītojošās
vidusskolas tipveida programmas satura „apcirpšana” - gan tā vienkārša saīsināšana, saglabājot
satura tradicionālo struktūru, gan atlasot tikai ar atbilstošajām profesijām saistīto fizikas
parādību apzināšanu un akcentējot šo parādību atbilstošu izmantošanu praksē. Praksē parasti
dominē otrais variants, kuru lobē šauru profesionālo interešu vadītie speciālo priekšmetu
skolotāji, kā arī tie, kuri neizprot vispārīgo teorētisko domu attīstības svarīgumu un apzināti
cenšas noturēt skolēnus tuvāk ikdienas „zemes” dzīvei. Taču abos gadījumos netiek īstenota
galvenā vispārizglītojošās fizikas priekšmetu sūtība: pasaules fizikālo parādību kopsaistīts
mūsdienu redzējums, secīgi apzinot šīs parādības sapratnes un izpratnes līmeņos un tādējādi
attīstot skolēnu zinātnisko domāšanu un veidojot viņu zinātnisko pasaules redzējumu vidējās
izglītības pakāpei atbilstošā līmenī.
Pilnvērtīgas vispārizglītības ieguvi visos gadījumos nodrošina visu vispārizglītojošo
priekšmetu augstvērtīga īstenošana, kopumā aptverot visas cilvēku dzīves svarīgākās jomas un
aspektus, galu galā attīstot skolēnu atbilstošas orientācijas spējas ne tikai mūsdienu dzīvē, bet
arī tās attīstībā. Profesionālās vidusskolas nekādā gadījumā nevajadzētu atstāt pabērna lomā,
nesniedzot skolēniem ieskatu pasaules parādību daudzveidībā un neattīstot viņu spējas šajā
daudzveidībā orientēties, bet pieļaujot attīstību tikai vienā šaurā izvēlētās profesijas apguvē.
Priekšvārda nobeigumā, vēlreiz akcentējot dzīves un izglītības kopsaistību, lai skan
jautājums un iespējamās atbildes par izglītojošajā darbībā pastāvošajām izvēlēm, kā arī īss
ikviena cilvēka dzīves gatavības raksturojums.
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1. tabula. Dzīves un izglītības kopsaistība

Kādu kam izglītību kādai dzīvei – tāds ir jautājums!
IZGLĪTĪBA –
dzīves pieredze dzīvei
Dominē
PRĀTS
ZINĀTNISKĀ
[patiesais]
(atziņas, jēdzieni –

SAIMNIECISKĀ
[praksē derīgais]

MĀKSLINIECISKĀ
[skaistais]

izpratne)
Dominē
GRIBA
(vajadzības, līdzekļi
– izdarība)
Dominē
JŪTAS
(emocijas, tēli –
iztēle)

Dzīves
VIRZĪBAI

EKSISTENCEI
dzīvē

Fundamentālā un
lietišķā pētniecība

Dzīvesvides
uzraudzība, apkope,
atjaunošana

Saimnieciskā
jaunrade

Zinātnes un mākslas
sasniegumu
izmantošana praksē

Iedvesmai

Sadzīvei

Darbīgums (griba)
(uzņēmībam radošums, čaklums, uzcītība, ….)

Patstāvība
(pašapziņa, pašcieņa,
pašdarbība ….)
„Es”

Sadarbība
(sabiedriskums,
izpalīdzība, iecietība ….)
„Mēs”

Gudrība (prāts)
(intelekts – zināšanas,
prasmes)

Godīgums (jūtas)
(morāle – attieksmes,
prasmes)

6. att. Cilvēka dzīvesgatavības struktūra
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Ievads
Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta inovācijas LU/ESF projekta „Profesionālajā
izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana” ietvaros (A.Broks)
Atbilstoši priekšvārdā raksturotajai mūsdienu dzīves un izglītības pārmaiņu gaisotnei,
projekta vispārizglītojošās fizikas priekšmeta darba grupa „Vispārizglītojošā e-fizika” (VeF)
darbojās trīs galvenajos virzienos – sistēmiski aptverot gan fizikas priekšmeta saturu, gan satura
īstenošanas pedagoģiskā procesa metodiku:
1) piesakot vidējās izglītības pakāpei atbilstoša vispārizglītojošās fizikas SATURA
(priekšmeta programmas struktūras un tai atbilstošo materiālu) ontodidaktisku izstrādni;
2) atbalstot izglītojošās pētniecības ieviešanu fizikas satura īstenošanas METODIKĀ,
kas akcentē skolēnu patstāvīgas un radošas domāšanas attīstību un skolēnu-skolotāju jauna tipa
partnerattiecību ienākšanu mūsdienu pedagoģiskajā sadarbībā;
3) veicot izglītojošo materiālu atbilstošu sagatavošanu e-izglītības videi un piesakot
e-izglītības kursa „Vispārizglītojošā e-fizika” izveidi Latvijas Universitātes e-izglītības vidē
MOODLE (termins „e-fizika” lietots, lai akcentētu izglītojošo materiālu pieejamību un
atbilstošā pedagoģiskā procesa īstenojumu e-izglītības vidē).
Projekta darba grupā strādāja Latvijas augstskolu docētāji un doktoranti, kuru ikdienas
darbs ir saistīts ne tikai ar atbilstošo fizikas studiju procesu norisi šajās augstskolās, bet arī ar
fizikas skolotāju izglītošanu un fizikas izglītības attīstības aktuālu problēmu risināšanu ārpus
tiešajiem darba pienākumiem. Grupas sastāvs un darba pienākumu sadalījums 2010. gada
pavasarī, projektu uzsākot, raksturojas šādi.
Darba grupas vadītājs
Asoc.prof., Dr.fiz. Andris Broks
andris.broks@lu.lv
Cietvielu fiziķis, izglītības vadītājs - sistēmteorētiķis, Fizikas skolotāju profesionālās
studiju programmas direktors. Īsteno studiju kursus „Vispārīgā fizika” (Fizi3002, Fizi3003,
Fizi4004), „Fizikas izglītības organizācija” (Fizi4023) Fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī
„Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē un
„Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034) kā izvēles kursu visiem LU bakalaura studiju
programmu studentiem. Vada doktorantu A.Voitkāna un A.Krona pētniecisko darbību fizikas
didaktikā. Īsteno sadarbību ar Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti, kā arī Šauļu
Universitāti Lietuvā un Olomoucas Universitāti Čehijā.
Nodrošina projekta inovatīvo izstrādņu pamatnostādņu un struktūru izveidi.
Darba grupas dalībnieki
Asoc.prof., Dr.fiz. Antonijs Salītis
antonijs.salitis@du.lv
Fiziķis, astronoms. Pieredzējis izglītības vadības speciālists, Daugavpils Universitātes
fizikas docētājs. Piedalījies IZM/ESF projektā vidusskolas matemātikas un dabaszinātnisko
priekšmetu skolotāju atbalsta materiālu izstrādē.
Nodrošina projekta sadaļas „Mikropasaules fizika” satura struktūras un atbalsta
materiālu izveidi.
Dr.ped. Ilgonis Vilks
vilks@latnet.lv
Fiziķis, astronoms, pieredzējis dabaszinātniskās izglītības speciālists, it īpaši kosmosa
fizikas tematikā. Skolas fizikas mācību grāmatu autors. LU Zinātņu un tehnikas muzeja
direktors (pamatdarbā); LU Astronomijas institūta pētnieks (blakus darbā); populārzinātniskā
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žurnāla „Terra” galvenais redaktors. Piedalās LU FMF Fizikas skolotāju profesionālās studiju
programmas īstenošanā, docējot studiju kursu „Kosmosa fizika”(Fizi4025).
Nodrošina projekta sadaļas „Megapasaules (kosmosa) fizika” satura struktūras un
atbalsta materiālu izveidi.
Doc., Dr.ped. Lolita Jonāne
lolita.jonane@du.lv
Fiziķe, pedagogs. Pieredzējusi Daugavpils Universitātes fizikas docētāja. Piedalījusies
IZM/ESF projektā vidusskolas matemātikas un dabaszinātnisko priekšmetu skolotāju atbalsta
materiālu izstrādē, turpina darbu projektā pamatskolas attiecīgo priekšmetu pilnveidei.
Nodrošina pedagoģiskās darbības metodisko inovāciju pārskata izveidi.
Dr.fiz. Jānis Harja
jharja@latnet.lv
Fiziķis, optiķis, pieredzējis hologrāfijas speciālists. Piedalījies LU FMF Fizikas
skolotāju profesionālās studiju programmas īstenošanā, kā arī IZM/ESF projektā vidusskolas
matemātikas un dabaszinātnisko priekšmetu skolotāju atbalsta materiālu izstrādē. Pamatdarbu
pašlaik veic Ventspils augstskolā, daļēja slodze arī LU FMF.
Nodrošina projekta sadaļas „Makropasaules fizika – starojumi” atbalsta materiālu
izveidi.
Mag.fiz., fizikas doktorants Arnis Voitkāns
arnis.voitkans@lu.lv
Fiziķis, LU e-izglītības sistēmas MOODLE administrators, fizikas didaktikas
apakšvirziena doktorants. Īsteno studiju kursu „E-izglītības materiāli un tehnoloģijas fizikā”
(Fizi4025) Fizikas un matemātikas fakultātē, veic LU MOODLE sistēmas pārraudzību un
pilnveidi, kā arī aktīvi piedalās „E-Universitātes” attīstībā. Promocijas darba tēma
„Vispārizglītojošā e-fizika”. Piedalījies ar referātiem starptautiskajās konferencēs Polijā,
Krievijā, Igaunijā, Lietuvā.
Nodrošina datortehnoloģisku atbalstu fizikas izglītības materiālu izveidei un
izmantošanai e-izglītības vidē.
Mag.fiz., fizikas doktorants Aivars Krons
ak14@inbox.lv
Fiziķis, pieredzējis fizikas skolotājs, strādā Rīgas pilsētas Hanzas vidusskolā par
fizikas un dabaszinību skolotāju, Latvijas Universitātes fizikas didaktikas apakšvirziena
doktorants, promocijas darba tēma „Vispārizglītojošā vizuālā fizika”. Piedalījies ar referātiem
starptautiskajās konferencēs Polijā, Krievijā, Lietuvā.
Nodrošina projekta sadaļas „Makropasaules fizika – mehānika” atbalsta materiālu
izveidi.
Mag.fiz. Paulis Paulins
paulis.paulins@lu.lv
Fiziķis, fizikas izglītības metodiķis, pieredzējis eksperimentālās fizikas speciālists.
Strādā LU Fizikas un matemātikas fakultātē kā fizikas demonstrējumu kabineta vadītājs.
Piedalās studiju kursa „Fizikas eksperimentu metodika” (FiziP002) īstenošanā, studiju materiālu
sagatavošanā. Ir projektu darba pieredze fizikas eksperimentu un tehniskās fizikas problēmu
risināšanā.
Nodrošina projekta sadaļas „Makropasaules fizika – elektrība” atbalsta materiālu
izveidi.
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Turpinājumā sniegts īss projekta darba grupas „Vispārizglītojošā e-fizika” (VeF)
darbības ievirzes vispārīgs raksturojums. Projektā piedāvātā vispārizglītojošās fizikas satura
struktūra un pedagoģiskās darbības metodika ievērojami atšķiras no tradicionāli izkoptās un
turpinātās prakses mūsu vidusskolās. Tādēļ vispirms ir ļoti svarīgi fiksēt izstrādnes principiālās
vadlīnijas, kuras nosaka inovatīvo izstrādņu mugurkaulu.
Grupas vadītājs, pamatojoties uz savu ilggadīgo izglītojošās darbības organizācijas un
īstenošanas pieredzi, faktiski noteica projekta izstrādnes principiālās nostādnes un piedāvājamās
vispārizglītojošās fizikas priekšmeta programmas satura struktūru. Darba gaitā šī struktūra tika
nodrošināta ar atbilstošu izglītojošo materiālu izveidi, kuru radošā sadarbībā veica pārējie
projekta grupas dalībnieki.
Par vispārīgo projekta izstrādes pamatvadlīniju tika izvirzīta atziņa, ka
vispārizglītojošie zinātniskie priekšmeti skolās ir jāīsteno zinātniski – priekšmetu saturam un
šī satura īstenošanas metodikai pedagoģiskajā procesā ir jāatbilst konkrētās nozares zinātniskās
darbības vispārējai organizācijai un norisei.
Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta zinātniskums sakņojas fizikālo parādību
fundamentālajā un lietišķajā zinātniskajā pētniecībā.
FIZIKA – TEORIJA

Fizikālo parādību
izzināšana –
fundamentālā
zinātniskā
pētniecība

Fizikālo parādību
izmantošana –
lietišķā zinātniskā
pētniecība
Fizikālās parādības – PRAKSE

7. att. Fizikālo parādību apzināšana – zinātniskā pētniecība
Līdz ar to fizika ir kā fundamentālās, lietišķās un izglītojošās fizikas veidots
kopveselums, kura daļas vieno fizikālo parādību zinātniskā pētniecība. Fizikālās parādības
nosaka fizikas saturu, bet zinātniskā pētniecība – metodiku.

Fundamentālā fizika

Lietišķā fizika

FIZIKA

Izglītojošā fizika
8. att. Fizika – fundamentālās, lietišķās un izglītojošās fizikas kopveselums
Izglītojošajā fizikā saturs un metodika ir jāpielāgo konkrētajiem izglītības mērķiem
atbilstoši izglītības pakāpei (pamata, vidējā, augstākā izglītība) un veidam (vispārīgā,
profesionālā, interešu izglītība). Dotais projekts veltīts vispārizglītojošās fizikas priekšmeta
satura un metodikas inovāciju īstenošanai profesionālajās vidusskolās, skolēniem līdztekus
profesijai iegūstot arī vispārīgo vidējo izglītību. Priekšmeta īstenošanai atvēlētais salīdzinoši
nelielais laika limits (apmērām 100 klātienes nodarbību stundas) būtiski ierobežo priekšmeta
programmas satura apjomu un īpaši akcentē nepieciešamību izdalīt tikai pašu būtiskāko,
svarīgāko.
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Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta SATURA inovācijas pamatvadula
Turpinot fizikas priekšmeta īstenošanu vidējā izglītības pakāpē, ir nepieciešams
noteikt pamatskolā īstenotajam fizikas priekšmetam atbilstoši pievienojamo vērtību vidusskolas
vispārizglītojošās fizikas priekšmetā. Proti, īstenojot pacelšanos vidējās izglītības pakāpē, ir
skaidri jāapzinās konkrētās atšķirības vienotā fizikas izglītības priekšmeta īstenošanas mērķos
divās secīgās izglītības pakāpēs. Līdz ar to parādās atbilstošas atšķirības gan priekšmeta
izglītības saturā, gan arī šī satura īstenošanas metodikā.
Pievienotās vērtības raksturojums faktiski atsedzas jēdziena „vispārizglītība” izpratnē.
Proti, ja pamatskolā, apgūstot fizikas pamatus, tiek veikta vispārēja atsevišķo fizikālo parādību
grupu apzināšana, tad vidusskolā secīgi jāīsteno šo parādību vispārinoša apzināšana, akcentējot
visām fizikālajām parādībām kopīgo. Vidusskolā jāīsteno pacelšanās fizikālo parādību
skatījuma (sapratnes) un redzējuma (izpratnes) augstākā teorētiskā līmenī.
Fizika vidusskolā –
vispārinoša fizikālo parādību apzināšana

Fizika - TEORIJA

Fizikas pamati pamatskolā –
atsevišķu praksē nozīmīgu
fizikālo parādību vispārēja
apzināšana

Fizikālās parādības - PRAKSE

9. att. Fizikālo parādību apzināšana vispārizglītojošās fizikas priekšmetā
pamata un vidējās izglītības pakāpēs

Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta METODIKAS inovācijas pamatvadula
Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura un tā īstenošanas metodikas SŪTĪBA un
BŪTĪBA – veicināt skolotāju sagatavotību skolēnu patstāvīgās un radošās zinātniskās
domāšanas veidošanai pedagoģiskajā procesā, veicot materiālās pasaules nozīmīgāko fizikālo
parādību izglītojošo zinātnisko pētniecību. Proti, notiek fizikālo parādību apzināšana, kuru
sastāda šo parādību izzināšana (fundamentālā izglītojošā zinātniskā pētniecība), lai iegūtās
atziņas izmantotu mūsdienu dzīves praksē (lietišķā izglītojošā zinātniskā pētniecība). Tādējādi
arī projekta inovatīvo izstrādņu sūtība var tikt raksturota kā zinātniskā domāšanas attīstība,
bet būtība kā parādību zinātniskā pētniecība.
Fundamentālā zinātne –
PĒTNIECĪBA

TEORIJA
APDOMA

Lietišķā zinātne –
PĒTNIECĪBA

*Apjēgtā apraksts:
izpratne, cēlonība

*Projektēšana

*Novērotā apjēga:
sapratne, faktoloģija

Parādību izmantošana –
RĪCĪBA

*Parādību novērojumi:
sajušana

*Līdzekļu piesaiste
*Projekta īstenošana

Parādību izzināšana –
IZZIŅA

PRAKSE
10. att. Izglītojošā zinātniskā pētniecība
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Abas pamatvadulas iezīmē vidusskolā īstenojamās vispārizglītojošās fizikas
priekšmeta sūtības un būtības vispārējo kontekstu – priekšmeta filozofiskos un psiholoģiskos
pamatus. Šajā sakarībā ir ļoti lietderīgi fiksēt arī vēl šādas vispārīgas kontekstuālas atziņas, kas
ietvertas jēdzienu Pasaule, Cilvēks, Fizika triādē.
 Materiālā jeb sajūtamā PASAULE ir daudzveidīgu parādību jeb mainīgu ķermeņu
kopums.
 CILVĒKS apzina šo pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot
(analizējot un sintezējot). Visa cēlonis ir visa kopsaistība.
 FIZIKA – zinātniska teorija par fizikālajām parādībām jeb materiālās pasaules
ķermeņu un to mijiedarbību kustību. Kā ikviena teorija arī fizika ir praksē novērojamo fizikālo
parādību atveids cilvēku apziņā. Fizikas būtība un sūtība: cilvēks izzina fizikālās parādības, lai
tās izmantotu savu dzīves vajadzību apmierināšanai.

PASAULE – daudzveidīgu kopsaistītu parādību kopums

CILVĒKS –
garīga dzīva būtne

SABIEDRĪBA – daudzveidīgu
cilvēku kopums

DZĪVE – daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums
Politika, Ekonomika, Zinātne, Māksla, Izglītība, Drošība, Veselība
11. att. Cilvēces Lielo Domu kvadrāts

ĶERMEŅI (mega, makro, mikro)
FAKTOLOĢIJA
(kustību stāvokļi telpa, laiks)

CĒLONĪBA
(ķermeņu mijiedarbības spēks, enerģija)

Ķermeņu un to mijiedarbību
KUSTĪBA
12. att. Fizikas Lielo Domu kvadrāts (fizikālo parādību zinātniskā pētniecība –
fizikas satura un metodikas vienotība)
Aplūkojot fiziku kā fundamentālās, lietišķās un izglītojošās fizikas trīsvienību, ir
jāievēro katras atsevišķās fizikas struktūrvienības specifika. Izglītojošās fizikas gadījumā fizikai
pievienojas izglītojošās darbības specifika - pedagoģiskais process, kuru, savukārt, kopsaistībā
veido mācību un audzināšanas darbības.
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2. tabula. Fizikas priekšmeta saturs un šī satura īstenošanas (pedagoģiskā procesa) metodika
Izglītojošās
fizikas īstenošana

SATURS

Mācību process

Fizikālās parādības

Audzināšanas process

Vērtības

METODIKA
Izglītojošā zinātniskā
pētniecība
Vajadzību
apmierināšana

Nākamajā attēlā uzskatāmi parādīta fizikas izglītības/izglītojošās fizikas ģenēze,
fizikai savienojoties ar izglītojošo darbību (pedagoģiju un izglītības vadību), kā arī būtiski
kontaktējot ar filozofiju un psiholoģiju. Diemžēl šī sintēze daudzos gadījumos ir tālu no
optimuma, jo nav pietiekami augstvērtīgas sadarbības starp atbilstošo jomu speciālistiem.
Ļoti svarīgi ir apzināties, ka izglītojošā fizika/fizikas izglītība raksturojas ar noteiktu
atbilstošās izglītojošās darbības mērķi kā plānoto rezultātu un rezultātu kā sasniegto mērķi.
Līdz ar to pedagoģiskais process ietver arī vērtēšanu, salīdzinot izglītojošās darbības sasniegtos
rezultātus ar plānotajiem mērķiem.
Dzīves PRAKSE (fizikālās parādības)
Fundamentālā fizika
(izzināšana)

Tehniskā fizika
(izmantošana)
FIZIKA

Filosofija

(Pasaule)

IZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA FIZIKAS IZGLĪTĪBA
SATURS

Psiholoģija

(Cilvēks)

METODIKA

IZGLĪTĪBA
Izglītības vadība
(izglītojošās darbības
saturs)

Pedagoģija (izglītojošās
darbības īstenošana)
Dzīves PRAKSE (dzīves pieredzes sākotne)

13. att. Fizikas izglītības/izglītojošās fizikas ģenēze
Visbeidzot, šodien īpaši nozīmīgas ir arī tieši pedagoģiskā procesa vispārīga rakstura
inovācijas. Proti, skolotāja lomas mainība un e-izglītības vides attīstība un strauja ienākšana
skolu dzīves praksē. Pats galvenais – skolotājs vairs nav īpašs informācijas devējs (avots) un šīs
informācijas iegaumēšanas, algoritmisko darbību apguves kontrolētājs, bet gan skolēna
patstāvīgās un radošās pētnieciskās darbības vadītājs. Vispārizglītojošās fizikas gadījumā
jānotiek zinātniskās domāšanas veidošanai, taču ne jau, lai noteikti kļūtu par profesionālu
zinātnieku, bet gan „tikai” par normāli garīgi attīstītu cilvēku, kuram no praktiski gūtās
pieredzes mūsdienu skolā ir kļuvusi saprotama zinātniskā domāšana, tās apzināta izmantošana
savas dzīves vajadzību apmierināšanā. E-izglītības vides attīstība un atbilstošo datortehnoloģiju
ienākšana fizikas priekšmeta īstenošanā ļauj ievērojami ietaupīt laiku informācijas meklēšanā un
apstrādē. Šis ietaupītais laiks ļauj vairāk uzmanības pievērst skolēnu patstāvīgajam radošajam
darbam – veicot fizikālo parādību izglītojošos zinātniskos pētījumus. Kopumā pedagoģiskais
process no fizikas rokasgrāmatu satura apguves pāriet uz reālo fizikālo parādību pasauli,
ievērojami sašaurinot tradicionāli dominējošo zubrīšanas tehnoloģiju īstenošanu.
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Vispārizglītojošās fizikas īstenojums, izmantojot strauji attīstošās e-izglītības
vides piedāvātās iespējas, dotajā projektā materializējas kā fizikas maģistra A.Voitkāna
promocijas darba izstrādņu izmantošana un tālāka attīstība. Citiem vārdiem, tiek uzsākta
vispārizglītojošās fizikas e-kursa izstrāde, apvienojot inovācijas izglītības saturā ar inovācijām
šī satura īstenošanā mūsdienīgā izglītības vidē, kurā savukārt strauji attīstās e-izglītības vide.
Ja partnerattiecību jautājumi pedagoģiskās darbības attīstībā nav principiāli jauni, tad
mūsdienu dzīves datorizācija un ar to saistītā e-izglītības vides veidošanās ir principiāli jauna
parādība. Proti, grāmatas un skolotāju pedagoģiskajā procesā šodien būtiski papildina
elektroniskie informācijas nesēji un resursi, kā arī atbilstošās pedagoģisko procesu vadības un
izpildes datortehnoloģijas. Citiem vārdiem, tradicionālo izglītojošās darbības vidi jau pašlaik
ļoti nopietni papildina e-izglītības vide.
Sākotnēji strauji attīstījās jau grāmatās uzkrātās informācijas pārnese elektroniskajos
nesējos un grāmatās ievietoto attēlu animācija dažādu procesu vizuālai ilustrācijai. Pamatā tika
veidoti ieraksti CD un DVD tipa informācijas nesējos, kas pedagoģiskajā procesā ļoti bieži tika
un joprojām tiek sekmīgi izmantoti līdztekus ar tradicionālajām grāmatām un skolotāja
stāstījumu stundas gaitā. Taču šodien jau plaši tiek izmantotas saturiski ļoti bagātas internetā
pieejamās informācijas krātuves un, kas ir pats galvenais, attīstās pedagoģiskā procesa
elektroniskās vadības sistēmas. Pēdējās jau veic izglītojošās darbības sistēmisku īstenojumu,
sasaistot nepieciešamos informācijas resursus ar skolēna veikto patstāvīgo darbību – tās
organizēšanu, izpildi un sasniegto rezultātu vērtēšanu. Visbeidzot, ir jāievēro, ka e-izglītības
attīstības gaitā jau ir radušās arī principiāli jaunas globāla mēroga izglītojošās sadarbības
formas, kas sāk ļoti nopietni konkurēt ar tradicionālajām grāmatu gudrību apguves formām.

Mākslīgā
dzīves vide –
informācijas
vide

Datortīkli
Netiešā saziņa

Datoru vide
Grāmatu vide

Grāmatas
SKOLOTĀJS

SKOLĒNS

Tiešā saziņa

Cilvēku dabiskā un mākslīgā materiālās dzīves vide
14. att. Skolēna un skolotāja sadarbības datorizācija: e-izglītības vides attīstība
Protams, šeit vēl ļoti daudz kas veicams, lai sasniegtu iespējami augstu pedagoģiskā
procesa un rezultātu kvalitāti, taču e-izglītības attīstības virzība pavisam noteikti ir vērtējama kā
pozitīva. Tā ļoti būtiski papildina un attīsta tālāk līdzšinējo pedagoģisko darbību, lai arī rada
grūtības rutīnā ieslīgušo skolotāju darbā. Skolas pieprasa jauna tipa skolotājus, taču e-izglītības
vides attīstība nekādā gadījumā neizskauž skolotāja profesiju kā tādu. Ievērojami samazinot
tehnisko rutīnas darbu tradicionālajā skolas vidē, paveras plašas iespējas skolotāja radošās
darbības attīstībai, koncentrējoties uz pedagoģiskā procesa vadības daudz efektīvāku īstenošanu
abpusēji radošā sadarbībā ar saviem skolēniem.
Atbilstoši šim situācijas raksturojumam mūsdienīga vispārizglītojošās fizikas e-kursa
izstrādei principiāli svarīgs ir atbilstošs datortehnoloģiskais nodrošinājums, šī nodrošinājuma
izstrāde un uzturēšana.
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1. Inovēta vispārizglītojošās fizikas priekšmeta programma
vidējās izglītības pakāpē
1.1. Vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura un satura īstenošanas
sistēmiskā organizācija priekšmeta programmā
Fizikas priekšmeta programmas izveides pamatā ir liekama izglītojošās fizikas/fizikas
izglītības ģenēzes shēma, kura uzskatāmi parāda izglītojošo fiziku/fizikas izglītību kā attiecīgā
izglītības priekšmeta satura (fizikas) un metodikas (pedagoģijas) sintēzi. Citiem vārdiem,
fizikas priekšmeta programmā kā izglītojošās darbības izpildarbības – pedagoģiskā procesa
algoritmā tiek kopsaist as fizika (saturs) un pedagoģija (metodika).
Saturs – FIZIKA
(zināšanas, attieksmes, prasmes)

Metodika – PEDAGOĢIJA
(izziņa, apdoma, rīcība)

Mērķis
Process
Rezultāts
1.1. att. Fizikas priekšmeta satura mērķtiecīga īstenošana pedagoģiskajā procesā:
mērķis – process – rezultāts
Priekšmeta programmas kā pedagoģiskā procesa algoritma izstrāde cilvēkdarbību
sistēmskatījumā/sistēmredzējumā (skat. 1.2. att.) ir šo darbību universālās struktūras 7. posms
jeb cilvēkdarbību rīcības daļas 1. posms (rīcības plānošana). Cilvēkdarbību universālās
struktūras apzināšanās skaidri parāda – gan pedagoģiskā procesa, gan šī procesa sastāvdaļu
vietu (sūtību un būtību) izglītojošajā darbībā kopumā.
Cilvēkdarbība
IZZIŅA

RĪCĪBA

APDOMA

Sajustā
apraksts

Lēmuma
pieņemšana

Sajustā
apzīmēšana

Rīcības
izpilde

Mērķa
noteikšana

Sajušana

Vērtēšana
V a d ī b a

Līdzekļu
piesaiste
Rīcības plānošana
Izpilde

1.2. att. Apzinātu cilvēkdarbību universālā struktūra
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Izglītojošā darbība ir cilvēkdarbība, kas ietver pedagoģisko darbību jeb procesu kā
izglītojošās darbības izpildi un kura sākas ar rīcības plānošanu jeb programmēšanu. Pirms tam
jāīsteno izglītojošās darbības vadības procesi, izzinot dzīvi un pēc tam, apdomas posmā,
uzstādot mērķus – izglītības standartos formulējot dzīvei nepieciešamo dzīves pieredzi kā
vispārīgo īstenojamo izglītības saturu. Tad seko rīcības posms, kurš sākas ar izglītības (un nevis
tikai mācību) priekšmeta programmas izveidošanu, pedagoģiskajam procesam nepieciešamo
līdzekļu (it īpaši jau metodisko un materiālo līdzekļu, kā arī laika resursu) piesaisti. Visbeidzot
notiek mērķtiecīgs, mērķtiecību un sasniegtos rezultātus vērtējošs izpildprocess, ko sadarbībā
veic skolotāji un skolēni. Kā redzams no cilvēkdarbību (mūsu gadījumā izglītojošās darbības)
detalizētās struktūras (skat. 1.2. att.), tiešā izpilddarbība ir tikai darbības 9. posms kopumā.
Diemžēl tradicionālā pedagoģija parasti neskata sevi kontekstā ar izglītības vadību izglītojošajā
darbībā kopumā, bet skolotāju profesionālā sagatavotība pārāk bieži aprobežojas tikai ar tiešās
izpildes procesa apguvi, izmantojot gatavas programmas un viņu rīcībā nodotos līdzekļus. Līdz
ar to praksē sastopam nopietnas grūtības skolotāju inovatīvai darbībai plašākā nozīmē, atbilstoši
izglītības standartiem veidojot savas priekšmetu programmas. Dotais projekts orientē, mudina
skolotājus apgūt makšķerēšanas prasmes un nepiedāvā jau nozvejotas zivis cepšanai atbilstoši
tradicionālajai pavārgrāmatai savas skolas pedagoģiskā procesa ķēķī.

Fizika kā priekšmeta saturs ir pedagoģiskajā procesā gūstamā dzīves pieredze
– specifiskās zināšanas, attieksmes, prasmes dzīvei, lai apmierinātu cilvēku dzīves izvirzītās
atbilstošās vajadzības.
Kā fizikā, tā pedagoģijā īstenojas cilvēkdarbību universālā struktūra (izziņa-apdomarīcība) un tas nozīmē atsevišķi ņemto atšķirīgo darbību metodisko vienotību. Proti, fizikālo
parādību izglītojošā zinātniskā pētniecība ir fizikas priekšmeta satura īstenošanas - pedagoģiskā
procesa metodika. Šī atziņa pamato jau ievadā minēto fizikas (un ne tikai fizikas) priekšmeta
inovāciju principiālo vadlīniju – zinātniskie izglītības priekšmeti, to programmas un šo
programmu izpilde ir jāorganizē zinātniski gan pēc satura, gan metodikas.
Augšminēto jēdzienu pentagons – saturs, metodika, mērķis, process, rezultāts –
kopumā nosaka fizikas priekšmeta piedāvātās programmas vispārīgo struktūru, kuru kā veselo
veido trīs savstarpēji papildinošas, kopsaistītas daļas: s a t u r s , m e t o d i k a , v ē r t ē š a n a .

1.2. Vidējās izglītības fizikas priekšmeta programmas vispārīgs
raksturojums
Īstenojot Ievadā izvirzītās vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura un metodikas
inovāciju pamatvadulas, tiek piedāvāta šāda fizikas priekšmeta programmas satura
pamatstruktūra – programmas satura rādītājs un atsevišķo struktūrdaļu īss raksturojums.
Tematiskais plānojums pieejams pedagoģiskā darbības atbalsta materiālu kopā.
1. IEVADS
Skolēnu līdzšinējo dzīves pieredzi vispārinošs pārskats - Pasaule-Cilvēks-Fizika:
fizika mūsu dzīvē - pasaules fizikālo parādību atveide cilvēka apziņā, kas tā tāda fizika un
kāpēc?
Fizikas definīcija - fizikas sūtība un būtība. Fizikas SATURS - fizikas Lielo Domu
kvadrāts (ķermeņi, kustība, faktoloģija, cēlonība). Kā top FIZIKA? Zinātniskā pētniecība –
fizikas METODOLOĢIJA. Fundamentālā, lietišķā, izglītojošā fizika. Eksperimentālā un
teorētiskā fizika – matemātiskā modelēšana. Fizikas pamatjēdzieni, to kopsakarības.
2. MAKROPASAULES FIZIKA
2.1. MEHĀNIKA
Ķermeņu, vides un vides ierosu kustība: kustību faktoloģija – ķermeņu, vides un
vides ierosu (skaņas un siltuma) izplatīšanās; kustību cēlonība (dinamika un enerģika).
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Sadaļas atbalsta materiālu veidotājs – fizikas maģistrs Aivars Krons, kura
doktorantūras studiju laikā atlasītas un radītas no jauna daudzas izstrādnes fizikālo parādību
vizuālās apzināšanas jomā, attiecīgās izstrādnes, izvietojot mūsdienu e-izglītības vidē.
2.2. ELEKTRĪBA
Elektriskie un magnētiskie ķermeņi, to veidotās vides: galvenās elektromagnētiskās
parādības – faktoloģija un cēlonība, izmantošana mūsdienu dzīvē.
Sadaļas materiālu veidotājs – fizikas maģistrs Paulis Paulins, kura galvenais
pienesums ir saistīts ar dažādu fizikālo parādību demonstrējumu sagatavošanu un izpildi, kā arī
citu izglītojošo materiālu izveidi atbilstošu digitālo video ierakstu veidā, kas īpaši piemēroti
iekļaušanai un izmantošanai e-izglītības vidē.
2.3. STAROJUMI
Starojumu avoti un uztvērēji, starojumu izplatīšanās: starojumi kā ķermeņu
mijiedarbības nesēji (viļņi, daļiņas), starojumu pamatveidi (klasifikācija), vispārīgie
raksturojumi un izmantošana praksē.
Sadaļas materiālu veidotājs – fizikas doktors Jānis Harja, kura veidotie materiāli
aptver ne tikai tradicionālo gaismas starojuma apskatu, bet elektromagnētiskā starojuma
parādības visā šī starojuma spektra diapazonā, kā arī vēl citu mikropasaules daļiņu veidoto
starojumu apskatu.
3. MIKROPASAULES FIZIKA
Vielu uzbūve (molekulas un atomi), kvantu mehānika, atomu kodoli, to pārvērtības,
elementārdaļiņas, Lielais Sprādziens.
Sadaļas veidotājs – fizikas doktors Antonijs Salītis, netradicionāli apkopojot vienā
veselumā gan vielu uzbūves jautājumus, gan atomfizikas, kodolfizikas un elementārdaļiņu
fizikas parādības – pakāpeniski ejot dziļumā no cilvēka tieši novērojamās makropasaules
fizikālajām parādībām.
4. MEGAPASAULES (kosmosa) FIZIKA
Planēta Zeme, Saules sistēma, zvaigznes, mūsu un citas galaktikas, metagalaktikas,
Lielais Sprādziens.
Sadaļas veidotājs – pedagoģijas doktors Ilgonis Vilks piedāvā zinātnisku ieskatu
pasaules plašumos, pakāpeniski attālinoties no planētas Zeme, raksturojot zvaigžņu rašanos un
attīstību, kā arī parādot kosmisko procesu saikni ar mikropasaules daļiņu procesiem
megapasaules evolūcijā.
5. NOSLĒGUMS
Pasaule-Sabiedrība-Fizika: fizika mūsu dzīvē - zinātnes un tehnikas progress,
sasniegumu izmantošana mūsdienu dzīves praksē, kādu kam fizikas izglītību kādai dzīvei?
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1.3. Vispārizglītojošā fizika mūsdienu vidusskolā
Turpinājumā seko shematisks programmas raksturojums, atsedzot satura, pedagoģiskā procesa un vērtēšanas daļas, kā arī uzrādot orientējošu
programmas daļu īstenošanai plānojamo laiku.
1.1. tabula. Priekšmeta programmas vispārīgā struktūra, daļu raksturojums
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā

un izmantošanas apzināšana

pētniecība

Pētījumu rezultātu ziņojumi

Ķermeņi
TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība
Dinamika, enerģika

Statika, kinētika

(stāvokļi,
telpa, laiks)

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa

(spēks, darbs,

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

enerģija)

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

Kustība
(fizikālās parādības)
Iegūstamās izglītības saturs

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

Izglītības ieguve

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

Iegūtās izglītības rādītājs
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1.2. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs
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1. Pedagoģiskās darbības atbalsta materiāli
2.1. Satura materiāli
2.1.1. Ievads – vispārizglītojošā fizika vidusskolā (A.Broks)
2.1. tabula. Ievads (10 h) – satura plānojums
SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Process

Rezultāts

1. temats: PASAULE UN CILVĒKS (2 stundas)
Vispārizglītojošā fizika vidusskolā
Pamatskolas fizikas pārskats – raksturojums
Cilvēces Lielo Domu kvadrāts

Ievadsaruna (atskats pamatskolas fizikā,

PASAULE –
daudzveidīgu parādību kopums

vidusskolas fizikas priekšmeta specifikas

CILVĒKS dzīva, garīga
būtne

SABIEDRĪBA daudzveidīgu
cilvēku kopums

Jēdziena DZĪVE un cilvēkdarbības universālās
struktūras izpratne

raksturojums)
Fizikas vispārējā konteksta apzināšana

Izziņa

Apdoma

Vajadzība

Rīcība
Vajadzības
apmierinājums

DZĪVE daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums
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2.1. tabulas turpinājums. Ievads (10 h) – satura plānojums

SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Process

Rezultāts

2. temats: KAS TĀ TĀDA FIZIKA UN KĀPĒC? (2 stundas)
Fizikas definīcija:
FIZIKA –
fundamentāla zinātniska TEORIJA p a r materiālās
pasaules ķermeņu k u s t ī b u kā fizikālo parādību
atveidu cilvēka a p z i ņ ā .
Fundamentālā

Fizikas filozofisko un psiholoģisko pamatu

Fizikas kā zinātnes nozares

apzināšana

būtības un sūtības izpratne
TEORIJA
Apdoma

Lietišķā

Izziņa

Rīcība

FIZIKA
Vajadzība
Izglītojošā
(vispārīgā un profesionālā fizikas izglītība)

Vajadzības
apmierinājums

Zinātniskā PĒTNIECĪBA:

Eksperimentālā un teorētiskā fizika
Matemātiskā fizika

PRAKSE

Fizikas daudzveidības apzināšana

fundamentāla zinātne
lietišķa zinātne
izglītojoša zinātne
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2.1. tabulas turpinājums. Ievads (10 h) – satura plānojums
3. temats: FIZIKĀLO PARĀDĪBU IZZINĀŠANA UN IZMANTOŠANA (5 stundas)
Fizikālo parādību PĒTNIECĪBA

Pētījumu organizācijas un

Pētījumu rezultātu ziņojumu

īstenošanas apzināšana

struktūras izpratne

Fizikas Lielo Domu kvadrāts
TEORIJA
Ķermeņi

Fundamentālā
pētniecība

Faktoloģija
Statika,
kinētika
(stāvokļi,
telpa, laiks)

Cēlonība
Dinamika,
enerģika
(mijiedarbības –
spēks, enerģija)
Kustība
(fizikālās parādības)

Lietišķā

1. Ievads (problēmas nostādne)

pētniecība

2. Pētījuma pārskata daļa

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

1) datu ieguve
2) datu apstrāde
3) apraksta izveide

1) projektēšana
2) līdzekļu piesaiste

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

3) projekta izpilde

TĒMAS NOSLĒGUMS (1 stunda)
FIZIKA –

Tēmas galveno atziņu

Skolēnu pārskata ziņojumi par

cilvēka specifiska dzīves pieredze cilvēku dzīvei

apkopošana

tēmā apgūto
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PASAULE – CILVĒKS – FIZIKA
(fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati,
fizika un fizikas izglītība, fizikas principiālais kodols)
Uzsākot fizikas priekšmeta apzināšanu,
vispirms p a d o m ā s i m
Lielās Domas
par cilvēku un viņa dzīvi pasaulē,
par fizikas būtību un sūtību
vispārīgā skatījumā un redzējumā.

Mūsu Lielo Domu kvadrāts
PASAULE – daudzveidīgu parādību kopums

CILVĒKS dzīva, garīga
būtne

SABIEDRĪBA daudzveidīgu
cilvēku kopums

DZĪVE daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums

Ikviena apzināta (mērķtiecīga) cilvēkdarbība kalpo kādas noteiktas cilvēka dzīves vajadzības
apmierināšanai un ir izprotama kā fundamentāla cilvēkdarbību triāde (dzīves fraktālis)
IZZIŅA - APDOMA – RĪCĪBA
daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums

APDOMA
IZZIŅA

CILVĒKDARBĪBA

Vajadzība

DZĪVES PRAKSE

RĪCĪBA
Vajadzības
apmierinājums
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DZĪVE – daudzveidīgu hierarhiski kopsaistītu
cilvēkdarbību kopums
DZĪVE

CILVĒKDARBĪBAS

CILVĒKDARBĪBAS

CILVĒKDARBĪBAS

CILVĒKS kā garīga dzīva būtne īstenojas, garam raksturojoties ar triādi
GRIBA, JŪTAS, PRĀTS
Cilvēka garīgums – griba, jūtas, prāts to sistēmiskā
(sinerģiskā) vienotībā jeb kopveselumā

PRĀTS
JŪTAS

GRIBA

Cilvēka ārējā dzīvesvide

Cilvēka garīgās dzīves pamats ir DOMĀŠANA - apziņa darbībā

Domu ierosa
(sajušana –
novērojumi,
saziņa)

APZIŅA –
domu pasaule

Domu materializācija
(pārraide saziņā un
iemiesošana lietās un
procesos)

Sajūtamā lietu un procesu pasaule –
cilvēku MATERIĀLĀ DZĪVESVIDE
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Domāšana ir saistīta ar teoretizēšanu – apdoma ikvienā cilvēkdarbībā
savieno izziņas un rīcības procesus, kas nepieciešami konkrētu dzīves
prakses vajadzību apmierināšanai

TEORIJA
Apdoma
Izziņa

Rīcība
PRAKSE

F IZ IK A – fundamentāla zinātniska t eori j a par materiālās pasaules ķermeņu un
to mijiedarbību kust ī bu , kas ir praksē novērojamo fizikālo parādību reāls un
iespējami precīzs at vei ds jeb modelis cilvēka apz i ņā .
FIZIKA
Fizikālo
parādību
izzināšana

Vajadzība

CILVĒKDARBĪBA

DZĪVES PRAKSE

Fizikālo
parādību
izmantošana

Vajadzības
apmierinājums

Fizikālo parādību zinātniskā apzināšana (atveidošana apziņā), kas ietver šo parādību
izzināšanu un tai sekojošu apzinātu izmantošanu dzīves praksē, īstenojas kā fizikālo parādību
zi n ā t ni s kā (fundamentālā, lietišķā, izglītojošā) p ēt n i e cī b a .

ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA –
īpaši organizēta un īstenota cilvēkdarbība,
lai iegūtu j aunu dzīves pieredzu izmantošanai dzīves praksē

Fundamentālā
zinātniskā pētniecība

FIZIKA

Lietišķā
zinātniskā pētniecība

Izglītojošā zinātniskā pētniecība
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PĒTNIECĪBA – dzīves pieredzes trūkuma novēršana
jeb problēmu risināšana, lai apmierinātu aktuālu dzīves vajadzību
Fundamentālā PĒTNIECĪBA
– fundamentālā zinātne
*Apjēgtā apraksts:
izpratne, cēlonība
*Novērotā apraksts:
sapratne, faktoloģija
*Parādību novērojumi
Vajadzība

Lietišķā PĒTNIECĪBA
– tehniskā zinātne

TEORIJA

APDOMA

IZZIŅA

*Projektēšana
RĪCĪBA

*Līdzekļu piesaiste
*Projekta īstenošana

DZĪVES PRAKSE

Vajadzības apmierinājums

Izglītojošā pētniecība – izglītojošā darbībā
īpaši organizēta fundamentālā un lietišķā pētniecība to kopsaistībā,
lai izglītojošās personas iegūtu jaunu dzīves pieredzi
izmantošanai dzīves praksē

FIZIKA - fundamentāla zinātniska teorija par materiālās pasaules ķermeņu un to
mijiedarbību kustību
Zinātniskās teorijas galvenie raksturojumi:
 iespējami pilnīga atbilstība praksē novērojamajam - r e a l i t āt e ;
 pietiekami augsta kvalitatīvo un kvantitatīvo raksturojumu atbilstība - jēdzienu
un mērskaitļu p r e c i zi t āt e .
F i zi k a sākas un beidzas ar fizikālo parādību novērojumiem. Ja lietišķajā fizikā
projekta īstenošana vienmēr un visur noslēdzas ar izstrādnes eksperimentālo pārbaudi, tad arī
fundamentālajā fizikā jau sen dominē fizikālo parādību eksperimentālā novērošana - atbilstošo
parādību mākslīga izraisīšana un izpēte (mērījumi, iegūto datu apstrāde, novērotā matemātiskā
apraksta izveide). Šajā sakarā runā par fizikālo parādību eksperimentālajiem pētījumiem, tiem
īpaši izveidotajās eksperimentālās fizikas laboratorijās. Citiem vārdiem, mūsdienu fizika
sakņojas eksperimentālajā fizikā un attiecīgi ciešā kopsaistībā pastāv jēdzieni „eksperimentālā
fizika” un „teorētiskā fizika”, kur eksperimentālie novērojumi ir fizikas kā teorijas pamatu
pamats un tās zinātniskuma vērtēšanas galvenais kritērijs (rādītājs, indikators).
FIZIKA – teorija
Fizikālo
parādību
izzināšana

ZINĀTNISKĀ
PĒTNIECĪBA

Fizikālo
parādību
izmantošana

Vajadzība

DZĪVES PRAKSE
materiālajā pasaulē

Vajadzības
apmierinājums

F i zi k a s kā teorijas īpaši izteikta pazīme ir matemātikas kā īpašas cilvēku
zinātniskās domāšanas un saziņas valodas attīstīšana un izmantošana. Proti, fizikālo
parādību raksturošanai, ieviešot atbilstošus fizikālos lielumus, tiek izstrādāti un ieviesti arī tiem
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atbilstoši matemātiskie lielumi un līdz ar to fizikas teorija veidojas kā atbilstošas matemātiskās
struktūras un tiek lietots jēdziens „matemātiskā fizika”. Šīs matemātiskās struktūras apraksta
reāli novērojamās fizikālās parādības un tādēļ runā par šo fizikālo parādību matemātisko
aprakstīšanu kā matemātisko modelēšanu. Tipiskākās matemātiskās struktūras fizikā ir tenzori,
kā arī funkcijas jeb vienādojumi, kas ikdienā parasti tiek saukti par formulām. Pats būtiskākais
ir tas, ka matemātiskās struktūras ļauj efektīvi aprakstīt fizikālo lielumu kopsaistības, kuras
savukārt atbilst fiziķu izlolotajām atziņām par atbilstošo materiālās pasaules ķermeņu
mijiedarbībām.
Fizikālo parādību matemātisko modeļu izveide sākas eksperimentālajā fizikā, veicot
novērojumu datu matemātisko apstrādi. Proti, fizika sākas ar skaitlisko datu ieguvi fizikālo
parādību novērojumos, šo datu noformējumu tabulās. Tam parasti seko iegūto funkcionālo
sakarību grafiskais apraksts un tikai tad atbilstošo analītisku izteiksmju ieguve. Tā, piemēram,
determinētu procesu matemātiskie modeļi a(t) ir atbilstošas matemātiskās funkcijas;
visvienkāršākajā gadījumā – konkrētas lineārās funkcijas.
Tabula

Analītiskā izteiksme

Grafiks

a,
t,
vienības vienības
a0
t0
a1
t1
a2
t2
a3
t3
…
…
ai
ti
…
…
an
tn

a(t), vienības

an

a(t) = k  t

a1

Lineārā funkcija
a0
t0

t1

tn

t, vienības

2.1. att. Fizikālo parādību matemātisko modeļu trīs veidi
Otrs fizikālo parādību matemātisko modeļu izveides ceļš saistās ar vispārinātu
teorētisko atziņu matemātiskā apraksta konkretizēšanu atsevišķajiem gadījumiem. Taču visos
gadījumos mūsdienu fizika ir ļoti cieši saistīta ar matemātiku kā teorijas izveides un
izmantošanas zinātnisko valodu.

Kas tā tāda izglītība un kāpēc?
IZGLĪTĪBA kā īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei - izglītojošās
darbības mērķis un rezultāts
Dzīves pieredze (TEORIJA praksei)

ZINĀŠANAS

ATTIEKSMES

PRASMES

IZZIŅA

APDOMA

RĪCĪBA

Dzīves PRAKSE
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Izglītojošā darbība: izglītības vadība un izpilde
Izglītojošās darbības izpilde - pedagoģiskā darbība
Pedagoģiskā darbība

Mācību process –
zināšanu un prasmju ieguve
GUDRĪBA

Audzināšanas process – attieksmju
(vērtīborientācijas) un prasmju veidošana
GODĪGUMS

I Z G L Ī T O J O Š Ā D AR B Ī B A

Īpaši organizēta
Izglītības sistēma:
izglītības vadība un
pedagoģija, izglītības
pakāpes un pamatveidi,
izglītības priekšmeti,
izglītības iestādes un
izglītojošās personas,
mācību un audzināšanas
procesi, …

dzīves pieredzes
Zināšanas,
attieksmes un
prasmes

ieguve

dzīvei

Pētniecība –
problēmu risināšana
(neziņas novēršana)

Izglītība – ikviena cilvēka dzīves spēju
nodrošinājumam

Divi izglītības pamatveidi – trīs izglītības pakāpēs
VISPĀRIZGLĪTĪBA
– augstākā (akadēmiskā)
– vidējā (vispārīgā)
– pamata (vispārējā)

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
– augstākā (profesionālā)
– vidējā (profesionālā)
– pamata (profesionālā)

Izglītība ir izglītojošās pētniecības rezultātā gūtās
dzīvesspējas – dzīves kompetences:
dzīves pieredze (zināšanas, attieksmes, prasmes)
dzīvei (izziņai, apdomai, rīcībai)
Zināšanas – visa pamats, taču tikai pamats!
Zināšanas ir jāprot ne tikai iegūt, bet ir jāīsteno arī šo iegūto zināšanu apdoma,
veidojot attieksmes – vērtīborientācijas, un tikai tad seko pamatota rīcība,
kura prasa atbilstošas prasmes.
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Izglītības sistēmu funkcionālā struktūra
Personu un Sabiedrības izglītības
VAJADZĪBAS
Vajadzību apmierinājuma
e f e k t i v i t ā t e s vērtēšana
Izglītības politika

Pedagoģija
(mācību un
audzināšanas darbība)

Izglītības
kvalimetrija

Izglītības pārvalde
un ekonomika

PERSONU UN
SABIEDRĪBAS
IZGLĪTĪBAS
VAJADZĪBU
APMIERINĀJUMS

Izlietoto līdzekļu
e f e k t i v i t ā t e s vērtēšana

Personu un Sabiedrības LĪDZEKĻI

Kas tā tāda FIZIKAS IZGLĪTĪBA un kāpēc?
Sūtība un būtība: fizikālo parādību zinātniskās izziņas un izmantošanas apzināšana,
veicot fizikālo parādību izglītojošo zinātnisko pētniecību
Fizikas izglītības ģenēze
Dzīves PRAKSE
Fundamentālā fizika
(fizikālo parādību
apzināšana)

Lietišķā fizika (fizikālo
parādību izmantošana)
FIZIKA

FIZIKAS IZGLĪTĪBA

Filosofija

(Pasaule)

SATURS

METODIKA
(PEDAGOĢIJA)

Psiholoģija

(Cilvēks)

IZGLĪTĪBA
IZPILDDARBĪBA
Pedagoģija (izglītojošās
darbības īstenošanas
metodika)

Izglītības vadība
(izglītības politika,
ekonomika, vērtēšana)
Dzīves PRAKSE
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Vispārizglītības pamatzari un dabaszinātņu un tehniskās izglītības
(DZUTI) galvenie priekšmeti vidusskolās

Humanitāro zinātņu
priekšmeti

Sociālo zinātņu
priekšmeti

Ķīmija

FIZIKA

Dabaszinātņu un tehniskās izglītības
(DZUTI) priekšmeti

Bioloģija

Matemātika

Informātika

IZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA – FIZIKAS IZGLĪTĪBA

Fundamentālā FIZIKA

Lietišķā FIZIKA

(ZINĀTNE)

(TEHNIKA)

FIZIKA

Profesionālizglītojošā
fizika

Izglītojošā fizika –
FIZIKAS IZGLĪTĪBA

Profesionālizglītojošā
fizika

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA

Mērķis – SATURS – Rezultāts

Mērķis – METODIKA – Rezultāts

ZINĀTNISKĀS DOMĀŠANAS ATTĪSTĪBA

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

34

TRADICIONĀLAIS UN INOVATĪVAIS
mūsdienu VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀ FIZIKĀ
IZGLĪTĪBA

SATURS

METODIKA

TRADICIONĀLĀ
(proforientētā)

Elementārā
profesionālā fizika

Mācības

INOVATĪVĀ
(vispārattīstošā)

Fizikālo parādību
izzināšana un
izmantošana

Izglītojošā
zinātniskā
pētniecība

Izglītības saturs

Pedagoģija

Dominē kontrolēta
zināšanu un prasmju
apguve
Dominē mērķtiecīgi
vadīta patstāvīga
radoša dzīves
pieredzes ieguve

Vispārizglītojošās fizikas satura struktūras inovācijas

SATURS

Fizikas I Z G L Ī T Ī B A
(vispārizglītojošā fizika)
Ievads (Pasaule – Cilvēks – Fizika)
Mehānika
MAKRO pasaules
Elektrība
fizika
Starojumi
MIKRO pasaules fizika
MEGA pasaules fizika
Nobeigums (Pasaule – Sabiedrība - Fizika

Sajūtamās jeb materiālās pasaules atveids
cilvēka apziņā

103 = 1000
102 = 100
101 = 10

+∞

METAmakropasaule -

..............

megapasaule
10n = 1
n=0

n

10n = 1

MAKROPASAULE

SUBmakropasaule -∞

mikropasaule

10-1 = 0,1
10-2 = 0,01
10-3 = 0,001
..............
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Fizikas Lielo Domu kvadrāts
(vispārizglītojošās fizikas principiālais kodols)
ĶERMEŅI
(makro, mikro, mega)

CĒLONĪBA
Mijiedarbības spēks, enerģija

FAKTOLOĢIJA
Stāvokļi telpa, laiks
KUSTĪBA

FIZIKĀLĀS PARĀDĪBAS – materiālās pasaules ķermeņi un to kustība

Faktoloģija – kas, kad, kur un kā notika (notiek, notiks)
TELPA – ķermeņu iespējamo atrašanās vietu kopums
LAIKS – ikvienas mainības secīgo stāvokļu kopums

Cēlonība – kāpēc tas, tad, tur un tā notika (notiek, notiks),
visa cēlonis – visa lopsaistība
SPĒKS - ķermeņu mijiedarbības lieluma un virziena rakstulielums
ENERĢIJA – ķermeņu mijiedarbības spēju raksturlielums

Statika
Faktoloģija
Cēlonība

Dinamika

Kinētika a(t) ≠ const

a(t) = const
Enerģika

Dinamika

Enerģika

FIZIKA – fundamentāla zinātniskā teorija par materiālās pasaules ķermeņu

un to mijiedarbību kustību, fizikālo parādību atveids cilvēku apziņā

TEORIJA –
fizikas un matemātikas vienotība
Matemātiskā modelēšana (matemātiskā fizika)
Fizikālo parādību
izzināšana

Fizikālo parādību
izmantošana

Eksperimentālie mērījumi (eksperimentālā fizika)
P R A K S E - fizikālās parādības
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Vispārizglītojošās fizikas pamatnostādnes
FIZIKA – fundamentāla zinātniska teorija
par materiālās pasaules ķermeņu un to mijiedarbību k u s t ī b u
Ķermenis B
Iekšējā
vide

Ārējā vide:
ķermenis A un vēl citi
ķermeņi, kas veido
novērojamā ķermeņa B
ārējo vidi

Novērotājs

2. Ķermeņu iekšējās
vides kustība

3. Ķermeņu iekšējās un ārējās
vides kustība caur ķermeņa
virsmu
4. Ķermeņu
mijiedarbību kustība
(vides ierosas,
starojumi)

1. Ķermeņa kustība
ārējā vidē

KUSTĪBA

FAKTOLOĢIJA
Stāvokļi,
telpa, laiks
Kustību statika un
kinētika

Zinātniskā
pētniecība

CĒLONĪBA
Mijiedarbības,
spēks, enerģija, darbs
Kustību dinamika un
enerģika

ĶERMEŅI

Materiālā p a s a u l e (makro, mikro, mega līmeņos) –
daudzveidīgu mainīgu ķermeņu kopums
Cilvēks apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un
kopsaistot (analizējot un sintezējot)
Visa cēlonis ir visa kopsaistība
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2.1.2. Makropasaules fizika
2.1.2.1. Mehānika (A.Broks, A.Krons)
1.2. tabulas turpinājums. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)

Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Fizikas priekšmeta programmas sadaļas „Makropasaules fizika” pirmā tēma –
makropasaules MEHĀNIKA uzsāk fizikas kodoldaļas īstenošanu. Proti, makropasaules ķermeņu
un ar šiem ķermeņiem saistītīto vides kustību apzināšana, ko varam saukt arī par klasisko
mehāniku, veido mūsdienu fizikas pamatu pamatus : tiek tieši novērotas ikdienas praksē īpaši
nozīmīgās fizikālās parādības – makropasaules cieto, škidro un gāzveida ķermeņu kustības,
veikta atbilstošo jēdzienu radīšana – parādību apjēga un sapratnes veidošana faktoloģijas līmenī,
kam seko šo parādību cēloņsakarīgs apraksts – matemātiskā modelēšana. Visbeidzot,
pamatojoties uz ikdienas mehānikas parādību teorētisko aprakstu, tiek apzināta atbilstošo
parādību izmantošana dzīves praksē – dažādu mehanismu projektēšana, to eksperimentālā
izveide un pārbaude, kā arī ieviešana cilvēku dzīves vajadzību apmierināšanā.
Tēmas īstenošana atbilst programmā izmantotajai vispārīgajai ideoloģijai – tiek lietoti
universālie fizikas vispārīgie jēdzieni un to kopsakarības, konkretizējot tās atsevišķo kustības
pamatveidu apskatā. .
Tēmas atbalsta materiālu ievada A.Broka piedāvātais satura plānojums, īstenojot
vispārinātu mehānikas parādību apzināšanu atbilstoši viņaprāt mūsdienīgasvispārizglītojošās
fizikas mērķiem un uzdevumiem.
Pēc tam seko A.Krona sarūpētais un praksē pārbaudītais bagātais materiāls
daudzveidīgo mehānikas parādību apzināšanai skolas stundu organizācijai un īstenošanai. Šie
materiāli ir pieejami projekta interneta vietnē, jo tie galvenokārt ir veltīti fizikālo parādību
vizuālai apzināšanai, kas ievērojami palīdz teorētisko atziņu veidošanai un attīstībai.
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1.2. tabulas turpinājums. Makropasaules mehānikas apzināšanas vispārīgā organizācija
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā

un izmantošanas apzināšana

pētniecība

Pētījumu rezultātu ziņojumi

Ķermeņi
TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība

Statika,kinētika

Dinamika, enerģika

(telpa, laiks)

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

(spēks, darbs,

Novērojumi

enerģija)

PRAKSE

Kustība
(fizikālās parādības)
Iegūstamās izglītības saturs

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

Izglītības ieguve

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa
3. Pētījuma oriģinālā daļa
4. Rezultātu apspriešana
5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

Iegūtās izglītības rādītājs
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Makropasaules MEHĀNIKA
Ķermeņi, vides, mijiedarbības – to k u s t ī b a
[faktoloģija – statika un kinētika, cēlonība – dinamika un enerģika]

Satura plānojums
1. ĶERMEŅU MEHĀNIKA (ķermeņu kustība ārējā vidē)

1.1. Makropasaules ķermeņu mehānika (virze, svārstības, pagriezieni-grieze, deformācijas).
1.1.1. Punktveida ķermeņu mehānika (noteiktas jeb determinētas un nenoteiktas jeb
stohastiskas - gadījumrakstura virzes un svārstību kustības);
1.1.2. Noteiktas formas un izmēru ķermeņu mehānika (virze, svārstības, grieze, deformācija;
cietu, šķidru, gāzveida ķermeņu kustība gāzveida, šķidrās un cietvielu vidēs).
2. VIDES MEHĀNIKA (vides uzbūve un ierosas, vides un ierosu pārnese)

2.1. Vieliskas vides uzbūve (sastāvs, struktūra) un ķermeņu iekšējās vides kustība.
2.1.1. Gāzveida un kondensētās vides - megapasaules, makropasaules un mikropasaules
ķermeņu veidotās vides. Vielas (gāzes, šķidrumi, cietvielas) un starojumi;
2.1.2. Nepārtrauktas un diskrētas vides kustība ķermeņos ( vieliskās vides kustības gāzveida,
šķidros un cietos ķermeņos; tehnovides ķermeņu iekšējās vides kustības).

2.2. Vieliskas vides pārneses mehānika:

iekšējās un ārējās vides kustība caur ķermeņa virsmu - nepārtrauktas un diskrētas vides
kustība (vielas pārnese caur gāzveida, šķidro un cieto ķermeņu robežvirsmām, vides
pārneses procesi dabā un tehnikā, mikrodaļiņu emisija un absorbcija ).

2.3. Vieliskas vides mehānisko ierosu pārneses mehānika:

2.3.1. Ķermeņu iekšējās vides ārējās mehāniskās ierosas, to galvenie veidi:
harmoniskās svārstības kā vides elementārierosa, impulsveida ierosas un to spektrālais
sastāvs, kvazidaļiņas.
2.3.2. Vides mehānisko ierosu izplate: pārnese caur ķermeņu robežvirsmām (skaņas un
siltuma izplate kā vieliskas vides mehāniskās ierosas izplatīšanās), mehānisko ierosu kustība
tehnovidēs - kustības kustība jeb kustības pārnese.
Kustību pamatveidi


Ķermeņu kustība ārējā vidē



Ķermeņu iekšējās vides kustība ķermenī



Iekšējās un ārējās vides, vides ierosu kustība caur ķermeņu virsmu



Ķermeņu mijiedarbību kustība
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Ķermeņa kustība ārējā vidē
Ķermeņa kustība ārējā vidē ir šī ķermeņa novietojuma mainība attiecībā pret pārējiem
ārējās vides ķermeņiem. Šī kustība var būt determiniska vai stohastiska, to īsteno gan
punktveida, gan noteikta izmēra un formas ķermeņi, tā var būt trīsdimensionāla,
divdimensionāla vai viendimensionāla kustība ar visdažādākā rakstura kinētiku un veikto ceļu.

Punktveida ķermeņa virzes
(translācijas) un svārstību
kustības

Noteiktas formas un izmēru ķermeņa
virze, svārstības, grieze (rotācija) un
deformācija

2.2. att. Ķermeņa kustība ārējā vidē
Īpašs noteiktu izmēru un formas ķermeņa kustības veids ir šī ķermeņa d e f o r m ā c i j a ,
kad, mainoties ķermeņa sastāvdaļu savstarpējam novietojumam, mainās ķermeņa forma un
izmēri.
Turpinot šo atsevišķo gadījumu apskatu, lavīnveidīgi rodas daudz dažādi jēdzieni
un atbilstošie termini (vārdi), kas kalpo attiecīgo kustību specifikas raksturošanai.

Ķermeņu iekšējās v i d e s kustība ķermenī
Iekšējās vides kustība ķermenī ir šo vidi veidojošo ķermeņu kustība. Atkarībā no
konkrētās situācijas ķermeņa iekšējā vide tiek uzlūkota kā diskrēta un/vai nepārtraukta vide,
kuras kustība var īstenoties dažādos vides struktūras hierarhijas līmeņos un izpausties gan kā
lokāla, gan kā visu ķermeņa tilpumu aptveroša parādība. Īpaši svarīgi vieliskas vides iekšējās
kustības jeb vides ierosas piemēri ir skaņas svārstības, kā arī atomu un molekulu siltumkustība.

Diskrētas vides lokālas un visu ķermeņa
tilpumu aptverošas virzes, griezes,
svārstību kustības

Nepārtrauktas vides lokālas un visu
ķermeņa tilpumu aptverošas virzes,
griezes, svārstību kustības

2.3. att. Ķermeņu iekšējās vides kustība ķermenī
Turpinot šo atsevišķo gadījumu apskatu, lavīnveidīgi rodas daudz dažādi jēdzieni un
atbilstošie termini (vārdi), kas kalpo attiecīgo kustību specifikas raksturošanai.
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Iekšējās un ārējās vi d e s kustība caur ķermeņa virsmu.
Vides kustību caur virsmu sauc par vides pārneses procesu jeb vienkārši par vides
pārnesi. Var aplūkot gan diskrētas, gan nepārtrauktas vides pārnesi, tāpat arī iekšējas vides un
ārējās vides pārnesi. Vides pārnese jeb pārneses parādība var kopsaistīt daudzus ķermeņus,
izveidojot sazarotas pārneses struktūras (ķēdes, tīklus). Šī parādība ļoti bieži raksturojas ar
jēdzieniem “pārnesuma avots” un “pārnesuma uztvērējs”, kā arī “pārnesējķermenis” jeb
“tranzītķermenis”. Šajā sakarībā runā arī par vides transportu jeb vides transporta parādībām.

Ķermenis, t ā
iekšējā vide
Ārējā vide

Pārnesuma
AVOTS,
tā iekšējā vide

Pārneses virsma –
ķermeņa ārējā virsma

Pārnesējķermenis

Pārnesuma
UZTVĒRĒJS,
tā iekšējā vide

Pārneses virsmas
2.4. att. Iekšējās un ārējās vides kustība

V i d e s i e r o su kustība (kustības kustība)
Lokāli ierosinot vidi - mainot vidi veidojošo ķermeņu savstarpējo novietojumu, šī
vides izmaiņa visu to veidojošo ķermeņu kopsaistības dēļ izplatās arī pārējā vides aizņemtajā
telpā. Vides ierosa ir vides mainība, kas nav vides pārnese. Videi izmaiņa kā īslaicīgs vides
ierosinājums jeb ierosa izplatās kā ierosas impulss, bet ilga ierosas uzturēšana rada nepārtrauktu
ierosas izplatīšanos. Ierosas var būt ļoti dažāda rakstura, no kurām īpaši nozīmīga ir lokāli radītu
vides harmonisko svārstību izplatīšanas viļņu veidā. Vides ierosas izplatīšanās ir būtiski
atkarīga no konkrētās vides struktūras, kā arī no konkrētā ierosas veida un raksturlielumu
vērtībām. Skaņas un siltuma izplates parādības ir tipiski vielisku makropasaules ķermeņu
iekšējās vides mehāniskās ierosas izplates piemēri.

t1
t2
t3
t4
2.5. att. Diskrētas vides sablīvējuma kā vides impulsveida ierosas izplates ilustrācija:
ierosas telpiskie stāvokļi laika momentos t1 , t2 , t3 , t4
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MAKROPASAULES MEHĀNIKA

1. ĶERMEŅU MEHĀNIKA
(ķermeņu kustība ārējā vidē)

1.1. Makropasaules ķermeņu mehānika
(pārvietojumi, pagriezieni, deformācijas)

1.1.1. Punktveida ķermeņu mehānika:
statika un kinētika
(faktoloģija un cēlonība)

1.1.1.1. Taisnlīnijas kustība

Noteikta jeb
determinēta
kustība

2. VIDES MEHĀNIKA
(vides uzbūve un ierosas, vides un
vides ierosu pārnese)

Megapasaules
ķermeņu mehānika

Mikropasaules
ķermeņu mehānika

1.1.2. Nepunktveida ķermeņu mehānika –
noteiktas formas un izmēru ķermeņu
mehānika - statika un kinētika
(faktoloģija un cēlonība):
– virze, grieze, deformācija;
– kustība gāzveida, šķidrās un cietvielu vidēs

1.1.1.2. Līklīnijas kustība

Nenoteikta jeb
stohastiska
kustība

Virzes un Svārstību kustība
FAKTOLOĢIJA UN CĒLONĪBA

1)

2)

3)

2.6. att. Makropasaules mehānikas parādību karte
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Makropasaules ķermeņu mehānika
(ķermeņu kustība ārējā vidē)
PUNKTVEIDA un NEPUNKTVEIDA ĶERMEŅU KUSTĪBU PAMATVEIDI
2.2. tabula. Ķermeņu kustību veidi telpiskajā skatījumā un redzējumā
ĶERMEŅU
KUSTĪBA

telpā

Virzes jeb
translācijas
kustība

Svārstību
kustība jeb
oscilācijas






VIRZE

Griezes
jeb
rotācijas
kustība

Ķermeņu
deformācija







SVĀRSTĪBAS

GRIEZE

DEFORMĀCIJA

PUNKTVEIDA
ĶERMEŅU
KUSTĪBA

NEPUNKTVEIDA
ĶERMEŅU
KUSTĪBA

Taisnlīnijas un līklīnijas kustības

2.3. tabula. Ķermeņu kustību veidi laika skatījumā un redzējumā

PUNKTVEIDA ĶERMEŅU
KUSTĪBA l ai k ā

Noteikta jeb
determinēta kustība

Nenoteikta jeb stohastiska
-gadījumrakstura
kustība

Virzes jeb translācijas
kustība
Svārstību
kustība jeb oscilācijas









Noteikta jeb
determinēta kustība

Nenoteikta jeb stohastiska
-gadījumrakstura
kustība

















NEPUNKTVEIDA
ĶERMEŅU KUSTĪBA

l ai k ā
Virzes jeb translācijas
kustība
Svārstību
kustība jeb oscilācijas
Griezes jeb rotācijas
kustība
Ķermeņu
deformācija

PUNKTVEIDA ĶERMEŅU MEHĀNIKA
(ķermeņu virzes un svārstību kustības)
Punktveida ķermeņu savstarpējā novietojuma un tā mainības principiālais
apraksts
Punktveida ķermeņa jēdziens
Par punktveida ķermeni var uzskatīt ikvienu ķermeni, kura izmēri ir daudz mazāki par
attālumiem līdz šī ķermeņa apkārtnē atrodošamies un dotajā situācijā vērā ņemamiem citiem
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ķermeņiem. Punktveida ķermenis raksturojas ar noteiktu to veidojošo iekšējo vidi, bet tās
aizņemtais tilpums un ārējā forma netiek ievēroti.
Īpašs gadījums ir viendabīgas iekšējās vides veidoti lodveida ķermeņi, kas ir
uzskatāmi par punktveida ķermeņiem arī tuvumā, līdz pat šo ķermeņu saskarei.

Attāluma un virziena jēdzieni
Punktveida ķermeņu savstarpējais novietojums raksturojas ar šo ķermeņu
savstarpējiem attālumiem un virzieniem, kuros ap katru no tiem atrodas pārējie ķermeņi. Par
ķermeņu savstarpējo novietojumu (attālumiem un virzieniem) ir jēga runāt, ja ir vismaz divi
aplūkojamie ķermeņi.
Šajā sakarā lai atceramies ģeometrijas pirmsākumus pamatskolas matemātikā. Ar to
tad arī jau sākas mehānikas parādību matemātiskais apraksts jeb matemātiskā modelēšana!

Atskaites sistēmas jēdziens
Ķermeņu savstarpējā novietojuma apraksta izveide sākas ar atskaites ķermeņa izvēli,
kam seko koordinātu sistēmas piesaiste izvēlētajam atskaites ķermenim. Viena no visplašāk
lietotajām ir Dekarta jeb taisnleņķa koordinātu sistēma, ko veido trīs (divas) savstarpēji
perpendikulāras mērskaitļu asis. Izvēlētais atskaites ķermenis un ar to saistītā koordinātu
sistēma kopumā veido ķermeņu savstarpējā novietojuma aprakstam nepieciešamo
atskaites sistēmu. Lai labāk izprastu atskaites sistēmas būtību un sūtību, iejūtieties pats kā
atskaites ķermenis! Atcerēsimies: saprātīgais cilvēks pasauli vispirms izjūt, tad izprot.
Z, vienības
Virziens no manis uz priekšu un atpakaļ (x – ass)

Es pats kā
atskaites ķermenis

Y, vienības
Virziens no manis pa kreisi un pa labi (y – ass)

X, vienības

Virziens no manis uz augšu un apakšu (z – ass)

2.7. att. Atskaites sistēma

STATIKA (faktoloģija)
2.4. tabula. Ķermeņu kustības raksturojumi
Ķermeņu kustības
raksturojumi

Faktoloģija
(kas, kad, kur un kā ?)

Cēlonība
(kāpēc tas, tad, tur tā?)

STATIKA

*

*

KINĒTIKA

*

*
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Ķermeņu telpiskā stāvokļa raksturlielums - rādiusvektors r
Ķermeņu savstarpējo novietojumu izvēlētajā atskaites sistēmā raksturo jeb apraksta ar
katra ķermeņa attālumu līdz atskaites ķermenim un virzienu attiecībā pret koordinātu asu
pozitīvajiem virzieniem Šajā sakarā savukārt, lai atceramies fizikas ābeces pamatatziņu: cilvēks
apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Saka, ka ķermeņi atrodas
noteiktos telpiskajos stāvokļos, kurus raksturo atbilstošie rādiusvektori - noteikta garuma,
virziena un vērsuma taisnes nogriežņi. Ikviens rādiusvektors sākas no atskaites ķermeņa un
beidzas ķermenī, kura telpisko stāvokli šis rādiusvektors raksturo (uzdod, apraksta).
Ķermeņu rādiusvektori – kā ķermeņu telpiskā STĀVOKĻA RAKSTURLIELUMI –
ir šo ķermeņu savstarpējā novietojuma apraksta pamatelementi. Konkrētais apraksts ir
spēkā izvēlētajā atskaites sistēmā, citās atskaites sistēmās (izvēloties citus atskaites ķermeņus)
attiecīgā apraksta raksturlielumu vērtības būs atšķirīgas.

Ķermeņu telpisko stāvokļu kopums uzdod vienu no fizikālajām telpām - parasto
mehānikas telpu. Saka, ka ķermeņi atrodas trīsdimensionālā telpā. Vienkāršākā
gadījumā runā par divdimensionālu telpu jeb ķermeņu atrašanos plaknē.
Visvienkāršākajā gadījumā ir viendimensionāla telpa, kad ķermeņi atrodas uz līnijas.
Kāda telpa jāizvēlas ķermeņu savstarpējā novietojuma aprakstam, to nosaka šie ķermeņi
un cilvēku ērtības un vienkāršības apsvērumi, izvēloties atbilstošu atskaites sistēmu.
Ķermeņi, to savstarpējais novietojums ir konkrēti - novērojami, kamēr telpa kā
ķermeņu iespējamo atrašanās vietu kopums ir abstrakcija novērotā atveidei cilvēka
apziņā.
Zinot ķermeņu stāvokļus attiecībā pret izvēlēto atskaites ķermeni, ir iespējams raksturot
arī visu ķermeņu savstarpējo novietojumu - ķermeņu attālumus un virzienus ikvienam
ķermenim attiecībā pret jebkuru citu ķermeni.
Ķermenis B
Y, vienības

rB
X, vienības

Atskaites ķermenis A

rBC
rC
rBC = rB – rC

rC + rBC = rB
Ķermenis C

2.8. att. Ķermeņa stāvokļa raksturošana ar rādiusvektoru
Rādiusvektori rB jeb
attiecībā pret ķermeni A.

rBA

un

rC

jeb

rCA

uzdod ķermeņu B un A novietojumu

Vektors rBC apraksta jeb raksturo ķermeņa B novietojumu attiecībā pret ķermeni C.
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Ķermeņa telpiskā stāvokļa apraksts: rādiusvektora projekcijas, modulis un
virzienleņķi
Ķermeņa telpiskā stāvokļa skaitliskam aprakstam ikviens rādiusvektors r raksturojas
ar tā projekcijām rx , ry , rz , kas skaitliski ir vienādas ar rādiusvektora galapunkta koordinātām
x, y, z vai rādiusvektora moduli r jeb garumu un rādiusvektora virzienleņķiem , .
Z, vienības

ZB

rB

Ķermenis B

Z

rB


Atskaites ķermenis A

rB

rB

YB

Y

Y, vienības



X
XB

X, vienības

2.9. att. Ķermeņa telpiskā stāvokļa raksturošana

B, B).

Ķermeņa B telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors rB (rBX, rBY, rBZ) vai

rBX = xB, rBY = yB, rBZ = zB

rB (rB,

[rB]2 = [rBX]2 + [rBY]2 + [rBZ]2

Virzienleņķi ,  tiek noteikti attiecībā pret koordinātu asu pozitīvajiem virzieniem
un tie pieņem vērtības robežās no 00 līdz 3600 jeb no 0 līdz 2 radiāniem.
Ikviena ķermeņa telpiskais stāvoklis ir zināms, ja zināmi trīs šī ķermeņa stāvokļa
raksturlielumi: rādiusvektora projekcijas rX, rY, rZ vai rādiusvektora modulis un virzienleņķi

r,  , .

VEKTORIKA - ķermeņu telpisko stāvokļu matemātiskā apraksta valoda.
Matemātikas nozari, kura aplūko vektorus kā matemātiskos lielumus, sauc par vektoru algebru.
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Ķermeņu savstarpējā novietojuma virzienu raksturo ar virzienleņķu palīdzību
Virzienleņķis ir leņķis, kuru veido divi no atskaites ķermeņa izejošie stari, no
kuriem viens ir atbilstošās koordinātu ass pozitīvā virzienā, bet otrs - virzienā uz
interesējošo ķermeni. Atbilstošās koordinātu ass pozitīvais virziens ir virzienleņķa
mērīšanas vai aprēķina atbalsta virziens, bet virziens uz interesējošo ķermeni ir tas, sekojot
kuram no atskaites ķermeņa pa taisni nonāk līdz šim ķermenim.
Konkrētās virzienleņķu vērtības vienmēr ir saistībā ar noteiktu izvēlēto atskaites
sistēmu un mainās, pārejot uz citu atskaites sistēmu. Ķermeņu savstarpējie attālumi ir
nemainīgi, tie ir neatkarīgi no atskaites sistēmas izvēles un attiecīgie skaitļi var mainīties tikai
tad, ja mainās izmantotās mērvienības. Tādējādi, kā ikvienas parādības apraksts jeb
raksturojums, arī jebkuras mehānikas parādības apraksts ir nosacīts jeb relatīvs - tas ir atkarīgs
no cilvēka izvēlētās atskaites sistēmas. Lūk, kārtējais no mehānikas un fizikas cilvēcīguma
piemēriem. Dabā mehānikas nav, to savā apziņā ir radījuši cilvēki cilvēkiem. Tāpēc jau arī
pasaulē starp mainīgajiem ķermeņiem var dzīvot bez kādas nojēgas par mehāniku! Taču kādai
sabiedrības daļai tā tomēr ir jāzina un jāizprot. Kurai daļai piederi Tu?

Virzienleņķi divdimensionālā telpā jeb plaknē

C (xC, yC)

B (xB, yB)

Y, vienības

X, vienības

E (xE, yE)

D (xD, yD)
2.10. att. Ķermeņa stāvokļa raksturošana
Ķermeņa B telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors
Ķermeņa C telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors
Ķermeņa D telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors
Ķermeņa E telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors

rBX = xB, rBY = yB
rDX = xD, rDY = yD

rB (rBX, rBY) vai rB (rB, B).
rC (rCX, rCY) vai rC (rC, C).
rD (rDX, rDY) vai rD (rD, D).
rE (rEX, rEY) vai rE (rE, E).

rCX = xC, rCY = yC
rEX = xE, rEY = yE

B = arc tg yB/xB = arc tg rBY/rBX
C = 180o  arc tg yC/xC = 180o  arc tg rCY/rCX
D = 180o + arc tg yD/xD = 180o + arc tg rDY/rDX
E = 360o  arc tg yE/xE = 360o  arc tg rEY/rEX
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Tipveida uzdevums

Trīs blusas
Uz spoži balta, gluda, ar franču smaržām iesmaržota linu palaga 10 centimetru attālumā
viena no otras sēž trīs brīnišķas blusas. Izveidot blusu izvietojuma matemātisko modeli
grafiskā un tabulas veidā.
Sākotnējās pārdomas:
Matemātiskais modelis - blusu izvietojums izvēlētajā atskaites sistēmā parādības ģeometriskais apraksts. Gluds palags - tātad blusas izvietotas plaknē jeb
divdimensiju telpā. Blusas atrodas 10 centimetru attālumā viena no otras - tātad blusas var
uzlūkot kā punktveida ķermeņus. Tas, ka blusas ir brīnišķas un linu palags ir spoži balts un
ar franču smaržām iesmaržots, mums nav svarīgi.
Sekojošā rīcība:
1. Fiksējam dabā novērojamo parādību zīmējumā. Blusas jānosauc vārdos vai kā
citādi jāapzīmē.

B

A

C
2. Izveidojam atskaites sistēmu:
 izvēlamies atskaites blusu (pastāv trīs līdzvērtīgi izvēles varianti: blusa A vai blusa
B vai blusa C) - izvēlamies, piemēram, blusu C;
 izveidojam Dekarta koordinātu sistēmu ar tās sākumpunktu atskaites blusas C
atrašanās vietā:
no atskaites blusas C velkam staru, kas veidos x koordinātu asi (pastāv ļoti
daudz iespējamie šīs ass virzieni; mūsu gadījumā varam izvēlēties zīmējuma
lapas horizontālo virzienu, virzienu uz blusu A vai blusu B u.c.) izvēlamies, piemēram, horizontālo virzienu;
o no atskaites blusas C perpendikulāri x asij velkam staru, kas veidos y
koordinātu asi (šī stara virzienu parasti izvēlas tādu, lai tas pēc pagriešanas
par 90o pulksteņa rādītāja kustības virzienā sakristu ar x ass virzienu);
o

y, cm

A

B

rB

rA
C

x, cm

2.11. att. Blusu izvietojuma matemātiskais modelis grafiskā veidā
 ievērojot, ka attālumi starp blusām ir 10 cm, atbilstošā mērogā graduējam abas
koordinātu asis.
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3. Nosakām visu blusu telpisko stāvokļu raksturlielumus:
 atbilstošo rādiusvektoru rA un rB galapunktu koordinātas xA, yA un xB, yB jeb šo
rādiusvektoru projekcijas rAX, rAY un rBX , rBY, kā arī atbilstošo rādiusvektoru
garumus rA, rB un virzienleņķus A,

B.

2.5. tabula. Blusu izvietojuma matemātiskais modelis tabulas veidā
Blusu telpisko stāvokļu
raksturlielumi
Blusa A
Blusa B
Blusa C

rX , cm

rY , cm

r, cm

, o

rAX
rBX

rAY
rBY

rA
rB

A
B

0

0

0

0

Zinot blusu A un B stāvokļus attiecībā pret izvēlēto atskaites blusu C, ir iespējams
raksturot arī blusu A un B savstarpējo novietojumu - attālumu starp blusām un virzienus, kādā
atrodama blusa A attiecībā pret blusu B un blusa B attiecībā pret blusu A.
y, cm

A

rAB
B

x, cm

C

2.12. att. Blusu A un B savstarpējais novietojums

[rAB]2 = [rAX - rBX]2 + [rAY - rBY]2
AB = arc tg [rAY - rBY]/[rAX - rBX]
[rBA]2 = [rBX - rAX]2 + [rBY - rAY]2
BA = 180o + arc tg [rBY - rAY]/[rBX - rAX]
KINĒTIKA (faktoloģija)
2.5. tabula. Ķermeņu kustības raksturojumi
Ķermeņu kustības
raksturojumi

Faktoloģija
(kas, kad, kur un kā ?)

Cēlonība
(kāpēc tas, tad, tur tā?)

STATIKA

*

*

KINĒTIKA

*

*
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Ķermeņu pārvietojums - pārvietojuma vektors r (t)
Ikviens ķermenis var mainīt savu telpisko stāvokli - novietojumu attiecībā pret
atskaites ķermeni. Ja laika momentā t0 ķermenis B atrodas stāvoklī, kuru raksturo
rādiusvektors rB0 (t0) jeb rB0, bet tam sekojošā laika momentā t1 ieņem stāvokli rB1(t1) jeb
rB1, tad laika intervālā t1 = t1 - t0 notikušo ķermeņa B pārvietojumu no sākuma stāvokļa
beigu stāvoklī apraksta stāvokļa izmaiņas vektors rB1(t1) jeb rB1.

Y, vienības

Ķermenis B laika momentā t1

rB1(t1)
Atskaites ķermenis A

X, vienības

rB0(t0)

rB1(t1)

Ķermenis B laika momentā t0
2.13. att. Ķermeņa B stāvokļa maiņa laikā

Pamatjēdzieni:

sākuma stāvoklis telpā un laikā
beigu stāvoklis telpā un laikā
pārvietojums telpā un laikā
pārvietojuma ilgums
pārvietojumā ātrums

rB1(t1) = rB0(t0) + rB1(t1)

rB0(t0)
rB1(t1)
rB1 (t1)
t1
vB1 (t1)
rB1(t1) = rB1(t1) - rB0(t0)

Zinot pārvietojumu rB1 un pārvietojuma ilgumu t1, varam noteikt ķermeņa B
telpiskā stāvokļa izmaiņas jeb pārvietojuma ātrumu vB1(t1) laikposmā t1:

vB1(t1) = rB1/t1
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Ķermeņa kustība
tiek uzlūkota kā sastāvoša no elementārkustībām – soļiem
[Cilvēks apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot]
Tikko aplūkotais ķermeņa B pārvietojums rB1 var būt tikai daļa no pilnā
pārvietojuma – kā pirmais solis, kuram seko vēl citi soļi. Taču tas var būt arī jau pilnais
pārvietojums – tad nu par tā daļām nevaram runāt, jo trūkst jebkādas informācijas par
iespējamiem starpstāvokļiem gan laikā, gan telpā - intervālu rB1 un t1 ietvaros.
Citiem vārdiem, vispārīgā skatījumā ikviens ķermeņa pārvietojums r no vienas
vietas (telpiskā stāvokļa ar raksturlielumu
raksturlielumu r (t)) var tikt aprakstīts šādi:

r0(t0))

uz otru vietu (ar telpiskā stāvokļa ar

r(t) = r0(t0) + r(t) resp. r (t) = r(t) - r0(t0)

r(t) = Σ ri(t i), kur

un

i = 1, 2, 3, 4 ... n; n - veikto soļu skaits.

Ikviens solis ri(ti) ir pilnā pārvietojuma r(t) viena sastāvdaļa jeb
elementārpārvietojums. Dažādu laikā secīgu soļu veidotie kopumi nosaka visu dabā un tehnikā
īstenojošos kustību r(t) daudzveidību. Kādi soļi un kādā secībā tie seko, tāda bija, ir vai būs
dotā jeb interesējošā ķermeņa kustība. Pilnais kustības ilgums t ir visu soļu ilgumu summa.
Ikviens kustības solis raksturojas ar šī soļa lielumu, virzienu un ilgumu. Soļa lielumu
un virzienu raksturo elementārpārvietojuma vektors ri. Šī vektora ri
modulis
│ri│raksturo i-tā soļa lielumu, kamēr virzienu uzdod šī paša vektora projekciju kopums Δrxi
= Δxi, Δryi = Δyi, Δrzi = Δzi, resp. to noteiktie virzienleņķi α un β (skat. iepriekš
9.,10.lpp.).Laika intervāls ti raksturo i-tā soļa ilgumu.
Laika intervāls ti un tajā īstenotais solis telpā - vektors ri
raksturo i-tā soļa jeb i-tā elementārpārvietojuma ātruma vektoru –

Kustības s o ļ a jeb elementārpārvietojuma ā t r u m a vektora
vi (t1) = ri/t1
projekcijas
vxi= Δxi / t i
φxi

vzi= Δzi / t i

vyi= Δyi / t i
Δrxi = Δxi

t i

φyi
t i

vxi = tg φxi

Δryi = Δy

vyi = tg φyi

Δrxi = Δxi
φzi
t i

vzi = tg φzi

2.14. att. Kustības soļa jeb elementārpārvietojuma ātruma vektora projekcijas

r(t) = r0(t0) + r (t) = r0(t0) + Σ ri(t i) = r0(t0) + Σv i × t i
v(t) = r/t sauc par šī pārvietojuma – kustības
vidējo ātrumu. Gan pilnajam pārvietojumam r (t), gan šī pārvietojuma vidējam ātrumam
Pilnā pārvietojuma ātrumu

praksē ir visai ierobežota loma, jo šeit vairs nav nekādas informācijas ne par ķermeņa veikto
konkrēto ceļu, ne par kustības raksturu (taisnvirziena vai līklīnijas, vienmērīga vai nevienmērīga
kustība).
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Lai ilustrētu elementārkustību jeb elementārpārvietojumu kā kustības soļu īstenojumu
pilnās kustības aprakstā, ir lietderīgi veikt šādu vai principā līdzīgu uzdevumu.
Tipveida uzdevums

Lēkājošā blusa
Blusa, lēkājot pa rūtiņlapas rūtiņu stūriem, pārvietojas no viena stāvokļa otrā ar
septiņiem lēcieniem. Atpakaļceļu blusa veic ar vienpadsmit lēcieniem.
Izveidot lēkājošās blusas turp-atpakaļ kustības matemātisko modeli-aprakstu grafiskā
veidā. Cik lielu pārvietojumu un ceļu veica blusa turpceļā un atpakaļceļā atsevišķi un kopā?
Sākotnējās pārdomas:
Blusa, pārlecot no viena-sākotnējā stāvokļa otrā stāvoklī ar septiņiem lēcieniem, pa
ceļam atrodas sešos starpstāvokļos. Atceļā, tātad atgriežoties sākotnējā stāvoklī, blusa atrodas
desmit starpstāvokļos. Visi lēcieni īstenojas divdimensionālā telpā - pa rūtiņu lapu. Katrā
stāvoklī blusa pēc savas izvēles lec uz kādu jaunu stāvoklī - no viena kādas rūtiņas stūra uz kādu
tās pašas vai citas rūtiņas stūri. Šāda divdimensionāla telpa ir diskrētas telpas piemērs. Lēciena
jeb elementārpārvietojuma ri lielums - atbilstošā vektora modulis jeb garums nav noteikts,
kustības soļi var būt dažādi gan pēc lieluma, gan virziena. Blusai saistošs ir tikai soļu jeb
lēcienu skaits un atgriešanās sākuma stāvoklī. Lēcienu ilgumi nav zināmi, tāpēc nezināmi paliks
lēcienu ātrumi.
Kustības stāvokļu raksturlielumu (atbilstošo rādiusvektoru projekcijas vai to moduļi
un virzienleņķi) tabulēšana nav prasīta! Jānosaka blusas attiecīgo pārvietojumu un ceļu lielumi vai tas būtu jāveic aprēķinu vai mērīšanas veidā? Ja nav aprēķiniem nepieciešamās kustības
stāvokļu raksturlielumu skaitliskās vērtības, tad jau atliek vien attiecīgo pārvietojumu un ceļu
lielumu mērīšana! Lai atceramies fizikas ābeces atziņu par to, ka fizikā savstarpējā kopsaistībā
jeb vienotībā īstenojas mērīšana un aprēķināšana. Atkarībā no konkrētās situācijas veicam vai
nu aprēķinus (izmantojot nepieciešamos, iepriekš veikto mērījumu rezultātus), vai arī gūstam
vajadzīgo skaitlisko informāciju mērījumu gaitā.
Visbeidzot, nejauksim ķermeņa kustību raksturojošos lielumus - ķermeņa pārvietojumu un
ceļu.
Sekojošā rīcība:
Ja Tev nav iespējams novērot īstas blusas lēkāšanu, tad iedomājies pats sevi kā blusu
un lec! Lai vēlreiz atceramies fizikas ābecē minēto: saprātīgais cilvēks pasauli izjūt un izprot.
Tādējādi katrs pats uz savas rūtiņu lapas īstenojam aprakstīto kustību diskrētā telpā.

Sākuma stāvoklis
2.15. att. Blusas kustības attēlojums
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Kustības matemātiskajam aprakstam, lai arī tikai grafiskajā veidā, jāveido atskaites
sistēma:
 par atskaites stāvokli izvēlamies kustības sākuma stāvokli r0(t0);
 kustības sākuma stāvokli r0(t0) saistot ar Dekarta koordinātu sistēmas sākumpunktu,
izvēlamies sev ērtus x un y koordinātu asu virzienus (droši vien atbilstoši rūtiņu tīkla
piedāvātajiem virzieniem).
y, vienības

r7

r9
r12

r1

r18
x, vienības

2.16. att. Kustības matemātiskais modelis grafiskā formā
Ar mērlineālu, kura mazākā iedaļa ir 1 mm, izmēram katra no18 kustības soļiemlēcieniem garumu. Pirmo septiņu soļu garumu summa dod blusas veiktā ceļa lielumu s (t7 – t0)
kustības pirmajā posmā - pēc 7 lēcieniem. Nākamo vienpadsmit soļu garumu summa dod blusas
veiktā ceļa lielumu s(t18 - t7) kustības otrajā posmā - pēc nākamajiem 11 lēcieniem. Visu
astoņpadsmit soļu garumu summa dod blusas veiktā ceļa lielumu kopumā. Tā, lūk, pa daļām tās
kopsaistot, apzinam doto mehānikas parādību kā veselo.

s(t7 - to) = r1(t1) + r2(t2) + r3(t3) + r4(t4) + r5(t5) +
+ r6(t6) + r7(t7) =  ri(ti), kur i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
s(t18 - t7) = ri(ti), kur i = 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
s(t18 - to) = s(t7 - to) + s(t18 - t7) = ri(ti), kur i = 1, 2, 3, ... ,18
Ar mērlineālu tieši izmēram blusas pilnā pārvietojuma lielumu pēc 7 lēcieniem r(t7 –
t0), kas ir attālums starp blusas atrašanās vietu pēc 7 lēcieniem un kustības sākuma stāvokli.
Tikpat liels ir blusas pilnā pārvietojuma lielums nākamajos 11 lēcienos, jo tā atgriežas sākuma
stāvoklī. Tā kā aplūkotās kustības beigu telpiskais stāvoklis sakrīt ar sākuma telpisko stāvokli,
tad pilnā jeb kopējā pārvietojuma nav, tā skaitliskā vērtība ir nulle.
Ar kādu precizitāti Tu esi noteicis/noteikusi interesējošos lielumus?
P.S. Ja vēlies, sastādi blusas visu secīgo stāvokļu skaitlisko raksturlielumu tabulu
un iegūsti atbildes uz attiecīgajiem jautājumiem arī aprēķinu ceļā.
Turpinājumā, sekojot didaktikas principam par pakāpenisku pāreju no vienkāršā uz sarežģīto,
aplūkosim punktveida ķermeņu taisnlīnijas kustību, vispirms tās faktoloģiju.
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Punktveida ķermeņa taisnlīnijas kustības faktoloģija
2.6. tabula. Ķermeņu kustības raksturojumi
Kustība
telpā un laikā
Taisnlīnijas
Līklīnijas

Vienmērīga
(v(t) = const)
*
*

Nevienmērīga
(v(t) ≠ const)
*
*

Ķermeņu kustības
raksturojumi
STATIKA
KINĒTIKA

Faktoloģija
(kas, kad, kur un kā?)
*
*

Cēlonība
(kāpēc tas, tad, tur tā?)
*
*

Ķermeņa kustības FAKTOLOĢISKAIS APRAKSTS pamatojas uz novērojumu gaitā
noteiktajiem ķermeņa telpiskajiem stāvokļiem tiem atbilstošajos laika stāvokļos. Ķermeņa
taisnlīnijas kustības pa x-asi izpētē tiek lietoti sekojoši raksturlielumi:
x - ķermeņa telpiskā stāvokļa raksturlielums - ķermeņa stāvoklis telpā;
t - laika stāvokļa jeb momenta raksturlielums - ķermeņa stāvoklis laikā;
x(t) - ķermeņa telpiskais stāvoklis x laika stāvoklī jeb momentā t;
x - telpiskā stāvokļa izmaiņas lielums - beigu un sākuma stāvokļu starpība - pārvietojums;
t - telpiskā stāvokļa izmaiņas ilgums kā atbilstošo laika stāvokļu starpība - laika intervāls;
x(t) - ķermeņa telpiskā stāvokļa izmaiņa - pārvietojums x atbilstošajā laika intervālā t ;
vx = x/t - ķermeņa telpiskā stāvokļa izmaiņas jeb kustības ātrums atbilstošajā laika intervālā t.
Ķermeņa pārvietojuma aprakstam – kustībai x(t) no sākumstāvokļa telpā un laikā x0 (t0)
līdz beigu stāvoklim x(t) noder sekojoša sakarība - interesējošās kustības apraksta vispārīgs
matemātiskais modelis:
x(t) = x0 (t0) + x (t), kur
x0(t0) ir ķermeņa stāvoklis x0 laika atskaites sākuma stāvoklī jeb momentā t0, x = x  x0 un t
= t  t0. Dotā izteiksme ir ķermeņa kustības integrālais apraksts, kas raksturo ķermeņa pilno
(kopējo, summāro, kopveselo) pārvietojumu.

0

5

10

15
x, m

0

5
t, s
x (t), m

x0 = 2
5
t, s
t0 = 3
2.17. att. Taisnlīnijas kustības attēlojums

Pārvietojuma ilgums : Δt =

t

-

t

Pārvietojuma ilgums: t = t – t0 = 5s

0

= 5 s Pārvietojuma lielums : Δx = x

-

x

0

=1m

Pārvietojuma lielums: x = x – x0 = 1 m
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Ar to visciešākā kopsaistībā pastāv arī ķermeņa kustības diferenciālais apraksts, kurš
nodrošina integrālās izmaiņas x(t) salikšanu no to veidojošajām diferenciālām izmaiņām –
elementārpārvietojumiem jeb kustības soļiem xi(ti):

x(t) =  xi (ti ) =  vxi ti, kur t =  ti
xi - kustības i-tā soļa lielums:
ja xi > 0, tad solis x-ass virzienā;
ja xi < 0, tad solis x-ass virzienam pretējā virzienā.
ti - kustības i-tā soļa ilgums
vx  vx /t - kustības i-tā soļa ātrums
Ķermeņa kustības izmaiņu raksturo tā kustības ātruma izmaiņa un šīs izmaiņas ātrums (kustības
paātrinājums vai palēninājums).

vx - ķermeņa kustības ātruma izmaiņa atbilstošajā laika intervālā t;
ax  vx /t - kustības ātruma izmaiņas ātrums atbilstošajā laika intervālā t.
Taisnlīnijas virzes kustības kinētiku daudzveidība

STATIKA
x(t) = const; vx(t) = 0
Nekustība

KINĒTIKA
x(t)  const; vx(t)  0

VIENMĒRĪGA kustība
vx(t) = const jeb vx = 0
vx = x /t = vxi = xi/ti  const
x(t) = x0(t0) + vx  (t - t0)

NEVIENMĒRĪGA kustība
vx(t)  const

VIENMĒRĪGI MAINĪGA kustība
vxi/ti  axi = const
x(t) = x0(t0) + ax  (t - t0)2/2
vx(t) = ax  (t - t0)

NEVIENMĒRĪGI MAINĪGA kustība

x(t) = Xsin(t - 0)
x(t) = Xexp[(t - t0)]
…..

Stohastiskas
kustības

2.18. att. Taisnlīnijas virzes kustības veidi
Ķermeņa telpiskā stāvokļa raksturlielums x un atbilstošais laika raksturlielums t ir
kustības pamata raksturlielumi, bet pārējie jau ir atbilstoši atvasinātie raksturlielumi.
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Tipveida uzdevums

Slēpotājs
Īstenojot pasīvu nobraucienu pa gludu nogāzi, slēpotājs, kura masa ir 62 kg, pirmajā
sekundē pēc novērojumu uzsākšanas veic 1 m attālumu, otrajā sekundē – 3 m, trešajā -5 m,
ceturtajā – 7 m un piektajā sekundē – 9 m lielu attālumu.
Izveidot slēpotāja kustības matemātisko aprakstu, nosakot šīs kustības raksturu un
atbilstošo raksturlielumu skaitliskās vērtības. Ja kustības raksturs nemainās, kāds būs slēpotāja
sasniegtais ātrums un veiktais ceļš pēc 10 sekundēm.
Sākotnējās pārdomas:
Slēpotāja nobrauciens īstenojas vai nu kā taisnlīnijas kustība, vai arī līklīnijas kustība
- ir zināmi tikai attālumi, kurus viņš veic katrā no novērojuma piecām sekundēm. Vienkāršībai
pieņemsim, ka slēpotāja kustības trajektorija jeb ceļš ir taisne. Nobrauciena cēlonis ir Zemes
gravitācija - slēpotāja un Zemes savstarpējā pievilkšanās. Slēpotāja muskulatūra šajā gadījumā
savu aktīvo ieguldījumu nedod.
Sekojošā rīcība:
Kustības aprakstam un analīzei ieviešam atskaites sistēmu - par atskaites ķermeni
pieņemot slēpotāja sākuma stāvokļa atzīmi (mietiņu, sniega kaudzīti, svītru sniegā vai tml.) uz
nogāzes. Taisnlīnijas kustības gadījumā varam runāt par kustību x ass pozitīvajā virzienā.

x ass

x0
2.19. att. Atskaites sistēma

Atbilstoši novērojumu datiem sastādām kustības aprakstu - matemātisko modeli
tabulas veidā.
2.7. tabula. Kustības matemātiskais apraksts – modelis tabulas formā
vxi , m/s

vxi / ti  axi ,
m/s2

3

2

2

1

5

2

2

7

1

7

2

2

9

1

9

2

2

xi ,m

ti ,s

vxi , m/s

1

1

1

1

4

2

3

1

9

3

5

16

4

25

5

xi ,m

ti ,s

0

0

1
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x(t), m
25

16

9

4
1
0

1

2

3

4

5

ts

2.20. att. Slēpotāja telpiskā stāvokļa izmaiņu kinētika

x(t) = x0 (t0) + ax  (t - t0)2/2
Ja t0 = 0 s , x0 (t0) = 0 m, ax = 2 m/s2, t = 10 s, tad x = 100 m.
vx, m/s

9
7
5
3
1

ts
0

1

2

3

4

5

2.21. att. Slēpotāja kustības ātruma kinētika
Slēpotājs īsteno vienmērīgi mainīgu (paātrinātu) taisnlīnijas kustību.

vx(t) = ax  (t - t0)

Ja t0 = 0 s , ax = 2 m/s2, t = 10 s,
tad vx = 20 m/s = 72 km/h
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Apkopojot vienmērīgi mainīgas taisnlīnijas kustības matemātisko aprakstu:
1) vienmērīgi mainīgu (paātrinātu vai palēninātu) kustību x (t) matemātiski apraksta
kvadrātiska funkcija y(x) = a + bx2, kuras ģeometriskais atveids ir parabola un kuras
virsotnes koordinātas ir x0 (t0):
x(t) = x0(t0) + x(t) = x0(t0) + ax  (t - t0)2/2
t > t0
2) šīs kustības ātruma vienmērīgu mainību vx(t) matemātiski apraksta lineāra funkcija
y(x) = a + bx, kuras ģeometriskais atveids ir taisne:
vx(t) = vxo(to) + vx(t) = vxo(to) + ax  (t - t0)
t > t0
Kustības matemātiskais apraksts ar attiecīgo funkciju palīdzību atbilst kustībai,
kuru veido laikā bezgala īsi (ti tiecas uz 0) elemenārpārvietojumi jeb soļi, matemātikā saukti
par telpisko stāvokļu diferencēm. Grafiski tas nozīmē, kustības soļiem atbilstošie laika
intervāli ir ļoti īsi – no svītriņām vx(t) grafikā rodas punkti kā bezgala īsas svītriņas un pats
grafiks kopumā ir šo punktu ( t.s. momentāno ātrumu) veidota taisne.

Kustības kā kopsaistītu kustības daļu veidoti kopumi –
ķermeņa kustību saskaitīšana (kustību analīze un sintēze)
A. Vienkāršas un sarežģītas taisnlīnijas vi rzes kustības
Ikviens ķermeņa pilnais pārvietojums - kustība sastāv no atsevišķiem to veidojošiem
kustības soļiem, kuri telpā veido kustības trajektoriju jeb ceļu, bet laikā nosaka kustības ilgumu,
kā arī raksturo kustības ātruma mainību. Kustības s o ļ i laikā seko viens otram – īstenojas
soļu virkne.
Lai atkal atceramies: cilvēki apzina pasauli pa daļām (analīze),
tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot (sintēze)!
Ja ķermenis savā taisnlīnijas virzes kustībā īsteno vienādus s o ļ u s , tad šādas
kustības sauc par v i e n k ā r š ā m kustībām.
No kustības ātruma viedokļa ir divu veidu vienkāršas kustības, kuras veido:
1) vienmērīgi soļi (vx = const) – vienmērīga kustība;
2) vienmērīgi mainīgi soļi (ax = const) – vienmērīgi mainīgā kustība.
Ja ķermenis savā taisnlīnijas virzes kustībā īsteno pēc ātruma dažādus mainīgus
s o ļ u s , tad šādas kustības sauc par s a r e ž ģ ī t ā m kustībām.
Sarežģītas kustības ir visas nevienmērīgi mainīgās kustības.

B. Saliktas taisnlīnijas v i r z e s kustības
Sarežģītas kustības var aplūkot arī kā no vienkāršām kustībām s a l i k t a s kustības un
šajā sakarā runā par kustību saskaitīšanu.
1 . V i e n l a i cī g i (laikā līdztekus jeb paralēli) īstenojošos vienkāršu taisnlīnijas

kustību saskaitīšana jeb salikšana.
Ķermenis var vienlaikus jeb līdztekus-paralēli laikā īstenot vairākas taisnlīnijas
kustības, kopumā uzrādot jau visai sarežģītu taisnlīnijas un ne tikai taisnlīnijas kustību. Šajā
sakarā ķermeņa kustību aplūko kā šī ķermeņa atrašanos vienlaikus vairākās kustībās – tām
atbilstošajos telpiskajos stāvokļos un veic šo stāvokļu raksturlielumu saskaitīšanu.
Saskaitīt varam divas vai vairākas gan vienkāršas, gan sarežģītas kustības. Jēdzieni
“vienkāršs”, „sarežģīts“ un “salikts” taisnlīnijas kustības gadījumā attiecas uz kustības raksturu
laikā, jo telpiski kustība joprojām īstenojas pa taisni. Katrai no vienlaikus īstenojošamies
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kustībām var būt savs iedarbības avots, citiem vārdiem, ikviena ķermeņa saliktā kustība parasti
ir vairāku ķermeņu iedarbības rezultāts (sekas). Cik plaša kustību daudzveidība te paveras!!!
Lai atkal atceramies: pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums,
kur ikviena parādība – mainīgs ķermenis; fizikālās parādības –
daudzveidīgu ķermeņu daudzveidīgas kustības.

V i e n l a i c ī g i jeb laikā līdztekus/paralēli īstenojošos vienmērīgas un vienmērīgi
mainīgas kustību saskaitīšana
Salīdzinoši visvienkāršākā saliktā taisnlīnijas kustība ir kustība, kuru sastāda divas
vienkāršās kustības - vienlaikus īstenojošās vienmērīga kustība un vienmērīgi mainīga kustība.
Proti, ķermenim jau kustoties vienmērīgi ar ātrumu vx(t) = const, laika momentā t = to sākas
laikā nemainīga iedarbība, kuru raksturo spēks Fx(t) = const un rodas tā pašā ķermeņa
vienmērīgi mainīga kustība, kas summējas ar līdzšinējo kustību. Ja zinām abu kustību
matemātiskos aprakstus - modeļus, tad saskaitot attiecīgās analītiskās izteiksmes, iegūstam
funkciju - salikto kustību aprakstošo matemātisko modeli jeb, tradicionālās skolas valodā
izsakoties, formulu.

vx(t) = vx0(to) = const
t > t0
vx(t) = vx0(to) + vx(t – to) = vx0(to) + ax  (t – to) = vxo(to) + [Fx/m]  (t – to)
x(t) = xo(to) + x(t) = xo (to) + {vxo  (t – to) + ax  (t – to)2 /2} =
= xo (to) + {vxo  (t – to) + [Fx/m ]  (t – to)2 /2}
vx (t)
vxo (to)
t
t0
2.22. att. Ātruma maiņa laikā
Šādai situācijai atbilst ikviena vertikāli izsviesta ķermeņa lidojums, kad laika
momentā t = t0 uzsākot kustību ar noteiktu ātrumu vxo(to) resp. ķermenim kustoties augšup to
vienlaikus pievelk Zeme - darbojas gravitācijas spēks (ķermeņu gravitācijas mijiedarbība).
Tādējādi īstenojas salikta taisnlīnijas kustība, kuru veido viena vienkārša kustība augšup, bet
otra - lejup.
Patstāvīgā darba uzdevums

Šampanieša pudeles korķa lidojums (faktoloģija)
Anniņas 18 gadu jubilejā izšautais šampanieša pudeles korķis veic vertikālu attiecībā
pret Zemes horizontu lidojumu. Ar videoieraksta palīdzību iegūtie dati par korķa kustību
augšup un lejup apkopoti tabulā. Korķa masa 5 g.
t,s
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
x ,m
0,0
1,8
3,2
4,2
4,8
5,0
4,8
4,2
3,2
1,8
0,0
Noteikt kustības raksturu un atbilstošos skaitliskos raksturlielumus, atrast kustību
aprakstošās matemātiskās sakarības (funkcijas - formulas).
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2. L a i k ā s e c ī g u jeb virknē īstenojošos vienkāršu taisnlīnijas
kustību saskaitīšana jeb salikšana
Cits saliktas kustības piemērs ir pa noteiktu ceļu kustoša ķermeņa kustība, ja dažādu
iedarbību rezultātā atbilstoši mainās šī ķermeņa kustības ātrums. Taču šī mainība ir noteikta
katrā no secīgajiem laika intervaliem līdzīgi kā to aplūko kustības soļu apskatā. Šajā gadījumā
faktiski ir lielo soļu apzināšana, katram lielajam solim sastāvot no atbilstošajiem mazajiem
soļiem. Proti, katrā no šiem secīgajiem lielajiem soļiem notiek vienkāršas (vienmērīgas vai
vienmērīgi mainīgas) kustības. Arī šeit sastopamies ar kopumā sarežģītas kustības sintēzi no
vienkāršajām kustībām, kad dažādos laika posmos – lielajos soļos xj(tj) īstenojas dažāds
laikā nemainīgs iedarbības kopspēks Fxj , kas kustības raksturu šajā laika posmā. Kustība
kopumā var tikt raksturota kā gabaliem nepārtraukta kustība, katrā pilnās kustības daļā
īstenojoties vienkāršai kustībai.
Katram kustības posmam – lielajam solim ar kārtas skaitli j atbilst vienkāršā kustība,
kuru apraksta jau mūsu līdz šim aplūkotās formulas:

vxj(t- toj) = const

t > toj

vai

vxj(t) = vxjo(toj) + vxj (t - t0j) = vxjo(toj) + axj  (t – toj) = vxjo(toj) + [Fxj/m]  (t – toj),
kur Fxj ir interesējošam j-tajā laika intervāla darbojošais šajā laikā nemainīgas kopspēks,
bet vx jo(toj) ir ķermeņa ātrums šī laika intervāla sākumā - iepriekšējā laika intervāla beigās.
Katrs nākamais kustības solis īstenojas uz iepriekšējā soļa pamata!!!! Kustību
aditivitāte!!!! Atceraties blusas lēcienveida pārvietošanos! Pārvietojumu veido tā īstenošanas
laika veiktie elementārpārvietojumi - kustības soļi.

vx (t)

vx1 (to1)
t
t01

t02

t03

t0j

2.23. att. Ātruma izmaiņas laikā dažādos secīgos kustības posmos
Patstāvīgā darba uzdevums

Brauciens ar velosipēdu (faktoloģija)
Velosipēdists tiek 5 minūtes vienmērīgi stumts ar ātrumu 10 km/h, bet sestajā minūtē
viņš ar savu muskuļu spēku ātrumu vienmērīgi palielina līdz 15 km/h un pēc tam 3 minūtes notur
šo ātrumu. Pamanījis ceļā šķērsli, desmitajā minūtē velosipēdists vienmērīgi bremzē, tomēr pēc 30
sekundēm ietriecas šķērslī ar ātrumu 5 km/h. Ar pussekundi ilgu triecienu velosipēdista brauciens
noslēdzas.
Veikt velosipēdista kustības kinētikas izpēti: atveidot grafiski kustības faktoloģiju. Kāds
ir novērotajā braucienā kopumā veiktā ceļa garums?
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Svārstību kustība
Punktveida ķermeņa taisnlīnijas harmonisko svārstību kustība
Līdztekus taisnlīnijas v i r z e s k u s t ī b a i x-ass pozitīvā vai negatīvā virzienā ļoti
izplatīta ir arī taisnlīnijas svārstību kustība. Svārstības ir nozīmīgs sarežģītu kustību piemērs, jo
katrs šīs kustības solis ir atšķirīgs no iepriekšējā, taču pēc zināma laika šie soļi un tiem
atbilstošie ķermeņa stāvokļi telpā regulāri atkārtojas.
Par svārstībām sauc kustības, kurās ķermenis raksturojas
ar laikā atkārtojošamies un telpā ierobežotiem stāvokļiem.
Citiem vārdiem, svārstību kustībā ķermenis ieņem tikai noteiktus telpiskos stāvokļus
un saka, ka kustība ir ierobežota telpā. Šīs ierobežotības dēļ tad arī ir iespējama un tiek
novērota ķermeņa ieņemto telpisko stāvokļu atkārtošanās laikā. Parasti aplūko svārstības ap t.s.
līdzsvara stāvokli, kas ir ķermeņa telpiskais stāvoklis, ap kuru atbilstoši grupējas visi citi laikā
atkārtojošies telpiskie stāvokļi.
Īpašs gadījums ir ķermeņu h a r m o n i s k ā s s v ā r s t ī b a s , kas matemātiski tiek
aprakstītas ar trigonometrisko sinusa vai kosinusa funkciju un kā tādas ir elementārsvārstības,
no kurām var sastādīt visas citas - attiecīgi saliktās periodiskās svārstības. Iespējama arī pretējā
darbība - saliktu jeb sarežģītu periodisko svārstību, pat vientuļu, neatkārtojošos svārstību
kustību sadalīšana sastāvdaļās-elementārsvārstībās.

x (t) = Xasin[2(t - to )/T + o(to)],
kur T - svārstību periods, Xa - svārstību amplitūda, o(to) - svārstību sākuma fāze (stāvoklis)
Taisnlīnijas harmonisko svārstību ļoti vienkāršs un uzskatāms piemērs ir atsperei
piekārta ķermeņa vertikālas svārstības attiecībā pret sākotnējo miera jeb līdzsvara stāvokli, ja
kāds ārējs ķermenis šo svārstību kustību ierosina.
x(t
)

 = 2f

f = 1/T
t, s

0

Svārstību periods T
Zemes virsma
2.24. att. Svārstību kustības attēlojums
Ja svārstības tiek tikai ierosinātas un tās turpmāk īstenojas no ārējiem ķermeņiem
(iedarbībām) nosacīti neatkarīgi, tad runā par kustošā ķermeņa pašsvārstībām, kuras idealizētā
gadījumā būtu nerimstošas, bet reāli vienmēr ir rimstošas svārstības (laika gaitā novērojam
svārstību amplitūdas pakāpenisku samazināšanos), jo svārstību kustību bremzējoši ietekmē
apkārtējā ārējā vide. Nerimstošas svārstības īstenojas tad, ja ierosinātās svārstības nerimstoši
uztur kāds ārējs ķermenis. Īpašs un praksē ļoti nozīmīgs gadījums ir tad, ja uz svārstošos
ķermeni iedarbojas vēl kāds ķermenis un ierosina papildus svārstības ar citu, no sākotnējas
pašsvārstību frekvences atšķirīgu frekvenci. Šai t.s. uzspiesto svārstību frekvencei mainoties, ja
tā sakrīt ar ķermeņa pašsvārstību frekvenci, tiek novērota harmonisko svārstību rezonanses
parādība.
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Harmoniskās svārstības īstenojas kā periodiska ķermeņa telpiskā novietojuma mainība,
kuras cēlonis ir noteikta iedarbība uz svārstošos ķermeni.
Harmonisko svārstību cēlonis ir specifiska iedarbība, proti, uz svārstošos ķermeni vienmēr
darbojas kustības laikā mainīgs spēks, kas proporcionāls šī ķermeņa izvirzei no līdzsvara jeb
miera stāvokļa.
Ķermeņa harmonisko svārstību tāpat kā visu citu kustību cēlonības matemātiskā apraksta pamatā
ir otrais Ņūtona likums. Taisnlīnijas kustības gadījumā:
ax(ti) = Fx(ti)/m jeb vxi(ti) = (1/m)Fx(ti) ti
kas nozīmē to, ka ķermeņa kustības ātruma izmaiņas ātrums jeb paātrinājums ax ir proporcionāls
svārstības rosinošajam spēkam Fx (m – kustībā esošā ķermeņa masa).



Ja F(t) = const, tad ir vienmērīgi mainīga kustība (ātrums vienmērīgi aug vai
samazinās : ax = const un x(t) ir kvadrātiska funkcija x(t) = (at2 )/2. Tā nav
svārstību kustība.
 Svārstību kustības gadījumā ļoti būtisks ir fakts, ka uz ķermeni darbojošošais ir
laikā atbilstoši mainīgs spēks F(t) ≠ const .
Lai īstenotos harmoniskās svārstības, iedarbību raksturojošā spēka lielumam jāmainās
proporcionāli ķermeņa izvirzei no līdzsvara stāvokļa x(t) un pēc virziena vienmēr ir jābūt
vērstam šai izvirzei pretējā virzienā. Ja F(t) =  cx(t), tad ir notiek nerimstošas
harmoniskās svārstības ar ciklisko frekvenci 𝜔 = √𝑐⁄𝑚 un x(t) ir trigonometriskā
funkcija x(t) = Xa sin(t +0), kur 0 ir svārstību kustības sākuma fāze jeb stāvoklis.

Saliktas svārstību kustības - svārstību saskaitīšana
Līdzīgi kā virzes kustības gadījumā, arī svārstību kustībā atrodošs ķermenis var
vienlaicīgi īstenot vairākas vienkāršas jeb elementāras, dažādu iedarbības avotu rosinātas
harmoniskas svārstības. Kopumā ķermenis jau veic saliktu jeb sarežģītu svārstību kustību.

Saliktas - sarežģītas periodiskas svārstību kustības
x (t)

t

x(t)

t
2.25. att. Periodiskas neharmoniskas – saliktas svārstību kustības
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Saliktu svārstību Furjē analīze un sintēze
Iespējama arī pretējā darbība - saliktu jeb sarežģītu periodisko svārstību, pat vientuļu,
neatkārtojošos – neperiodisku svārstību sadalīšana sastāvdaļās-elementārsvārstībās. Šajā sakarā
runā par svārstību Furjē analīzi un sintēzi, kuru šodien palīdz īstenot atbilstošas datoru
programmatūras. Vienkāršākos sintēzes piemērus var pavisasm vienkārši īstenot arī jau ar Excel
tipa programmatūras palīdzību.
Tipveida uzdevums

Periodisku taisnstūrveida svārstību Furjē analīze un sintēze
Izveidot saliktu periodisku svārtību kustību S(t), saskaitot četras elementāras
harmoniskās svārstības - saliktās svārstības Furjē komponentes
A(t) = S/sin(t)
C(t) = [4S/(5)]sin(5t)

B(t) = [4S/(3)]sin(3t),
D(t) = [4S/(7)]sin(7t).

S(t) = S/sin ( t) + [4S/(3)]sin(3t) + [4S/(5)]sin(5t) + [4S/(7)]sin(7t)
 = 2/T

t = nT/40

 = 3,141592654

S=1

2.8. tabula. Periodisku taisnstūrveida svārstību analīze un sintēze
S(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t)
S(t) = S/sin(t) + [4S/(3)]sin(3t) + [4S/(5)]sin(5t) + [4S/(7)]sin(7t)
 = 2/T
t = nT 40
S=1
 = 3,141592654
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A(t)
0,199
0,393
0,578
0,748
0,9
1,03
1,134
1,211
1,258
1,273
1,258
1,211
1,134
1,03
0,9
0,748
0,578
0,393
0,199
-0

B (t)
0,193
0,343
0,419
0,404
0,3
0,131
-0,07
-0,25
-0,38
-0,42
-0,38
-0,25
-0,07
0,131
0,3
0,404
0,419
0,343
0,193
-0

C (t)
0,18
0,255
0,18
-0
-0,18
-0,25
-0,18
1E-13
0,18
0,255
0,18
-0
-0,18
-0,25
-0,18
2E-13
0,18
0,255
0,18
-0

D (t)
0,162
0,147
-0,03
-0,17
-0,13
0,056
0,18
0,107
-0,08
-0,18
-0,08
0,107
0,18
0,056
-0,13
-0,17
-0,03
0,147
0,162
-0

S (t)
0,734
1,139
1,149
0,979
0,892
0,963
1,068
1,068
0,977
0,922
0,977
1,068
1,068
0,963
0,892
0,979
1,149
1,139
0,734
-0

n
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A(t)
-0,199
-0,393
-0,578
-0,748
-0,9
-1,03
-1,134
-1,211
-1,258
-1,273
-1,258
-1,211
-1,134
-1,03
-0,9
-0,748
-0,578
-0,393
-0,199
5E-13

B (t)
-0,193
-0,343
-0,419
-0,404
-0,3
-0,131
0,066
0,249
0,378
0,424
0,378
0,249
0,066
-0,131
-0,3
-0,404
-0,419
-0,343
-0,193
5E-13

C (t)
-0,18
-0,255
-0,18
3E-13
0,18
0,255
0,18
-4E-13
-0,18
-0,255
-0,18
4E-13
0,18
0,255
0,18
-5E-13
-0,18
-0,255
-0,18
5E-13
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D (t)
-0,162
-0,147
0,0285
0,173
0,1286
-0,056
-0,18
-0,107
0,0826
0,1819
0,0826
-0,107
-0,18
-0,056
0,1286
0,173
0,0285
-0,147
-0,162
5E-13

S (t)
-0,734
-1,139
-1,149
-0,979
-0,892
-0,963
-1,068
-1,068
-0,977
-0,922
-0,977
-1,068
-1,068
-0,963
-0,892
-0,979
-1,149
-1,139
-0,734
2E-12
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1,5

Svārstību stāvokļi

1

0,5

0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

-0,5

-1

-1,5

A(t)
B (t)
C (t)
D (t)
S (t)

Laiks
2.27. att. Periodisku taisnstūrveida svārstību Furjē analīze un sintēze

STOHASTISKĀS taisnlīnijas KUSTĪBAS
x(t)

t

2.28. att. Gadījumrakstura jeb stohastiskā svārstību kustība
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STOHASTISKO PROCESU MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA
(vienkāršāko stohastisko - gadījumrakstura procesu
matemātiskie aprakstu – modeļu veidošana)
Ja līdz šim iepazinām determinētu jeb viennozīmīgi raksturojamu parādību aprakstu ar
vienkāršu (lineāro un kvadrātisko) matemātisko funkciju palīdzību, tad turpinājumā aplūkosim
stohastisko jeb gadījumrakstura jeb varbūtejisko procesu matemātiskā apraksta īstenojumu.
Proti, noskaidrosim jēdzienu par statistiskā sadalījuma funkcijām, kas ir šo parādību
matemātiskā apraksta pamatā. Aplūkosim kāda vispārīga raksturlieluma stohastisko mainību
neatkarīgi no tā , kādu konkrētu gadījumrakstura jeb varbūtejisko parādību tas raksturo.
Stohastisko parādību iepazīšana ir īpaši svarīga, jo ļoti daudzi cilvēku dzīvē nozīmīgi procesi
ir stohastiska rakstura procesi, taču to izpratnei skolās vēl joprojām tiek veltīta nepietiekama
uzmanība.
Ja veicam stohastiska procesa raksturlieluma a daudzus atkārtotus mērījumus laikā t
un tādējādi iegūto mērskaitļu kopu a(t) atveidojam grafiski līdzīgi kā determinēto procesu
gadījumā, tad iegūstam šķietami nesakarīgu punktu kopumu. Šajā gadījumā vairāki blakusesošie
punkti neveido gludu līniju, bet visi punkti kopumā rada ļoti izplūdušu līniju (sekojošajā
zīmējumā - horizontāli izstieptu punktu “mākoni”).

a(t)

a,
t,
vienības vienības
a0
t0
a1
t1
a2
t2
…
…
an
tn

t

2.29. att. Stohastiskās kustības raksturlieluma grafiskais attēlojums

Kopumā ir (n +1) laika momenti, kuros nosaka atbilstošās raksturlieluma a vērtības.
Uzmanīgi ieskatoties, redzam, ka daudzos laika momentos raksturlieluma a vērtības haotiski
atkārtojas un arī to, ka nav stingras noteiktības, kāda būs šī raksturlieluma a vērtība nākamajā
laikā stāvoklī jeb momentā. Šādu parādības raksturlieluma mainību laikā a(t) tad arī sauc
par stohastisku jeb gadījumrakstura procesu un runā par raksturlieluma stohastiskām
svārstībām.
Stohastisku jeb gadījumrakstura procesu matemātiskie modeļi arī ir atbilstošas
matemātiskās funkcijas, bet tās ir būtiski atšķirīgas no determinēto parādību modelēšanā
lietojamām funkcijām. Tās sauc par stohastiskā procesa raksturlieluma a vērtību statistiskā
sadalījuma funkcijām, kuras nosaka, attiecīgi apstrādājot iegūto mērskaitļu kopu a(t).
Stohastiskos procesus raksturojošās statistiskā sadalījuma funkcijas jeb, īsāk sakot,
statistiskos sadalījumus, praksē noskaidro, vispirms veidojot novērojumu datiem a(t) atbilstošās
histogrammas - stabiņveida statistiskos sadalījumus. Statistiskos sadalījumus kā histogrammas
veido, vispirms saskaitot cik reizes vienas un tās pašas vērtības mērskaitļi ir sastopami
atbilstošās mērskaitļu kopas noteiktos mērskaitļu intervalos a. Īpaši jāievēro, ka mērījumu
skaitam jābūt pietiekami lielam, lai atkārtoti iegūtu visas īstenojošās mērskaitļu vērtības.

a(t)
a1
a2
a3
a4
t

2.30. att. Stohastiskās kustības raksturlieluma grafiskais attēlojums

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

66

Apzīmējot noteiktas vērtības atkārtojošos mērskaitļu skaitu attiecīgo mērskaitļu
intervalā ar N , tiek iegūts atbilstošā stohastiskā procesa raksturojums - histogramma tabulas
veidā. Pēc tam šo statistisko sadalījumu - histogrammu N(a) attēlo grafiski, kas nodrošina tās
uzskatāmību un ērtu lietošanu tālākajā parādības apzināšanā.
N
N1
N2
N3
…
Nn

a,
vienības
a1
a2
a3
…
an

N(a)

a
2.31. att. Stohastiskās kustības raksturlieluma histogramma
Ļoti svarīgi ir saprast, ka jēga ir tikai histogrammas stabiņu augšējām horizontālajām
svītriņām, kamēr vertikālajām līnijām histogrammās būtībā nav jēgas (tās lieto tikai grafika
labākai uzskatāmībai).
Jo ilgāk un precīzāk veikti raksturlieluma a mērījumi, jo vairāk iegūto mērskaitļu un jo
mazākus var izvēlēties attiecīgos mērskaitļu intervālus a. Citiem vārdiem, intervāliem a
samazinoties, tiem grafikā atbilstošās svītriņas N(a) savelkas punktos, kas savukārt veido
noteiktu līniju. Šī līnija tad arī ir atbilstošā raksturlieluma sadalījuma funkcijas N(a) grafiskais
atveids.
Vienkāršākajos gadījumos šīm funkcijām ir zināmas arī atbilstošās to analītiskās
izteiksmes. Gausa jeb normālsadalījuma funkcijai atbilst šāda tās analītiskā izteiksme:

𝑓(𝑎) =

N
N1
N2
N3
…
Nn

a,
vienības
a1
a2
a3
…
an

1
√2𝜋𝜎

2 /2𝜎]

𝑒 −[𝑎−𝜇)

N(a)

N(a)

N5(a5)
2

a5

a

𝑎̅ = 𝜇

a

2.32. att. Stohastiskās kustības matemātiskie modeļi
Ikviens statistiskais sadalījums savukārt tiek raksturots ar šī sadalījuma mērskaitļu
vidējo vērtību 𝑎̅ un sadalījuma mērskaitļu izkliedi  ap šo vidējo vērtību. Izkliedes
raksturlielumu  sauc arī par standartnovirzi jeb dispersiju. Pastāv ievērojama statistisko
sadalījumu daudzveidība, katrā konkrētā pētījumā īstenojoties tai vai citai statistiskai
likumsakarībai. Stohastiskie procesi var tikt uzlūkoti arī kā stohastiskas svārstības - mainības
stāvokļu gadījumrakstura svārstības ap kādu vidējo stāvokli.
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Patstāvīgā darba uzdevums
Stohastiska procesa apraksts
Sākuma stāvoklī t0 = 0 parādības raksturlielums a0 = 5,6 vienības. Turpmākie ik pēc 2
sekundēm veiktie raksturlieluma mērījumi secīgi uzrāda šādas tā skaitliskās vērtības:
7,1; 8,3; 4,3; 6,7; 5,1; 6,6; 8,6; 7,5; 7,5; 4,7; 6,3; 6,2; 5,5;
6,3; 5,4; 7,7; 6,5; 5,9; 6,5; 7,8; 6,4; 5,3; 6,1; 6,9; 7,4.
Izveidot procesa kinētikas matemātisko modeli - statistiskā sadalījuma histogrammu
tabulas un grafiskā formā, izvēloties sekojošus piecus dotā raksturlieluma vērtību intervālus:
4,0 - 5,0; 5,0 - 6,0; 6,0 - 7,0; 7,0 - 8,0; 8,0 - 9,0.

Determinētie procesi ir uzlūkojami kā stohastiko procesu atsevišķi gadījumi, kad
noteiktā laika intervālā novērotās raksturlieluma vērtības praktiski nav izkliedētas.

Statika
Ja raksturlieluma a vērtības laikā nemainās, tad runā par determinēta procesa
stāvokļu nemainību (2.33. att. a)). Ja raksturlieluma a vērtības laikā stohastiski mainās, bet
laikā nemainās raksturlieluma vidējā vērtība 𝑎̅(𝑡), tad runā par stohastiskā procesa vidējā
stāvokļa nemainību (2.33. att. b)). Citiem vārdiem, stohastiski mainīga raksturlieluma laikā
nemainīgā vidējā vērtība 𝑎̅(𝑡) = const ir dotajam stohastiskajam procesam atbilstošā
determinētā procesa a (t) = const, kas īstenojas, ja izzūd laika gaitā novērojamā raksturlieluma a
vērtību izkliede.
a(t)

a(t)

𝑎̅ (t) = const

𝑎̅
a(t) = const
t

t

2.33. att. Procesa stāvokļa nemainība a) determinēts process; b)stohastisks process
Tas, kādu novērojam doto parādību - kā stohastiku vai determinētu procesu - ir
atkarīgs no novēroto stāvokļu raksturlielumu dažādo vērtību a izšķiršanas spējas jeb šo vērtību
noteikšanas precizitātes. Proti, īstenojot raksturlieluma a salīdzinoši zemas precizitātes jeb
izšķiršanas spējas mērījumus, konstatējam stāvokļu determinētu mainību, jo mērskaitļu izkliedi
nenovērojam. Palielinot mērskaitļu noteikšanas precizitāti, determinētība (stāvokļu
viennozīmīgā mainība) atbilstoši pārvēršas stohastikā - mērskaitļi uzrāda izkliedi ap kādu
noteiktu vidējo vērtību.

Gadījumrakstura jeb stohastiskā virzes kustība. Lineārā regresija
Kinētika
Līdzīga sakarība starp determinētu un atbilstoši stohastisku procesu pastāv arī tajos
gadījumos, kad a(t)  const. Proti, determinēta procesa gadījumā laika momentos t iegūtās
raksturlieluma vērtības a(t) praktiski nav izkliedētas un visvienkāršākajā - vienmērīgas mainības
gadījumā veido lineāru funkciju, kuras grafiks ir taisne (2.34. att. a)). Atbilstošā stohastiskā
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procesā raksturlielumu vērtības laika intervālos t uzrāda ievērojamu izkliedi, taču kopumā
vērojama raksturlielumu “mākoņa lineāra virzība”. Šādu stohastisko procesu apraksta tā sauktā
lineārā regresijas funkcija, kas uzrāda attiecīgo statistisko sadalījumu vidējo vērtību lineāru
mainību laikā - “mākoņa viduslīniju” - taisni (2.34. att. b)). Par raksturlieluma a vērtību saistību
ar atbilstošajiem laika momentiem t saka, ka starp attiecīgajiem lielumiem pastāv korelatīvs
sakars jeb korelācija, kas determinētu procesu gadījumā pārvēršas parastā funkcionālā sakarībā.
𝑎̅(t)

a(t)

𝑎̅(t)  const

a(t)  const
t1

t2

t3

t

t

2.34. att. Procesa stāvokļa mainība a) determinēts process; b)stohastisks process
Stohastisko un determinēto parādību kopsaistību raksturo atziņa, ka stohastisko
procesu gadījumā laikā determinēti mainās sadalījuma vidējā vērtība.

PUNKTVEIDA ĶERMEŅU LĪKLĪNIJAS KUSTĪBA
(2 - un 3 - dimensionālās punktveida ķermeņu virzes un svārstību kustības)
Līklīnijas kustības var aplūkot kā telpiski saliktas kustības, kur elementārkustības ir
taisnlīnijas kustības x ass, y ass un z ass virzienos.
ATCERAMIES: ķermeņa B telpisko stāvokli raksturo rādiusvektors rB (rBX, rBY, rBZ) vai rB (rB,
B,  B), kur rBX = xB, rBY = yB, rBZ = zB. TĀDĒJĀDI, zinot rBX(t) = xB(t), rBY(t) = yB(t) un
rBZ(t) = zB(t), kā arī ievērojot sakarību (veco labo Pitagora teorēmu un ne vairāk!!!)
[rB]2 = [rBX]2 + [rBY]2 + [rBZ]2,
kur rB ir rādiusvektora rB modulis, seko
[rB(t)]2 = [rBX (t)]2 + [rBY (t)]2 + [rBZ (t)]2 = [xB (t)]2 + yB(t)]2 + [zB(t)]2
[rB(t)]2 = [rBX (t)]2 + [rBY (t)]2 + [rBZ (t)]2 = [xB (t)]2 + [yB(t)]2 + [zB(t)]2
Y, vienības

Ķermenis B laika momentā t1

rB1(t1)

rB1(t1)

Atskaites ķermenis A

X, vienības

yB1(t1)

rB0(t0)
xB1(t1)
Ķermenis B laika momentā t0
2.35. att. Kustības grafiskais attēlojums
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Pamatjēdzieni:

sākuma stāvoklis telpā un laikā
beigu stāvoklis telpā un laikā
pārvietojums telpā un laikā
pārvietojuma ilgums
pārvietojumā ātrums

rB1(t1) = rB0(t0) + rB1(t1)

rB0(t0)
rB1(t1)
rB1 (t1)
t1
vB1 (t1)

rB1(t1) = rB1(t1) - rB0(t0)

Zinot pārvietojumu rB1 un pārvietojuma ilgumu t1, varam noteikt ķermeņa B
telpiskā stāvokļa izmaiņas jeb pārvietojuma ātrumu vB1(t1) laikposmā t1 (1. soļa ātrumu):
vB1(t1) = rB1/t1
Patstāvīgā darba uzdevumi
1. Auto kritiens bezdibenī

2. Zirga riņķojums senču rijā

KINĒTIKA (cēlonība)
( ķermeņu kustības DINAMIKA un ENERĢIKA)
2.8. tabula. Ķermeņu kustības raksturojumi
Ķermeņu kustības
Faktoloģija
raksturojumi
(kas, kad, kur un kā?)
STATIKA
*
KINĒTIKA
*

Cēlonība
(kāpēc tas, tad, tur tā?)
*
*
*
*
Dinamika
Enerģika

Pamatjēdzieni - spēks, darbs, enerģija
Dinamika - mācība par parādību cēlonību, ķermeņu mijiedarbības aprakstam
izmantojot spēka jēdzienu.
Spēks - cilvēku radīts jēdziens ķermeņu kopsaistības jeb savstarpējas iedarbības
raksturošanai. Ikviena ķermeņa iedarbība uz citiem ķermeņiem, kā arī šīs iedarbības uztvere var
tikt raksturota, izmantojot jēdzienu spēks. Aprakstot ķermeņu savstarpējo iedarbību, saka, ka
ķermeņi viens uz otru iedarbojas ar noteikta lieluma un virziena spēku. Parādības novērojot,
varam teikt, ka ķermeņi spēkojas. Ikviens ķermenis atbilstoši mūsu interesēm var tikt aplūkots
gan kā spēka avots, gan spēka uztvērējs. Atskaites sistēmā kustošais ķermenis parasti tiek
uzlūkots kā spēka uztvērējs.
Enerģika - mācība par parādību cēlonību, ķermeņu mijiedarbības aprakstam
izmantojot enerģijas jēdzienu.
Enerģija - cilvēku radīts jēdziens ķermeņu kopsaistības jeb savstarpējas iedarbības
raksturošanai. Ikviena ķermeņa enerģija raksturo šī ķermeņa spēju iedarboties uz citiem
ķermeņiem, kā arī uztvert citu ķermeņu iedarbību. Aprakstot ķermeņu savstarpējo iedarbību,
saka, ka ķermeņi saņem un atdod enerģiju. Citiem vārdiem, saka, ka ķermeņi īsteno enerģijas
pārnesi no viena ķermeņa uz otru. Ikviens mijiedarbības iesaistītais ķermenis atbilstoši mūsu
interesēm var tikt aplūkots gan kā enerģijas avots, gan enerģijas uztvērējs.
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SPĒKA LAUKS
- t e l p a kā ķermeņu telpisko stāvokļu jeb iespējamo atrašanās vietu kopums, kurā uz šiem
ķermeņiem novērojama kāda cita ķermeņa - spēka avota iedarbība. (Jēdziens s p ē k s raksturo
ķermeņu savstarpējo i e d a r b ī b u ).
Fy, N

F (rB, t)

Y, vienības
Ķermenis B

Fx, N

rB(t)
X, vienības

Atskaites ķermenis A

Spēks F(r, t)
Spēka intensitāte f(r, t)
F=kf
f = F/k,
kur k – proporcionalitātes koeficients

Ķermenis S kā spēka avots

2.36. att. Spēka lauka matemātiskais atveids
ENERĢIJAS LAUKS
– t e l p a kā ķermeņu telpisko stāvokļu jeb iespējamo atrašanās vietu kopums, kurā šie ķermeņi
tiek raksturoti ar noteiktām to enerģijas vērtībām. (Jēdziens e n e r ģ i j a raksturo ķermeņu
s p ē j u īstenot atbilstošu mijiedarbību).
Ikvienā procesā ķermenis savu enerģiju maina – to iegūst vai atdod kādam citam
ķermenim, citam ķermenim ar šo ķermeni vai šim ķermenim ar citu ķermeni veicot darbu A,
kas raksturo dotā mijiedarbības procesa apjomu.
Y, vienības
Ķermenis B

rB(t)

Atskaites ķermenis A

Ķermenis S kā enerģijas avots

X, vienības

Enerģija W(r, t)
Potenciāls (r, t)
W=l
 = W/l,
kur l – proporcionalitātes koeficients

2.37. att. Enerģijas lauka matemātiskais atveids
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GRAVITĀCIJA –
ķermeņu savstarpēja pievilkšanās, ko raksturo Ņūtona formulētais gravitācijas mijiedarbības
likums:

𝐹(𝑟) = 𝐺

Gravitācijas dinamika un enerģika

F(r), N

𝑚1 × 𝑚2
𝑟2

W(r), J
m2

r
G = 6,6710-11 Nm2kg-2

m1
Ķermenis S kā gravitācijas avots

2.38. att. Gravitācijas mijiedarbības apraksts
Punktveida ķermeņu gravitācija ir izotropa - no virziena neatkarīga parādība.
Gravitācijas spēka lauks F(r)

Gravitācijas spēka intensitāte f(r) = F(r)/m2

Gravitācijas enerģijas lauks

Gravitācijas potenciāls (r) = W(r)/m2

𝑊(𝑟) = 𝐺

𝑚1 × 𝑚2
𝑟

Dinamiku un enerģiku saista darba jēdziens
D a r b s - ikviena procesa a p j o m a raksturlielums. Procesam īstenojoties kā noteiktai
cēloņseku sakarības izpausmei, dinamikā saka, ka viens ķermenis kā spēka avots veic darbu ar
otru ķermeni kā spēka uztvērēju. Enerģētikā tam pašam procesam atbilst spēka avota kā enerģijas
avota noteikta enerģijas izmaiņa, šo enerģiju nododot spēka un enerģijas uztvērējam. Procesa
apjoms - tas ir darbs dinamikā un enerģijas izmaiņa enerģētikā.
Punktveida ķermeņa taisnlīnijas kustības dinamika
Ķermeņa determiniskas kustības cēlonības izpētē (konkrētajā - taisnlīnijas kustības
gadījumā), ieviešot spēka jēdzienu, tiek lietoti sekojoši raksturlielumi:
Fx - ķermeņu savstarpējās iedarbības jeb mijiedarbības rakstulielums: spēks raksturojas ar lielumu un virzienu (kā jau vektoriāls lielums arī taisnlīnijas kustībā, jo iedarbība
var būt vērsta gan koordinātu ass, gan tai pretējā virzienā);
t - laika stāvokļa raksturlielums: laika stāvoklis jeb moments;
t - ķermeņu savstarpējās iedarbības jeb spēka darbības ilgums (laika intervāls);
Fx(t) - ķermeņu savstarpējās iedarbības spēks Fx ( nemainīgs) laika intervālā t;
Cēlonības aprakstā visvienkāršākā gadījumā tiek aplūkota pāra mijiedarbība, kad ir
tikai divi pētnieka interešu subjekti (ķermenis  un ķermenis ) un tiek novērota ķermeņa 
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kustība kā ķermeņa  iedarbības sekas. Šajā situācijā runā par izolētu jeb noslēgtu ķermeņu pāri
- fizikālu sistēmu, kas praktiski nav saistīta ar apkārtējo vidi. Tas ir pilnībā pieņemami, ja
ķermeņa  kustību tik tiešām var aplūkot kā tikai ķermeņa  noteiktu kustību, profesionālajā
fiziķu žargonā sakot, ka ķermenis  iedarbojas uz ķermeni  ar spēku F. Citiem vārdiem, pāra
mijiedarbība tiek aplūkota kā nosacīta viena ķermeņa iedarbība uz otru, piemēram, ķermeņa 
iedarbība uz ķermeni , kaut arī tāpat varētu aplūkot ķermeņa  iedarbību uz ķermeni .
Ķermeņu pāra mijiedarbības dinamiku principiāli raksturo 3. Ņūtona likums, saskaņā ar kuru
divu ķermeņu mijiedarbību raksturojošais spēks attiecībā uz abiem ķermeņiem ir vienāds
pēc lieluma, bet pretēji vērsts attiecībā pret katru no tiem atsevišķi. Citiem vārdiem,
atbilstoši sekojošam zīmējumam pāra mijiedarbību raksturojošos iedarbības un pretdarbības
spēkus to vienotībā kopsaista sakarības F > 0, F < 0 attiecīgo spēku projekcijām, kamēr
vektoriāli F=  F.

Fx

Iedarbības avots ķermenis 

Fx > 0
Nosacīta  iedarbība uz 

Fx

Nosacīta  iedarbība uz 
Fx > 0

x, vienības

Iedarbības uztvērējs ķermenis 

Cilvēks – novērotājs, pētnieks

2.39. att. Pāra mijiedarbība (piemēram, gravitācijas mijiedarbība)

Ķermeņa kustības ātruma izmaiņu dinamika

2.40. att. Ķermeņa kustības ātruma izmaiņas
Ķermeņa  kustības izmaiņu kā sekas raksturo kustības ātruma izmaiņa vx .Ķermeņa
 kustības izmaiņu cēlonis - kāda cita ķermeņa  iedarbība, kuru raksturo uz ķermeni 
darbojošais spēks Fx vai no šī ķermeņa  laikposmā t saņemtā enerģija
W= A = Fx  x = W
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Kustības izmaiņa kopumā (laikposmā t) īstenojas kā kustības izmaiņa pa soļiem
(laikposmos ti).

vxi = Fxi  ti/m
(2. Ņūtona likums)
Ja = Fxi = 0, tad vxi = 0
(1. Ņūtona likums)

Fxi - avota iedarbību raksturojošais spēks laikposmā ti
m  vxi = pxi - ķermeņa impulss, m - ķermeņa masa ;
m  vxi = Fxi  ti - ķermeņa impulsa izmaiņa;
Fxi  ti - spēka impulss

Iedarbes avota spēka impulsi kustības izmaiņām
vx, m/s
vxi

vx(t0) = 0

t0

tn
t, s

Fx, N
Fxi

t0

ti

t, s

tn

vxi = Fxi  ti/m
2.41. att. Spēka impulsi un atbilstošāskustības ātruma izmaiņas

Ķermeņa kustības daudzums jeb ķermeņa impulss
Kā nozīmīgs ikviena ķermeņa kustības raksturlielums mehānikā ir arī ķermeņa
kustības daudzums jeb ķermeņa impulss p = mv. Tas ir vektoriāls lielums un ir ļoti noderīgs,
raksturojot ķermeņu sadursmes tipa mijiedarbības virzes kustībā. Šajos gadījumos tiek
konstatēts kopējā ķermeņu kustības daudzuma jeb ķermeņu impulsa kopuma saglabāšanās pirms
un pēc attiecīgās mijiedarbības - ķermeņu kustības daudzuma jeb ķermeņu impulsa saglabāšanās
likums.

p =  mivi

Ķermeņa kustības daudzuma jeb ķermeņu impulsa izmaiņa laika intervālā t raksturo
otrais Ņūtona likums, saskaņā ar kuru ķermeņa kustības daudzuma jeb ķermeņu impulsa
izmaiņa laika intervālā t ir vienāda ar uz šo ķermeni īstenotās iedarbības spēka impulsu.

p = mv = Ft
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Punktveida ķermeņa taisnlīnijas kustības enerģika
Ķermeņa determiniskas kustības cēlonības izpētē (konkrētajā - taisnlīnijas kustības
gadījumā), ieviešot enerģijas jēdzienu, tiek lietoti sekojoši raksturlielumi:
W(t) - ķermeņa iedarbības spējas uz citiem ķermeņiem raksturlielums - ķermeņa
enerģija jeb ķermeņa enerģētiskais stāvoklis laika stāvoklī t;
W(t) - laika intervālā t īstenotās ķermeņa enerģētiskā stāvokļa jeb ķermeņa
enerģijas izmaiņas lielums, kas savukārt raksturo ķermeņu savstarpējās iedarbības jeb
mijiedarbības apjomu - darbu A(t). Procesa apjoms - darbs līdzīgi ķermeņu savstarpējam
attālumam vienmēr uzlūkojams kā pozitīvs lielums.
W(t)

W(t)

W(t0)

W (t) < 0

W(t)

W ( t) > o

W(t)

W(t0)

2.42. att. Iedarbības avota  enerģijas un iedarbības uztvērēja  enerģijas izmaiņas
Enerģētiski pāra mijiedarbību raksturo enerģijas saglabāšanās jeb nezūdamības
likums: mijiedarbības procesā iedarbības jeb enerģijas avota atdotā enerģija ir vienāda ar
iedarbības jeb enerģijas uztvērēja saņemto enerģiju.

W(t) =  W( t)

W( t) + W( t) = 0

Mijiedarbības procesa apjoms - darbs A(t) kopsaista cēloņseku apskata dinamiku un
enerģiku. Proti, darbs A(t) kā laika intervālā t īstenotās ķermeņu savstarpējās iedarbības jeb
mijiedarbības apjoma raksturlielums nozīmē to, ka ķermenis  ir veicis darbu A, laika intervālā
t attiecīgi pārvietojot ķermeni . Spēka avota veiktais darbs vienmēr ir pozitīvs lielums, jo
iedarbības spēka virziens vienmēr sakrīt ar pārvietojuma virzienu.

A = Fx(t)  x(t) > 0
W( t) =  W( t) =  A(t) =  Fx (t)  x(t)

Iedarbības AVOTS

Iedarbības UZTVĒRĒJS
A(t) – darbs – procesa apjoms

W
Ķermenis


Iedarbība

W < 0

Fx(t)

x(t)

Spēka avots
Enerģijas avots

Ķermeņu pāra ārējā vide

W
Ķermenis

W > 0

Cilvēks – novērotājs, pētnieks

2.43. att. Ķermeņu pāra mijiedarbība
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Ķermeņu pāra potenciālā un kinētiskā enerģija
Ikviens ķermenis, kas atrodas kādas iedarbības spēka laukā - tātad kādā noteiktā
telpiskajā stāvoklī, tiek raksturots ar šim stāvoklim atbilstošu enerģiju, kuru sauc par ķermeņa
POTENCIĀLO ENERĢIJU. Savukārt ikviens kustībā atrodošs ķermenis, tātad savu telpisko stāvokli
ar noteiktu ātrumu mainošs ķermenis, savukārt tiek raksturots ar šim ātrumam atbilstošu
enerģiju Wkin= m(vx)2/2, kuru sauc par ķermeņa KINĒTISKO ENERĢIJU.
Pāra mijiedarbībā ķermenis  kā iedarbības avots parasti tiek uzlūkots kā potenciālās
enerģijas avots, bet iedarbības uztvērējķermenis  kā enerģijas uztvērējs raksturojas ar
atbilstošu kinētisko enerģiju, kad attiecīgās iedarbības gaitā mainās šī ķermeņa ātrums - tātad šī
ķermeņa kinētiskā enerģija.

Ķermenis :
mijiedarbību
raksturojošā spēka un
enerģijas avots

IEDARBĪBA
Enerģijas pārnese

Ķermenis :
mijiedarbības
spēka un enerģijas
uztvērējs

2.44. att. Ķermeņu pāra potenciālās un kinētiskās enerģijas kopsaistība
Citiem vārdiem - iedarbības avota un uztvērēja kopējās enerģijas saglabāšanas likums,
izolēta pāra mijiedarbībā īstenojoties enerģijas pārnesei no avota uz uztvērēju, nozīmē neko citu
kā atbilstošu avota potenciālās un uztvērēja kinētiskās enerģiju savstarpēju saistību jeb
pārvēršanos. Kopējā ķermeņu pāra mijiedarbības enerģija, kas sadalās starp pāra kopējo
potenciālo un kinētisko enerģiju, nemainās.

W ( t) =  W ( t) jeb W ( t) + W ( t) = 0
Tādējādi ķermeņa  kustības cēlonība tās enerģiskajā aspektā tiek aplūkota kā šī
ķermeņa kinētiskās enerģijas maiņa, attiecīgi mainoties ķermeņa stāvoklim iedarbības avota
potenciālās enerģijas laukā (tipisks ikdienas piemērs - ķermeņu kustība/krišana Zemes
gravitācijas laukā). Šajā sakarībā saka, ka savstarpēji saskaņoti pretējos virzienos mainās
ķermeņa . potenciālā un ķermeņa  kinētiskā enerģija, šo izmaiņu cēlonim esot šo kermeņu
mijiedarbībai. Enerģiju izmaiņu absolūtās vērtības W vienmēr raksturo atbilstošā
mijiedarbības procesa apjomu, sauktu par darbu A (kas, līdzīgi attālumam starp ķermeņiem,
vienmēr raksturojas ar pozitīvu skaitli).

Wpot (t) = - A( t) =  W kin( t)
Ikviena ķermeņa pāra potenciālā un kinētiskā enerģija pastāv principiālā vienotībā jeb
kopsaistībā - kustībā nosacīti mainoties ķermeņa  potenciālajai enerģijai un ķermeņa 
kinētiskai enerģijai. Vienai enerģijai palielinoties, otra samazinās un otrādi. Abu enerģijas veidu
principiālā saistība ir viegli saprotama, jo ikviena ķermeņa telpiskā izmaiņa īstenojas laikā stāvokļu izmaiņas telpā r(x, y, z) un laikā t ir kopsaistītas. Citiem vārdiem, notiekot
ķermeņa stāvokļa izmaiņai laikā un telpā, ik soli r(t), x(t), y(t), z(t) attiecīgi mainās
šī ķermeņa energētiskais stāvoklis, kuru raksturo tā potenciālā un kinētiskā enerģija.
Ķermeņa kinētiskās un potenciālas enerģijas izmaiņas kopsaista darbs kā dotā procesa
apjoma mērs. Veidojoties saistītu ķermeņu pārim - ķermenim  veicot darbu, ķermeņa 
potenciālā enerģija samazinās, bet ķermeņa  kinētiskā palielinās.
Aplūkojot ķermeņa  kustības 2.soli, kurš ilgst laika intervālu t2, kurā notiek
pārvietojums x2(t2), kurā novērojam ātruma izmaiņu vx2 (t2), jo uz ķermeni ar masu m
darbojas spēks Fx (t2) un kurā tādējādi tiek veikts darbs A(t2), varam iegūt potenciālās un
kinētiskās enerģijas izmaiņu kopsaistību šajā un līdzīgi arī citos kustības soļos. Sakām, ka
ķermenis , iedarbojoties uz ķermeni , veic darbu A.
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W pot (t2) =  A(t2) =  Fx(t2)  x2(t2) =  m (vx2/t2)  x2(t2) =
=  m vx2 (x2/t2) =  m vx (t2)  vx2(t2) =
=  m (vx2  vx1)  {[vx(t1) + vx(t2)]/2} =  (m/2)  [vx(t2)  vx(t1)]  [vx(t1) + vx(t2)] =
=  ( m/2)  [vx(t2)  vx(t1)]  [vx(t2) + vx(t1)] =  (m/2)  {[vx(t2)]2  [vx(t1)]2} =
=  [m [vx(t2)]2/2  m [vx(t1)]2/2] =  [W kin2(t2)  W kin1(t1)] =
=  Wkin(t2)
vx(t) – momentānais ātrums
vx = vx2(t2) – vx1(t1) =
vx – soļu ātrums

= vx(t2) – vx(t1)

vx(t2)
vx2
vx(t1)
vx1
1. solis
t0

t1

2. solis
t1

t2

t2

2.45. att. Diferenču trīsstūri kustības soļa ātruma un momentāno ātrumu kopsaistībai

Taisnlīnijas kustības izpēte: novērojumu datu apstrāde - kustības pilns
raksturojums (faktoloģija un cēlonība)
2.9. tabula. Novērojumu datu apstrāde
FAKTOLOĢIJA

CĒLONĪBA

ti, s

xi, m

ti, s

vxi, m/s

x0
t0
x1
t1
x2
t2
x3
t3
..
..
x i -1
t i -1
xi
ti
..
..
x n-1
t n-1
tn
xn
n stāvokļi

x1
x2
x3
…
x i-1
xi
…
x n-1
x n

t1
t2
t3
…
t i -1
ti
…
t n-1
t n

vx1
vx2
vx3
…
vxi -1
vxi
…
vxn-1
vxn

xi, m

x1 = x1 x0 (1.soļa garums)
t1= t1 t0 (1.soļa ilgums)
vx1  x1 / t1 (1.soļa ātrums)
vx2  x 2 /t2 (2.soļa ātrums)

vxi, m/s

Fxi, N

Ai, J

Wi, J

vx2
vx3
….
vxi-1
vxi
….
vxn-1
vxn
n soļi

Fx2
Fx3
…
Fxi-1
Fxi
…
Fxn-1
Fxn

A2
A3
..
Ai-1
Ai
..
A n-1
An

W2
W3
…
Wi-1
Wi
…
W n-1
W n 

vx2 = vx2  vx1 (ātruma izmaiņa 2. solī)
Fx2 = m  vx2/t2 (spēks 2. solī)
A2 = Fx2  x2 (2. soļa darbs)
W 2 = A2 (enerģijas izmaiņa 2. solī)
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2.10. tabula. Punktveida ķermeņu kustību karte
Punktveida ķermeņu kustību daudzveidība
[karte vispārējai orientācijai]

FAKTOLOĢIJA
r(t)
v(t)

STATIKA

v=0
r(t) = const
x(t) = const
Vienmērīga

vx = const

Virze
Taisnlīnijas
kustība

Atsperes svārsts

Harmoniskas

x(t) = Xsin(ωt + φ)

K INĒTIKA

Svārstības

Dinamika

Enerģika

F=0
Fx = 0

Wpot =
= const

Fx = 0

Wkin =
= const

Fx ≠ 0
Δvx =
= Fx ×Δt/m

Wkin ≠
const

Fx = - cx

ΔWpot =
= - ΔWkin

Centrtieces
spēks

Wkin =
= const

x(t)

vx ≠ const
x(t) ≠ const

Nevienmērīga

CĒLONĪBA
[spēks, darbs, enerģija]

Neharmoniskas

Periodiskas
Neperiodiskas
Stohastiskas

Skalāri
vienmērīga

Kustība pa
riņķa līniju

Virze
Nevienmērīga
Līklīnijas
kustība

Harmoniskas

Diega svārsts

Neharmoniskas

Roboti, kas
īsteno
atkārtojošās
kustības

Svārstības

ΔWpot =
= - ΔWkin

NEPUNKTVEIDA ĶERMEŅU jeb
NOTEIKTAS FORMAS UN IZMĒRU ĶERMEŅU MEHĀNIKA



ķermeņu virze, grieze, deformācija;
ķermeņu kustība gāzveida, šķidrās un cietvielu vidēs

2.11. tabula. Ķermeņu mehānika (ķermeņu kustība ārējā vidē)
ĶERMEŅU
KUSTĪBA

Virzes jeb
translācijas
kustība

Svārstību
kustība jeb
oscilācijas







VIRZE

Griezes jeb
rotācijas
kustība

Ķermeņu
deformācija







SVĀRSTĪBAS

GRIEZE

DEFORMĀCIJA

PUNKTVEIDA ĶERMEŅU
KUSTĪBA

 noteikta jeb determinēta
 nenoteikta jeb stohastiska
NEPUNKTVEIDA ĶERMEŅU
KUSTĪBA

 noteikta jeb determinēta
 nenoteikta jeb stohastiska

Kustību pamatveidi
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ĶERMEŅU MEHĀNIKA
(vielisku ķermeņu kustība ārējā vieliskā vidē cietķermeņu, šķidrumu un gāzu mehānika)
2.12. tabula. Ķermeņu kustība ārējā vidē
Ķermeņu kustība ārējā
vidē
Ciets ķermenis
Šķidrs ķermenis
Gāzveida ķermenis

Gāzveida vidē
(gāzē)




Šķidrā vidē
(šķidrumā)




Cietā vidē
(cietvielā)




Šķidrums, gāze - kustas kā ķermenis (piliens, burbulis) vai arī kā vide (vides pārnese,
ko aplūko vides mehānikā).
Cietvielas - veido cietos ķermeņus, kas kustas kā veselums dažādās ārējās vidēs
(gāzēs, šķidrumos un mijiedarbībā ar citiem cietķermeņiem - gravitācija, sadursmes, spiediens,
berze, … ).
Cietu, šķidru, gāzveida ķermeņu kustība dažādās ārējās vidēs

ĶERMEŅU KUSTĪBA

Gāzes kā vides kustība šķidrumos, citās gāzēs un cietķermeņos.
Šķidruma kā vides kustība gāzēs, citos šķidrumos un cietķermeņos

VIDES PĀRNESE
(Gāzes un šķidrumu vadi)

Makroķermeņu kustību pārveidošana (virzes - rotācijas kustību savstarpēja
pārveidošana : kloķa-klaņa mehānisms) - ĶERMEŅU MEHĀNIKA - viena ķermeņa kustība
kontaktmijiedarbībā ar otru ķermeni;
Makroķermeņu kustību pārvadīšana (zobratu pārvadi, ķēžu un dzensiksnu pārvadi) tā jau ir VIDES MEHĀNIKA - vides ierosu izplatīšanas makrovidē. Vides mehānika - tā ir
daudzķermeņu mehānika.

MAKROPASAULES MEHĀNIKA

1. ĶERMEŅU MEHĀNIKA
(ķermeņu kustība ārējā vidē)

2. VIDES MEHĀNIKA
(vides ierosas, vides un
vides ierosu pārnese)

2.1. Ķermeņu vides iekšējā kustība
2.2. Vides kustība caur ķermeņa virsmu
2.3. Vides ierosu kustība caur ķerm.virsmu

2.46. att. Vides mehānika līdztekus ķermeņu mehānikai
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2.13. tabula. Vides mehānikas struktūra
VIDES MEHĀNIKA
(stohastiskā, determiniskā,
diskrētā, nepārtrauktā)
Vides mehānika
(Vides kustība)
Vides ierosu mehānika
(Vides kustības kustība)

Ķermeņa
iekšējās vides
kustība ķermenī

Kustība caur
ķermeņa
virsmu – vides
pārnese





Vides ierosu kustība
caur ķermeņa
virsmu –
siltuma,skaņas
izplatīšanās





IEVADS: ķermeņi un vides
VIDES CILVĒKA PASAULES APZIŅĀ
Izvirzot, apspriežot un pieņemot mūsu centrālo pamatatziņu - pasaule ir mainīgu
ķermeņu kopums, kurā cilvēks ir viens no šiem mainīgajiem ķermeņiem, mēs jau bez īpaša
paskaidrojuma lietojām arī vārdu VIDE. Proti, mēs raksturojām cilvēku pasaulē kā cilvēku viņa
dzīvesvidē - cilvēkvidē, dabasvidē un tehnovidē.
Cilvēkvide

Tehnovide

Dabas vide

2.47. att. Cilvēka dzīvesvide
Kādā gan nozīmē šeit esam lietojuši vārdu VIDE? Šo vārdu lietojām, lai apzīmētu visu
to pasaules mainīgo ķermeņu kopumu, kas atrodas ārpus konkrētā cilvēka. Vēl vairāk - mēs jau
sagrupējām visus šos ķermeņus kā ikviena cilvēka dzīvesvides ķermeņus trīs atsevišķās vidēs:
cilvēkvidē, dabasvidē un tehnovidē. Šajā sakarā, vai atceraties arī vēl otru mūsu jau pieņemto
pamatatziņu - cilvēks izzin pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot? Kā
cilvēkvidi, tā dabasvidi un tehnovidi mēs varam tālāk dalīt vēl sīkākās daļās, kas visas
kopsaistībā sastāda mūsu kopējo dzīvesvidi tās vienotā veselumā. Vai tas nav tik vienkārši un
skaidri?
Ar šo īso atskatu jau pārrunātajā pietiek, lai mēs tagad noskaidrotu vārda un termina
VIDE vispārīgo jēgu. Vispārīgā gadījumā jeb, citiem vārdiem, visiem dzīves gadījumiem ir
derīgs šāds vārda un termina VIDE jēdzieniskā satura jeb jēgas atsegums.
IKVIENA VIDE IR NOTEIKTU ĶERMEŅU KOPUMS
Īstenojot sevi pasaulē, tas ir, dzīvojot pasaulē, cilvēks vienmēr un visur izdala to vai
citu dotajā brīdī un vietā sev interesējošu ķermeni. Pārējie ķermeņi, kas atrodas interesējošā
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ķermeņa apkārtnē jeb ārpus šī ķermeņa, veido interesējošā ķermeņa ĀRĒJO VIDI. Savukārt tie
ķermeņi, kas sastāda interesējošo ķermeni un atrodas tā iekšienē, veido interesējošā ķermeņa
IEKŠĒJO VIDI. Īsi sakot, VIDES kā noteiktu ķermeņu kopumi veido ikviena cilvēku interesējošā
ķermeņa apkārtni un iekšieni.
Kā redzams, jēdziens VIDE tik tiešām ir viens no pirmajiem un būtiskākajiem
jēdzieniem, ar kuru sastopamies pasaules izziņā: IKVIENS PASAULES MAINĪGAIS ĶERMENIS
IR NOTEIKTS AR SAVU IEKŠĒJO UN ĀRĒJO VIDI. Ikvienu ķermeni cilvēks uztver kā attiecīgai
videi piederošu ķermeni un tajā pat laikā arī kā kādas citas - šī ķermeņa noteiktas iekšējas vides
veidojumu.

Cilvēku interesējošais ķermenis A

B
c

a
C

b
D
D
2.48. att. Ķermeņu iekšējā un ārējā vide

B, C, D - cilvēku interesējošā ķermeņa ĀRĒJO VIDI veidojošie ķermeņi.
a, b, c - cilvēku interesējošā ķermeņa IEKŠĒJO VIDI veidojošie ķermeņi.
VIDES VEIDO ĶERMEŅUS, ĶERMEŅI PASTĀV VIDĒS
Turpinot būtiski kopsaistīto ķermeņu un vides jēdzienu, vārdu, terminu skaidrošanu,
loģiski nonākam pie viena no galvenajiem ķermeņu un vides raksturojumiem - vides un
ķermeņa SASTĀVA jēdziena. Īsi sakot, ikviens ķermenis un vide vispirms raksturojas ar to
sastāvu.
IKVIENAS VIDES UN ĶERMEŅA SASTĀVS IR TO VEIDOJOŠO
ĶERMEŅU UZSKAITĪJUMS
Ķermeņu iekšējās vides SASTĀVS reizē uzdod arī šo ķermeņu sastāvu. Jēdziens par
ķermeņa un tam atbilstošās iekšējās un/vai ārējās vides sastāvu daudzos gadījumos ikdienā ir
ļoti uzskatāms, bet jāņem vērā, ka šis šķietami vienkāršais fizikas (un ne tikai fizikas)
pamatjēdziens ir ļoti vispārīgs un attiecas arī uz cilvēkiem tieši netveramiem ķermeņiem un
vidēm. Lai runā daži piemēri:
MEŽS kā vide un arī kā ķermenis pamatā sastāv no kokiem. ŪDENS kā vide pamatā
sastāv no ūdens molekulām. GAISS kā vide pamatā sastāv no slāpekļa un skābekļa molekulām.
GAISMA kā vide sastāv no elektromagnētiskā starojuma daļiņām (fotoniem). ATOMKODOLU
iekšējo vidi veido daļiņas, kuras sauc par nukloniem. NEITRONU STAROJUMS kā vide sastāv
no daļiņām, kuras sauc par neitroniem. SAULES SISTĒMA kā ķermenis ir mūsu Galaktiku
veidojošās vides sastāvdaļa, SAULES SISTĒMAS kā ķermeņa iekšējo vidi pamatā veido Saule un
tās planētas ar saviem pavadoņiem.
Ķermeņu un vides jēdzienu kopsaistības apskatā uzmanību pelna arī šo jēdzienu
būtiska atšķirība. Ikviens ķermenis raksturojas ar vairāk vai mazāk izteiktām robežām robežvirsmu un atbilstošu formu, kamēr vides parasti tiek aplūkotas kā neierobežoti, ārēji
nenoformēti ķermeņu kopumi.
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ĶERMEŅI IR ĀRĒJI NOFORMĒTAS VIDES
Šajā sakarībā ievērosim, ka ikviena ķermeņa iekšējā vide kā vide tiek aplūkota kā
neierobežota, bet kā konkrēta ķermeņa iekšējā vide tā ir ārēji noformēta, ierobežota.
Nākamais vides un ķermeņu raksturojums saistās ar diskrētas un nepārtrauktas vides
jēdzieniem. Ja vidi aplūko kā sastāvošu no atsevišķiem ķermeņiem, tad runā par DISKRĒTU
VIDI. Ja vides atsevišķās sastāvdaļas neuzrādām (nespējam vai negribam to darīt), tad runā par
NEPĀRTRAUKTU VIDI. Kā diskrētas un/vai nepārtrauktas vides var tikt uzlūkotas gan
interesējošā ķermeņa iekšējā, gan ārējā vide.
2.14. tabula. Ķermeņa vide
Ķermeņa VIDE
Diskrēta
Nepārtraukta

Ārējā
*
*

Iekšējā
*
*

Ievērosim, ka vides sastāva jēdziens ir spēkā neatkarīgi no tā, vai vidi aplūko kā
diskrētu vai nepārtrauktu vidi. Vienīgais izņēmums ir elementārķermeņi, kuru iekšējā vide tiek
uzlūkota kā nezināma sastāva nepārtraukta vide. Patiesi elementārķermeņi fizikā šodien ir
mikropasaules elementārdaļiņas, kamēr visi pārējie ķermeņi var tikt aplūkoti kā
elementārķermeņi tikai nosacīti. Tikpat nosacīts visos citos gadījumos ir arī konkrētas vides kā
diskrētas vai nepārtrauktas vides apskats. Piemēram, meža vide no attāluma raugoties var tikt
uzlūkota kā nepārtraukta vide, kamēr tuvumā tā tverama kā diskrēta vide. Līdzīgi arī gaiss,
ūdens , starojumi vairumā ikdienas situāciju tiek uzlūkoti kā nepārtrauktas vides, bet ir labi
zināmas arī situācijas, kad jāņem vērā atbilstošās vides diskrētais raksturs. Šo un vēl citu fizikā
(un ne tikai fizikā) sastopamo NOSACĪTĪBU kā zinātniskās domāšanas būtisku paņēmienu
IZPRATNE un PRASMĪGA LIETOŠANA ir ļoti svarīga, bet, diemžēl, šobrīd visai nekopta joma
fizikas izglītībā. Līdzīgi jākomentē arī pašu diskrētas vides un nepārtrauktas vides jēdzienu
lietojumi - līdzšinējā skolas fizikā tādu nemaz nav!
Runājot par dažādiem ķermeņiem un vidēm, ir ļoti būtiski apzināties arī izvēlētā
ķermeņa un atbilstošās vides apskata nosacītību: ikviens ķermenis atbilstoši mūsu cilvēciskajām
interesēm var tikt uzlūkots gan kā noteiktas vides veidojums, gan kā citu vidi veidojošs
ķermenis, gan līdztekus abos skatījumos. Citiem vārdiem, PASTĀV DAŽĀDI ĶERMEŅU UN
VIDES IESPĒJAMIE APSKATA LĪMEŅI. Pirmkārt, ikviena ķermeņa sastāvdaļas var tikt secīgi
aplūkotas kā šī ķermeņa daļas, daļu daļas, daļu daļu daļas utt. līdz dotā ķermeņa elementārdaļām
(ķermeņiem, kuru iekšējo vidi veidojošos ķermeņus jeb sastāvu vairs negribam vai nespējam
aplūkot). Otrkārt, ikviens ķermenis var tikt secīgi uzlūkots kā cita ķermeņa daļa, daļas daļa,
daļas daļas daļa utt. Tā, piemēram, cilvēka organisms tiek aplūkots kā atbilstošu orgānu
kopums, katrs orgāns veidojas no atbilstošajiem audiem, kurus savukārt veido noteiktas šūnas.
Šūnu sarežģītais sastāvs šodien jau ir visai sekmīgi apzināts atomu un molekulu līmenī
(biofizika un molekulārā bioloģija).

A
A līmenis

a

b

a, b līmenis

2.49. att. Ķermeņu un vides apskata līmeņi

 


 

Elementārlīmenis , , …
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VIENI ĶERMEŅI UN VIDES VEIDO CITUS ĶERMEŅUS UN VIDES
Ķermeņi a, b ir ķermeņa A daļas, bet ķermeņi ,, , ir ķermeņu a, b daļas un
ķermeņa A daļu daļas. Ķermeņi veido ķermeņus un šeit nu esam nonākuši pie izcili svarīgas
atziņas, kas apskaidro cilvēka pasaules uztveres sakārtojumu mūsu apziņā. Šajā sakarā runā par
pasaules jeb tās mainīgo ķermeņu un atbilstošās vides sastāva HIERARHIJU jeb daudzlīmenību.
Šāda spēja skatīties uz pasauli, pēc vajadzības attiecīgi mainot uzmanības koncentrāciju uz
dažāda līmeņa ķermeņiem un vidēm, jau ir attīstīta prāta pazīme un šādas attīstības pakāpes
sasniegšana un nostiprināšana ir mūsdienu izglītības viens no galvenajiem uzdevumiem.
Ķermeņu lielā daudzveidība pasaulē nosaka atbilstoši ļoti daudzveidīgas vides, no
kurām trīs ir FIZIKAS interešu lokā: 1) cilvēka ikdienas vides jeb makrovides; 2) mikropasaules
vides jeb mikrovides; 3) megapasaules jeb kosmiskās vides.



MEGAlīmenis

KOSMOSA fizika

MIKROfizika

MAKROlīmenis



MIKROlīmenis

MAKROfizika
2.50. att. Fizikā aplūkojamās vides

1. MAKROPASAULES vides
Vistiešāk ar cilvēku dzīvi ir saistītas mūsu ikdienas apkārtnē sastopamo ķermeņu
veidotās vides, sauktas par makrovidēm. Tās ir vides, kurās cilvēks ieiet kā viens no attiecīgo
vidi veidojošajiem ķermeņiem. Piemēram, cilvēks pilsētā, cilvēks ģimenē, cilvēks mežā, cilvēks
lidmašīnā, cilvēks uz kuģa jūrā utt. - apkopojoši sakot, CILVĒKS MAKROLĪMEŅA VIDĒ. Visās
šajās vidēs mēs novērojam visdažādākās fizikālās parādības, kuru IZPRATNE un PRASME
IZMANTOT savu vajadzību apmierināšanai ir vitāli svarīga ikviena cilvēka dzīvē. Šīs parādības
ir makropasaules fizikas uzmanības lokā un to izpēte un lietojumi sastāda cilvēces ikdienas
dzīves pieredzes fundamentālu daļu. Makropasaules ķermeņu īpašbu izpratnei tiek izmantotas
atziņas par šo ķermeņu uzbūvi – tos veidojošo iekšējo vidi. Īpaši nozīmīga ķermeņu kā vieliskas
vides veidojumu īpašību izpratnei bija vielu mikrovides izpētes attīstība.
VIELA IR VIDE, KURU VEIDO NOTEIKTI ATOMI UN/VAI MOLEKULAS
Visi mūsu ikdienas jeb makrolīmeņa ķermeņi ir vieliski veidojumi, to iekšējā vide ir tā
vai cita viela. Atkarībā no konkrētajiem apstākļiem, šīs mikrovides - vielas ir sastopamas gāzes,
šķidrā vai cietā agregātstāvoklī un veido atbilstošos gāzveida, šķidros un cietos makroķermeņus
- tos, kas mums visapkārt. Makroķermeņi - attiecīgi noformētas vielas.
Atbilstoši mikropasaules ķermeņu uzbūves hierarhijai pastāv uzskati par atomus,
atomu kodolus un citas mikrodaļiņas veidojošām iekšējām vidēm. Šīs vides daļiņas savukārt
sastādas no attiecīgo dziļāko hierarhijas līmeņu daļiņām. Pastāv noteikti priekšstati par šobrīd
zināmām elementārdaļiņām, kuru iekšējo vidi atzīstam principā, bet neko vairāk par to pašlaik
nezinam.
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2. MIKROPASAULES un MEGAPASAULES vides
Otrās grupas vides jeb mikropasaules vides, veido visdažādākie mikropasaules
ķermeņi. Šos ķermeņus parasti sauc par mikrodaļiņām jeb vienkārši daļiņām, jo tās saskaņā ar
pasaules ķermeņu sastāva hierarhiju veido ikdienas jeb makroķermeņu iekšējās vides.
Mikropasaules ķermeņus un vides cilvēks uztver netieši, tikai ar īpašu ierīču un atbilstošu prāta
konstrukciju starpniecību. Mikrodaļiņu atklāšanai, izpētei un izmantošanai cilvēku interesēs ir
sava vēsture, kas liecina par ārkārtīgi strauju progresu tieši 20.gs., lai arī pamatidejas par
ikdienas ķermeņus veidojošām daļiņām - atomiem ir izteiktas jau senajā Grieķijā. Priekšstati par
makroķermeņus veidojošām mikropasaules daļiņām - atomiem un molekulām eksperimentāli
tika pamatoti un galīgi nostiprinājās 17.-19.gs., līdz 19.gs. beigās tika atklātas mikrodaļiņas,
sauktas par elektroniem. Pēc tam, jau 20.gs, sekoja unikālas mikrodaļiņas - fotona kā
elektromagnētiskā starojuma daļiņas noskaidrošana, atomu kodolu atklāšana, strauja
kodolfizikas, kosmiskā starojuma un elementārdaļiņu fizikas attīstība. Mūsu ikdienā ienāca līdz
šim pasaulē nebijuši, cilvēku mākslīgi radīti makroķermeņi - elektroniskās ierīces (t.sk. datori),
optoelektroniskās ierīces (t.sk. lāzeri), kodolreaktori u.c. mūsdienu tehnovides ķermeņi.
Atomus un kodolus veidojošās, kā arī citas mikropasaules dziļāko līmeņu daļiņas, līdz
pat elementārdaļiņām ieskaitot, var veidot virzītas attiecīgo daļiņu plūsmas, kuras sauc par
starojumiem. Citiem vārdiem, starojumi, kuri pārnes ķermeņu (starojuma avota un starojuma
uztvērēja) mijiedarbību, var tikt uzlūkoti kā atbilstošās mikrovides daļiņu pārneses process.
Trešās grupas vides jeb megapasaules vides ir kosmosa ķermeņu veidotās vides.
Tipiski kosmosa ķermeņi ir Saules sistēma, galaktikas, metagalaktikas. Daudzi no kosmosa
ķermeņiem ir vieliski makroveidojumi, bet pastāv arī no citām mikrovidēm veidoti ķermeņi.
Kosmosā ļoti būtiski ir arī tajā sastopamie, visdažādāko mikrodaļiņu veidotie starojumi. Arī šai
attiecīgo pasaules ķermeņu un vides izpētes jomai, līdzīgi kā mikropasaules gadījumā, ir sena
priekšvēsture, kas saistīta ar dažādo debess ķermeņu novērojumiem. Daļas kosmosa ķermeņu
tieša redzamība padara kosmosu par ļoti pievilcīgu cilvēka interešu objektu, lai gan savā
praktiskajā atdevē mikropasaules izpēte tomēr ir devusi cilvēcei daudz vairāk. Tomēr tā vai
citādi, bet atkal tieši 20.gs. ir raksturīgs ar ļoti ievērojamu progresu gan tuvā, gan tālākā
kosmosa pētniecībā. Cilvēka pacelšanās kosmosā un Mēness apmeklējums, ar kosmosa zondēm
iegūtā informācija par Saules sistēmas planētām un kosmosa vidi - starojumiem ir ļoti nozīmīgs
cilvēka prāta sasniegums šajā pasaules izpētes jomā.
Atbilstoši aplūkotajām galvenajām materiālās pasaules fizikālās vides grupām, fizikā
ietvertā cilvēces dzīves pieredze (gan tās papildināšana, gan izmantošana, gan nodošana
nākamajām paaudzēm) var tikt un tiek dalīta trīs fizikas pamatvirzienos: kosmosa fizika jeb
MEGAPASAULES FIZIKA, ikdienas ķermeņu un vides fizika jeb MAKROPASAULES FIZIKA, kā
arī MIKROPASAULES FIZIKA. Visi šie fizikas pamatvirzieni ir organiskā kopsaistībā un
apliecina pasaules zinātniskā skatījuma un redzējuma vienotību, kuras apzināšanās šobrīd,
diemžēl, visai izteikti vājinās. Mūsdienu fizikas izglītības attīstības viens no galvenajiem
uzdevumiem ir to novērst – APZINĀT MATERIĀLĀS JEB SAJŪTAMĀS PASAULES
VIENOTĪBU, raksturojot dažādas fizikālās parādības to kopsaistībā.

3. ĶERMEŅU ĪPAŠĪBU IZCELSME
KĀPĒC cilvēks vispār izzina ķermeņus un vides? Atbilde skan: visupirms jau
tāpēc, ka mēs paši rodamies, pastāvam un izzūdam kā ķermeņi starp citiem ķermeņiem, mūs
pašus veido noteikti ķermeņi un visa mūsu dzīve ir šo ārējo un iekšējo ķermeņu kopumu
noteikta. Bez tam APZINĀTA PRASME DZĪVOT pasaulē prasa ne tikai sevis apzināšanos, bet arī
daudzu citu pasaules mainīgo ķermeņu pazīšanu un atbilstošu izmantošanu savu cilvēcisko
interešu un vajadzību apmierināšanai. Parasti sakām: CILVĒKU INTERESĒ ĶERMEŅU
ĪPAŠĪBAS - konkrētas ar dotajiem ķermeņiem saistītās parādības, LAI TĀS IZMANTOTU SAVĀ
LABĀ, savu dzīves vajadzību apmierināšanai..
Šajā sakarā loģiski rodas otrais jautājums: kas nosaka cilvēkus interesējošās
ķermeņu īpašības ? Cilvēces pieredzē sakņota un mūsdienu priekšstatiem atbilstoša atbilde
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skan: IKVIENA ĶERMEŅA ĪPAŠĪBAS NOSAKA ŠĪ ĶERMEŅA IEKŠĒJĀS un ĀRĒJĀS VIDES
KOPSAISTĪBA. Citiem vārdiem,
IKVIENA ĶERMEŅA ĪPAŠĪBAS NOSAKA ŠĪ ĶERMEŅA SASTĀVS UN ĀRĒJIE
EKSISTENCES APSTĀKĻI PAGĀTNĒ UN TAGADNĒ
Līdz ar šo atziņu esam atseguši vispārīgo priekšrakstu jeb algoritmu ne tikai esošo
ķermeņu īpašību izskaidrojumam, bet arī šo īpašību mērķtiecīgai maiņai un arī pavisam jaunu
ķermeņu ar mums nepieciešamām īpašībām radīšanai. Pārliecinieties par to paši, atbilstoši šai
atziņai paanalizējot ķīmiskās reakcijas starp vieliskajiem ķermeņiem, tehnoloģisko operāciju
kopas mašīnbūvē vai celtniecībā, politekonomiskās norises vēlamo sabiedrības īpašību
veidošanā un daudzas citas mērķtiecīgās cilvēkdarbības. Tā ir ļoti varena atziņa, kas vairāk vai
mazāk apzināti ir vadījusi cilvēci visā tās attīstības gaitā, tās detalizācija ļoti daudzos gadījumos
ir bijusi , ir un būs komercnoslēpums, tā ir visa veida pasaules ķermeņu apzinātas mainības
pamatā. Tā ir pasaules zinātniskās IZZIŅAS IZAUKLĒTA ATZIŅA RĪCĪBAI, par kuras īstenošanu
cilvēkiem vienmēr un visur ir jāuzņemas arī pilnīgi noteikta atbildība.
Tā mūsdienu cilvēki zinātniski izprot gan cilvēku, gan mašīnu, gan visu citu pasaules
ķermeņu īpašības un atbilstoši izmanto šo izpratni savā dzīvē. Tādēļ tik fundamentāla nozīme ir
VIDES jēdzienam pasaules zinātniskajā/racionālajā izziņā.
Noslēdzot šo divu, atkal ļoti pamatīgo jautājumu īso apskatu, noskaidrosim arī nupat
(pirmoreiz mūsu izklāstā) izmantoto vārdu “parādība” un “īpašība” nozīmi, kas ļoti svarīgi šo
vārdu izpratnei turpmākajos lietojumos.
IKVIENA MŪSU NOVĒROTĀ PARĀDĪBA IR KONKRĒTS MAINĪGS ĶERMENIS
CILVĒKUS ĪPAŠI INTERESĒJOŠOS NOVĒROTO PARĀDĪBU
RAKSTUROJUMUS SAUCAM PAR ATTIECĪGO ĶERMEŅU ĪPAŠĪBĀM
Visbeidzot, sakarā ar jautājumu par pasaules ķermeņu īpašību izcelsmi, lai atkal
atceramies vienu no visbūtiskākajām mūsu apskata galvenajām pamatatziņām
:
VISA CĒLONIS IR VISA KOPSAISTĪBA
Visu pasaules ķermeņu un to mainību cēlonis ir visu šo ķermeņu un to mainību
kopsaistība. Ķermeņi rodas un izzūd, savstarpēji pārvēršoties, to īpašības nosaka iekšējās un
ārējās vides ķermeņi – to mijiedarbība. Pasaule mūsdienu zinātnes skatījumā un redzējumā
īstenojas pašattīstībā, to veidojošo ķermeņu izmaiņās un pārmaiņās. Apzināties savu vietu
“zem Saules” - Visumā jeb pasaulē, tāds ir mūsu kā homo sapiens pārstāvju apzinīgās dzīves
galvenais uzdevums. Šajā sakarā ļoti svarīgi ir atzīmēt, ka, konsekventi izturot mūsu izklāsta
loģisko domu gaitu, pasaules kā veselā rašanās problēma principā iziet ārpus tradicionālās
zinātnes robežām. Proti, mums nav novērojumu datu par ārpasauli, jo jebkurš mūsu izziņas gaitā
īstenotais pasaules paplašinājums un/vai padziļinājums pievieno KAUT KO NO NEKĀ
(iepriekš nezināmā) līdz šim apzinātajai pasaulei. Tādējādi īstenojas mūsu veiktās pasaules
izziņas neierobežotība jeb bezgalība, mums vienmēr paliekot pasaules kā veselā iekšējā vidē, lai
arī atrodoties nemitīgā izziņas saskarsmē ar to robežojošo ārējo vidi un laiku pa laikam attiecīgi
paplašinot mūsu pasaules apziņas robežas. Pasaule ir Visuma apzinātā daļa.

4. ĶERMEŅI UN VIDES FIZIKĀ UN NE TIKAI FIZIKĀ
Viss mūsu līdz šim paveiktais, kā jau tam pieklājas būt FIZIKĀ, ir saistībā ar reālās
pasaules zinātnisko atspoguļojumu mūsu apziņā. Kā prāta darbības produkts, tas nodrošina
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mūsu iecerēto reālo rīcību izdošanos, mūsu reālo dzīvi reālajā pasaulē. Par reālu jeb īstu sauc
visu, ko cilvēki tieši vai netieši (ar īpašu ierīču un loģisku secinājumu palīdzību) novēro:
saredz, sadzird, satausta.
Tomēr mūsu paveiktais skar ne tikai reālās pasaules zinātnisko atspoguļojumu.
Līdztekus mūsu apziņā radušamies jēdzieniem, tos apzīmējošiem vārdiem, terminiem, tajā mīt
arī daudz un dažādi emocionāli tēli un to veidotais reālās pasaules mākslinieciskais
atspoguļojums. REĀLĀ jeb MATERIĀLĀ jeb SAJŪTAMĀ PASAULE ATVEIDOJAS MŪSU
APZIŅĀ: CILVĒKA GARĪGĀS DARBĪBAS REZULTĀTĀ VIŅA APZIŅĀ VEIDOJAS REĀLĀS
PASAULES JĒDZIENISKAIS (zinātniskais, modeliskais) un TĒLAINAIS (mākslinieciskais,
mītiskais) ATVEIDS. Viss tikko pārrunātais par ķermeņiem un vidēm pasaules zinātniskajā

skatījumā principā ir attiecināms arī uz pasaules māksliniecisko atspoguļojumu. Šajā gadījumā
varam runāt par daudzām un dažādām mākslinieciskajām vidēm, to veidotiem tēliem, to sastāvu
un hierarhiju. Re kā - no fizikas nonākam pie lirikas! Abos gadījumos vienojošais ir cilvēku
psihē īstenotais universālais jēdzienu un tēlu skatījums un redzējums, kad interesējošo veselo
aplūko attiecīgajā vidē un atbilstošās daļas - šajā veselajā. Tā īstenojas sistēmiskā jeb sakārtotā
domāšana.
Kārtējā zinātnes un mākslas satikšanās fizikas stundās mūs, liekas, vairs nepārsteidz.
Jau mūsu pirmajās tikšanās reizēs pārliecinājāmies, ka mācoties fiziku, apgūstam ne tikai fiziku.
Šajā sakarā ir īstais brīdis, lai noskaidrotu vēl vienu ļoti būtisku jautājumu. Proti, uzmanīgs
lasītājs jau ir pamanījis, ka tikko kā mūsu izklāstā ir ienācis kārtējais jaunvārds “reāls” (jeb
“īsts”), kā arī vārdkopas “reālā pasaule”, “reālā dzīve”. Ja jau runājam par reālo pasauli, tad ko
gan saprotam ar vārdiem “nereāls”, “nereālā pasaule”? Vai ir arī nereāli ķermeņi un nereālas
vides? Ko šajā kontekstā nozīmē vārdiņš “ir”?
Par nereālu jeb neīstu sauc visu to, ko cilvēki tieši vai netieši (ar īpašu ierīču un
loģisku secinājumu palīdzību) nenovēro. Tas ir viss, ko tieši vai netieši nevaram saredzēt,
sadzirdēt, sataustīt. Nereālais veidojas mūsu apziņā uz reālā pamata, apziņai fiksējot
novērojamos pasaules mainīgos ķermeņus un pēc tam izveidojot tādus priekšstatus, jēdzienus,
tēlus un to kombinācijas, kurām neatbilst mūsu dzīvē novērojamie ķermeņi un to mainības. Pats
galvenais: nereālajā pasaulē sakņota rīcība parasti nedod gaidītos rezultātus, tās sekas var būt
pat bīstamas kā atsevišķam indivīdam, tā sabiedrībai kopumā. Tajā pat laikā nereālais ir būtisks
mūsu psihes jeb gara darbības elements, tam ir izcila loma cilvēka zinātniskajā un
mākslinieciskajā jaunradē. Citiem vārdiem, reālais un nereālais mūsu apziņā pastāv vienotībā kā
veselā divas kopsaistītas daļas. Svarīgi ir apzināties šīs daļas, nejaukt tās un izprast to atšķirīgo
lomu cilvēku garīgajā un materiālajā dzīvē. Der ielāgot, ka bīstami ir ne jau paši sapņi vai
fantāzijas kā nerealitātes konkrētas izpausmes, bet gan to atrautība no realitātes.
2.15. tabula. Pasaule mūsu apziņā
PASAULE mūsu apziņā
Reālā jeb novērojamā pasaule (jēdzieni, tēli)
Nereālā jeb iedomātā pasaule (jēdzieni, tēli)

Ķermeņi
*
*

Vides
*
*

Fizika ir cilvēku reālās dzīves pieredze reālai dzīvei, kuras attīstībā izcila loma
vienmēr un visur ir bijusi zinātniskajai fantastikai, sākotnēji “trakām” idejām.

5. ĶERMEŅU UN VIDES TELPISKUMS, TELPA
Izcili nozīmīga ikvienas vides un ķermeņa parādība ir to TELPISKUMS, sakarā ar ko
fizikā (un ne tikai fizikā) ienāk tās pamatjēdziens TELPA un arī citi ar to saistītie jēdzieni.
Ikviens mūs interesējošais ķermenis savā atbilstošajā ārējā vidē kā ķermenis starp
citiem ķermeņiem ieņem noteiktu vietu - STĀVOKLI. Šajā sakarībā atbilstošo vidi veidojošie
ķermeņi kopumā vienmēr raksturojas ar noteiktu šo ķermeņu savstarpējo novietojumu. Šo
parādību tad arī saistām ar jēdzienu par attiecīgās vides telpiskumu. Proti, ikvienas vides vai
ķermeņa telpiskums nozīmē noteiktu to veidojošo ķermeņu savstarpējo novietojumu. Vidi
veidojošo ķermeņu savstarpējo novietojumu raksturojošos stāvokļus (to iespējamās atrašanās
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vietas) saucam par telpiskajiem stāvokļiem un šajā sakarā dzimst fundamentāls jēdziens
TELPA.
TELPA IR VIDI vai ĶERMENI VEIDOJOŠO ĶERMEŅU IESPĒJAMO
ATRAŠANĀS VIETU jeb TELPISKO STĀVOKĻU KOPUMS
Par ķermeņu atrašanos telpiskajos stāvokļos saka, ka ĶERMEŅI PASTĀV TELPĀ.
Šajā sakarā nekad neaizmirsīsim, ka daudzi ķermeņi mums doti tiešā uztverē, bet telpa vienmēr
ir tikai abstrakts jēdziens ķermeņu savstarpējā novietojuma aprakstam. Citiem vārdiem, ķermeņi
vienmēr ir tieši vai netieši uztverami un šajā nozīmē konkrēti, kamēr telpa vienmēr ir abstrakta.
TELPAS jēdziena lietošanā ļoti svarīga ir atziņa par telpas kā ķermeņu telpisko
stāvokļu kopuma aizpildījumu - vai šajos stāvokļos ķermeņi atrodas vai neatrodas. Šajā sakarā
runā par pilnu jeb aizpildītu telpu, tukšu jeb neaizpildītu (brīvu) telpu un daļēji aizpildītu telpu.
Šajā sakarā varam minēt tādas fizikālas parādības kā kristālu defekti, difūzija un citus ar vides
telpiskumu saistītos efektus, kuru izpratnē šiem jēdzieniem ir pirmšķirīga loma.
TELPAS jēdzienam kalpojot ķermeņu savstarpējā novietojuma jeb telpiskuma
parādības apskatam, pašas TELPAS raksturošanai lieto tās telpisko stāvokļu skaitu, kā arī to
veidoto telpisko struktūru - šo stāvokļu (ne vides ķermeņu!) savstarpējo izvietojumu. Konkrētas
vides aprakstam tiek lietots jēdziens - VIDES STRUKTŪRA jeb UZBŪVE, kas līdztekus vides
sastāvam ietver arī vides sastāvdaļu savstarpējo novietojumu. Proti, ikvienas vides struktūru
uzdod kā atbilstošo telpisko struktūru un tās aizpildījumu:

VIDES
STRUKTŪRA

=

VIDES
TELPISKĀ
STRUKTŪRA

=

VIDES
STRUKTŪRA
(konkrēta)

+

VIDI
VEIDOJOŠIE
ĶERMEŅI

+

TELPISKĀ
STRUKTŪRA
(abstrakta)

VIDES ĶERMEŅI (konkrēti)

2.51. att. Vides struktūra
Šajā sakarā VĒLREIZ atgādinājums - nejauksim konkrētu ķermeņu veidotās konkrētās
vides struktūras (ķermeņu atrašanās vietas) ar abstrakto telpisko stāvokļu veidotajām
abstraktajām telpiskajām struktūrām (ķermeņu iespējamām atrašanās vietām).Ļoti svarīgi ir
norādīt, ka praksē, veidojot dažādas konkrētas vides struktūras, ļoti bieži notiek attiecīgās
telpiskās struktūras iezīmēšana ar citiem ķermeņiem. Varam runāt par telpas iekārtošanu, tās
sagatavošanu “īsto” vides ķermeņu izvietošanai. Tā ir bedrīšu rakšana augļu dārzā pirms augļu
kociņu stādīšanas, tā ir sēdvietu ierīkošana teātra zālē vai autobusā un tml. Tomēr šāda vietu
iezīmēšana parasti īstenojas tikai makropasaulē, kamēr astro un mikropasaulēs telpas kā telpisko
stāvokļu kopuma uzskatāmība neīstenojas.
Turpinot īso ieskatu vides un ķermeņu telpiskuma parādības aprakstam nepieciešamo
jēdzienu kopā, nepieciešams atzīmēt vēl arī to, ka jau aplūkotais vides un ķermeņu SASTĀVA
HIERARHIJAS jēdziens, ievērojot vides un ķermeņu telpiskumu, loģiski noved arī pie jēdziena
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par VIDES UN ĶERMEŅU STRUKTŪRAS jeb UZBŪVES HIERARHIJU. Citiem vārdiem, pie
pasaules hierarhiskās (līmeņu) uzbūves priekšstatiem: katrs ķermenis pats ir ar noteiktu savas
iekšējās vides struktūru, gan reizē arī augstāka līmeņa struktūru veidojošs ķermenis. Šajā sakarā
tad arī fizikālajā pasaules skatījumā un redzējumā jau aplūkotais iedalījums: astronomiskais jeb
kosmiskais, makroskopiskais jeb ikdienas un mikroskopiskais pasaules uzbūves līmenis.
Visbeidzot, ikdienā tik pierastais jēdziens TILPUMS un tā “līdzgaitnieki”. Proti,
ķermeņa iekšējās vides telpiskums rada jēdzienu TILPUMS.
ĶERMEŅA TILPUMS RAKSTURO ŠĪ ĶERMEŅA IEKŠĒJĀS VIDES
AIZŅEMTĀS TELPAS APJOMU jeb LIELUMU
Jēdzienu TILPUMS pavadošie ir ķermeņa virsmas, formas un izmēru jēdzieni. Citiem
vārdiem, ja vides telpiskumu raksturo tās struktūra, tad ikviena ķermeņa telpiskuma
raksturojumā bez to veidojošās vides struktūras iekļaujas arī vēl citi tā telpiskuma raksturojumi.
Ikviens ķermenis raksturojas ar vairāk vai mazāk izteiktu iekšējās un ārējās vides
robežu un šajā sakarā runā par ķermeņa robežvirsmu jeb ārējo virsmu. Šī virsma fiksē ķermeņa
tilpumu un savukārt raksturojas ar noteiktu formu un izmēriem. Šajā sakarā runā par
interesējošā ĶERMEŅA FORMU un IZMĒRIEM. Starp citu, ķermeņu forma un iekšējās vides
telpiskā struktūra ir visuniversālākās, savstarpēji organiski saistītas ĶERMEŅU ĪPAŠĪBAS.
Būtībā ir runa par ķermeņu iekšējās vides iekšējo un ārējo telpisko noformējumu, kā sakarā runā
par ķermeņu iekšējām un ārējām ģeometriskajām īpašībām. Citiem vārdiem, par atbilstošo
struktūru un formu matemātisko modelēšanu. Šajās dzīves situācijās roku rokā satiekas fizika
(un ne tikai fizika) un MATEMĀTIKA, lai kopīgi nodrošinātu pasaules zinātnisko izziņu.
Diemžēl, bet mūsu izglītībā šobrīd vēl joprojām pastāv ievērojama plaisa starp konkrēto
ķermeņu veidotajām vides struktūrām un atbilstošajām abstraktajām matemātikas struktūrām.
Lūk, tādēļ šajā vietā loģiski izriet tēma “Ķermeņu un vides struktūru matemātiskā modelēšana”,
kuras pamatā ieguļas analītiskā ģeometrija.
Šīs izstrādnes pārskatāmības interesēs matemātiskās modelēšanas jautājumiem šeit
vairāk nepieskarsimies, jo mēs jau tā esam konspektīvi aplūkojuši veselu virkni ar ķermeņiem
un vidi saistītos jēdzienus. Kā galvenais uzdevums tika izvirzīts jēdzienu savstarpējo loģisko
saišu, secības, kopsaistes atsegšana. Pēc autora dziļas pārliecības tieši tas ir vissvarīgākais
pasaules zinātniskās izziņas un tās devuma, tai skaitā arī fizikas, IZPRATNES VEIDOŠANAI.
Prāta konstrukciju elementi taču ir jēdzieni un cilvēku dzīves racionālā pieredze ir prāta
darbības rezultāts. Asināt PRĀTU nozīmē studēt jēdzienus to loģiskā - dabiskā kopsaistībā sistēmā.

MAKROPASAULES ĶERMEŅU IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIDES KUSTĪBA
Makroķermeņu iekšējās vides uzbūves hierarhija :

 - makrovides
( makroķermeņu (mehānismu) iekšējo vidi veidojošo makroķermeņu kustība)
 - vieliskās vides
(makroķermeņu vielisko iekšējo vidi veidojošo atomu kustība –
makroķermeņu SILTUMS

Ķermeņu iekšējās un/vai ārējās vides kustība caur ķermeņa virsmu –
VIDES izplatīšanās jeb PĀRNESE
Ķermeņu iekšējās un/vai ārējās vides kustības kustība caur ķermeņa virsmu –
VIDES IEROSU izplatīšanās jeb PĀRNESE
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PĀRNESES PARĀDĪBAS vieliskas vides mehānikā
2.16. tabula. Pārneses parādību klasifikācija
PĀRNESES PARĀDĪBAS
Vides pārnese caur ķermeņa virsmu
Vides ierosu pārnese (kustības
kustība) caur ķermeņa virsmu –
skaņas, siltuma izplatīšanās

FAKTOLOĢIJA
Kas, kad, kur un kā?
Statika
Kinētika
*

CĒLONĪBA
Kāpēc tasm tad, tur un tā?
Dinamika
Enerģika
*
*
*
Viļņi

*

*
Kvazidaļiņas

Pārneses parādību vispārējais raksturojums
PĀRNESES PARĀDĪBAS – KUSTĪBA CAUR ĶERMEŅA VIRSMU
ĶERMEŅA VIRSMA

Vispārīgā situācija:
Iekšējā vide, to veidojošo
ķermeņu kustība

Ārējā vide

ĶERMENIS

2.52. att. Pārneses parādības – vispārīgā situācija
Pārneses parādības:
1) iekšējās un/vai ārējās vides pārnese caur ķermeņa virsmu (elpošana-dzeršana-ēšana
- barošanās; ūdens ietece jūrā un ūdens iztvaikošana no jūras; degvielas iepilde automašīnā un
gāzes izplūde no tās pēc degvielas sadegšanas, veļas žāvēšana utt.)
2) iekšējās un/vai ārējās vides kustību (ierosu) kustība caur ķermeņa virsmu
(siltuma, skaņas abpusēja izplate caur ķermeņa virsmu, kustības kustība automašīnā no motora
uz riteņiem utt.)

Ķermeņu ārējā vide

Ķermenis 
(pārneses avots)

Novērotājs

Ķermenis 
(pārneses uztvērējs)

2.53. att. Pārneses parādības ķermeņu pāra bezkontakta mijiedarbībā caur ārējo vidi
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Ķermeņu ārējā vide
Tranzītķermenis

Ķermenis 

Novērotājs

Ķermenis 

2.54. att. Pārneses parādības ķermeņu pāra bezkontakta mijiedarbībā caur īpašu
tranzītķermeni

Ķermeņu ārējā vide

Ķermenis 

Ķermenis 
Novērotājs

2.55. att. Pārneses parādības ķermeņu pāra tiešā kontaktmijiedarbībā

Novērotājs

Ārēj ā vi de

2.56. att. Pārneses ķēdes un tīkli (virknes un paralēlie pārneses procesi)
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Pārneses procesu faktoloģija
Pārnesi kā procesu un rezultātu raksturo sekojoši pārneses parādību kā procesu
universālie raksturlielumi.
Ārējā vide

Ķermeņa virsma

Iekšējā vide
ĶERMENIS

AVOTS
UZTVĒRĒJS

2.57. att. Pārneses process
Ja ar a apzīmējam pārnesuma saturu, kur a – masa vai lādiņš vai enerģija utt., tad attiecīgie
pārneses procesu raksturlielumi ir šādi.





Pārnesums a(t) = a(t)  ao(to),
kas raksturo ar laikposmā t = t – to īstenoto pārnesumu a(t)



Pārneses ilgums t = t - to



Pārneses ātrums jeb plūsma Pa = a/t,
kas raksturo pārnesumu caur ķermeņa (avota vai uztvērēja) atbilstošo virsmu S laika
vienībā

Pārneses blīvums Ba = a/S, kur S – pārneses virzienam perpendikulārs ķermeņa virsmas
laukums, caur kuru notiek pārnese


Pārneses intensitāte Ia = a/(S  t) = Pa/S,
kas raksturo pārnesumu caur vienu virsmas laukuma vienību vienā laika vienībā
Pārnesumu a apraksta raksturlielumus kopsaistības, kuras uzdod ar šādām formulām:

a(t, S) = Ia  S  t = Pa  t = Ba S
Pārneses parādības raksturo arī procesa bilances jeb nepārtrauktības vienādojums,
kas apraksta atzinumu par abpus virsmas notikušo izmaiņu absolūto vērtību vienādību. Citiem
vārdiem, cik avots atdod, tik uztvērējs saņem:

 a avots (t) =  a uztvērējs (t)
a avots (t) =  a uztvērējs (t) jeb a avots (t) + a uztvērējs (t) = 0
a - pārnesuma saturs (masa, lādiņš, enerģija u.c.)
Pārneses lielums jeb pārnesums a (t) = a (t)  a0 (t0)
Pārneses ilgums t = t - t0
Pārneses ātrums jeb plūsma Pa = a / t
Pārneses blīvums Ba = a / S
Pārneses intensitāte jeb plūsmas blīvums Ia = a / ( S  t ) = Pa/S

Virsma S

a(t, S) = Ia  S  t = Pa  t = Ba S
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Pārneses procesu cēlonība
(Dinamika un enerģika)
Visa cēlonis ir visa kopsaistība - tāda ir vispāratziņa par pasaules procesu cēlonību.
Mūsu gadījumā tā ir saistība starp vidēm, kas atrodas abpus to robežvirsmas. Par šīs
kopsaistības izpausmes - pārneses procesu cēloni uzlūko noteiktas atšķirības, kas raksturo
pārnesamo vidi vienā un otrā pusē attiecīgo ķermeņu virsmai. Šīs atšķirības tiek aprakstītas,
atbilstoši izmantojot spēka un enerģijas jēdzienus. Tiek veidoti pārneses procesu matemātiskie
modeļi, kas savukārt paver iespējas izteikt pietiekami labi pamatotas prognozes atbilstošo
parādību apzinātai vadīšanai.
Dažādu vides raksturlielumu telpisko atšķirību matemātiskajā aprakstā plaši izmanto
gradienta jēdzienu. Gradients ir kāda lieluma izmaiņas ātrums telpā (ne laikā) – te aplūko
izmaiņu uz vienu attāluma vienību. Piemēram, raksturojot gravitācijas enerģijas izmaiņa telpā –
šīs enerģijas izmaiņu, mainoties attālumam starp ķermeņiem. Gradients ir enerģijas izmaiņa uz
vienu attāluma vienību W/x. Gradients ir skalāra argumenta vektoriāla funkcija, kas saista
parādību cēlonības dinamisko un enerģētisko aspektus, tādēļ tam ir fundamentāla loma
cēloņseku sakarību matemātiskajā modelēšanā. Proti, enerģijas gradients raksturo atbilstošajā
telpā pastāvošo spēku un otrādi.
Ar ķermeņa potenciālās enerģijas gradientu saistībā ar kustības izmaiņu rosinošo
spēku mēs jau iepazināmies ķermeņu mehānikā, proti, noskaidrojot fizikālo jēgu sakarībām, kas
apraksta punktveida ķermeņa pārvietojuma darbu A un enerģijas izmaiņu W taisnlīnijas
kustībā:
A =  W = Fx  x
Fx =  W/x =  gradx W
fx =  /x =  gradx 
kur fx un  ir attiecīgo iedarbi raksturojošā spēka Fx intensitāte un enerģijas W
potenciāls. Tagad šīs spēka un enerģijas jēdzienu – fizikālo lielumu vispārīgās kopsakarības
izmantosim pārneses parādību cēlonības aprakstam.
Ja pārneses parādību kinētikas apskatam pietiek ar virsmas laukumu, tad cēlonības
aprakstam nepieciešams aplūkot virsmas slāni ar noteiktu biezumu. Citiem vārdiem, pārneses
procesu cēlonības matemātiskajā modelēšanā izmanto situācijas aprakstu, kad notiek vides
pārnese caur elementāru plakanparalēlu slāni, kuru raksturo noteikts tā laukums un biezums.
Šāda pieeja ir ļoti efektīva arī praksē tik nozīmīgajos tranzītķermeņu izmantošanas gadījumos
un nodrošina arī visdažādāko pārneses ķēžu jeb tīklu aprakstu, kopsaistot ne tikai divus, bet arī
daudz vairākus pārneses avotus un uztvērējus. Proti, elementārsituācija ar perpendikulāru
pārnesumu caur noteikta biezuma un virsmas laukuma slāni ir pamats daudzo un dažādo
pārneses ķēžu teorijām un praksei.



a(t) = Ia  S  t
S
Uztvērējs

Avots

x0
x0

fx = – gradx = – (1/x1)

x1
x1

x

d = x1 = x1 – x0
2.58. att. Pārnese caur slāni (kura biezums d un virsmas laukums S)
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fx - vispārinātā spēka intensitāte, kas raksturo pārnesi tās dinamiskajā aspektā.
 - vispārinātais potenciāls, kas raksturo pārnesi tās enerģētiskajā aspektā - apraksta
pārnesamās vides vienības atšķirīgos enerģētiskos stāvokļus abpus slānim.
Pārnesei īstenojoties potenciāla samazināšanās [x0  x 1 ,1 = (x1 - x0 )  0 ] koordinātass x virzienā [d = x1 = x1  xo  0 ] - šajā virzienā darbojas arī dotās pārneses spēks
[fax  0].

Pārneses procesa dinamika, darbs un enerģika
fx =  gradx  =  (1 / x1)
Av =  1

1 =  fx  d =  Av (Av - vienas pārnesuma vienības pārneses darbs )

A =  W =  (  a) = Av  a ( pilnais pārneses darbs) Av= A/a
Ia =   fx =    gradx  =   (1/x1)

[  - slāņa vides raksturlielums - VADĪTSPĒJA ]

a (t) = Ia  S  t =    grad   S  t =
=   1  S  t / d =  { S / d }1 t = G Av t = Pa t
a (t) = G Av t = Pa t
Pa = G Av = Av / R
G - slāņa vadāmība
G =  S/d = S/(  d)  = 1/, kur  - slāņa īpatnējā pretestība
R - slāņa pretestība
R = 1/G = (  d)/S
d = x1 slāņa biezums
Pa - pārneses ātrums jeb plūsma
Av - vienas pārnesuma vienības pārneses darbs
Pārneses procesa formālais cēlonis - potenciālu starpība , kas raksturo pārnesamās
vides vienības dažādās enerģijas vērtības vienā un otrā slāņa pusē. Pārneses procesu
raksturojošā spēka intensitāte f pēc moduļa ir vienāda ar potenciāla starpību uz vienu pārneses
attāluma vienību.
Pārneses process īsteno vides tiecību uz līdzsvaru, uz atšķirību likvidēšanu abās
slāņa pusēs. Uzturot šo atšķirību - potenciālu starpību resp. pārneses spēku, īstenojas
nepārtraukts pārneses process. Lūk, tāda ir pārneses procesu cēlonības izpratnes būtība.

Šķidrumu pārnese Zemes gravitācijas laukā
(ezers, upe, jūra)
h, m

Avots

Uztvērējs
0
2.59. att. Šķidrumu pārnese Zemes gravitācijas laukā
Gravitācijas potenciāls Zemes virsmas tuvumā  = gh ;  = g h (pieņem, ka g = const)
Gravitācijas enerģija W = m = mgh ; W = mgh
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Masas pārnese (transports) m = Pm t = Im S t = G Av t = Av t/R
Pm = Av/R = g h/R

Šķidrumu aprite dabā un tehnikā

(Krātuves, noteces, sūkņi)
Ūdensvadi, naftas vadi, ...

2.60. att. Šķidrumu aprite dabā un tehnikā
Šķidrumu līmeņu izlīdzināšanās savienotajos traukos, šķidrumu pārnese no viena
trauka otrā – tipiski pārneses procesi mūsu ikdienas dzīves praksē un dabā novērojamajās
parādībās. Visos gadījumos šo pārneses procesu apraksts ir principiāli līdzīgs - fizikā parasti
aplūko pastāvošo konkrētās enerģijas gradientu kā spēku, kas rosina attiecīgo vides kustību.

A.Krona tematisko izstrādņu materiāli, kas pieejami projekta interneta vietnē
http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=4
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2.1.2.2. Elektrība (P.Paulins, A.Broks)
2.17. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Fizikas priekšmeta programmas otrā tēma – ELEKTRĪBA attīsta tālāk otrās tēmas
ietvaros veikto ķermeņu un vides kustību apzināšanu. Proti, vispārējā kontekstā tiek aplūkota
elektriski lādētu ķermeņu kustība, ķermeņiem rakasturojoties ne tikai ar to masu, bet arī ar
elektrisko lādiņu. Ķermeņi, kuros plūst elektriskā strāva, uzrāda magnētiskās īpašības – šo
ķermeņu magnētisko mijiedarbību. Tāpēc bieži runā un raksta par elektromagnētiskajiem
ķermeņiem, šo ķermeņu elektromagnētiskajām īpašībām un ķermeņu elektromagnētismu
kopumā. Taču akcentējot magnetisma elektrisko būtību, atbilstošā tēma par elektromagnētismu
tiek saukta ELEKTRĪBA.
Tēmas īstenošana atbilst programmā izmantotajai vispārīgajai ideoloģijai – tiek lietoti
universālie fizikas vispārīgie jēdzieni un to kopsakarības, konkretizējot tās elektromagnētisko
parādību apzināšanai.
Tēmas atbalsta materiālus ievada P.Paulina sagatavotie eksperimentālās fizikas
materiāli, kuros dominē dažādu elektromagnētisko parādību novērojumu fiksācija atbilstošajos
video ierakstos. Tas līdzīgi kā citu tēmu izklāsta gadījumā, veido fizikālo parādību apzināšanas
sākotni – šo parādību novērošanu praksē. Pēc tam novērotais tiek apjēgts un aprakstīts,
izveidojot atbilstošos parādību matemātiskos modeļus. Pēc tam seko A.Broka piedāvātais
materiāls daudzveidīgo elektromagnētisko parādību sistēmiskai apzināšanai, akcentējot šo
parādību kopsaistības – līdzīgi kā mehānikā sniedzot attiecīgo fizikālo parādību apzināšanas
karti.
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2.18. tabula. Elektromagnētisko parādību apzināšanas vispārīgā organizācija
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas
un izmantošanas apzināšana

Pētījumu rezultātu ziņojumi
Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā
pētniecība

Ķermeņi

TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība

Statika, kinētika

Dinamika, enerģika

(stāvokļi,

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa

(spēks, darbs,

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

enerģija)

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

telpa, laiks)

Kustība

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

(fizikālās parādības)
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2.19. tabula. Tēmas Elektrība (12 h) tematiskais plānojums
SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Process

Rezultāts

Orientācija makropasaules elektrisko un magnētisko ķermeņu daudzveidībā,
ELEKTRISKIE UN MAGNĒTISKIE ĶERMEŅI (5 stundas)





Elektromagnētiskā indukcija - rūpnieciskā
maiņstrāva



Fizikas pamatu atkārtojums
(elektrizācija - elektriskā strāva)
Fizikas pamatu vispārinošs atkārtojums

Kustību faktoloģija un cēlonība:
kinētika, dinamika un enerģika



Ievads (problēmas nostādne)

Makropasaules elektriskie ķermeņi (1 stunda)
Līdzstrāva (1 stunda)
Makropasaules magnētiskie ķermeņi (1 stunda)
Ķermeņu elektromagnetomehānika (2 stundas)

Makropasaules elektrisko un magnētisko
ķermeņu veidotās vides (1 stunda)
Elektroenerģētika un elektrotehnika (5 stundas)




Izvēlētu parādību izpēte
apraksta izveide,
kustību projektēšana

Pēc katras mācību stundas skolotājs kopīgi ar
skolēniem novērtē ar atzīmēm pašu (varbūt ne
visu) pētījumu gaitā paustā viedumu.
Nekādā gadījumā nedrīkst vērtēt skolēnu
nepausto. Nav pieļaujami nekādi atsevišķi
pārbaudes darbi.
Tie strauji pasliktina izglītības kvalitāti,
izpratnes vietā noved pie „zubrīšanas” ar
noklusētu iestatījumu nekavējoties visu
aizmirst pēc pārbaudes, atlikumā atstājot vien
riebumu pret atprasītajām tēmām.

ELEKTROMAGNĒTISKĀS VIDES (6 stundas)
Fizikas pamatu atkārtojums (vienkāršas
līdzstrāvas un maiņstrāvas elektriskās ķēdes)
Ar elektrisko strāvu saistīto makropasaules
parādību izpēte
 vispārināts apraksts
 praktiskie pētījumi

Mūsdienu elektromagnētiskās tehnovides vispārīgs pārskats
TĒMAS NOSLĒGUMS (1 stunda – sasniegtā apkopojums)

Nevajadzētu pieprasīt rakstisku pētījumu
rezultātu iesniegšanu. Tā vietā jāattīsta
skolēnu prasme brīvi publiski izteikties,
provocējot spontānas prezentācijas. Tāda
darba gaitā skolēni paši izjutīs jebkuram
pētījumam nepieciešamās struktūras
lietderīgumu.
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Vispārizglītojošā fizika - ELEKTRĪBA
Uzsākot apzināt elektromagnētiskos ķermeņus un to veidotās vides, veiksim īsu
atskatu mūsu studiju kursa MEHĀNIKAS sadaļā. Lai atceramies mūsu līdzšinējo veikumu
makropasaules ķermeņu kustības apskatā saistībā – vispirms kā atsevišķu ķermeņu kustību ārējā
vidē, tad ķermeņu iekšējās vides kustību un visbeidzot ķermeņu iekšējās un ārējās vides
pārneses parādības. Tieši mehānikā jau apzinātais kustību raksturojums veido pamatu
sekojošajai elektrības jeb elektromagnētisma parādību apzināšanai. Proti, makropasaules
ķermeņu elektrizācijas un citu fundamentālu elektriskās strāvas procesu apjēgai un izpratnei, kā
arī elektromagnētisko spēku laukā atrodošos makropasaules elektromagnētisko ķermeņu
kustības apzināšanai.

KUSTĪBA
MEHĀNIKA
Ķermeņu
mehānika

Vides
mehānika

Makropasaules
ķermenu
kustība
ārējā vidē

Makropasaules
ķermenu iekšējās
un ārējas vieliskās
vides un to ierosu
kustība

ELEKTRĪBA
Ķermeņu
elektrība

Vides
elektrība

Elektriskie un
magnētiskie
ķermeņi -

Vides elektriskās
un magnētiskās
īpašības -

makropasaules
ķermeņu
elektromagnētisms

vieliskās
mikropasaules
elektromagnētisms

Elektriski lādēto ķermeņu kustība

2.61. att. Mehānikas un elektrības tēmu iedalījums

Elektromagnētisma parādību eksperimentālo novērojumu video ieraksti, kuri
pieejami projekta materiālu e-vidē (Paulis Paulins)
Parādību eksperimentālo novērojumu materiālu kopa sastāv no 54 fizikālu parādību
demonstrējumu videoklipiem. Autora nolūks ne mazākajā mērā nav bijis aizstāt reālus
eksperimentu demonstrējumus skolās ar videofragmentu rādīšanu. Gluži otrādi, tie domāti
skolotājiem kā piemēri, kas rosinātu pašiem klasē demonstrēt eksperimentus. Tikai galējas
bezizejas gadījumā, ja tiešām nav nekā reāla, ko parādīt, var arī skolēniem piedāvāt noskatīties
šos ierakstus. Un arī tādā gadījumā būs labāk, ja skaņas pavadījuma vietā skolotājs pats uzdos
skolēniem klasē jautājumus, kas ietverti šajos ierakstos, kā arī citus jautājumus.
Nav ieteicams eksperimentu demonstrējumus veikt tikai pēc tam, kad jau izstāstīts viss
teorētiskais materiāls par apskatāmo parādību.Pedagoģiskais process ir daudz efektīvāks, ja
skolotājs skolēniem neatņem prieku pašiem atklāt dabas parādības. Tādēļ šie demonstrējumi ir
veidoti, aizsākot pilnīgi jaunu skolēnu izglītojoši zinātniskās pētniecības veidu. Tos tā arī varētu
saukt - par izglītojoši zinātniskiem pētnieciskajiem eksperimentu demonstrējumiem. Šādi
demonstrējumi jāveic, pirms vēl nav iesākts teorijas izklāsts. Skolotājam eksperimenta gaitā
jāvaicā pašiem skolēniem, kāpēc iespējama šāda parādība, kā to varētu izskaidrot un kas notiktu,
ja nedaudz izmainītu eksperimenta nosacījumus. Skolēna uzdevums ir uzmanīgi sekot
eksperimenta gaitai, paredzēt to, atbildot uz skolotāja atvērtajiem jautājumiem, piedāvāt savas
skaidrojuma versijas un kopīgā diskusijā tās apspriest. Nodarbības gaitā katram skolēnam jādod
iespēja tiešām izpētīt piedāvāto parādību ieraugot, sadzirdot, vai pat aptaustot un pasmaržojot
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visas tās izpausmes. Skolotājam tikai pēc iespējas nemanāmāk jākoriģē diskusijas gaita, lai tā
nonāktu pie pareiziem secinājumiem. Piemēram, ļaujot saskarties ebonīta un stikla nūjiņām
daudzās to vietās, ko praktiski realizē, tas berzējot vienu pret otru, skolēniem jāliek padomāt,
kura kuru elektrizēs. Kad eksperimentāli konstatēts, ka elektrizējušās abas, ka to lādiņu
absolūtās vērtības ir vienādas, jāļauj skolēniem padomāt, kāpēc vienādas. Beidzot diskusijas
rezultātā jānonāk arī pie atbildes uz jautājumu: „ Vai elektrizācijas procesā rodas elektriskais
lādiņš?”.
Skolēniem jāļauj pēc iespējas nepastarpinātāk pētīt pašu dabas parādību. Tikai tad, ja
mūsu maņas nedod nekādu iespēju parādību izpētīt tieši, jālieto atbilstošas ierīces. Piemēram to,
ka elektriskais lādiņš nekad nav viens, ka katram lādiņam ir sava daļiņa, kas viņu nes un kuras
neatņemama īpašība viņš ir, pirms gadsimta eksperimentā parādīja Mandelštams un Papaleksi.
Taču eksperimenta iekārta bija tik masīva un smalka vienlaicīgi, ka vēl līdz šim šo eksperimentu
nedemonstrē ne skolās, ne augstskolās. Taču tagad tā saucamais „ lādiņa sensors” skolēniem
dod iespēju pašiem atklāt šo faktu vēl tiešākā un uzskatāmākā videoklipu autora paša
izveidotajā „Satriecošajā eksperimentā”.

Ķermeņu elektrizācija, elektrizēto ķermeņu kustība

2.62. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par ķermeņu elektrizāciju
Ķermeņu elektriskā lādiņa rašanās/izzušana jeb elektriskā uzlāde/izlāde: elektrizācija:
q(t) = q0(t0) + Δq(Δt)

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

99

Ķermeņu elektriskā lādiņa rašanās jeb elektrizācijas cēlonis: ķermeņu
kontaktmijiedarbībā īstenotā elektriski lādētu vides daļiņu kustība no viena ķermeņa uz otru tiešs vai pastarpināts elektriski lādētu vielas daļiņu pārneses process starp ķermeņiem.
Citiem vārdiem, ķermeņu elektrizāciju īsteno elektriskā strāva – elektriski lādēto
daļiņu pārneses process caur ķermeņu kontaktvirsmu S. Elektriskā lādiņa pārnesums Δq laika
posmā Δt ir Δq(Δt) un saskaņā ar pārneses procesu universālo faktoloģijas un cēlonības aprakstu
elektriskās strāvas stiprums I = Δq(Δt)/Δt raksturo pārneses procesa ātrumu, bet
elektriskās strāvas blīvums j raksturo pārneses procesa intensitāti j = I/S= = Δq(Δt)/S(Δt) .
Pārneses procesu atbilstoši raksturo arī Oma likums U = R I jeb I= U/R, kas saista
viena lādiņa vienības liela elektriskā lādiņa pārneses darbu U jeb spriegumu ar elektriskās
strāvas stiprumu I caur pārneses slāni, kuru savukārt raksturo šī slāņa elektriskā pretestība R.
Slāņa elektrisko pretestību līdztekus slāņa ģeometriskajiem izmēriem ļoti būtiski nosaka
atbilstošās vieliskās vides elektrovadītspēja, kuru parasti apzīmē ar burtu σ. Atkarībā no vielu
elektrovadītspējas lieluma runā par elektriskās strāvas vadītājiem, pusvadītājiem un izolatoriem.
Visbeidzot, elektriskās strāvas kā elektriski lādētu ķermeņu kustības enerģiku un dinamiku
kopsaista sakarība E = - Δφ(Δx)/Δx = U/Δx . Atbilstošais Oma likums ir spēkā, ja pārneses
procesa intensitāte j ir proporcionāla atbilstošā elektriskā spēka intensitātei E resp. j = σ E.
Elektrizēto jeb elektriski lādēto ķermeņu KUSTĪBA (elektromehānika): tuvošanās un
attālināšanās. Elektrizēto punktveida ķermeņu pāra mijiedarbība : elektriskā spēka lauks
(ķermeņu elektriskais pievilkšanās un atgrūšanās spēks, elektriskā spēka intensitāte), elektriskās
enerģijas lauks (ķermeņu elektriskās mijiedarbības enerģija, ķermeņu elektriskais potenciāls). Ja
ir izprasta klasiskajā mehānikā apzinātā punktveida ķermeņu gravitācijas tipa mijiedarbība
(kustība), tad pēc līdzības ir viegli izprotama arī elektriski lādēto punktveida ķermeņu
mijiedarbība (kustība).

Elektrība

2.63. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par līdzstrāvu
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Vielisko ķermeņu elektriskā polarizācija

2.64. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par ķermeņu elektrisko polarizāciju
Spontānā un inducētā elektriskā polarizācija. Vielu klasifikācija pēc to elektriskās polarizācijas
īpatnībām (klasiskie dielektriķi, pjezoelektriķi, piroelektriķi, ferroelektriķi).

Dabiskie un mākslīgie magnētiskie ķermeņi

2.65. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par dabiskiem un mākslīgiem
magnētiskiem ķermeņiem

Patstāvīgie pastāvīgie (dabiskie) magnētiskie ķermeņi un mākslīgie magnētiskie ķermeņi - vadi,
kuros plūst līdzstrāva (elektromagnēti). Ķermeņos pastāvošā elektriskā strāva - makropasaules
ķermeņu magnētisma būtība!

Vielisko ķermeņu magnetizācija

2.66. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par ķermeņu magnetizāciju
Spontānā un inducētā magnetizācija. Vielu klasifikācija pēc to magnetizācijas īpatnībām
(diamagnētiķi, paramagnētiķi, ferromagnētiķi).
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Magnētisko ķermeņu mijiedarbība

2.67. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par magnētisko ķermeņu mijiedarbību
1) magnetostatika (magnētiskais spēks, magnētiskie dipoli);
2) elektromagnētisms – elektromagnetomehānika.

Elektromagnētiskā indukcija – maiņstrāvas iegūšana

2.67. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par elektromagnētisko indukciju

Elektromagnētisms
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2.68. att. Demonstrējumu resursi un videoieraksti par elektromagnētismu
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Makropasaules ELEKTROMAGNĒTISMS (A. Broks)
Elektromagnētisma fizikālo parādību apzināšanas
satura karte
Elektromagnētiskie ķermeņi un vides, to kustība faktoloģija - statika un kinētika, cēlonība - dinamika un enerģika
1. ĶERMEŅU ELEKTROMAGNĒTISMS
(ķermeņu elektriskās, magnētiskās īpašības un elektromagnetomehānika; elektrizācija,
elektrovadāmība, elektriskā un magnētiskā polarizācija, elektromagnetomehānika).
1.1. Elektriskie ķermeņi:
- ķermeņu elektrizācija (elektriskā uzlāde-izlāde, elektriskā strāva);
- ķermeņu elektrovadāmība - elektriskās strāvas avoti un patērētāji, līdzstrāvas elektriskās ķēdes,
to pamatelementi (rezistori, kondensatori, spoles) un atbilstošie raksturlielumi (pretestība,
kapacitāte, induktivitāte).
- elektrisko ķermeņu spēka un enerģijas lauki;
- ķermeņu inducētā un spontānā elektriskā polarizācija ( klasiskie dielektriķi, pjezoelektriķi,
piroelektriķi, ferroelektriķi);
1.2. Magnētiskie ķermeņi:
- ķermeņu spontānā un inducētā magnētiskā polarizācija jeb magnetizācija (diamagnētiķi,
paramagnētiķi, ferromagnētiķi);
- līdzstrāva - statiskā magnētiskā lauka avots, mākslīgie magnētiskie ķermeņu (līdzstrāvas
kontūri, spoles, elektromagnēti).
1.3. Elektromagnetomehānika:
- punktveida un nepunktveida ķermeņu elektromagnētiskās mijiedarbības;
- elektromagnētiskās indukcijas parādība (elektroģenerātori), maiņstrāvas elektriskās ķēdes, to
pamatelementi (rezistori, kondensatori, spoles) un atbilstošie raksturlielumi (aktīvā,
kapacitatīvā un induktīvā reaktīvā pretestība), rūpnieciskā un augstfrekvences maiņstrāva,
elektriskie impulsi, elektromagnētisko ierosu izplatīšanās.
1.4. Maiņstrāva – zemfrekvences elektromagnētiskā starojuma cēlonis.
1.5. Mūsdienu sadzīves un profesionālās elektromagnētiskās ierīces - elektriskās strāvas
patērētāji (apgaismošana, apsildīšana, interneta tīkli, ...). Maiņstrāvas pārvades sistēmas.
Galveno elektromagnētisko ierīču darbības fizikālie pamati.
2. VIDES ELEKTROMAGNĒTISMS

(elektromagnētiskas vieliskas vides un to pārnese, elektromagnētiskas makrovides un
vieliskas vides ierosas un to izplatīšanās - pārnese)
2.1. Makroskopiskās elektromagnētiskās vides (mūsdienu elektromagnētiskās tehnovides –
informātikas un energoapgādes sistēmas).
2.2. Vielisko makroskopisko ķermeņu elektromagnētiskās īpašības (vielas kā makroķermeņu
iekšējās elektromagnētiskas vides).
2.2.1. Vielu elektrovadītspēja: gāzu, šķidrumu, cietvielu elektrovadītspēja - izolātori,
pusvadītāji, vadītāji; vadītspējas mikroteorijas, supravadītspēja.
- mūsdienu pusvadītāju mikroelektronikas ierīču darbības fizikālie pamati.
2.2.2. Vielu elektriskā polarizācija: gāzu, šķidrumu, cietvielu dielektriķi kā elektriski
polarizēto elementu (dipolu)
sistēmas, dipolu elektriskā mijiedarbība vielā, vielu
dielektriskā uzņēmības mikroteorijas, dielektriskā spektroskopija.:
2.2.3. Vielu magnētiskā polarizācija: gāzu, šķidrumu, cietvielu magnetizācija, magnētiskie
dipola momenti , vielu magnētiskā uzņēmības mikroteorijas, magnētiskā spektroskopija.
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1. ĶERMEŅU ELEKTROMAGNĒTISMS
(ķermeņi elektrizācija, elektrovadāmība, elektriskā polarizācija,
magnētiskā polarizācija (magnetizācija), elektromagētisko ķermeņu mehānika.
2.20. tabula. Ķermeņu elektromagnētisms
APRAKSTU veidi
PARĀDĪBAS
Ķermeņu elektrizācija:
elektriskā uzlāde un izlāde kā tieša un
netieša ķermeņu kontaktparādība –
elektriskā strāva kā vides pārneses
parādība.
Elektrizētu
ķermeņu
elektriskā spēka un enerģijas lauki.
Ķermeņu elektrovadāmība:
elektrovadāmības enerģētika, Oma
likums, ķermeņi (R,L,C) līdzstrāvas
un maiņstrāvas ķēdes.
Ķermeņu elektriskā polarizācija:
elektriskais
dipola
moments,
dielektriķi, inducētā un spontānā
elektriskā polarizācija..
Ķermeņu magnētiskā polarizācija
jeb magnetizācija:
(magnētiskais
dipola
moments,
magnētiķi,
spontānā un inducētā magnetizācija.
Elektriski
lādētu,
elektriski
polarizētu, magnetizētu ķermeņu
mehānika:
 punktveida ķermeņi;
 noteiktu formu un izmēru ķermeņi;
 elektromagnētiskā indukcija
(elektroģenerātori un elektromotori)

FAKTOLOĢIJA
Kas, kad, kur un kā ?
Statika Kinētika

CĒLONĪBA
Kāpēc tas, tad, tur un tā?
Dinamika Enerģika

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

Uzsākot elektrisko un magnētisko parādību apskatu, var rasties jautājums : kāpēc
elektromagnētisms tiek aplūkots visciešākā saistībā ar mehāniku? Vispirms jau tāpēc, ka
ķermeņu elektrizācijas, elektriskās un magnētiskās polarizācijas jeb magnetizācijas parādības ir
novērojamas tiešā saistībā ar šo ķermeņu mehāniku (attiecīgo ķermeņu raksturīga savstarpējā
tuvošanās, attālināšanās, pagriešanās). Otrkārt, attiecīgo elektromagnētisma parādību praktiskā
izmantošana ļoti bieži saistās ar atbilstošo ķermeņu stāvokļa izmaiņu telpā, izmantojot ķermeņu
elektromagnētiskās mijiedarbības. Visbeidzot, tas tikai lieku reizi atgādina to, ka mehānika ir
fizikas centrālā daļa un visas pārējas fizikas nozares atrodas principiālā saistībā ar
mehānikas parādībām. Tādēļ, uzsākot ķermeņu elektromagnētisma iepazīšanu, jau ir
nepieciešams atbilstoši pārzināt elektromagnētiski neitrālo ķermeņu mehāniku. Turpmāk šī,
mums jau pazīstamā mehānika, tiks attīstīta tālāk, tagad jau elektromagnētiskiem (elektriski
lādētiem, elektriski polarizētiem, magnetizētiem) ķermeņiem. Ejot no vienkāršā uz sarežģīto,
Jūsu līdz šim labi apgūtie mehānikas pamati tagad ļoti jūtami palīdzēs mums jauno fizikālo
parādību iepazīšanā un izpratnē.
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1.1. Ķermeņu elektrizācija jeb elektriskā uzlāde
Elektrizācija ir fizikāla parādība, kurā ķermenis maina savu elektrisko stāvokli,
kuru raksturo tā elektriskais lādiņš.
Proti, ķermenis no elektroneitrāla stāvokļa pāriet elektriski lādētā stāvoklī.
Elektrizācija īstenojas caur ķermeņa virsmu kā atbilstošas vides pārneses parādība nepieciešamība, process un rezultāts. Sakām, ka ķermenis saņem vai atdod elektrisko lādiņu caur ķermeņa virsmu notiek elektriskā lādiņa nesēju pārnese. Ļoti svarīgi ir ņemt vērā, ka
pārnesta tiek noteikta vide, kuru veido elektriski lādēti ķermeņi - elektriskā lādiņa pārnese
īstenojas kā elektriskas vides pārnese (līdzīgi kā masas pārnesē tiek pārnesta vide, kuru veido ar
noteiktām masām raksturojošies ķermeņi). Parasti elektrizācija īstenojas kā divu ķermeņu
kontaktparādība (tieša vai netieša), taču ķermeņi var elektrizēties arī elektrisko lādiņu
pārnesoša starojuma absorbcijas rezultātā. Ikviena ķermeņa elektrizācijas pakāpi jeb stāvokli
izvēlētā laika momentā t raksturo šī ķermeņa elektriskais lādiņš q(t). No matemātiskā viedokļa
elektriskais lādiņš ir skalārs lielums, bet tā fizikālā mērvienība ir kulons (C).

2.69. att. Elektrizācija
Tiek novērotas divu veidu elektrizācijas, kuru raksturošanai ieved pozitīvā un negatīvā
elektriskā lādiņa jēdzienus un runā par pozitīvi un negatīvi elektriski lādētiem ķermeņiem. Tam
pamatā ir novērojums, ka elektrizēti ķermeņi savstarpēji tuvojas vai attālinās. Aprakstot šīs
parādības, saka, ka ķermeņi tuvojoties pievelkas un tad šiem ķermeņiem ir pretēju zīmju
elektriskie lādiņi. Ja elektriski lādētie ķermeņi savstarpēji attālinās, tad saka, ka tie atgrūžas un
šiem ķermeņiem ir vienādas zīmes elektriskie lādiņi. Tātad IKVIENA ĶERMEŅA ELEKTRISKAIS
LĀDIŅŠ RAKSTUROJAS AR TĀ LIELUMU UN ZĪMI. Elektriskā lādiņa lielumam palielinoties,
runājam par ķermeņa elektrisko uzlādi, bet pretējā gadījumā - par ķermeņa elektrisko izlādi.
Atkarībā no tā, kādas zīmes elektrisko lādiņu ķermenis saņem vai atdod, viens un tas pats
ķermenis var būt pozitīvi vai negatīvi lādēts.

2.70. att. Elektriski lādētu ķermeņu mijiedarbība
To, kurš no ķermeņiem ir pozitīvi (+) elektrizēts (lādēts), bet kurš negatīvi (-), mēs
vienkārši norunājam - svarīgi ir atšķirt divus elektrisko lādiņu veidus, kamēr to izvēlētajiem
nosaukumiem nav būtiskas nozīmes. Izvēloties vienu elektrizēto ķermeni par atskaites ķermeni
un, piemēram, nosaucot tā elektrisko lādiņu par pozitīvu, citu ķermeņu elektriskā lādiņa zīme
jau tiek noteikta atkarībā no tā, vai atskaites ķermenis tos pievelk (tad tie mūsu gadījumā būs
negatīvi lādēti) vai arī atgrūž (tad tie mūsu gadījumā būs pozitīvi lādēti).
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Ja sākotnēji nezināmas zīmes elektriski lādēts ķermenis
tuvojas pozitīvi lādētam ķermenim, tad šis būs elektriski
negatīvi lādēts ķermenis, jo ir noruna par dažādu zīmju
lādēto ķermeņu savstarpēju tuvošanos - pievilkšanos.

Lūk, atkal kārtējais cilvēku radošās garīgās darbības piemērs, kas parāda to, kā tiek
veidots - rodas novērojamo parādību vārdiskais apraksts. Šajā sakarā sastopam vienu no
cilvēku garīgās darbības izpratnes pamatatziņām: vārdu nozīmes cilvēki norunā un, ja viņi grib
savā starpā sazināties (bez kā cilvēki nebūtu cilvēki), šīs norunas ir jāzina un jāievēro. Lai arī
par to īpaši domā un runā valodniecībā, vārdu nozīmju rašanās ir jāizprot arī fizikā, šobrīd elektromagnētismā. Nepārzinot fizikā lietoto vārdu nozīmes, no fizikas neko nesapratīsim.
Fizika ir pasaules fizikālo parādību atveids cilvēku apziņā, šajā atveidā lietojot cilvēku
pašu radītos vārdus. Un vēl: pasaule ir viss, ko mēs par tādu saucam. Reālās pasaules vārdi
apzīmē novērojamās lietas un procesus, bet nereālās pasaules vārdi - iedomātās lietas un
procesus. Pozitīvais (negatīvais) elektriskais lādiņš fizikā - reālās jeb novērojamās pasaules
lietas un procesus raksturojošie vārdi, reālās abstrakcijas.

Elektrizācijas parādības faktoloģija
Līdzīgi kā kustību mehānikā, arī elektrizācijas procesu ķermeņu elektromagnētismā
var aprakstīt gan kopumā - integrālā, gan pa daļām - diferenciālā formā. Interesējošā ķermeņa
atbilstošo stāvokļu un stāvokļu izmaiņu aprakstam atliek tikai konkretizēt vispārīgā gadījumā
aplūkotos raksturlielumus. Ķermeņa determiniskas elektrizācijas izpētē tiek lietoti sekojoši
raksturlielumi:
q - ķermeņa elektriskā lādiņa stāvokļa raksturlielums - ķermeņa elektriskais lādiņš;
t - laika stāvokļa raksturlielums - laika stāvoklis jeb moments;
q(t) - ķermeņa elektriskais lādiņš q stāvoklis laika stāvoklī jeb momentā t ;
q - elektriskā lādiņa izmaiņas lielums;
t - elektriskā lādiņa izmaiņas ilgums;
q(t) - elektriskā lādiņa izmaiņa q - pārnesums caur ķermeņa virsmu laika intervālā t ;
I = q /t - elektriskā lādiņa pārneses procesa ātrums atbilstošajā laika intervālā t - saukts
„elektriskās strāvas stiprums“;
I - elektrizācijas procesa ātruma jeb elektriskās strāvas stipruma izmaiņa.
Ķermeņa elektriskā lādiņa raksturlielums q un atbilstošais laika raksturlielums t ir
attiecīgās mainības pamata raksturlielumi, bet pārējie jau ir atbilstoši atvasinātie raksturlielumi
Determiniskas elektrizācijas gadījumā ir spēkā sekojoša funkcionāla izteiksme interesējošās kustības apraksta vispārīgs matemātiskais modelis:

q(t) = q0(t0) + q(t)
kur q0(t0) ir ķermeņa stāvoklis q0 laika atskaites sākuma stāvoklī jeb momentā t0 , q = q  q0
un t = t  t0 .
Dotā izteiksme ir ķermeņa elektrizācijas integrālā apraksta pamatā. Ar to visciešākā kopsaistībā
pastāv arī ķermeņa elektrizācijas diferenciālais apraksts, kurš nodrošina integrālās izmaiņas q
(t) salikšanu no to veidojošajām diferenciālām izmaiņām qi (ti )

q(t) = qi(ti) = Iiti
Gadījumā, kad q = 0, t  0 jeb q(t) = const, I = 0, ķermenis atrodas elektriskā
līdzsvarā un runājam par ķermeņa statiku jeb elektriskā lādiņa nemainību laikā. Visos citos
gadījumos tiek pētīta ķermeņa elektriskā lādiņa mainība laikā, kuru raksturo atbilstošā procesa
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noteikta veida kinētika: vienmērīga vai nevienmērīga elektrizācija, bet nevienmērīgas
elektrizācijas gadījumā - vienmērīgi vai nevienmērīgi mainīga elektrizācija.
Elektrizāciju kā vides pārneses procesu raksturo arī jau mehānikā iepazītie šo procesu
vispārīgie raksturlielumi. Pārnesei īstenojoties perpendikulāri plakanai virsmai, kuras laukums
ir S un caur kuru laika intervālā t tiek pārnests lādiņš q, to apraksta šādi lielumi:
q - pārnesuma raksturlielums (elektriskais lādiņš)
q (t) = q(t)  q0 (t0) - pārneses lielums jeb pārnesums

Pārneses virsma
S

t = t - t0 - pārneses ilgums
I = Pq = q/t - pārneses ātrums jeb plūsma - strāvas stiprums laika intervālā t
Bq = q/S - pārneses blīvums
j = Iq = q/(S  t) = I/S - pārneses intensitāte jeb plūsmas blīvums jeb strāvas blīvums
Līdzīgi kā jau aplūkotā interesējošā ķermeņa elektriskā lādiņa mainība, tā arī
atbilstošais pārneses process var tikt aprakstīts kopumā - integrālā un pa daļām (soļiem)
diferenciālā formā.

q(t) =  qi(ti) =  Iiti =  jiSti
Elektrizācija - vides pārneses parādība: līdzība ar šķidruma pārnesi savienoto trauku gadījumā.
Vides pārnese īstenojas kā divu ķermeņu līdzsvara stāvokļu maiņa, šiem ķermeņiem nonākot
savstarpējā kontaktā.

2.71. att. Sākotnējais līdzsvara stāvoklis ķermeņiem neatrodoties kontaktā
Šķidruma augšējiem slāņiem ķermeņos jeb
traukos  un  ir atšķirīga gravitācijas
potenciālā enerģija Wg un potenciāls g :
g =  g -  g > 0. Šī atšķirība  ir cēlonis
šo slāņu augstuma - potenciāla izlīdzināšanās
parādībai, daļai šķidruma no trauka  pārejot
uz trauku , ja abus traukus savieno.

Brīvajām elektriskās vides daļiņām ķermeņos
 un  ir atšķirīgas to vidējā elektriskā
potenciālā enerģija We un potenciāls e :
e =  e -  e > 0. Šī atšķirība  ir cēlonis
šo daļiņu vidējā potenciāla izlīdzināšanās
parādībai, daļai no tām pārejot no ķermeņa
 uz ķermeni , ja abus ķermeņus savieno.
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2.72. att. Beigu līdzsvara stāvoklis ķermeņiem atrodoties kontaktā
Abos gadījumos ķermeņi  un  ir izmainījuši savu stāvokli: ir īstenojies atbilstošais
pārneses process, kā rezultātā attiecīgie ķermeņi ir pārgājuši no viena līdzsvara stāvokļa otrā
līdzsvara stāvoklī. Attiecīgie starpstāvokļi raksturo notikušo pārejas procesu - pārneses kinētiku.
Abos gadījumos tiek pārnesta vide, kuru raksturo noteikta masa, bet otrajā gadījumā arī noteikts
elektriskais lādiņš. Katru konkrēto pārejas procesu no viena līdzsvara stāvokļa otrā raksturo arī
šī procesa ilgums, kuru ļoti bieži sauc par dotā procesa relaksācijas laiku un apzīmē ar grieķu
alfabēta burtu  (tau).
m(t) = m0(t0) + m(t) = m0 (t0) + mi(ti) = m0(t0) + Pmi(ti)  ti
(plūsma jeb pārneses ātrums Pmi(ti) laika intervalā ti nozīmē vidējo plūsmu šajā laika
intervālā)
q(t) = q0(t0) + q(t) = q0(t0) + qi(ti) = q0(t0) + Ii(ti)  ti
(strāvas stiprums Ii(ti) laika intervālā ti nozīmē vidējo strāvas stiprumu šajā laika intervālā).

Elektriskā lādiņa pārneses q(t) aprēķins,
ja noteikta elektriskās strāvas stipruma kinētika I(t)
(Soļu metode – dotos laika intervālos īstenotā pārnesuma saskaitīšana jeb integrācija)
Laikā sarežģīti mainīgas strāvas gadījumā aprēķinu precizitātei nepieciešami pēc
iespējas biežāk izdarīti strāvas mērījumi – mazāki ti.
Visvienkāršākie gadījumi: laikā nemainīga strāva un laikā vienmērīgi mainīga strāva,
kad elektriskā lādiņa pārneses kinētiku apraksta šādas pēc struktūras līdzīgas ķermeņu kustības
aprakstam formulas mehānikā:
q(t) = q0 (t0) + I  (t - t0) - laikā nemainīgas strāvas gadījums;
q(t) = q0 (t0) + I/t  (t - t0)2 - laikā vienmērīgi mainīgas (I/t = const) strāvas
gadījums.
Praksē ir izplatīta gan augoša, gan dilstoša strāvas eksponenciāla mainība laikā,
attiecīgajai apraksta formulai saturot exp[+ k  (t - t0)] vai exp[- k  (t - t0)].
2.21. tabula. Aprēķinu tabula
I, A
t, s
t, s
Ivid (t), A
0
t0
I1
t1
t1 I1(t1) = (I1- 0)/2
I2
t2
t2
I2(t2) = (I2- I1)/2
…
…
…

q, C
q1= I1(t1)  t1
q2= I2(t2)  t2
…

q (t), C
q0
q1 = q0 +q1
…

Ii

ti

ti

qi

qi

…

…

…

…

…

In

tn

tn

qn

qn
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2.73. att. Elektriskā lādiņa pārneses grafiskais attēlojums

Elektrizācijas parādības cēlonība
Ķermeņa elektrizācijas CĒLONĪBAS APRAKSTS atsedz elektrizācijas
izpētē
noskaidrotās cēloņseku sakarības, kas pēc savas būtības ir dažādu ķermeņu kopsaistības vienkāršākajā gadījumā pāra mijiedarbības raksturojums
Cēloņseku sakarību noskaidrošanā vienkāršākajā gadījumā īstenojas pāra
mijiedarbība - ir tikai divi pētnieka interešu subjekti: iedarbības avots (cēloņdarbības nesējs)
un iedarbības uztvērējs (uztvērējdarbības nesējs) un tiek novērota ķermeņa  iedarbība uz
ķermeņi . Nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst, ka abu ķermeņu un pētnieka sastādīto trijotni
aptver tās ārējā vide.

2.73. att. Elektrizācijas parādības cēlonība
Kā to jau noskaidrojām mehānikā, par vides pārneses procesu cēloni uzlūko noteiktas
atšķirības, kas raksturo pārnesamo vidi vienā un otrā pusē attiecīgo ķermeņu virsmai. Proti, par
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pārneses procesu cēloni uzlūko vides potenciālās enerģijas atšķirību W vienā un otrā pusē
pārneses virsmai, šo virsmu uzlūkojot kā kontaktslāni ar biezumu x = d. Ja neīstenojas īpašas
ārējas iedarbes uz vidēm abpus robežvirsmas (piemēram, vides piespiedu pārnese no puses ar
zemāku potenciālo enerģiju uz pusi ar lielāku potenciālo enerģiju), tad pārnese notiek no puses
ar lielāku potenciālo enerģiju un to pusi, kur videi šī enerģija būs mazāka.
Citiem vārdiem, elektrizācijas procesā elektriskā lādiņa avots samazina savu enerģiju,
bet elektriskā lādiņa uztvērējs palielina savu enerģiju par lielumu, kas vienāds ar darbu A(t) līdztekus elektriskā lādiņa pārnesei varam runāt arī par atbilstošās enerģijas pārnesi.
A(t) - laika intervālā t īstenotās ķermeņu mijiedarbības apjoma raksturlielums - darbs un
saka, ka laika intervālā t veikts darbs, pārnesot elektrisko lādiņu q no ķermeņa  caur
kontaktslāni ar biezumu x uz ķermeni :
A (t) = Fex (t)  x (t)
We(t) - ķermeņa iedarbības spējas uz citiem ķermeņiem raksturlielums - ķermeņa
elektriskā enerģija jeb enerģētiskā stāvokļa raksturlielums laika momentā t ;
We(t) - laika intervālā t īstenotās ķermeņa elektriskās enerģijas izmaiņas
lielums, kas raksturojas ar šajā laika intervālā īstenotās ķermeņu mijiedarbības apjomu - darbu
A(t).
We (t) =  We( t) = - A (t)
Dažādu vides raksturlielumu telpisko izmaiņu aprakstam izmanto gradienta jēdzienu.
Elektrizācijas parādības aprakstā mēs varam runāt par vidi veidojošo elektrisko ķermeņu
potenciālās enerģijas gradientu We/x = gradxWe saistībā ar vides pārnesi rosinošo elektrisko
spēku Fex, kas nosaka šīs vides pārnesei caur kontaktslāni atbilstošo darbu A laika intervālā t
x-ass pozitīvajā virzienā:
A =  We = Fex  x

Fex =  We / x =  gradx We
Ex =  e / x =  gradx e

Ex = Fex/q - elektriskā spēka intensitāte, kas raksturo pārnesi tās dinamiskajā aspektā;
e = We/q – elektriskā potenciāla starpība, kas raksturo vienas elektriskā lādiņa pārneses
cēlonību tās enerģikas aspektā;
Av = A/q = - e = U - vienas elektriskā lādiņa vienības (1 kulona) pārneses darbs.

Elektriskā lādiņa pārnese caur plakanparalēlu slāni – Oma likums

2.74. att. Elektriskā lādiņa pārnese caur plakanparalēlu slāni
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Pārnesei īstenojoties potenciāla samazināšanās [x0  x 1, 1 = (x1 - x0 )  0] –
koordinātu ass x virzienā [d = x1 = x1  xo  0] - šajā virzienā darbojas arī doto pārnesi
raksturojošais spēks [Fex  0]. Pārneses procesa cēlonis - potenciālu starpība e, kas raksturo
pārnesamā vienas vienības (1 C liela elektriskā lādiņa) dažādās enerģijas vērtības vienā un otrā
kontaktslāņa pusē un ir skaitliski vienāda ar vienu vienību liela elektriskā lādiņa pārneses darbu
– spriegumu U. Pārneses procesu raksturojošā elektriskā spēka intensitāte Ex - potenciālu
starpība uz vienu pārneses attāluma vienību.
Izdarot pieņēmumu, ka pārneses intensitāte (sekas) ir proporcionāla to nosakošai
elektriskā spēka intensitātei (cēlonis) [domu gaita ir analoga kā 2.Ņūtona likuma formulēšanā,
kur kustības ātruma izmaiņa (sekas) eksperimentāli pamatoti tiek pieņemta kā proporcionāla
spēkam (cēlonim)]
j =   Ex, seko, ka
q(t) = j  S  t =   Ex  S  t =   [ (1 / x1)]  S  t =
=   [Av/d)]  S  t = (  S/d)  U  t = G  U  t = (U  t)/R
un q(t)/t = I = U/R , kas ir Oma likums elektriskā lādiņa pārnesei,
kur R = 1/G = d/(  S) = ρ  d/S
 - slāņa vides elektrovadītspēja, bet ρ = 1/ - lāņa vides elektropretestība
G – slāņa elektriskā vadāmība, bet R - slāņa elektriskā pretestība
Pārnese kā laikā nemainīgs process no atbilstošiem ķermeņiem veidotā elektriskajā
ķēdē – līdzstrāva.
Masas pārneses gadījumā mainījusies abu ķermeņu masa m, jo no viena ķermeņa tā
tika pārnesta uz otru. Elektriskā lādiņa pārneses gadījumā mainījušies abu ķermeņu elektriskie
lādiņi q, jo notikusi tā pārnese no viena ķermeņa uz otru.
Lai uzturētu procesu - jāatjauno masa, lādiņš ķermenī .
Pārneses process - vides tiecība uz līdzsvaru, uz atšķirību likvidēšanu abās slāņa
pusēs. Uzturot šo atšķirību - potenciālu starpību resp. pārneses spēku, īstenojas
nepārtraukts pārneses process. Tāda ir pārneses procesu cēlonības izpratnes būtība. Šajā
gadījumā - ķermeņu elektrizācijas kā elektriskā lādiņa pārneses izpratnes būtība.

LĪDZSTRĀVA
(līdzstrāvas elektriskās ķēdes)
Elektriskās strāvas avots, elektriskās strāvas patērētājs un tos savienojošie,
elektrisko strāvu pārvadošie elektriskie vadi.
Elektriskās strāvas avots tajā notiekošo procesu dēļ pietiekami ilgstoši uztur savu
spaiļu elektrisko potenciālu starpību, kas kā cēlonis ir nepieciešama elektriskās strāvas
uzturēšanai konkrētajā elektriskajā ķēdē. Elektriskās strāvas patērētājs ir ierīce, kurā elektriskā
strāva īsteno to vai citu cilvēkiem lietderīgu fizikālo parādību (siltuma izdalīšanos, gaismas
izstarošanu, ķermeņu mehānisko kustību, skaņas rašanos u.c.). Divi elektriskie vadi savieno
divas avota spailes ar pēc zīmēm atbilstošajām patērētāja divām spailēm. Elektriskās strāvas
ieslēgšanai kalpo elektriskais slēdzis, kas var būt izvietots gan avota, gan patērētāja sastāvā vai
arī vadā, kas pievienots avota augstākā potenciāla spailei.
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Elektrisko ķēžu vispārīgā struktūra jeb shēma

2.75. att. Elektriskā ķermeņa α un elektriskā ķermeņa β mijiedarbība, kuru īsteno elektriskajā
ķēdē plūstošā elektriskā strāva
Cilvēks – elektriskās ķēdes izveidotājs un izmantotājs
Praksē sastopamies ar laikā nemainīgas strāvas – līdzstrāvas un laikā mainīgas
strāvas – maiņstrāvas elektriskajām ķēdēm. Bez tam pastāv arī visdažādākie elektriskie
impulsi – impulsveida elektriskās strāvas.

2.76. att. Līdzstrāvas elektrisko ķēžu vispārīga shēma

Enerģijas saglabāšanas jeb nezūdamības likums līdzstrāvas elektriskajām ķēdēm
(saukts arī par Oma likumu pilnai ķēdei)
EDS = I ∙ ( r + Rv + R) = Ur + URv + UR ≈ UR [ja (r + Rv )< < R]
EDS – avota elektrodzinējspēja kā enerģija, kas raksturo avota darbu vienu vienību
liela elektriskā lādiņa pārnesei dotajā elektriskajā ķēdē. Saka : avots atdod šo enerģiju, veicot
darbu vienu vienību liela elektrisko lādiņa pārnesei konkrētajā ķēdē (R, r ,Rv). Proti, avota
elektriskās enerģijas izmaiņa raksturo īstenotā procesa apjomu - strāvas darbu.
UR - vienu vienību liela elektriskā lādiņa pārneses darbs patērētājā. Šo vienības darbu
elektrībā sauc par patērētāja spaiļu spriegumu.
Patērētāja spaiļu spriegums UR un elektriskās strāvas stiprums I ir praksē
attiecīgi ar voltmetru un ampērmetru mērītie elektriskās ķēdes raksturlielumi.
Elektriskā lādiņa pārneses procesu (elektriskās strāvas īstenošanos) patērētājā raksturo
šāda galvenā sakarība:
UR = R ∙ I
Līdzstrāvas elektriskajā ķēdē pārnestais jeb caur to izplūdušais elektriskais lādiņš
Δq = I ∙ Δt, kur Δt ir līdzstrāvas plūšanas ilgums
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2.77. att. Līdzstrāvas elektriskajā ķēdē pārnestais elektriskais lādiņš
Laika intervālā Δt līdzstrāvas avota veiktais darbs – patērētāja patērētā enerģija
A = UR ∙Δq = UR ∙ I ∙ Δt
A = UR ∙ I ∙ Δt = UR2 ∙ Δt/R = I2 ∙ R ∙ Δt
Laika vienībā patērētā avota enerģija jeb strāvas darba veikšanas ātrums ir procesa jauda
P = A/Δt = UR ∙ I

A = P ∙ Δt

P = UR2/R = I2 ∙ R = I∙ U

MAKROPASAULES ķermeņu veidotās elektromagnētiskās makrovides
( mākslīgās elektromagnētisko ķermeņu veidotās tehnovides)
E l e k t r o t e h n i k a : mūsdienu vienkāršākie elektromagnētiskie makropasaules
ķermeņi – ierīču elementi – rezistori, kondensatori un spoles (R,C,L) – uzbūve, darbības
fizikālie pamati un izmantošana. Sadzīves elektrotehnikas fizikālie pamati.
E l e k t r o e n e r ģ ē t i k a : rūpnieciskie elektroenerģijas avoti, elektroenerģijas pārvades
tīkli, elektroenerģijas patērētāju daudzveidība. Sadzīves elektriskās ierīces, to darbības fizikālie
pamati.
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2.1.2.3. Starojumi (J.Harja, A.Broks)
2.22. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Fizikas priekšmeta programmas trešā tēma – STAROJUMI ir priekšmeta
makropasaules fizikas noslēdzošā tēma. Šīs tēmas sūtība un būtība ir saistīta ar makropasaules
ķermeņu bezkontakata mijiedarbību kustības jeb izplatīšanās apzināšanu, starojumiem kalpojot
kā attiecīgo mijiedarbību nesējiem. Visnozīmīgākais atbilstošo fizikālo parādību piemērs
saistībā ar cilvēku dzīvi uz planētas Zeme ir Saules elektromagnētiskais starojums, it īpaši jau
kā Saules gaismas izplatīšanās.
Starojumu tēma atbilstoši papildina elektromagnētisma un siltuma parādību
apzināšanu un apliecina fizikālo parādību visaptverošo kopsaistību ne tikai makropasaules
parādību izpratnei, bet arī makropasaules, mikropasaules un megapasaules fizikālo parādību
principiālo vienotību. Arī šīs tēmas īstenošana atbilst programmā izmantotajai vispārīgajai
ideoloģijai – tiek lietoti universālie fizikas vispārīgie jēdzieni un to principiālās kopsakarības,
konkretizējot tās makropasaules ķermeņu gan kā starojumu avotu, gan kā starojumu uztvērēju
apzināšanai
Tēmas atbalsta materiāla kopu ievada J. Harjas piedāvātā tēmas satura īstenošanas
struktūra. Līdzīgi kā mehānikas un elektrības tēmu gadījumā, atbilstošo fizikālo parādību
apzināšanai tiek plaši piedāvāti datorvidē pieejamie izglītojošie materiāli. Līdztekus pieejama
arī A. Broka piedāvātā starojumu fizikas apzināšanas sistēma, kas turpina uzturēt fizikas
priekšmeta organizācijas un īstenošanas vienoto metodoloģiju.
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2.23. tabula. Tēmā starojumi iekļauto fizikālo parādību apzināšanas vispārīgā organizācija
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas
un izmantošanas apzināšana

Pētījumu rezultātu ziņojumi
Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā
pētniecība

Ķermeņi

TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība

Statika, kinētika

Dinamika, enerģika

(stāvokļi,

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa

(spēks, darbs,

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

enerģija)

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

telpa, laiks)

Kustība

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

(fizikālās parādības)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts
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Tēmas STAROJUMI pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums
2.24. tabula. Tēmas starojumi pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (10 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
Tiek nosaukti dažādi
Izprot starojumu kā ķermeņu
1.
Starojums – ķermeņu kā
1
piemēri, kuros notiek
iedarbības pārneses procesu.
bezkontakta mijiedarbības
iedarbības pārnese no viena
Saskata iedarbības cēloni,
pārneses procesa apraksta veids.
ķermeņa uz otru, analizējot,
sekas, izprot cilvēka kā
vai tas ir starojums vai - nav vērotāja lomu.
(aktīvi iesaistot skolēnus).
Virtuāli un reāli
demonstrējumi - skaņa,
gaisma, siltums, radioviļņi.
Katrai iedarbībai tiek
noskaidrots cēlonis un sekas
(avots, uztvērējs,
novērotājs).
Viļņu un daļiņu kustības
Zina divus starojuma
2.
Starojuma izplatīšanās apraksta
2
apraksta atkārtojums, lietojot izplatīšanās apraksta modeļus daļiņu un viļņu modeļi.
gan spēka, gan enerģijas
viļņu un daļiņu, prot sasaistīt
jēdzienus. Tiek nosauktas
tos ar spēka un enerģijas
raksturīgākās parādības, kad jēdzieniem. Apraksta staru
starojuma izplatīšanās
izplatīšanos, atstarošanu,
aprakstāma daļiņu, arī staru lūšanu. Izprot viļņu
un viļņu modeļu ietvaros.
izplatīšanās modeli, izskaidro
Daļiņu un viļņu izplatīšanās
interferences un difrakcijas
virtuāli demonstrējumi.
izpausmes dabā un tehnikā.
Prot sasaistīt daļiņas enerģiju
ar tās frekvenci un viļņa
garumu.

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns nosauc
ķermeņu
iedarbības
pārneses procesu
konkrētus
piemērus, norādot
iedarbības avotus
un iedarbības
uztvērējus.

Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns nosauc un
apraksta
parādības, kuras
var izskaidrot ar
viļņu īpašībām vai
daļiņu īpašībām.
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2.24. tabulas turpinājums. Tēmas starojumi pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (10 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
1. Tēmas izklāsts, frontāli
Apraksta elektromagnētiskā
3.
Elektromagnētiskā starojuma
2
jautājumi, piemēri,
starojuma veidu vienojošās
spektrs (radioviļņi, mikroviļņi,
demonstrējumi.
īpašības un daudzveidīgo
infrasarkanais starojums, redzamā
2.
Starojuma
avotu
un
izpausmi dabā un tehnikā,
gaisma, ultravioletais starojums,
uztvērēju
apskats.
izmantojot elektromagnētisko
rentgenstari, gamma starojums).
Elektromagnētisko viļņu
viļņu skalu. Prot pāriet no
izmantošana ikdienā, zinātnē viļņu skalas uz atbilstošo
un tehnikā
frekvenču skalu.
3. Uzdevumu piemēri, kur
jāaprēķina starojuma viļņa
garums vai starojuma
frekvence.

4.

Elektronstari.
Atomkodolu starojums.
Kosmiskie stari.

1

Tēmas izklāsts, frontāli
jautājumi, piemēri.
Skolēniem līdz-darbojoties,
tiek nosaukti katram starojuma veidam raksturīgākie
avoti un uztvērēji. Skolēni
tiek iepazīstināti ar starojumu ietekmi uz cilvēku.
Virtuāli demonstrējumi.

Izskaidro elektronstaru
veidošanos, zina starojuma
reģistrācijas metodes.
Izskaidro atomkodolu
starojuma un kosmisko staru
rašanos, izprot to ietekmi uz
dzīvo dabu.

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.
Elektromagnētiskā
starojuma
spektra tabula.

Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns raksturo
kādu no elektromagnētiskā
spektra daļām,
norādot avotus,
starojuma viļņa
garumus,
frekvences, kā arī
starojuma
uztvērējus.
Skolēni mājās var
veikt pētījumu, lai
noskaidrotu
dažādu starojumu
ekranēšanas
iespējas
(radioviļņi,
infrasarkanie
ultravioletie stari).
Skolēns raksturo
kādu no
starojumiem,
norādot avotus,
starojuma viļņa
garumus,
frekvences,
izpausmes dabā
un tehnikā.
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2.24. tabulas turpinājums. Tēmas starojumi pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (10 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
Tēmas izklāsts, raksturojot
Izprot lāzeru starojuma
5.
Lāzeri - specifiski starojuma avoti
1
lāzera sastāvdaļas, starojuma atšķirības, salīdzinot ar
īpašības, akcentējot
tradicionālajiem starojuma
atšķirības no
avotiem. Zina drošības
tradicionālajiem starojumu
noteikumus, kas jāievēro,
avotiem. Skolēniem aktīvi
lietojot lāzerus.
iesaistoties, tiek uzskaitīti
lāzeru izmantošanas piemēri.
Demonstrējumi.
6.

Starojumi un cilvēks.
Redzes uztvere. Telpiska attēla
veidošanās.

1

Tēmas izklāsts, nosaucot
redzes uztveres procesa
galvenos posmus: attēla
veidošanās uz tīklenes,
impulsu pārnese un redzes
centriem smadzenēs,
smadzeņu darbība. Lēcas
darbības principa
atkārtojums,
divdimensionālu attēlu
veidošanās.
Priekšnosacījumi telpiska
attēla uztverei.
Stereogramma un
hologramma, kopīgais un
atšķirīgais.

Zina acs kā optiskās sistēmas
nozīmi redzes uztverē,
izskaidro attēla veidošanas
mehānismu uz tīklenes. Izprot
smadzeņu nozīmi redzes
uztveres procesos. Apraksta
divdimensionālu un telpisku
attēlu veidošanos, izprot to
kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns nosauc
kādu no lāzeru
pielietojuma
veidiem,
raksturojot lāzera
un tā starojuma
īpašības.

Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns analizē
divdimensionāla
un
trīsdimensionāla
attēla veidošanās
nosacījumus.

Acs uzbūves
shēma.
Fotogrāfija,
hologramma,
stereogramma.
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2.24. tabulas turpinājums. Tēmas starojumi pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (10 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
Tēmas izklāsts, nosaucot
Prot nosaukt dažādus
7.
Cilvēku radīti starojumu
1
mūsdienu populārākos un
starojuma uztvērējus un
uztvērēji.
raksturīgākos starojumu
paskaidrot to darbību.
uztvērējus un pārveidotājus,
izskaidrojot to darbības
pamatprincipu (fotorezistori,
pusvadītāju diodes un
tranzistori, CCD matricas,
šķidrie kristāli, GeigeraMillera skaitītājs).
8.

Noslēguma stunda.

1

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Mutisks vai
rakstveida
ziņojums, kurā
skolēns nosauc un
analizē kādu no
starojuma
uztvērējiem,
raksturojot tā
īpašības.

Apkopojošas skolēnu prezentācijas par konkrētu izvēlētu starojuma veidu, kuru skolotājs
nosaka mēnesi pirms paredzētās prezentācijas datuma.
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Projekta e-vietnē http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=4 pieejamie izstrādnes
materiāli par tēmu STAROJUMI (J. Harja)

Elektromagnētiskais starojums

2.78. att. Resursi un videoieraksti par elektromagnētisko starojumu
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Elektronstari jeb katodstari

2.79. att. Resursi un videoieraksti par elektronstariem

Atomkodolu starojumi un kosmiskie starojumi

2.80. att. Resursi un videoieraksti par atomkodolu starojumiem
Specifiski starojuma avoti - lāzeri

2.81. att. Resursi un videoieraksti par lāzeriem
Starojumu izplatīšanās

2.82. att. Resursi un videoieraksti par starojumu izplatīšanos
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Makropasaules fizika - starojumi (A. Broks)
1. STAROJUMU VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

Starojumu sūtība un būtība - starojums kā ķermeņu bezkontakta mijiedarbības
kustības īstenojums: starojuma avoti un uztvērēji. Starojumu kā ķermeņu mijiedarbības kustības
saturiskā apraksta duālisms - dinamika (spēki, viļņu izplate, nepārtrauktība) un enerģika
(enerģijas emisija, pārnese, absorbcija, daļiņas, diskrētība). Starojumu daudzveidība - vispārīgā
klasifikācija, spektrālais sastāvs.

Starojumu ģeometriskais apraksts - stari kā starojuma ķermeņu mijiedarbības
kustības telpiskais raksturojums.
2. STAROJUMU PAMATVEIDI , TO AVOTI UN UZTVĒRĒJI, STAROJUMU
IZPLATĪŠANĀS
 Elektromagnētiskais starojums;
- starojuma spektrs - infrazemo, elekro- un radiotehnisko, infrasarkanā, redzamā un ultravioletā
frekvenču diapazona starojums, rentgena un gamma diapazona starojums, tā avoti un uztrvērēji;
- starojuma kā viļnu izplate: ātrums, rimšana, atstarošanās, caurlaide - izkliede, lūšana,
interference un difrakcija;
- starojums kā enerģijas pārnese: starojuma plūsma, blīvums un intensitāte; starojuma
enerģētiskais spektrs, jēdziens par starojuma enerģijas kvantiem.
 Elektronstari (elektronu emisija. kūļa formēšana, virzība);
 Atomkodolu starojumi (kodolu uzbūve un pārvērtības - dabiskā un mākslīgā
radioaktivitāte, kodolprocesu kinētika; kodolstarojumu sastāvs un enerģika).
 Daļiņu paātrināšana un kosmiskie starojumi (augsto enerģiju un
elementārdaļiņu fizika).
3. STAROJUMI un CILVĒKS

Cilvēks un Zeme kā starojumu avots un uztvērējs, Saule kā fundamentālas
nozīmes starojums dzīvībai uz Zemes. Dabiskie un mākslīgie mūsdienu starojumu avoti.

Starojumi kā informācijas un enerģijas nesēji . Redze - ķermeņu attēlu
veidošanās (cilvēka acis, fotogrāfija, teleskopija, mikroskopija, hologrāfija; Starojumi mūsdienu
tehnovidē - informācijas, materiālu un enerģētikas tehnoloģiju attīstībā. Starojumi mūsdienu
medicīnā, rūpnieciskajā un sadzīves tehnikā.
STAROJUMU VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

Starojuma sūtība un būtība ķermeņu bezkontakta mijiedarbības kustības īstenojums
Starojuma
jeb iedarbības AVOTS

Starojuma
jeb iedarbības UZTVĒRĒJS

Atstarošanās

STAROJUMS
Ķermenis 

Ķermenis 
Starojums - iedarbības kustība

Emisija

W 

W (t) - procesu apjoms

Starojuma enerģijas
avots

Absorbcija

W 

Caurlaistais

starojums

Starojuma enerģijas
uztvērējs
Pētnieks

Ķermeņu pāra

novērotājs
mijiedarbības

ārējā vide
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2.83. att. Resursi un videoieraksti par starojumu izplatīšanos

Starojumu - mijiedarbību kustības apraksta duālisms
Dinamika
(starojumi kā spēka
viļņu izplate)
VIĻŅI

Enerģika
(starojumi kā enerģijas
pārnese)
iedarbības nesēji

DAĻIŅAS

Starojumu pamatveidi – klasifikācija

2.84. att. Elektromagnētiskais starojums
 Elektronu kūļi/stari jeb katodstarojums
Konstatēja, pētot elektrisko strāvu gāzēs.
Jēdziens par elektroniem - Dž.Dž.Tomsons (1900)
 Jonu kūļi
 Kodolstarojumi ( , ,  stari, protonu, neitronu starojumi)
Pētot urāna sāļus, Anrī Bekerels 1896.g. konstatē to kodolstarojumus.
Ar elektroniem apšaudot - jonizējot ūdeņradi, E.Rezerfords ieguva ūdeņraža kodolus - protonus
(1919). Neitroni - Čedviks (1932) Pirmā mākslīgā kodolpārvērtība :  + 7N14 = 8O17 + protons
[E.Rezerfords (1919)]
 Kosmiskie starojumi, elementārdaļiņas
Starojumu spektrālais sastāvs

(starojuma emisijas/absorbcijas/atstarošanas/caurlaides spektri)

2.85. att. Starojumu spektrālais sastāvs
Zaļās gaismas fotons :  = 5,45.10 14 Hz, o = c/  = 3.108/ 5,45.10 14 = 550.10 -9 m
Wf = h = 6,62610-34  5,451014 = 3,6110-19 J = 2,26 eV [1 eV = 1,6010 - 19 J]
“Zaļajiem” fotoniem, katram no tiem nesot enerģiju Wf = 3,6110 -19 J = 2,26 eV,
atbilstošā starojuma intensitātes spektra līniju raksturo šo fotonu skaits N, kas vienā sekundē
iziet caur vienu kvadrātmetru lielu plūsmai perpendikulāru virsmas laukumu jeb arī šo fotonu
atbilstoši pārnestā enerģija Ws = N·Wf
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Starojumu izplatīšanās ģeometriskais apraksts
(starojumi
telpā - stari,
staru
Mijiedarbojošies ķermeņi
- starojumu
avoti
unkūļi)
uztvērēji

Saule

Zeme
Nepunktveida
Makropasaules ĶERMEŅI Punktveida

2.86. att. Mijiedarbojošies ķermeņi – starojuma avoti un uztvērēji
Katrs starojuma avota - ķermeņa virsmas punkts rada starus - līnijveida starojuma
izplates kanālus, kuri kopumā sastāda no avota izklīstošu staru kūli.
Punktveida ķermenis kā starojuma avots raksturojas ar radiāli izklīstošu staru
kopumu, kas salīdzinoši tālu no avota un pietiekami plānā (d) un nelielā virsmas (S) slānī veido
paralēlu staru kūli.

2.87. att. Punktveida ķermenis kā starojuma avots
Punktveida starojuma avota staru ģeometrija ir līdzīga punktveida ķermeņa
gravitācijas un elektrostatiskā lauka spēka līniju radiāli telpiskajam izvietojumam.
Ievietojot starojuma avotu apvalkā, kas laiž ārā starojumu tikai caur ierobežotu
virsmas laukumu, iegūst telpiski ierobežotu jeb noformētu staru kūli. Visuzskatāmākā starojuma
kūļus - to veidošanos un izplates ceļus var novērot gaismas staru gadījumā (staru jeb
ģeometriskā optika).

2.87. att. Staru kūlis
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Punktveida avota starojuma intensitātes izmaiņa telpā
Pastāv formāla līdzība ar fizikālo lielumu izmaiņu matemātisko aprakstu laikā - ar jau
līdz šim iepazīto procesu kinētiku, aplūkojot funkcionālās sakarības a(t). Taču tagad tiek
pievērsta īpaša uzmanību interesējošās parādību raksturlieluma „a” izmaiņām arī telpā a(r).

Starojumu kā enerģijas pārneses - mijiedarbības izplatīšanas gadījumā novērojamais
enerģijas pārnesums ΔW samazinās, augot attālumam starp starojuma avotu un šī starojuma
uztvērēju. Parasti runā par starojuma enerģijas samazināšanos - mijiedarbības vājināšanos līdz
ar attālināšanos no starojuma avota izplates vides absorbcijas dēļ. Cik strauji tas notiek, to
raksturo starojuma intensitātes gradients - intensitātes izmaiņas ātrums telpā.
Punktveida starojuma avotiem starojuma intensitāte līdz ar attālumu arī bez vides
absorbējošas ietekmes - starojumam izplatoties tukšā telpā. To nosaka visos virzienos izstarotās
enerģijas telpiskā blīvuma samazināšanās, jo līdz ar attāluma r palielināšanos atbilstoši
palielinās arī sfēriskās virsma, caur kuru attālumā r tiek pārnesta avota enerģija. Citiem vārdiem,
punktveida starojumu avotu gadījumā enerģija neierobežoti izplatās visos telpas virzienos. Tas
nav vēlams daudzos mūsu praktiskajos enerģijas pārvades gadījumos, mērķtiecīgi izmantojot
atbilstošos starojumus savu dzīves vajadzību apmierināšanai. Tādēļ praksē, izmantojot
starojumus gan ar tiem saistītās enerģijas, gan informācijas pārvadei/pārraidei, plaši lieto īpaši
veidotus starojumu pārvades kanālus - virzītus staru kūļus, starojuma vadus (piemēram, gaismas
un ne tikai gaismas viļņu vadus u.c. tehniskās ierīces).

Stari telpā - iedarbību kustības jeb izplatīšanās telpiskais atveids - iedarbību
kustības ceļš.
Līdzīgi kā ķermeņu kustības gadījumā arī mijiedarbību kustības ceļš raksturojas ar
noteiktu tā garumu un virzienu - stari var tikt atbilstoši matemātiski (ģeometriski) modelēti ar
taisnu vai liektu līniju. Citiem vārdiem, ķermeņu mijiedarbību kustību raksturojošie stari
fizikā ir līnijas, bet ne vienmēr taisnas līnijas!
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Stars ir līnija, kas uzrāda ķermeņu mijiedarbību kustību aprakstošo spēka viļņu
izplates un enerģijas pārneses ceļu - tas ir starojumu ģeometriskais/telpiskais apraksts,
atbilstoši matemātiski modelējot mijiedarbību kustības ceļu.
Ar stariem aprakstītai iedarbībai savā kustībā sastopoties ar ķermeni - starojuma
uztvērēju, notiek staru atstarošanās, staru lūšana, staru caurlaidība.
Citiem vārdiem, īstenojas starojuma avota iedarbība uz šiem ķermeņiem kā starojuma
uztvērējiem un šie ķermeņi kļūst par iedarbības tālākās kustības avotiem.

2.88. att. Starojuma uztvērējs - plakanparalēlu robežvirsmu veidots ķermenis (plāksne)
Staram krītot perpendikulāri virsmai, tas nelūst. Līnijas resnums (staru skaits kūlī)
varētu raksturot starojuma intensitāti, kura pie katras atstarošanās un lūšanas atbilstoši
samazinās - to gan starojumu ģeometrijā parasti nekad nedara.
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2.1.3. Mikropasaules fizika (A.Salītis)
2.25. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Pēc makropasaules fizikālo parādību apzināšanas faktiski ir izvēle – vai nu pievērsties
daļēji jau ikdienā acīmredzamajai megapasaulei vai arī iedziļināties makropasaules ķermeņu
iekšējās vides padziļinātā apzināšanā, ieejot mikropasaulē. Kamēr mikropasaules ķermeņu
izmēri vēl nav pārāk mazi, daļēji acīmredzma ir arī mikropasaule, tomēr abos gadījumos šodien
pārsvarā sastopamies tikai ar prāta acīm saredzamajiem, netieši – ar moderno tehnisko ierīču
palīdzību novērojamajiem ķermeņiem.
Lūk, te nu īpaši svarīgi ir saprast un izprast fizikas filozofiskos un psiholoģiskos
pamatus, kas raksturo pasaules zinātnisko izziņu kā novērojamo parādību atveidu cilvēka
apziņā. Mēs ticam zinātniski pamatotu gan mikropasaules, gan megapasaules ķermeņu
pastāvēšanai jeb eksistencei, lai arī tos novērojam netieši, izmantojot cilvēku prāta radītas un
praksē sevi apstiprinājušas kopsakarības starp šiem acīm neredzamajiem un acīmredzamajiem
(arī sadzirdamajiem, sataustāmajiem) pasaules ķermeņiem. Mūsdienu zinātne un tehnika ir
cilvēces prāta attīstības materializācijas, zinātnisko teoriju ieviešanas praksē acīmredzams
apliecinājums.
Mūsu vispārizglītojošās fizikas vidusskolas programmas īstenošanas turpinājumā
sākam ar mikropasaules fiziku. Pamatojums: visu makropasaules ķermeņu fizikālās īpašības ir
principiāli saistītas ar šo ķermeņu iekšējās vides uzbūvi, tās sastāvdaļu kustību. Ar to jau
sastapāmies gan makropasaules mehānikā, gan elektrībā, gan starojumu apzināšanā. Citiem
vārdiem, mēs faktiski jau esam saskārušies ar mikropasauli kā vielisko makroķermeņu iekšējo
vidi, taču tagad ir pienācis laiks tajā iedziļināties vairāk. Proti, apzināt nozīmīgākos
mikropasaules ķermeņus (molekulas, atomus, atomu kodolus, elementārdaļiņas) un to
mijiedarbības.
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2.26. tabula. Mikropasaules fizikālo parādību apzināšanas vispārīgā organizācija
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas
un izmantošanas apzināšana

Pētījumu rezultātu ziņojumi
Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā
pētniecība

Ķermeņi

TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība

Statika, kinētika

Dinamika, enerģika

(stāvokļi,

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa

(spēks, darbs,

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

enerģija)

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

telpa, laiks)

Kustība

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

(fizikālās parādības)
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Tēmas MIKROPASAULES FIZIKA pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums
2.27. tabula. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Nr.
skaits
1. Skolēniem pētīšanai tiek
1.
Vielu fizikālās īpašības
2
piedāvāti vielu paraugi
(mehāniskās, termiskās,
dažādos vielas
elektriskās, optiskās).
agregātstāvokļos. Tiek
a) no agregātstāvokļa atkarīgās
minēts plazmas jēdziens.
īpašības;
2. Skolēniem pētīšanai tiek
b) no ķīmiskā sastāva atkarīgās
piedāvāti vienkāršu un
īpašības;
saliktu vielu (sāļu, sārmu,
c) no sastāvā ieejošo atomu
skābju, polimēru) paraugi.
īpašībām atkarīgās viel īpašības
3. Skolēniem pētīšanai tiek
piedāvātas vielas, kuru
molekulas, ir veidotas no
viena veida un dažāda veida
atomiem (skābeklis, sērs,
dzelzs, vāramā sāls,
ogļskābe)
Skolēniem tiek veidota
2.
Mikropasaules izpētes
1
izpratne par to, ka
eksperimentālās metodes .
mikropasaules objektus tiešā
veidā nav iespējams novērot
un izmērīt. Jāizmanto
speciāli paņēmieni, kuri dod
iespēju atklāt specifiskās
mikropasaules objektu
īpašības – netiešā ceļā.
(Brauna kustība, fotoefekts,
vienvirziena strāvas
vadāmība diodē,
mikroskopija

Sasniedzamais rezultāts
Skolēni izprot vielas trīs
agregātstāvokļus raksturojošās
īpašības un prot izskaidrot
vielu agregātstāvokļu maiņas
cēloņus.
Izprot dažādu vielisku
savienojumu veidošanās
likumības, balstoties uz vielu
atomāro un molekulāro
uzbūvi.

Iegūta izpratne par
mikropasaules objektu
izmēriem un mikropasaules
fizikālo parādību pētniecisko
metožu īpatnībām.
Veidots priekšstats par
mikroprocesu statistisko
raksturu.

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli par
vielas uzbūvi un
siltumprocesiem.
starppriekšmetu
materiāli par
ķīmiskajiem
savienojumiem
u.c. tīmeklī
pieejamie
materiāli.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēnu mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi

Projekta ietvaros
izstrādātie
materiāli
Brauna kustības
modelis,
Fotoefekts no
elektrības kursa.
Elektronu skanējošais zondes
mikroskops.
Mikroskopā
iegūto attēlu
fotogrāfijas.

Skolēnu mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
uzdevuma izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
Skolēniem jāanalizē dažādu Izprot molekulāro vielu
3.
Molekulas. Molekulāras vielas.
1
molekulāru vielu (hēlijs,
uzbūvi.
Molekulu disociācija.
skābeklis, vāramā sāls, vara
sulfāts) molekulu uzbūve.
Prot shematiski attēlot
Tiek iepazīts vara sulfāta
molekulu kā no atomiem
disociācijas procesa ūdenī
veidotu struktūru.
grafiskais attēlojums..
Var nosaukt molekulāro vielu
piemērus un paskaidrot atomu
sakārtojumu molekulās.
Pielieto elektrolīta piemērus kā
vielas disociācijas jonos
paraugu.

4.

Atomi, atomu uzbūve. atomārās
vielas.

2

Skolēniem tiek piedāvāti
dažādu atomāru vielu
struktūru paraugi.
Skolēni skaidro kāpēc atoms
ir elektriski neitrāls.
Izmantojot atoma modeli,
nosaka atoma sastāvdaļas
(kodolu, elektronu apvalku).
Zinot atoma kodola lādiņu
un izmantojot Kulona
likumu, aprēķina spēku, kas
darbojas uz elektronu
atomā.

Izprot molekulu un molekulāro
vielu pastāvēšanas
elektromagnētisko dabu
(spēkus, enerģiju).
Izprot atoma kā elektriski
neitrālas sistēmas uzbūvi.
Izprot atomu
elektromagnētiskās
mijiedarbības fundamentālo
nozīmi vielu uzbūvē.
Spēj izskaidrot dažādu atomu
būtiskākas atšķirības.
Izprot zināšanu par atomu
uzbūvi nozīmi tehnoloģiju
attīstībā.

Ieteicamie darba
materiāli
Vielu molekulu
krāsaini attēli no
projekta ietvaros
sagatavotājām
prezentācijām.
Vara vitriola
šķīdums ūdenī.
Elektrolīzes
parādības
demonstrējums
ar vara vitriola
un ogles
elektrodu
palīdzību.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēnu mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi
Piem., Powerpoint
prezentācija ar
dažādu vielu
molekulu
shematiskiem
attēliem.

Uzdevumu
piemēri par
mijiedarbību
starp atoma
kodolu un
elektroniem.
Demonstrējumi,
kas pierāda
elektronu
eksistenci atomā.
Atoma masas un
atoma kodola
masas aprēķini.

Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par doto
pētījuma
uzdevumu izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
Balstoties uz pamatizglītībā Izveidota izpratne par
5.
Mikropasaules fizikālo pētījumu
2
gūtajām zināšanām, tiek
starojuma emisiju un
ieguldījums tehnoloģiju attīstībā.
vispārināti skaidrota gaismas absorbciju kā enerģijas
rašanās un izzušana gaismas apmaiņas procesu
izstarošanas un absorbcijas
mikropasaules līmenī.
procesos - atoma enerģētiskā Zina par vielu sastāva
stāvokļa mainībā. Jēdziens
noteikšanu ar spektrānalīzes
par gaismas enerģiju
metodi.
nesošajām daļiņām fotoniem
un enerģijas kvantiem.
Tiek izskaidroti dabā un
mūsdienu tehnoloģijās
sastopamie gaismas
starojumu spektru veidi
(nepārtraukts, joslu un līniju
spektrs), izskaidrota vielu
spektroskopijas metode
mūsdienu zinātnē un tehnikā.
Izmantojot atomu - ķīmisko
Zina atoma kodola sastāvu un
6.
Atoma kodola uzbūve. Izotopi.
1
elementu periodisko sistēmu, to veidojošo daļiņu īpašības.
noskaidro dažādu atomu Izprot ķīmiskā elementa kārtas
ķīmisko elementu atšķirības. skaitļa un masas skaitļa būtību.
Balstoties uz atoma kodola
Ir noskaidrota vienu no fundamasas skaitli un kodola
mentālajām mijiedarbībām
lādiņu – noskaidro atoma
dabā - stipro mijiedarbību.
kodola uzbūvi. Salīdzinot
Spēj raksturot protona un
izotopus, nosaka neitronu
neitrona pamatīpašības.
atšķirīgo skaitu viena
Spēj aprakstīt ķīmiskā
elementa dažādos kodolos.
elementa galvenās īpašības,
Tiek noskaidroti atoma
kuras nosaka atomu kodola
kodolu pastāvēšanas cēloņi. uzbūve..

Ieteicamie darba
materiāli
Demonstrējumu
materiāls no
sagatavotās
powerpoint
prezentācijas šī
projekta ietvaros.
Demonstrējumi
ar spektroskopu,
novērojot dažādu
gaismas
starojuma avotu
spektrus.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēnu mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par doto
pētījuma
uzdevumu izpildi

Projekta ietvaros
izstrādātais
vizuālais materiāls. Ķīmisko
elementu
periodiskā
tabula. Izotopu
tabula.
Četru fizikas
fundamentālo
mijiedarbību
klasifikācijas
tabula.

Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
7.
Atomu kodolu pārvērtības
2
Diskusija par atoma kodolu Ir izveidots priekšstats, ka
(kodolreakcijas)
stabilitāti. Dažādu kodolu
pastāv atomi, kuru kodoli nav
rašanās, pastāvēšana un
stabili, bet dabiski pārvēršas
pārvēršanās.
citos kodolos.
Alfa, beta un gamma starojums,
Skolēniem tiek sniegtas
Zina, ka atomu kodolu
to reģistrēšanas paņēmieni.
ziņas par to, ka daudzu
pārvērtībās radies starojums
atomu kodoli ir nestabili,
ir kaitīgs cilvēka
tie ir pakļauti dabiskām
organismam.
pārvērtībām. Šo pārvērtību Izprot aizsardzības pasākumu
rezultātā mainās kodola
nepieciešamību un prot
sastāvs un, jaunajam
izvēlēties aizsardzību
kodolam piesaistot
atbilstoši konkrētajam
elektronus, veidojas cits
starojuma veidam.
ķīmiskais elements.
Kodolu pārvērtību rezultātā Ir izpratne par radioaktīvā
rodas α, β un γ – starojumi starojuma fonu. Zina kas ir
dozimetrija un prot novērtēt
Atomu kodolu mākslīgās
radioaktīvā starojuma līmeni
pārvērtības.
apkārtēja vidē.
Kodolu dalīšanās un
sintēzes reakcijas kodolieroči, kodolenerģija.

Ieteicamie darba
materiāli
Projekta
ietvaros
izstrādātās
prezentācija.

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi

Tabula, kurā
atspoguļoti α - ,
β – un γ –
starojuma
raksturlielumi.

Kodolstarojumu
mijiedarbība ar vielām,
starojuma kaitīgā iedarbība
uz cilvēka veselību.
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
8.
Masas un enerģijas izmaiņu
2
Tiek skaidrots Einšteina
Pilnveidota izpratne par
kopsaistība mikropasaules
ieguldījums mikropasaules nezūdamības likumiem dabā.
fizikālajos procesos.
fizikas attīstībā un viņa
Iegūta izpratne par Einšteina
ievestā masas un enerģijas
formulas nozīmi
izmaiņu kopsaistību
kodolenerģētikas
aprakstošā formula
attīstībā.
ΔE = Δmc².
9.
Kodolprocesu izmantošana
2
Tiek aktualizēts jautājums
Izprot enerģijas izmantošanas
enerģētikā.
par enerģijas
nozīmi sabiedrības dzīves
nepieciešamību un tās
vajadzību apmierināšanā.
apjomu pieaugums, iztirzāti Apzinās fosilā kurināmā
dažādi enerģijas iegūšanas
ierobežoto daudzumu uz
paņēmieni.
Zemes un alternatīvu
Alternatīvu meklējumi
enerģijas veidu izmantošanas
enerģijas ieguvei, starp
nepieciešamību.
tiem arī enerģija, kuru
iegūst mākslīgi dalot atomu
kodolus. Kodolenerģētikas
iespējamā kaitīgā iedarbība
uz vidi un pasākumi tās
novēršanā.

Ieteicamie darba
materiāli
Fizikas
rokasgrāmatas

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi

Svarīgāko
kodolreakciju
vienādojumi.
Dati par
dalīšanās
kodolreakciju
produktiem
(starojumi,
radioaktīvās
vielas).

Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
10.
Elementārdaļiņas
2
Jēdziens par mikropasaules Izprot jēdziena
Galvenie raksturlielumi un
ķermeņiem – daļiņām.
„elementardaļiņa” nosacīto
īpašības, elementārdaļiņu
Zinātnes priekšstatu
raksturu.
klasifikācija
attīstība par
Saskata fizikālo teoriju
elementārdaļiņām no
laikmetīgi nosacīto raksturu.
Demokrīta atomisma līdz
Zina raksturīgākās
mūsdienu atziņām par
elementārdaļiņas un var
kvarku, kā pašlaik
nosaukt to galvenos
„elementārāko” ķermeņu
raksturlielumus.
uzbūves ķieģelīti.
Šodien zināmās
elementārdaļiņas un to
raksturlielumi: masa,
lādiņš, spins.
Izmantojot tabulu par
elementārdaļiņām,
skolēniem dod uzdevumu
raksturot daļiņu galvenās
īpašības un nosaukt
mijiedarbības, kurām tās ir
pakļautas.

Ieteicamie darba
materiāli
Ilustratīva
tabula ar
elementārdaļiņu
raksturlielumie
m
(Tabula ņemta
no interneta
resursiem un kā
labākais
variants ir
izvēlēts franču
fiziķu
sagatavotais
materiāls)

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
11.
Ievērojamākie fiziķi
1
Principālo priekšstatu
Izprot fizikālo likumsakarību
mikropasaules pētniecībā.
maiņa par mikropasaules
daudzveidību un saskata s
Mūsdienās aktuālās
uzbūvi un tajā valdošajām
makro- un mikropasaules
mikropasaules fizikas problēmas.
likums-akarībām
parādību atšķirības.
19.gadsimta beigās un 20.
Apzinās modernās fizikas
gadsimta pirmajā pusē.
pētniecisko metožu
Modernās mikropasaules
komplicēto raksturu un to
fizikas pamatlicēji:
praktisko nozīmību.
V.Rentgens, A.Bekerels,
Saskata mūsdienu zinātnes
J.Tomsons, E.Rezerfords,
internacionālo raksturu un
M.Planks, E.Šrēdingers,
katras nācijas iespēju ņemt
V.Heizenbergs, J.Čedviks
dalību fundamentālo zinātņu
u.c.
attīstībā.
Pārskats par Latvijas fiziķu
devumu vielas uzbūves,
spektroskopijas,
atomfizikas, kodolfizikas
un nanotehnoloģiju
attīstībā.
Mūsdienu mikropasaules
fizikas galvenajās
problēmas - 21.gs. sākuma
fundamentālie pētījumi
kosmosā un daļiņu
paātrinātāju izmantošana.
Higsa bozona atklāšana

Ieteicamie darba
materiāli
Internetā un
publiskajās
bibliotēkās
pieejamie
materiāli

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Skolēna mutisks
un/vai rakstisks
ziņojums par dotā
pētījuma
uzdevuma izpildi
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2.27. tabulas turpinājums. Tēmas pedagoģiskā procesa tematiskais plānojums (20 stundas)
Tēmas
Stundu
Temats
Īstenošanas paņēmieni
Sasniedzamais rezultāts
Nr.
skaits
12.
Elementārdaļiņas un
Atgādinot par
Apzinās, ka cilvēku apzinātā
1
megapasaule.
makropasaules un
pasaule ir mainīga.
mikropasaules parādību
Saskata fizikālo procesu
cēlonisko kopsaistību ,
savstarpējo saistību no
skolēniem tiek veidots
mikro- līdz megapasaulei.
priekšstats par saikni arī
Spēj atšķirt fizikālās teorijas
starp mikropasauli un
no ezotēriskiem
megapasauli.
skaidrojumiem un prot tās
Tiek paradīts, ka materiālā
kritiski izvērtēt priekšstatus
pasaule atrodas
par materiālās pasaules
nepārtrauktā attīstībā sākot parādībām.
no elementārdaļiņu,
.
nuklonu, kodolu, atomu,
ķīmisko savienojumu un
sarežģītu makrostruktūru
veidošanās līdz tādiem
ķermeņiem kā planētas,
zvaigznes, galaktikas un
citi kosmiskie ķermeņi.
Noslēguma stunda par
mikropasaules fiziku

1

Ieteicamie darba
materiāli

Ieteicamās
vērtēšanas formas
Mutisks un/vai
rakstisks
ziņojums par dotā
uzdevuma izpildi

Apkopojošas skolēnu prezentācijas par konkrētu izvēlētu mikropasaules fizikas tematu (zinātnisku
problēmu), kuru nosaka skolotājs mēnesi pirms paredzētās prezentācijas datuma.
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2.28. tabula. Atomkodolu pārvērtības
Atomkodolu
Dabiskā (spontānā) Mākslīgā (inducētā)
pārvērtības
radioaktivitāte
radioaktivitāte
Parastās pārvērtības


238
235
Kodolu dalīšanās
92U
92U
Kodolu sintēze
Zvaigznēs
Ūdeņraža bumba

Izpausmes
Dabā un tehnikā
Dabā un tehnikā
Dabā un tehnikā

Atomkodolu radioaktivitāte (matemātiskais apraksts)
Ķermenis, kurš satur radioaktīvus - nestabilus atomu kodolus, ir attiecīgo
kodolstarojumu avots. Starojums iznāk apkārtējā telpā caur šī ķermeņa virsmu, īstenojoties
starojuma kā mikropasaules daļiņu veidotās vides pārneses process.
Par atomkodolu pārvēršanas citos kodolos runā arī kā par sākotnējo kodolu
sabrukšanu. Proti, saka, ka radioaktivitāte ir attiecīgo atomkodolu sabrukšanas procesa konkrēti
novērojama izpausme.

2.89. att. Kodolstarojuma avota raksturojums
No (to) - radioaktīvo atomkodolu skaits No novērojumu sākuma laika momentā t = to
 - dotajam radioaktīvo kodolu veidam (izotopam) raksturīgais lielums, kas apraksta
kodolpārvērtību procesa norises ātrumu.
RADIOAKTIVITĀTE A(t) IR ATTIECĪGO KODOLPĀRVĒRTĪBU PROCESA ĀTRUMS
A(t-to) =  N(t) / t = -   N(t-to)
 = ln2/T1/2 = 0,693/ T1/2 , kur T1/2 - doto kodolu pussabrukšanas periods, laika intervāls t = T1/2,
kurā attiecīgo kodolu skaits samazinās divas reizes.

Mikropasaules fizikas apzināšanai pieejamie projekta materiāli e-vidē
http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=4

2.90. att. Resursi par mikropasaules fiziku
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2.1.4. Megapasaules fizika (I.Vilks)
2.29. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Prasību, kas tieši attiecas uz megapasaules jeb kosmosa fizikas jautājumu apgūšanu
fizikas vidējās izglītības mācību priekšmeta standartā nav daudz un to formulējumi ir šādi.
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216)
6.1. Apraksta dažādās Visuma evolūcijas fāzes un vielas, kā arī fizikālo lauku
strukturizācijas pakāpi šajās fāzēs;
6.12. Izskaidro Visuma struktūru;
6.13. Analizē gravitācijas izpausmi (debess ķermeņu kustība) dabā un tehnikā;
6.16. Izskaidro fizikālos procesus, lietojot fizikālos modeļus (Saules sistēmas modelis,
zvaigžņu karte).
Balstoties uz šīm un citām standarta prasībām vidusskolas fizikas priekšmeta
programmas paraugā (http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml), ir formulētas
konkrētas prasības megapasaules jautājumu apgūšanai (sk. tabulu). Profesionālās izglītības
projekta sadaļā „Megapasaule (kosmosa fizika)” materiāli veidoti tā, lai palīdzētu skolotājam šīs
prasības realizēt. Megapasaules jautājumu aplūkošanai būtu nepieciešams atvēlēt vismaz 20%
no fizikas priekšmetam paredzētā kopējā laika (tabulā dots plānojums 20 mācību stundām,
priekšmeta programmas īstenošanai kopumā veltot 100 stundas). Tā kā visi materiāli e-vidē
pieejami arī skolēniem, uzsvars liekams uz skolēnu patstāvīgo darbu, kuriem skolotājs formulē
mērķus kā sasniedzamos rezultātus un palīdz tos sasniegt. Skolas stundās klātienē aplūkojami
tikai būtiskākie jautājumi, izmantojot projektā pieejamās, lejupielādējamās Powerpoint
prezentācijas, atbilstoši organizējot skolēnu patstāvīgi veikto izglītojošo pētījumu rezultātu
prezentāciju un sasniegumu vērtēšanu.
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2.30. tabula. Megapasaules fizikālo parādību apzināšanas vispārīgā organizācija
Darbības SATURS

Satura īstenošanas METODIKA

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

(kā darīt?)

(kas izdarīts?)

Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Rezultāts

Fizikālo parādību izzināšanas
un izmantošanas apzināšana

Pētījumu rezultātu ziņojumi
Fizikālo parādību izglītojošā zinātniskā
pētniecība

Ķermeņi

TEORIJA
Faktoloģija

Cēlonība

Statika, kinētika

Dinamika, enerģika

(stāvokļi,

Fundamentālā

Lietišķā

pētniecība

pētniecība

1. Ievads (problēmas nostādne)
2. Pētījuma pārskata daļa

(spēks, darbs,

Novērojumi

3. Pētījuma oriģinālā daļa

enerģija)

PRAKSE

4. Rezultātu apspriešana

telpa, laiks)

Kustība

1) datu ieguve

1) projektēšana

2) datu apstrāde

2) līdzekļu piesaiste

3) apraksta izveide

3) projekta izpilde

5. Nobeigums
(problēmas atrisinājums)

(fizikālās parādības)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs
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2.31. tabula. Megapasaules (kosmosa) fizikas jautājumu apguves plānojums (20 stundas)
Temats, stundu
Mērķis - sasniedzamais rezultāts (no priekšmeta
Īstenošanas paņēmiens
skaits
programmas)
Salīdzina ķermeņu kustību uz Zemes un Visumā.
Debess ķermeņu Frontāls darbs klasē, lai
redzamā kustība iesāktu sadaļu
„Megapasaule”, iepazītos ar
un pētījumi
jaunajiem jēdzieniem,
vienotos par veicamo.
6 stundas
Darbs ar informāciju,
Zina šādus fizikālos lielumus un jēdzienus:
izmantojot projekta
kosmiskie ātrumi, bezsvara stāvoklis. Izskaidro
materiālus internetā.
Zemes mākslīgo pavadoņu kustību. Izmantojot
informāciju un komunikāciju tehnoloģijas,
vizualizē kosmisko ātrumu nozīmi Visuma izpētē.
Ilustrē Zemes mākslīgo pavadoņu izmantošanas
daudzveidību. Analizē satelītu izmantošanas
priekšrocības un daudzveidību.
Skolēnu sagatavota
Izmantojot informāciju un komunikāciju
prezentācija vai mācību
tehnoloģijas, prezentē ziņojumu par teleskopu
ekskursija.
izmantošanas vēsturisko attīstību dabas pētījumos.
Izskaidro radioteleskopa uzbūvi, darbības
principus un lietojuma nozīmi.
Darbs ar informāciju,
Izmantojot Saules sistēmas planētu raksturlielumu
izmantojot projekta
tabulu, analizē grūtības, ko nākas pārvarēt, pētot
materiālus internetā.
Saules sistēmas debess ķermeņus.
Saules sistēma
4 stundas

Darbs ar informāciju,
izmantojot projekta
materiālus internetā. Virtuāls
eksperiments.

Apraksta debess ķermeņu kustību, izmantojot
Keplera likumus. Virtuālajā eksperimentā
vizualizējot Keplera likumus, iegūst informāciju
un izvērtē rezultātus.

Izmantojamie projekta materiāli
Elektroniskā grāmata „Zeme un debesis”,
sadaļa 1.1. Zemes kustība ap Sauli.
Prezentācija „Zemes kustība ap Sauli”.
Elektroniskā grāmata „Zeme un debesis”,
sadaļa 1.2. Kosmiskie lidojumi. Prezentācija
„Kosmiskie lidojumi”.

Elektroniskā grāmata „Zeme un debesis”,
sadaļa 1.3. Astronomiskie pētījumi.
Prezentācija „Teleskopi”.
Elektroniskā grāmata „Planētas”, sadaļa
2.2. Planētu izpēte. Prezentācija „Zemes
grupas planētas”. Prezentācija „Milzu
planētas”.
Elektroniskā grāmata „Planētas”, sadaļa
2.1. Saules sistēma. Prezentācija „Saules
sistēmas mazie ķermeņi”.
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2.31. tabulas turpinājums. Megapasaules (kosmosa) fizikas jautājumu apguves plānojums (20 stundas)
Temats, stundu
Mērķis - sasniedzamais rezultāts (no priekšmeta
Īstenošanas paņēmiens
Izmantojamie projekta materiāli
skaits
programmas)
Elektroniskā grāmata „Zvaigznes”, sadaļa
Izmantojot informāciju un komunikāciju
3.1. Saule. Prezentācija „Saule”. Aktuālie
tehnoloģijas prezentē ziņojumu par Saules kā
Skolēnu sagatavota
Saules attēli internetā
spīdošu gāzu lodes pētījumiem un šo pētījumu
Zvaigžņu
prezentācija, Saules virtuālie
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
vēsturi. Sniedz argumentētu viedokli par Zemes
daudzveidība un
novērojumi.
magnētiskā lauka nozīmi.
raksturojums
4 stundas

Darbs ar informāciju,
iespējams darbs grupās.
Formatīvā vērtēšana (ja
nepieciešams).

Frontāls darbs klasē, lai
iesāktu tematu.

Galaktikas un
Visums
6 stundas

Darbs ar informāciju,
izmantojot projekta
materiālus internetā.
Skolēnu sagatavota
prezentācija, iespējams darbs
grupās.

Novērtē fizikas nozīmi Visuma izpētē. Izmantojot
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,
apkopo un prezentē ziņojumu par Visuma izpētes
vēsturi un perspektīvām. Prezentē ziņojumu par
radioviļņu kosmiskajiem avotiem.

Elektroniskā grāmata „Zvaigznes”, sadaļa
3.2. Zvaigžņu daudzveidība. Prezentācija
„Zvaigznes”.

Elektroniskā grāmata „Galaktikas un
Visums” sadaļa 4.1. Mūsu Galaktika; sadaļa
4.2. Galaktiku salīdzinājums; sadaļa
Zina mūsdienu priekšstatus par Visuma struktūru.
4.3. Megapasaules struktūra. Prezentācija
„Mūsu Galaktika”. Prezentācija „Galaktikas
un Visums”.
Zina Lielā Sprādziena hipotēzi. Prezentē ziņojumu Elektroniskā grāmata „Galaktikas un
par zinātnieku ieguldījumu Lielā Sprādziena
Visums”, sadaļa 4.4. Visuma evolūcija.
hipotēzes attīstībā un par Lielā Sprādziena norises Prezentācija „Galaktikas un Visums”.
etapiem. Izskaidro reliktā starojuma zinātnisko
jēgu.
Prezentē ziņojumu par Zemes evolūciju un
Elektroniskā grāmata „Galaktikas un
nākotni (no fantastiskām līdz zinātniskām
Visums”, sadaļa 4.4. Visuma evolūcija.
hipotēzēm). Sniedz argumentētu viedokli par
dzīvības rašanos uz mūsu planētas un tās
pastāvēšanas iespējām uz citām planētām.
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2.31. tabulas turpinājums. Megapasaules (kosmosa) fizikas jautājumu apguves plānojums (20 stundas)
Temats, stundu
Mērķis - sasniedzamais rezultāts (no priekšmeta
Īstenošanas paņēmiens
Izmantojamie projekta materiāli
skaits
programmas)
Frontāls darbs klasē, lai
Galaktikas un
pabeigtu sadaļu
Izskaidro sabiedrības attieksmes maiņu pret
Visums
Prezentācija “10 astronomijas atklājumi, kas
„Megapasaule”. Pārbaudes
Visuma izpēti vēstures gaitā.
izmainīja mūsu domāšanu”.
darbs.
6 stundas

Megapasaules fizikas apzināšanai pieejamie projekta materiāli e-vidē
http://profizgl.lu.lv/course/view.php?id=4

2.91. att. Resursi par megapasaules fiziku
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2.1.5. Nobeigums (A.Broks)
2.32. tabula. Izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa plānojums (100 stundas)
Darbības SATURS

Satura īstenošanas

Sasniegtā VĒRTĒŠANA

(ko darīt?)

METODIKA

(kas izdarīts?)

(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi

Pedagoģiskais p r o c e s s

Fizikālo parādību izzināšanas

Fizikālo parādību izglītojošā

un izmantošanas apzināšana

zinātniskā pētniecība

Rezultāts
Pētījumu rezultātu ziņojumi

IEVADS (10 stundas)
Makropasaules fizika – MEHĀNIKA (22 stundas)
Makropasaules fizika – ELEKTRĪBA (12 stundas)
Makropasaules fizika – STAROJUMI (10 stundas)
MIKROPASAULES FIZIKA (20 stundas)
MEGAPASAULES FIZIKA (20 stundas)
NOBEIGUMS (6 stundas)
Iegūstamās izglītības saturs

Izglītības ieguve

Iegūtās izglītības rādītājs

Fizikas priekšmeta programmas septītā tēma – NOBEIGUMS veltīts vispārizglītojošā
fizikas priekšmeta saistībai ar sabiedrības dzīvi, raksturojot fizikas ieguldījumu zinātnes un
tehnikas progresa gaitā un akcentējot atbildību par šī progresa gaitā gūto sasniegumu cilvēcīgu
izmantošanu sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.
2.33. tabula. Nobeiguma temata vispārīgā organizācija
Satura īstenošanas
Darbības SATURS
METODIKA
(ko darīt?)
(kā darīt?)
Mērķis, uzdevumi
Pedagoģiskais process
Fizikas nozīmīgāko
sasniegumu un to
izmantošanas apzināšana

Fizikas un sabiedrības dzīves
kopsaistības vēsturisko faktu
un cēloņsakarību izziņa

Sasniegtā VĒRTĒŠANA
(kas izdarīts?)
Rezultāts
Skolēnu izstrādāti vērtējoši
pārskati par notikušo un
ieskats savas un sabiedrības
dzīves nākotnē

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

144

Nobeigums
(Pasaule - Sabiedrība -Fizika, zinātnes un tehnikas progress, sasniegumu izmantošanas
aktuālās problēmas, fizikas loma līdzsvarotas ilgtspējīgas dzīves attīstībā)
PASAULE – CILVĒKS – FIZIKA

Nobeidzot fizikālo parādību apzināšanu
vidusskolas vispārizglītojošā fizikas priekšmeta
ietvaros, vēlreiz p a d o m ā s i m
Lielās Domas
par cilvēku un viņa dzīvi pasaulē,
par fizikas lomu mūsu dzīves līdzsvarotas un
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

Sabiedrības mainība visapkārt mums un mēs mainībā
( mūžības likums )
Noslēdzies 20. gadsimts, viens no sarežģītākajiem gadsimtiem Pasaulē, Eiropā,
Latvijā. Līdz ar 21.gs. sākumu mūsu dzīve ieiet jaunā fāzē - notiek visaptveroša DZĪVES
GLOBALIZĀCIJA.
Visapkārt ārkārtīgi strauji ienākas ZINĀTNES UN TEHNIKAS PROGRESA AUGĻI. Gan
globālā, gan lokālā mērogā jūtami aug mūsu dzīves daudzveidība un temps - DZĪVES
SAREŽĢĪTĪBA.
Sabiedrības dzīves industriālo attīstību nomaina superindusrializācija (automatizēta
lielražošana), dabisko - mākslīgais. Akcenti darbā un sadzīvē no ražošanas pāriet uz patērēšanu.
Bezdarba rēgs klīst pa pasauli un tajā pat laikā krasi pieaug augsti kvalificētu speciālistu
pieprasījums. Sabiedrības polarizējas un aug sociālā spriedze. Globalizācija šodien izvēršas par
Rietumu vareno politekonomikas (brīvā tirgus ekonomikas un liberālisma politikas) aktīvu
izplatīšanos visas pasaules mērogā. Īpaši aktualizējas MŪSDIENU RIETUMNIECISKĀ
DZĪVESVEIDA ILGTSPĒJĪBA.
Noslēdzies gadsimts, kurā Latvija trīs reizes pārdzīvoja austrumu-rietumu dzīvesveida
orientācijas maiņas. Krasi mainoties situācijai pasaulē un atgūstot valstisko neatkarību, tagad
vienmēr un visur atkal ir jādomā pašiem ar savu galvu, un tas nav viegli. Taču laiks dziedē pamazām noskaidrojas prāts, noplok pārlieku sabangotās jūtas un sava atjaunotā galva atgriežas
pie sava pamata. Mūsu dzīves tālākattīstībai īpaši nozīmīga kļūst galvas un pamatnes vienotība.

2.92. att. Latvija gadsimtu mijas pārmaiņu laikā
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CĒ L O Ņ I

Rietumu politekonomika :
liberālisms politikā
un brīvais tirgus ekonomikā

Zinātnes un Tehnikas revolūcija:
transporta, enerģijas, informācijas tīkli,
rūpniecības, lauksaimniecības, sakaru
superindustrializācija

G
L
O
B
A
L
I
Z
Ā
C
I
J
A

SEKAS

Rietumorientētās
ekonomikas attīstība,
pasaules unifikācija,
dzīves tempa pieaugums,
bezdarba attīstība,
mūžizglītības attīstība,
dzīves nelīdzsvarota
attīstība, pasaules sociālā
polarizācija, agresivitātes
izpausmes u.c.

2.93. att. Globalizācijas parādība cēloņseku skatījumā

Mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība
KRISTIETĪBAS attīstība, izplatība

VI gs. reformācija

Renesanse
Modernās zinātnes un tehnikas
Zinātnes
un tehnikas
progress

mākslā
revolucija

ĢENETIZĀCIJA n.100
Pārveidotu dzīvo būtņu tīkli
DATORIZĀCIJA n.101
Datortīkli
ELEKTRIFIKĀCIJA n.102
Energotīkli
MEHANIZĀCIJA
n.103 gadi
Transporta tīkli

2.94. att. Jauno laiku sākums 16.gs. - zinātnes un tehnikas revolūcija - informācijas
sprādziens un pasaules procesu datorizētā globalizācija
Zinātnes straujā progresa un tā rezultātu plašās izmantošanas rezultātā cilvēces
dzīvesvide kļūst arvien mākslīgāka jeb tehniskāka, kamēr dabasvide jau prasa īpašu aprūpi un
aizsardzību pret cilvēku saimnieciskajām darbībām. Strauji veidojas mākslīgajai dzīvesvidei jeb
tehnovidei atbilstošs t e h no c i l vē ks .

2.34. tabula. Sabiedrības dzīvesveidi atkarībā no politekonomikas dominantēm
POLITIKA

EKONOMIKA

SOCIĀLISMS

Dominante



Līdzsvarota sabiedrība





LIBERĀLISMS



Dominante
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Mūsdienu sabiedrības / valsts dzīves pamatstruktūra
Izglītība

POLITIKA

EKONOMIKA

Zinātne un
Māksla

Valsts
aizsardzība

Veselība

ārējā

Valsts

vide

2.95. att. Sabiedrības/valsts dzīves organizatoriskā pamatstruktūra

Individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē
Sabiedrības, personas dzīves ceļa
TOTALITARISMS

ANARHIJA

kreisā puse
Sociāldemokrātija
SOCIĀLISMS
KOLEKTĪVISMS
Kalpošana
Sadale
Dominē KOLEKTĪVAIS,
individuālais opozīcijā
Dominē DZĪVE kā kolektīva saskaņa

labā puse
D
E
M
O
K
R
Ā
T
I
J
A

Liberāldemokrātija
LIBERĀLISMS
INDIVIDUĀLISMS
Saimniekošana
Tirgus
Dominē INDIVIDUĀLAIS,
kolektīvais opozīcijā
Dominē DZĪVE kā personu cīņa

2.96. att. Sociālie pretmeti sabiedrības dzīvē

Cilvēkdarbību vadības un izpildes attiecību hierarhija
Izpilde
V A D Ī B A (Brīvība un Atbildība)
I Z P I L D E (Tiesības un Pienākumi)
Vadība

2.97. att. Mērķtiecīgu cilvēkdarbību universālā struktūra
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V a l s t s v a r a - sabiedrības dzīves v i r s v a d ī b a
Likumdošanas vara / Izpildvara / Tiesu vara

Valsts sabiedrības dzīves
sabiedriskais sektors
/ sabiedriskās iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās sabiedriskās
jeb nevalstiskās
iestādes

Valsts sabiedrības dzīves
valstiskais sektors
/ valsts iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās
valsts iestādes

Valsts sabiedrības dzīves
privātais sektors
/ privātās iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās
privātās iestādes

2.98. att. Tradicionālas Rietumvalsts pamatsektori

Var jautāt – kur te ir fizika? Labs jautājums!
Atbilde: fizika ir visur

Latvija iesaistas pasaules globālajos procesos un strauji liberalizējas. Mūsu dzīves
kreiso ievirzi nomaina labējā, kolektīvo dzīvesveidu - individuālais. Sociālistiskās sadales vietā
nāk brīvais tirgus, kā visaptveroša dzīves pamatvērtība iesakņojas nauda. Kalpošanu būtiski
papildina saimniekošana un visa notiekošā gaitā sabiedrība pārnoslāņojas.
Arvien lielākas sabiedrības daļas dzīve rit cilvēku pašu izveidotajos nedabiskajos
transporta, energoapgādes un datortīklos, kuru trūkums jau tiek uztverts kā nopietns dzīves
apdraudējums. Tehnocilvēka fizioloģisko pamatu pilnveidos modernā ģenētika - gēnu
inženierija. Taču tehnocilvēka apziņā rodas plaisa - racionālais pārņem emocionālo, zūd arī
līdzsvars starp intelektu (gudrību) un morāli (tikumību).
2.35. tabula. Kādu kam izglītību kādai dzīvei?
IZGLĪTĪBA - dzīves pieredze dzīvei

Dzīves
VIRZĪBAI

EKSISTENCEI
dzīvē

ZINĀTNISKĀ
[patiesais]

Dominē PRĀTS
(atziņas, jēdzieni izpratne)

Fundamentālā
un lietišķā
pētniecība

Dzīvesvides
uzraudzība, apkope,
atjaunošana

SAIMNIECISKĀ
[praksē derīgais]

Dominē GRIBA
(vajadzības,
līdzekļi - izdarība)

Saimnieciskā
jaunrade

Zinātnes un mākslas
sasniegumu
izmantošana

MĀKSLINIECISKĀ

[skaistais]

Dominē JŪTAS
(emocijas, tēli iztēle)

Iedvesmai

Sadzīvei

Mūsdienu dzīvi pilnvērtīgi īstenos un tālāk attīstīs tikai tās valstis un tie cilvēki, kas
būs spējīgi (griboši un varoši) pietiekami ātri un saturīgi orientēties sarežģītajos
(daudzveidīgajos un strauji mainīgajos) dzīves procesos.
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Šodien vairāk nekā jebkad agrāk visā pasaulē ir nepieciešami gudri un godīgi cilvēki,
kuri ir spējīgi patstāvīgi un radoši, sociāli atbildīgi risināt mūsdienu dzīves un izglītības
problēmas.
Ilgstoša materiālā nabadzība rosina garīgās nabadzības veidošanos. Patērētāju
dzīvesveids nomāc radošumu un šodien ir sasniedzis pārtēriņa dzīves stāvokli. Esam Rietumu
dzīvesveida krīzes aktīvi līdzdalībnieki.

Jāveidojas GUDRIEM UN GODĪGIEM cilvēkiem,
kuros vienotībā īstenojas GRIBA, JŪTAS UN PRĀTS
Mēs, latvieši, materiālajā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielajām
tautām, un mums pēc tā arī nav jātiecas. Mums ir jācenšas būt stipriem garīgā
laukā, it īpaši mākslā un zinātnē, izkopjot savas nacionālās īpašības. Tas ir mūsu
galvenais uzdevums, ko pildot audzināsim ne vien sevi, bet arī citas tautas.
J.A.Students “Vispārīgā paidagoģija” (1933)
Bet garīgā darbība taču nav tikai zinātne un māksla - kalpošana zinātnei un mākslai!
Vai latviešiem būt arī saimniekiem?
Tēmas noslēgumā lai skan sena dziesma jaunās skaņās
Pauls Dāle
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS PAR CILVĒKU UN GARA KULTŪRU
RĪGA 1994 (atkārtots izdevums)
Izvēlēti citējumi
DZĪVES VALDNIEKI
Laimīgas ir tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri karaļi un
valdnieki. Taču karaļu pasaulē ir maz, ne visi tie gudri un stipri, - īsti un lieli valdnieki. Vēl
laimīgāka ir tauta, ja tai ir daudz cilvēku, kuri ir un var būt dzīves valdnieki, - valdnieki
un uzvarētāji bez troņa, sceptera un citām ārējām goda un varas zīmēm, bet ķēnišķīgi bagāti un
stipri garā, iekšējā spēkā un gudrībā, dvēseles brīvībā un ikdienas darbā. Tie uzvar dzīvi, likteni
un nāvi, jo nāvi uzvar tas, kas tās nebaidās un droši līdz galam nostaigā mūža gaitas,
piepildīdams savu sūtību, savu „es”.
Dzīves valdnieku likumi un spēks ir ticība sev, dzīvei un mūžībai, pašsavaldība,
drosme, pacietība un izturība, cieņa pret pienākumu un darbu, patiesa laipnība pret savu tuvāko,
uzticība garam, radīšana un dzīves veidošanas prieks. Viņus apgaro dziļa godbijība pret likumu,
kas stāv pāri cilvēkam un cilvēka varai, viņi ir gatavi nest upurus, ja pienākums to prasa.
…………………
Dzīves valdnieki mīl dzīvi un prot to darīt skaistāku, pilnīgāku.
…………………
Dzīves valdnieki neļauj dzīvei palikt par „garām palaistu izdevību virkni”, jo viņi ir
droši iecerētāji un stipri izdarītāji.
…………………
Par dzīves valdnieku un meistaru var kļūt ikviens, kam piemīt gribas stiprums, gara
spēks, drosme, neatlaidība, ikviens, kas dzīvi neapsūdz un nenolād, bet apliecina un svētī to,
dara to bagātāku, skaistāku, ikviens, kas cīnās un kuram dzīve liek uzvaras vainagu, ko svētījis
pats Dievs. Neviena diena, neviena stunda nav par vēlu, lai pēc šī vainaga sniegtos, ja tikai sevī
sadzirdam aicinājumu: „Esi un topi dzīves valdnieks!”
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Lai visiem labi sokas
fizikālo parādību apzināšanas rezultātā gūto atziņu izmantošana
savu dzīves vajadzību apmierināšanai!
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2.2. Metodiskie materiāli
2.2.1.
Fizikas izglītības pamatnostādnes un mācību metodika
(L.Jonāne)
Materiālos skolotājiem akcentētas dabaszinātniskās izglītības konceptuālās nostādnes,
daudzveidīgas skolēnu mācību darbības organizēšanas iespējas, īpaši uzsverot fizikai raksturīgās
pētnieciskās un domāšanas attīstības metodes, izmantojot gan reālus, gan virtuālus
eksperimentus. Izstrādāti arī metodiskie materiāli par skolēnu sasniegumu vērtēšanas mērķiem,
veidiem un metodiskajiem paņēmieniem. Turpinājumā sniegts augšminēto materiālu satura
rādītājs, bet paši materiāli ir pieejami elektroniskā formā projekta atbilstošajā interneta vietnē
http://profizgl.lu.lv

Materiālu satura rādītājs
1. nodaļa. Konceptuālās nostādnes fizikas izglītības organizēšanā
1.1. Fizikas sūtība vispārējā vidējā izglītībā
1.2. Laikmetīgas vispārizglītojošās fizikas mērķis un konceptuālās nostādnes tā
sasniegšanai
1.3. Sistēmpieeja un fizikas izglītības konteksts
1.4. Ieskats izglītības teorijās
2. nodaļa. Mūsdienīga mācību procesa organizēšana
2.1. Skolotāja loma
2.2. Skolēnu izziņas darbības veidi un līmeņi
2.3. Mācību stundas fāzes
3. nodaļa. Skolēnu pētnieciskā darbība fizikas mācību procesā
3.1. Pētnieciskās mācību metodes
3.1.1. Pētniecisko mācību metožu raksturojums
3.1.2. Reālu un virtuālu eksperimentu demonstrēšana
3.1.3. Virtuālu datorsimulāciju resursi.
 Virtuāls pētniecisks darbs „Plakana kondensatora pētīšana”
 Virtuāls pētniecisks darbs „Ārējā fotoefekta novērošana un pētīšana”
3.2. Praktiskās pētniecisko prasmju attīstīšanas metodes
3.3. Skolotāja un skolēna darbības uzvērtējuma aspekti
4. nodaļa. Mācību metodes
4.1. Daudzveidīgo jautājumu – atbilžu metode
4.2. Diskusija kā mācību metode
4.2.1. Diskusijas raksturojums
4.2.2. Skolotāja loma diskusijas laikā
4.2.3. Diskusiju veidi
4.2.3.1. Diskusiju tīkls
4.2.3.2. Atklātā diskusija
4.2.3.3. Grupu diskusija
4.2.3.4. Slēgtā diskusija
4.2.3.5. Paneļdiskusija
4.2.3.6. Diskusija 6  6
4.2.4. Kritēriji sekmīgai diskusijas norisei
4.2.5. Pielikums. Informācija diskusijas sagatavošanās posmam
5. nodaļa. Vizualizēšanas un prezentēšanas prasmju attīstība
5.1. Vizualizēšana kā mācību metode
5.2. Metodiskie paņēmieni vizualizēšanas prasmju attīstībai
5.3. Ieteikumi MS POWER POINT prezentācijas izveidei
6. nodaļa. Tematiskā plānošana
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7. nodaļa. Skolēnu mācību sasniegumu mācību procesā vērtēšana
7.1. Kas ir vērtēšana?
7.2. Kas nosaka vērtēšanas nepieciešamību?
7.3. Vērtēšana – informācijas ieguves process
7.4. Vērtēšanas veidi
7.5. Formatīvā vērtēšana
7.6. Pētnieciskās darbības prasmju vērtēšana
7.7. Testi
7.8. Summatīvā vērtēšana
Izstrādāts testu sistēmas paraugs (kopskaitā 10 testi par visām vidusskolas fizikas
kursa tēmām, atbilstoši profesionālajā izglītībā atvēlētajam stundu skaitam; katrs no tiem satur
12 jautājumus) skolēnu sasniegumu vērtēšanai fizikā profesionālajā vidusskolā, izmantojot
MOODLE vidi.

Testu satura rādītājs
1. nodaļa. Makropasaule
1.1. Mehānika
1.1.1. Ķermeņa kustība
1.1.2. Rotācijas un svārstību kustība
1.2. Elektrība
1.2.1. Elektriskās parādības un elektroenerģija
1.2.2. Elektromagnētiskās parādības
1.3. Starojumi
1.3.1. Gaisma un redze
1.3.2. Neredzamie starojumi un to lietojums
2. nodaļa. Mikropasaule
3. nodaļa. Megapasaule
3.1. Zemes kustība ap Sauli
3.2. Saule un zvaigznes
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TESTI SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAI
1. nodaļa. Makropasaule
1.1. Mehānika
1.1.1. Ķermeņa kustība
1. Draugi Andris un Māris dzīvo vienā ciematā. Andra dzīvesvietas koordinātas attiecībā pret
autobusa pieturu raksturo punkts, kura koordinātas ir (100 m, 200 m), bet Māra dzīvesvietas
koordinātas ir (500 m; 40 m). Kuri punkti koordinātu sistēmā, norāda zēnu dzīves vietu
attiecībā pret autobusa pieturu?

A
B
C
D

A un B
C un D
B un C
A un D

2. Andris, kura dzīvesvietas koordinātas attiecībā pret autobusa pieturu ir (100 m, 200 m), uz
autobusu pieturu iet pa diviem savstarpēji perpendikulāriem ceļiem. Cik garu attālumu viņš
noiet?
A
B
C
D

200 m
300 m
224 m
400 m

3. Garuma un attāluma mērīšanai bieži izmanto mērvienību „metrs”. Kā radies metrs?
A Zinātnieki vienojās par to, ka metrs būs attālums starp izplestu roku pirkstiem, to fiksēja
un pieņēma par paraugu.
B Zinātnieki vienojās par to, ka metrs būs attālums no cilvēka masas centra līdz papēžiem,
to fiksēja un pieņēma par paraugu.
C Zinātnieki vienojās par to, ka metrs būs attālums cilvēka vidējā soļa garumā, to fiksēja
un pieņēma par paraugu.
D Zinātnieki vienojās par to, ka metrs būs 40 miljonā daļa no Zemes meridiāna garuma,
un to pieņēma par paraugu.
4. Kurā atbildes variantā ātruma vērtības sakārtotas pieaugošā secībā?
A
B
C
D

2 km/min; 36 km/h; 15 m/s
36 km/h; 2 km/min; 15 m/s
36 km/h; 15 m/s; 2 km/min
15 m/s; 2 km/min; 36 km/h
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5. Automobilis ar ātrumu 54 km/h pārvieto ūdenstvertni, no kuras ik pēc 0,3 sekundēm atdalās
ūdens pilieni un nokrīt uz šosejas. Attēlā parādīts ūdens pilienu izvietojums uz šosejas. Cik
liels ir attālums starp ūdens pilieniem uz šosejas?

1
A
B
C
D

8

16,2 m
15 m
4,5 m
7,5 m

6. Divi riteņbraucēji brauc viens otram pretī, katrs ar vienmērīgu ātrumu 20 km/h. Cik tālu
viens no otra viņi būs 0,5 stundas pirms satikšanās?
A
B
C
D

10 km
20 km
5 km
40 km

7. Velosipēdists 3,6 km pa horizontālu ceļu brauca ar ātrumu 4 m/s, bet nobraucot no kalna,
kura garums 1000 m pārvietojās ar ātrumu 10 m/s. Kāds bija velosipēdista vidējais kustības
ātrums?
A
B
C
D

7 m/s
4,6 m/s
3,6 m/s
7,4 m/s

8. Kurš grafiks (A, B, C, D) raksturo vienmērīgi palēninātu kustību?

A

B

C

D

9. Automobilis brauc pa taisnu ielu ar ātrumu 50 km/h. Pirms luksofora, kurā deg sarkanais
signāls, autovadītājs vienmērīgi bremzē un autobuss apstājas pēc 10 sekundēm. Kurš grafiks
attēlo automobiļa ātruma maiņu?

A

B

C
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10. Grafikā attēlota automobiļa kustība, bremzējot pirms ceļu krustojuma, kurā ir jāapstājas.
Cik liels ir automobiļa bremzēšanas ceļš?

A
B
C
D

20 m
200 m
300 m
400 m

11. Eksperimentā tika izmantoti ratiņi, sliede un iekārta „gaismas vārti”, kas pieslēgti datu
uzkrājējam. Kādi fizikālie lielumi ir jāizmēra, lai noteiktu ratiņu paātrinājumu?

A
B
C
D

Ratiņu masa un laiks, kurā tie šķērso „gaismas vārtus”.
Ratiņu masa un attālums, ko tie nobrauc pa sliedi.
Laiks, kurā ratiņi šķērso „gaismas vārtus” un attālums starp tiem.
Attālums starp „gaismas vārtiem” un sliedes augstums ratiņu „starta” punktā.

12. Attēlā parādīts automobiļa kustības ātruma grafiks, kas sastāv no 3 posmiem. Cik lielu ceļu
veica automobilis?

A
B
C
D

180 m
360 m
720 m
1080 m
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1.1.2. Rotācijas un svārstību kustība
1. Slīpripa 40 apgriezienus veic 80 sekundēs. Cik liels ir slīpripas rotācijas periods jeb laiks,
kurā tā veic vienu apgriezienu?

A
B
C
D

2s
0,2 s
5s
0,5 s

2. Cik ilgā laikā punkts uz riteņa apmales pārvietosies no stāvokļa 1 uz stāvokli 4, ja rotācijas
periods ir 2 sekundes un ritenis vienmērīgi kustas pulksteņa rādītāja kustības virzienā?

A
B
C
D

2s
1,5 s
1s
0,5 s

3. Lineārais ātrums v un centrtieces paātrinājums ac ir svarīgi vektoriāli lielumi, kas raksturo
ķermeņa kustību pa riņķa līniju. Kurā punktā – A, B, C vai D šie vektori ir attēloti pareizi?

A

B

C

D
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4. Uz rotējoša diska dažādā attālumā no tā centra ir izvēlēti trīs punkti A, B, C. Kurš fizikālais
lielums, kas raksturo šo punktu kustību, ir vienāds visos šajos punktos?

A Centrtieces paātrinājums – paātrinājums, kas līklīnijas kustībā maina ātruma vektora
virzienu.
B Lineārais ātrums – ātrums, ar kādu kustas punkts attiecībā pret rotācijas asi, kas iet caur
diska centru.
C Leņķiskais ātrums jeb pagrieziena leņķis, par kādu katrs diska punkts pagriežas laika
vienībā attiecībā pret rotācijas asi.
D Visi A, B un C atbildēs minētie lielumi ir vienādi.
5. Zemes rādiuss ir 6,37 tūkstoši kilometru. Ar kādu ātrumu, Zemei griežoties ap savu asi,
pārvietojas Zemes ekvatora punkti?

A
B
C
D

Aptuveni 6370 km/h
Aptuveni 6370 km/s
Aptuveni 1667 km/h
Aptuveni 1667 km/s

6. Automobiļa ritenis uzsāk vienmērīgi paātrinātu kustību. Tā lineārā ātruma grafiks parādīts
zīmējumā. Pirmās sekundes laikā riteņa ārmalas punkts 1 pārvietojas par ¼ no pilna
apgrieziena. Pēc cik sekundēm kopš kustības sākuma šis punkts atkal nonāks saskarē ar
zemi?

A
B
C
D

2s
3s
4s
5s
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7. Šūpoles 15 svārstības veic 1 minūtē. Cik liela ir šūpoļu svārstību frekvence jeb svārstību
skaits laika vienībā – sekundē?
A
B
C
D

2,5 Hz
15 Hz
4 Hz
0,25 Hz

8. Grafikā parādīta atsperē iekārta atsvara novirzes no līdzsvara stāvokļa maiņa laika gaitā. Cik
liels ir atsperes svārstību periods?
x, m

A
B
C
D

1s
1,2 s
1,5 s
2,5 s

9. Grafikā parādīta atsperē iekārta atsvara novirzes no līdzsvara stāvokļa maiņa laika gaitā.
Kuros laika momentos atsvara kustības ātrums ir vislielākais?
x, m

A
B
C
D

Ātrums ir vienāds visā svārstību laikā.
t = 0,3s; t = 0,9 s; t = 1,5 s; t = 2,1 s
t = 0 s; t = 0,6 s; t = 1,2 s; t = 1,8 s; t = 2,4 s
t = 0,3 s; t = 1,5 s
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10. Lai ķermeni pagrieztu, uz to ir jāiedarbojas ar spēka momentu. Ko fizikā saprot ar jēdzienu
„spēka moments”?

A
B
C
D

Spēku, kas pagriež ķermeni.
Spēka un spēka pleca summu.
Spēka un spēka pleca reizinājumu.
Spēka un spēka pleca dalījumu.

11. Atsvars, kura masa 3 kg, atrodas uz sviras 20 cm attālumā no atbalsta punkta. Svira ir
līdzsvarā, ja sveramais sainis atrodas 30 cm attālumā no atbalsta punkta. Cik liela ir saiņa
masa?

A
B
C
D

1 kg
1,5 kg
2 kg
3 kg

12. Nīderlandiešu mehāniķis un matemātiķis Kristiāns Heigenss 1673. gadā
aprakstīja veidu, kā izgatavot ierīci - svārsta pulksteni – laika intervālu
mērīšanai, ko vēl joprojām izmanto. Taču dažkārt svārsta pulksteņi mēdza
atpalikt. Kādā veidā var novērst šo nepilnību?

A
B
C
D

Palielināt svārsta garumu – atsvaru nedaudz pabīdīt uz leju.
Samazināt svārsta garumu – atsvaru nedaudz pabīdīt uz augšu.
Nedaudz palielināt atsvara masu.
Nedaudz samazināt atsvara masu.
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1.2. Elektrība
1.2.1. Elektriskās parādības un elektroenerģija
1. Balonu saberzējot pret džemperi, tas elektrizējas un iegūst negatīvu lādiņu. Kas notika ar
džemperi šajā darbībā?

A
B
C
D

Džemperis elektrizējas un iegūst tikpat lielu negatīvu lādiņu.
Džemperis elektrizējas un iegūst tikpat lielu pozitīvu lādiņu.
Džemperis magnetizējas.
Džemperis paliek elektriski neitrāls.

2. Ķermeņus var elektrizēt, paberzējot tos vienu pret otru. Kurā no minētajiem gadījumiem
ķermeņi elektrizējas?
A
B
C
D

Lāzera stars nolasa informāciju no CD diska.
Magnēts atrodas pie ledusskapja durvīm.
Mobilo telefonu novieto blakus magnētam.
Lielveikalā slīd eskalatora roktura lenta.

3. Ierīkojot zibensnovedējus, ēkas var pasargāt no zibens spēriena jeb elektriskās izlādes starp
mākoni un ēku (vai zemi). Kurš no apgalvojumiem nav patiess?
A
B
C
D

Zibensnovedēja augšdaļai jābūt smailai.
Zibensnovedējam jābūt iezemētam.
Zibensnovedējam jābūt izolētam no ēkas.
Zibensnovedēja augšdaļai jāatrodas augstāk par ēkas jumtu.

4. Kuru no minētajiem elektrisko ķēžu elementiem lieto elektriskā lādiņa uzkrāšanai?
A
B
C
D

Rezistors
Kondensators
Spole
Elektroskops

5. Divas vienādas spuldzītes ieslēdz elektriskajā
ķēdē, kā parādīts zīmējumā. Kurš no fizikālajiem
lielumiem ir vienāds zīmējumā attēlotajās
elektriskajās ķēdēs?
A
B
C
D

Spuldzītei pieslēgtais spriegums.
Caur spuldzīti plūstošās strāvas stiprums.
Spuldzītes patērētā jauda
Apgaismojums, ko dod spuldzītes.
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6. Kādās mērvienībās mēra elektroierīces jaudu?
A
B
C
D

voltos (V)
džoulos (J)
vatos (W)
kilovatstundās (kWh)

7. Kurā no atbildēm raksturots fizikāls lielums „jauda”?
A
B
C
D

Jauda raksturo, cik lielu enerģiju ierīce patērē savā darbības laikā.
Jauda raksturo, cik liels lādiņš izplūst caur elektroierīci 1 sekundes laikā.
Jauda raksturo, cik lielu enerģiju ierīce patērē 1 sekundes laikā.
Jauda raksturo elektroierīces lietderību.

8. Kura no spuldzēm ir visekonomiskākā?

A
B
C
D

Elektriskā kvēlspuldze.
Spirālveida dienasgaismas spuldze.
Ar ksenonu pildīta spuldze.
Gaismas diožu spuldze.

9. Kas notiek, ja elektrisko kvēlspuldzi, uz kuras uzrakstīts 60 W, 220 V pieslēdz pie 110 V
sprieguma avota?
A
B
C
D

Spuldze pārdeg neatbilstošā sprieguma dēļ.
Spuldze spīd tikpat spoži.
Spuldze spīd vājāk un patērē mazāku jaudu.
Spuldze rada īssavienojumu.

10. Dzīvokli ir ieslēgtas divas dienasgaismas spuldzes, darbojas ledusskapis un televizors. Kā
izmainīsies caur elektroenerģijas skaitītāju plūstošās strāvas stiprums, ja vēl ieslēgs putekļu
sūcēju?
A
B
C
D

Strāvas stiprums palielināsies.
Strāvas stiprums samazināsies.
Strāvas stiprums neizmainīsies.
Nevar viennozīmīgi pateikt.

11. Cilvēka sadzīve nav iedomājama bez elektroierīcēm.
Par ko informē attēlā redzamais elektroierīces
marķējums?
A Elektroierīcei ir visaugstākā energoefektivitāte.
B Elektroierīcei ir viszemākā energoefektivitāte.
C Elektroierīce ir paredzēta lietošanai tikai Eiropas
Savienības valstīs.
D Elektroierīces darbināšanai nepieciešama ekoloģiski tīra A klases enerģija.
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12. Kādēļ elektrotīklā ir jāieslēdz automātiskie slēdži?

A Lai novērstu elektroenerģijas padeves traucējumus.
B Lai pārtrauktu elektrisko ķēdi, ja strāvas stiprums pārsniedz maksimāli pieļaujamo
vērtību.
C Lai novadītu statisko lādiņu.
D Lai mazinātu elektroenerģijas patēriņu.
1.2.2. Elektromagnētiskās parādības
1. Kas rada magnētisko lauku?
A
B
C
D

Nekustīgi elektriskie lādiņi.
Kustīgi elektriskie lādiņi jeb elektriskā strāva.
Magnētiskie lādiņi.
Elektromagnētiskie lādiņi.

2. Attēlā redzams, ka vadu, pa kuru plūst strāva, pievelk
magnēts. Kurš no apgalvojumiem nav patiess?
A
B
C
D

Uz vadu darbojas Ampēra spēks, kurš ir atkarīgs no
strāvas stipruma.
Ja izmainīs strāvas plūšanas virzienu, magnēts vadu
atgrūdīs.
Magnētu pagriežot par 1800 un atstājot iepriekšējo
strāvas virzienu, magnēts vadu atgrūdīs.
Magnēts pievelk visus metāla priekšmetus, neatkarīgi
no strāvas.

3. Angļu fiziķis Maikls Faradejs atklāja elektromagnētiskās indukcijas parādību, uz kuru
pamatojas ļoti daudzu ierīču darbība Kāda ir elektromagnētiskās indukcijas parādības
būtība?
A
B
C
D

Tā ir parādība, kad dzelzs ķermenis magnetizējas magnēta tuvumā.
Tā ir parādība, kad ap strāvas vadu rodas magnētiskais lauks.
Tā ir parādība, kad mainīgs magnētiskais lauks noslēgtā ķēdē rada elektrisko strāvu.
Indukcijas dēļ uz vadītāju magnētiskajā laukā darbojas spēks.
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4. Ko novēro, noslēdzot slēdzi attēlā redzamajā elektriskajā ķēdē? (Animāciju skat.:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/)

A
B
C
D

Magnētadata pagriežas par 1800 un šādā stāvoklī paliek līdz slēdža atslēgšanai.
Magnētadata īslaicīgi pagriežas par 900 un atgriežas izejas stāvoklī.
Magnētadata pagriežas par 1800.
Nekādas parādības nav novērojamas.

5. Kuru ierīču darbībā neizpaužas elektromagnētiskās indukcijas parādība?
A
C
B
D

Tosters
Transformators
Mobilais telefons
Radiouztvērējs

6. Kāds ir elektrodzinēja galvenais uzdevums?

A
B
C
D

Elektrodzinējs ražo maiņspriegumu.
Elektrodzinējs elektrisko enerģiju pārvērš mehāniskajā enerģijā.
Elektrodzinējs ķīmisko enerģiju pārvērš elektriskajā enerģijā.
Elektrodzinējs uzkrāj elektrisko enerģiju.

7. Kurā no minētajām sadzīves elektroierīcēm nav elektrodzinēja?
A
B
C
D

Veļas mazgājamā mašīnā
Gludeklī
Mikserī
Putekļu sūcējā
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8. Kādam nolūkam izmanto maiņstrāvas ģeneratoru?
A
B
C
D

Lai radītu spēcīgu magnētisko lauku.
Lai paaugstinātu spriegumu.
Lai uzkrātu elektriskos lādiņus.
Lai ražotu maiņspriegumu.

9. Kurš apgalvojums, tavuprāt, visprecīzāk raksturo maiņstrāvas ģeneratora darbības
principu?
A
B
C
D

Ja vada vijumā plūst strāva, uz tā galiem pastāv spriegums.
Ja ārējs spēks griež vadu vijumu magnētiskajā laukā, tad uz tā galiem rodas indukcijas
EDS.
Vadītājs magnētiskajā laukā uzkrāj enerģiju.
Ja vada vijumā plūst strāva, tad uz to darbojas magnētiskais spēks

10. Kādas ir transformatora galvenās sastāvdaļas?
A
B
C
D

Reostats un spole jeb vadu vijums.
Divas spoles un noslēgta dzelzs serde.
Elektromagnēts un vadu vijums.
Relejs un spēcīgs magnēts (vai elektromagnēts).

11. Transformatora primārajā tinumā ir 50 vijumi, sekundārajā tinumā - 150 vijumu. Primāro
tinumu pieslēdz 12 V spriegumam. Kāds spriegums būs uz sekundārā tinuma spailēm?
A
B
C
D

12 V
200 V
36 V
4V

12. Maglevs ir transporta sistēma, kas notur speciālus vilcienus uz sliedes un virza tos uz
priekšu ar daudziem magnētiem. Šādi vilcieni vēl nav plaši ieviesti, taču tie ir ātrāki,
klusāki un kustas līganāk nekā vilcieni uz riteņiem, līdz ar to nākotnē maglevus varētu
izmantot arvien vairāk. Kas ir pats būtiskākais, kas maglevu padara ātrāku par vilcieniem
uz riteņiem?

A
B
C
D

Tiem ir tikai viena sliede, bet vilcieniem uz riteņiem parasti ir divas sliedes.
Pasažieri pirms brauciena tiek vienmērīgi sadalīti pa vagoniem.
Magleviem nav berzes starp vilcienu un sliedi.
Tiem ir izveidota aerodinamiska forma.
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1.3. Starojumi
1.3.1. Gaisma un redze
1. Attālums no Saules līdz Zemei ir apmēram 150 miljoni km. Gaisma izplatās ar ātrumu 3108
m/s. Cik ilgā laikā gaisma no Saules nonāk līdz Zemei?
A
B
C
D

Apmēram 5 sekundēs.
Apmēram 8 sekundēs.
Apmēram 8 minūtēs.
Apmēram 1 minūtē.

2. Kurā acs daļā atrodas šūnas, kas uztver gaismu un rada nervu impulsu?

A
B
C
D

Radzene
Acs lēca
Tīklene
Dzīslene

3. Kura no minētajām acs īpatnībām ir visbūtiskākā, lai cilvēks varētu redzēt gan tuvus, gan
tālus priekšmetus?
A
B
C
D

Redzes inerce – spēja saglabāt redzēto ainu apmēram 0,1 sekundi.
Acs akomodācija jeb acs spēja mainīt acs lēcas fokusa attālumu.
Acs spēja mainīt acs zīlītes izmērus no 2 mm līdz 8 mm.
Binokulārais efekts – acs spēja noteikt ķermeņa telpiskos izmērus.

4. Pētot briļļu lēcu, skolēns secināja, ka tā vidusdaļā ir plānāka nekā malās. Kurā no atbildēm ir
minēta pareiza šīs lēcas pielietošanas iespēja?
A
B
C
D

Labo tuvredzību.
Labo tālredzību.
Lēcas optiskais stiprums ir pozitīvs skaitlis.
Ar lēcu ir iespējams iegūt tikai palielinātu attēlu.

5. Šaurs baltās gaismas staru kūlis krīt uz caurspīdīgu trijstūra prizmu. Ko novēro uz ekrāna,
kas atrodas aiz prizmas?
A
B
C
D

Prizmas ēnu.
Dzeltenīgu apli.
Gaismas pilnīgo iekšējo atstarošanos prizmā.
Varavīksnes krāsu joslu jeb gaismas spektru.
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6. Kā mainās gaismas ātrums, gaismas staru kūlim pārejot no gaisa ūdenī?
A
B
C
D

Nemainās
Samazinās
Palielinās
Gaismas ātrums jebkurā vidē ir 300 000 km/s.

7. Kādā krāsā būs redzams priekšmets, kurš vienādi atstaro visus gaismas viļņus?
A
B
C
D

Priekšmets būs krāsains.
Priekšmets būs redzams baltā krāsā.
Priekšmets būs redzams dzeltenā krāsā.
Priekšmets būs bezkrāsains.

8. Kāpēc skaidrā laikā debesis ir zilas?
A
B
C
D

Tajās atspīd okeāns un jūra.
Zemes atmosfēra galvenokārt izkliedē Saules zilo gaismu.
Atmosfērā ir ozona slānis, kurš izstaro zilu gaismu.
Atmosfērai cauri spīd kosmosa zilā gaisma.

9. Daba cilvēku dažkārt pārsteidz ar neparastām parādībām. Kāda parādība ir redzama
fotogrāfijā?

A
B
C
D

Dubultā varavīksne. Tā rodas gaismai lūstot ūdens pilienos.
Mirāža. Tā rodas gaismai izplatoties neviendabīgā vidē.
Halo. Tas rodas, gaismai atstarojoties un lūstot ledus kristāliņos.
Ziemeļblāzma. Tā rodas kosmisko daļiņu un atmosfēras molekulu sadursmju rezultātā.

10. Kādēļ rieta laikā Saule iegūst sarkanīgu nokrāsu?
A
B
C
D

Samazinās Saules izstarotā enerģija.
Saules stari lūzt Zemes atmosfērā.
Izejot cauri biezākam gaisa slānim, mazāk izkliedējas gaisma ar lielāku viļņa garumu.
Saule attālinās no Zemes.

11. Kā sauc metodi, ar kuras palīdzību pēc starojuma nosaka vielas ķīmisko sastāvu?
A
B
C
D

Ķīmiskā analīze
Spektrālanalīze
Gaismas analīze
Fotoanalīze
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12. Kādam nolūkam izmanto gaismas vadus?

A
B
C
D

Galvenokārt kā dekorācijas.
Informācijas pārraidei gaismas impulsu veidā.
Informācijas pārraidei elektrisku impulsu
veidā.
Galvenokārt gaismas reklāmai.

1.3.2. Neredzamie starojumi un to lietojums
1. Kuri no minētajiem starojumiem nav elektromagnētiskie viļņi?
A
B
C
D

Rentgenstarojums
Infrasarkanais starojums
Mikroviļņi
Ultraskaņa

2. Pašreiz visizplatītākajā mobilo sakaru tīklā (GSM) mobilie telefoni kā informācijas nesēju
izmanto radioviļņus. Kuras frekvences radioviļņu diapazonā darbojas mobilie telefoni
Latvijā?
A
B
C
D

900 MHz - 1800 MHz
90 MHz - 180 MHz
9 MHz - 18 MHz
0,9 MHz - 1,8 MHz.

3. Kurā atbildē elektromagnētiskā starojuma veidi sakārtoti frekvences pieaugšanas secībā?
A
B
C
D

Radioviļņi, ultravioletais starojums, rentgenstarojums, redzamā gaisma.
Ultravioletais starojums, redzamā gaisma, radioviļņi, rentgenstarojums.
Radioviļņi, redzamā gaisma, ultravioletais starojums, rentgenstarojums.
Redzamā gaisma, radioviļņi, ultravioletais starojums, rentgenstarojums.

4. Kurā vidē starojums izplatās visātrāk?
A
B
C
D

Gaisā
Ūdenī
Stiklā
Ātrums visās vidēs ir vienāds.

5. Kurā atbildē ierīces pareizi sarindotas vēsturiskā secībā, kādā tās sāka izmantot Latvijas
iedzīvotāji?
A
B
C
D

Radiouztvērējs, mobilais telefons, televizors, personālais dators.
Radiouztvērējs, televizors, personālais dators, mobilais telefons.
Mobilais telefons, radiouztvērējs, televizors, personālais dators.
Televizors, radiouztvērējs, mobilais telefons, personālais dators.
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6. Kuram no minētajiem starojumiem piemīt vislielākā enerģija?
A
B
C
D

Infrasarkanajam starojumam
Sarkanās gaismas starojumam
Violetās gaismas starojumam
Ultravioletajam starojumam

7. Attēlā redzama tehnoloģija, kura dod iespēju
izmantot Saules un zemes
siltumstarojumu. Kā sauc
šo tehnoloģisko iekārtu?
A
B
C
D

Siltumsūknis
Siltuma kolektors
Siltumuztvērējs
Radiators

8. Bluetooth tulkojumā no angļu valodas nozīmē „zilais zobs”. Kas ir Bluetooth tehnoloģija?
A
B
C
D

Kopēšanas iekārta, kurā izmanto zilo gaismu.
Sakaru tehnoloģija, kurā izmanto ultravioleto starojumu.
Neliela darbības rādiusa bezvadu sakari starp divām vai vairāk elektroniskajām
ierīcēm.
Jaunās paaudzes DVD ieraksta tehnoloģija, kurā izmanto zilās krāsas lāzera gaismas
staru.

9. Kādu starojumu izmanto bagāžas caurskatīšanai lidostās?
A
B
C
D

Infrasarkano starojumu
Ultravioleto starojumu
Rentgenstarojumu
Mikroviļņus

10. Cilvēks nevar redzēt pilnīgā tumsā. Tomēr ir kāda tehniska ierīce, kas palīdz tumsā saskatīt
priekšmetus, kuru temperatūra ir augstāka par apkārtējās vides temperatūru. Kas tā ir par
ierīci?
A
B
C
D

Progresīvas brilles.
Rentgenlēcas.
Ultravioletā starojuma kamera.
Infrasarkanā starojuma nakts redzamības ierīce.

11. Kādus starojumu izmanto vielas atomārās uzbūves pētīšanai?
A
B
C
D

Mikroviļņus.
Rentgenstarojumu
Infrasarkano starojumu
Ultravioleto starojumu
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12. Kura no minētajām ierīcēm spēj uztvert kosmisko starojumu?
A
B
C
D

Radioteleskops
Optiskais teleskops
Ceļu policijas radars
Televīzijas antena

2. nodaļa. Mikropasaule
1. Iepilinot ūdenī zaļu tinti, pēc kāda laika viss ūdens kļūst vienmērīgi zaļš. Kāpēc tā?
A
B
C
D

Ūdens molekulas paliek zaļas.
Ūdens molekulas reaģē ar tintes molekulām.
Ūdens molekulas sajaucas ar tintes molekulām.
Visas atbildes ir pareizas.

2. Kā mainās molekulu kustības ātrums šķidrumos un gāzēs, palielinoties temperatūrai?
A
B
C
D

Samazinās
Palielinās
Nemainās
Nevar pateikt, jo nav zināma viela.

3. Atomu izmēri vairāku desmitu nanometru robežās. Kura veida mikroskopā varētu aplūkot
zelta atomus?

A
B
C
D

Gaismas mikroskopā.
Caurstarojošā elektronmikroskopā.
Skenējošā tuneļmikroskopā.
Atomus neviens vēl nav redzējis.

4. Dimantam un grafītam ir ļoti atšķirīgas īpašības: dimants ir cietākā viela, grafīta cietība nav
liela; grafīts labi vada elektrisko strāvu, bet dimants nevada.
A
B
C
D

Dimants un grafīts sastāv no dažādiem atomiem.
Dimants un grafīts sastāv no oglekļa atomiem, taču atškirīgs ir atomu izkārtojums.
Dimants nesatur piemaisījumus, grafīts tos satur lielā daudzumā.
Dimantā ir brīvie elektroni, grafītā to nav.
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5. Kurā atbildē pareizi sarindotas mikropasaules daļiņas, sākot ar mazāko?
A
B
C
D

Atoma kodols, protons, atoms, molekula.
Protons, atoma kodols, atoms, molekula.
Atoms, molekula, atoma kodols, protons.
Molekula, atoms, atoma kodols, protons.

6. Kāda veida spēki notur elektronus atoma kodola tuvumā?

A
B
C
D

Gravitācijas spēki.
Elektromagnētiskie spēki.
Kodolspēki.
Vēl neatklāti spēki.

7. Kāda veida spēki kopā satur atoma kodola daļiņas – protonus un neitronus?
A
B
C
D

Gravitācijas spēki.
Elektromagnētiskie spēki.
Kodolspēki.
Vēl neatklāti spēki.

8. Kā sauc procesu, kurā sabrūk radioaktīvo izotopu atomu kodoli?
A
B
C
D

Dabiskā radioaktivitāte.
Mākslīgā radioaktivitāte.
Elektrona emisija.
Atoma bojāeja.

9. Attēlā parādīta sabrukšanas kodolreakcija – svina atoms ir „izmetis” elektronu. Kā tas ir
radies?

A
B
C
D

Atoma kodolā ir elektroni un protoni. Viens tika izsviests laukā.
Atoma kodolā ir elektroni un neitroni. Viens tika izsviests laukā.
Elektrons ir radies sabrūkot vienam neitronam.
Elektrons ir radies sabrūkot vienam protonam.
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10. Kāda atoma kodolu apšauda ar neitroniem. Kāds process attēlots redzamajā zīmējumā?

A
B
C
D

Dabiskā radioaktivitāte
Mākslīgā radioaktivitāte
Fotoefekts
Anihilācija

11. Dažāda veida starojumi spēj iziet cauri plaukstai, papīra lapai, metāla plāksnei, betona
sienai, biezam ūdens slānim. Kuram no minētajiem starojumiem piemīt vislielākā
caurspiešanās spēja?

A
B
C
D

Alfa starojumam (hēlija kodolu plūsmai).
Beta starojumam (elektronu plūsmai).
Gamma starojumam.
Rentgenstarojumam.

12. Ko nozīmē jēdziens „nanotehnoloģija”?
A
B
C
D

Atoma kodolu šķelšanas tehnoloģija, lai no kodoldaļiņām būvētu jaunus atomus.
Rīkošanās ar atomiem vai molekulām, lai iegūtu jaunus materiālus vai nanoizmēra
ierīces.
Jaunu pārtikas produktu sintezēšana.
Ierīču izgudrošana, kas darbojas bez enerģijas patērēšanas.
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3. nodaļa. Megapasaule
3.1. Zemes kustība ap Sauli
1. Fotografējot zvaigžņoto debesi ziemeļu virzienā, ir iegūts fotoattēls, uz kura debess fonā
redzami īsāki un garāki gaiši loki. Kā to var izskaidrot?

A
B
C
D

Tā ir optiskā parādība halo, kas izpaužas kā gaiši loki debess jumā un ko ar aci
novērot grūti, bet labi var redzēt, uzņemot fotogrāfijas.
Vēršot foto objektīvu vertikāli uz augšu, Zemes rotācijas dēļ fotoaparāts griežas ap
savu asi.
Zemes rotācijas dēļ zvaigžņu stāvoklis debess jumā mainās pa apli ap Polārzvaigzni.
Atmosfēras dažādā sastāva dēļ dažādos augstumos virs Zemes gaismas izkliede nav
viendabīga, kas arī novērojams vertikāli augšup uzņemtā fotogrāfijā.

2. Kas ir Sīriuss?
A
B
C
D

Lielākā zvaigzne Visumā.
Spožākā zvaigzne, ko var novērot no Zemes (neskaitot Sauli).
Zemei tuvākā zvaigzne (neskaitot Sauli).
Saulei līdzīga zvaigzne

3. Attēlā redzami debess ziemeļpola tuvumā esošie zvaigznāji. Ar kādu numuru ir apzīmēta
Polārzvaigzne?

A
B
C
D

1
2
3
4
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4. 1922. gadā starptautiskā astronomu kongresā astronomi vienojās debess sfēru sadalīt 88
zvaigznājos. Kas ir zvaigznājs?
A
B
C
D

Spožu blakus redzamu zvaigžņu kopa.
Debess sfēras apgabals ar noteiktām robežām, kurā ietilpst visas tajā esošās zvaigznes
un citi objekti.
Dzīvnieku vai mitoloģisku varoņu “attēlojums” uz debess sfēras.
Zvaigžņu sistēma, kuras kopā satur gravitācijas spēks.

5. Kuri no minētajiem zvaigznājiem, skatoties no Latvijas teritorijas, nenoriet – t.i. atrodas
virs horizonta gan dienā gan naktī?
A
B
C
D

Dvīņu un Vēža zvaigznājs.
Jaunavas un Svaru zvaigznājs.
Mezāža un Ūdensvīra zvaigznājs.
Lielā Lāča un mazā Lāča zvaigznājs.

6. Attēlā redzams Zemes stāvoklis attiecībā pret Sauli dažādos gadalaikos. Kāds gadalaiks ir
Zemes Ziemeļu puslodē, kad Zeme atrodas stāvoklī 2?

A
B
C
D

pavasaris
vasara
rudens
ziema

7. Attēlā vizualizēta Saules atrašanās vieta attiecībā pret novērotāju Latvijā pavasara
iestāšanās dienā dažādā diennakts laikā. Kurā atbildē visprecīzāk raksturota situācija?

1. att.
A
B
C
D

2. att.

1. attēlā parādīts Saules stāvoklis pusdienlaikā; 2.attēlā – vakarā.
1. attēlā parādīts Saules stāvoklis pusdienlaikā; 2.attēlā – no rīta.
1. attēlā parādīts Saules stāvoklis no rīta; 2.attēlā – pusdienlaikā.
1. attēlā parādīts Saules stāvoklis vakarā; 2.attēlā – no rīta.
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8. Kādu situāciju modelē redzamie attēli?

1. att.
A
B
C
D

2. att.

Saules atrašanās vietu attiecībā pret novērotāju Latvijā dienas vidū (1. att.) un no rīta
(2. att.).
Saules atrašanās vietu attiecībā pret novērotāju Latvijā pusdienlaikā ziemas
saulgriežos (1. att) un pusdienlaikā vasaras saulgriežos (2. att.).
Saules atrašanās vietu attiecībā pret novērotāju Latvijā pusdienlaikā vasaras
saulgriežos (1. att.) un pusdienlaikā ziemas saulgriežos (2. att.).
Saules atrašanās vietu attiecībā pret novērotāju uz Zemes ekvatora (1. att.) un
ziemeļpola tuvumā pavasara iestāšanās rītā (2. att.).

9. Zināms, ka pret Zemi vienmēr ir pavērsta viena Mēness puse. Vai Mēness griežas ap savu
asi? Ja griežas, tad cik ilgā laikā tas izdara vienu pilnu apgriezienu ap savu asi?

A
B
C
D

Mēness neriņķo ap savu asi.
Vienu pilnu apgriezienu veic diennakts laikā jeb 24 stundās.
Vienu pilnu apgriezienu veic divu nedēļu laikā.
Vienu pilnu apgriezienu veic mēneša laikā jeb apmēram 30 diennaktīs.

10. Kā sauc orbītu, kurā riņķo sakaru pavadoņi?
A
B
C
D

Ģeostacionāra orbīta.
Polāra orbīta.
Ekvatoriāla orbīta.
Cilpveida orbīta
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11. Planētas orbītās ap Sauli notur gravitācijas spēks un tās riņķo ap Sauli. Kāda
likumsakarība izpaužas Saules sistēmas planētu kustībā?

A
B
C
D

Visas planētas riņķo ap Sauli vienā virzienā.
Jo tālāk planēta atrodas no Saules, jo lielāks ir tās apriņķošanas periods.
Visas planētas riņķo ap Sauli ar vienādu ātrumu.
Visu planētu rotācijas asis ir perpendikulāras to orbītas plaknei.

12. Kā sauc attēlā redzamo Visuma objektu?

A
B
C
D

Miglājs
Galaktika
Zvaigzne „mūža nogalē”
„Kosmiskais viesulis”

3.2. Saule un zvaigznes
1. Kurš apgalvojums par Sauli ir patiess?
A
B
C
D

Saule ir vislielākais Visuma ķermenis.
Saule ir vislielākais ķermenis Saules sistēmā.
Saule ir viskarstākais Visuma ķermenis.
Saule ir visblīvākais Visuma ķermenis

2. Kas ir Saules enerģijas avots?
A
B
C
D

Ūdeņraža sadegšana skābekļa klātbūtnē.
Kodolreakcijas, kurās notiek urāna dalīšanās.
Kodoltermiskās reakcijas, kurās ūdeņradis
pārvēršas hēlijā.
Degvielas degšana skābekļa klātbūtnē.
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3. Kādi spēki nodrošina Saulei lodveida formu?
A
B
C
D

Gravitācijas spēks.
Saules magnētiskā lauka un gravitācijas spēks.
Magnētiskā un spiediena spēka līdzsvars.
Gravitācijas un spiediena spēka līdzsvars.

4. Kopš senatnes Saule tika dēvēta par tīrības simbolu. Taču jau Galileo Galilejs, lūkojoties
uz Sauli ar paša izveidoto teleskopu 1610. gadā, uz Saules ieraudzīja tumšus plankumus.
Kas ir šie tumšie plankumi uz Saules, kurus var novērot vēl joprojām?
Ievēro! Uz Sauli nedrīkst skatīties caur teleskopi tieši! Saules plankumus var
ieraudzīt, ar teleskopu iegūstot Saules attēlu.

A
B
C
D

Necaurspīdīgi mākoņi Saules atmosfērā.
Kosmisko ķermeņu ēnas uz Saules virsmas.
Saules apgabali ar spēcīgu magnētisku lauku un zemāku virsmas temperatūru.
Saules apgabali ar spēcīgu elektrisko lauku, kas Saules virsmu padara necaurspīdīgu.

5. Izvirdumu laikā no Saules tiek izmestas lādētas daļiņas – galvenokārt, protoni, elektroni un
hēlija atomu kodoli, daļa no kurām virzās virzienā uz Zemi. Kas pasargā Zemi no šo daļiņu
postošās iedarbības?

A
B
C
D

Zemes atmosfēra
Zemes magnētiskais lauks
Zemes jonosfēra
Zemes ozona slānis

6. Kāda veida starojumu izstaro Saule? Kurā atbildē starojumu uzskaitījums ir vispilnīgāks?
A
B
C
D

Gaismu un siltumstarojumu.
Gaismu, siltumstarojumu un ultravioleto starojumu.
Gaismu, siltumstarojumu, ultravioleto starojumu un rentgenstarojumu.
Gaismu, siltumstarojumu, ultravioleto starojumu, rentgenstarojumu un radioaktīvo
starojumu.
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7. Kādas ir zinātnieku prognozes par to, kas varētu notikt ar Sauli pēc vairākiem miljoniem
gadu?
A
B
C
D

Saule ir mūžīga un laika gaitā tā nemainīsies.
Saule mazliet atdzisīs un tās izmēri palielināsies.
Saules izmēri samazināsies un tā kļūs par melno caurumu.
Saules izmēri nemainīsies, bet tā zaudēs savus enerģijas krājumus.

8. No kādiem ķīmiskajiem elementiem galvenokārt sastāv zvaigznes?
A
B
C
D

No ūdeņraža un slāpekļa.
No oglekļa un hēlija.
No ūdeņraža un hēlija.
No silīcija un oglekļa.

9. Lai arī zvaigznes ir tālas un neaizsniedzamas, 1910. gadā holandiešu astronoms Einārs
Hercšprungs un amerikānis Henrijs Rasels ir izveidojuši zvaigžņu klasifikācijas shēmu, ka
sauc par Hercšprunga – Rasela diagrammu. Šī shēma veidota, par pamatu ņemot spektra
klasi un starjaudu – enerģijas daudzumu, ko zvaigzne izstaro 1 s laikā. Saules starjauda ir
4.1026 W, ko pieņem par vienību. Kura vieta šajā shēma ierādīta Saulei?

Attēls no: http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:HR_diagramma.PNG

A
B
C
D

Galvenās secības zvaigžņu joslas augšdaļā (starjauda 100).
Galvenās secības zvaigžņu joslas vidusdaļā (starjauda 1).
Galvenās secības zvaigžņu joslas lejasdaļā (starjauda 0,001).
Spožo milžu joslā.

10. Kāds ir zinātnieku viedoklis par Saules masas maiņu?
A
B
C
D

Saules masa nemitīgi samazinās, jo daļa vielas pārvēršas enerģijā.
Saules masa nemainās, jo tās gravitācijas lauks to notur vienkopus.
Saules masa nedaudz palielinās, jo tās gravitācijas lauks pievelk kosmiskos putekļus.
Zinātnieki par šo jautājumu vēl nav izteikuši atziņas.
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11. Zvaigznes Visumā veido sistēmas. Kā sauc zvaigžņu veidotās sistēmas?

Attēls no: http://lv.wikipedia.org/wiki/Galaktika

A
B
C
D

Zvaigžņu miglāji
Galaktikas
Zvaigznāji
Zvaigžņu mākoņi

12. Attēlā redzama kādas zvaigznes fotogrāfija. Kāda iemesla dēļ tā ir piesaistījusi kosmosa
pētnieku uzmanību?

A
B
C
D

Šī ir otrā Zemei tuvākā zvaigzne.
Ap zvaigzni riņķo vismaz sešas planētas.
Šī zvaigzne kustas Saules sistēmas virzienā.
Zvaigzne ir ļoti spoža.
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2.2.2. Izglītojošā zinātniskā pētniecība - mūsdienīga pedagoģiskā
procesa organizācijas pamats (A.Broks)
1. Pētniecība - kas tā tāda un kāpēc?
2. FIZIKA - kas tā tāda un kāpēc?
3. Izglītojošā zinātniskā pētniecība mūsdienu skolās.

1. Pētniecība - kas tā tāda un kāpēc?
Cilvēka dzīve pasaulē ir daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums, kur katra cilvēkdarbība
ir saistīta ar kādas atbilstošas cilvēka dzīves vajadzības apmierināšanu.

TEORIJA
APDOMA
RĪCĪBA

IZZIŅA
PRAKSE
Vajadzība

CILVĒKDARBĪBA

Vajadzības
apmierinājums

2.99. att. Cilvēkdarbību universālā struktūra (dzīves fraktālis)
Pētniecība ir īpaša – jaunradoša cilvēkdarbība, lai novērstu tādas dzīves pieredzes trūkumu,
kura ir nepieciešama kādas noteiktas vajadzības apmierināšanai.
Īstenojot pētniecību, tiek iegūta jauna dzīves pieredze dzīvei
(vispirms jau zināšanas, bet ne tikai!)
Ikviena cilvēka dzīvē, apmierinot visdažādākās viņa vajadzības, nemitīgi rodas jaunas
dzīves situācijas, kuras prasa pētniecību – noteiktas problēmas risināšanu. Tā ir jautājumos “kas
tas ir, kāpēc tas tā ir, ko, kāpēc un kā to darīt?” izteiktās neziņas novēršana, meklējot un atrodot
efektīvas atbildes uz šiem būtiskajiem jautājumiem.
Pētniecība kā sākotnējas vajadzības apmierināšanai pakārtota cilvēkdarbība var
īstenoties ikvienas cilvēkdarbības gaitā gan atbilstošās teorijas izveides – izziņas posmā, gan
izveidotās teorijas izmantošanas – rīcības posmā.
Pētniecībā iegūst jaunu dzīves pieredzi plašākā nekā tikai jaunu zināšanu
nozīmē. Zināšanas ir visu apzināto cilvēkdarbību pamats, taču tikai pamats. Pētniecības gaitā
tiek veidotas arī ikvienai cilvēkdarbībai nepieciešamās attieksmes un prasmes, zināšanas
izmantojot praksē.
Pētniecība kā jaunradoša cilvēkdarbība īstenojas radošuma divos augstākajos
līmeņos, kamēr zemākajā līmenī jaunrades praktiski nav, jo attiecīgo cilvēkdarbību veikšanai
jauna pieredze nav nepieciešama.
Pētniecība kā jaunradoša cilvēkdarbība ir izcili nozīmīga izglītojošajā darbībā.
Proti, izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes ieguve dzīvei ir jāīsteno kā šīs
dzīves pieredzes jaunrades process, īpaši aktualizējot pētniecību kā pedagoģiskās darbības
pamatmetodi. Visbūtiskākā pedagoģiskās darbības aktualitāte šodien ir skolēnu, skolotāju un
skolotāju skolotāju sadarbības jaunradošais raksturs, izkopjot to otrajā - patstāvīga radošuma
līmenī.
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Oriģināls radošums - oriģinālu jaunu
cilvēkdarbību izstrāde un/vai esošo
oriģināla izpilde

Patstāvīgs radošums - jaunu cilvēkdarbību izstrāde pēc līdzības
vai esošo pilnveidota izpilde

Nepatstāvīgs

r a d o š u m s - uzdoto cilvēkdarbību formāla izpilde
– darbību nemainīga atkārtošana

2.100. att. Cilvēkdarbību radošuma līmeņi
PĒTNIECĪBA – neziņas kā pieredzes trūkuma novēršana jeb problēmu risināšana, lai, veicot
atbilstošu cilvēkdarbību, apmierinātu konkrētu dzīves vajadzību!
2.36. tabula. Pētniecības pamatveidi
PĒTNIECĪBA

Mākslinieciskā

Zinātniskā

Saimnieciskā

Lietišķā
Fundamentālā

Dizains
Māksla
Māksla
un Dizains
Jūtas
Tēli, izjūtas,
Emocijas

Tehnika
Zinātne
Zinātne
un Tehnika
Prāts
Jēdzieni, izpratne,
Atziņas

Ekonomika
Politika
Politika
un Ekonomika
Griba
Mērķi,izdarība,
Darbi

Izglītojošā

Fundamentālā zinātne –
PĒTNIECĪBA kas, kad, kur, kā, kāpēc?

* Apraksts: izpratne,

TEORIJA
APDOMA

* Projektēšana

cēlonība
* Apjēga : sapratne,
faktoloģija

Parādību izmantošana RĪCĪBA
Parādību
apzināšana - IZZIŅA

* Novērojumi

Vajadzība

Lietišķā zinātne –
PĒTNIECĪBA –
kā to izmantot ?

PRAKSE

* Līdzekļu
piesaiste
* Projekta
īstenošana praksē
Vajadzības
apmierinājums

2.101. att. Zinātniskās pētniecības pamatveidi
Izglītojošā zinātniskā pētniecība ietver vienotībā fundamentālo un lietišķo pasaules
parādību pētniecību un sastāda mūsdienīga zinātnisko priekšmetu īstenošanas pedagoģiskā
procesa metodisko pamatu.
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2.37. tabula. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi
Parādības
Faktoloģija
Cēlonība
(lietas un/vai procesa)
(kas,
kad,
kur
un
kā
notiek)
(kāpēc
tas,
tad, tur un tā notiek)
zinātniskais pētījums
Realitāte

●

●

Precizitāte

●

●

Fundamentālās zinātniskās pētniecības darbības galarezultāts ir parādības (lietas
un/vai procesa) zinātniskais apraksts jeb modelis.
Lietišķās jeb tehniskās zinātniskās pētniecības darbības galarezultāts – nepieciešamās
lietas un/vai procesa kā lietišķās izstrādnes paraugs.
Izglītojošās zinātniskās pētniecības darbības galarezultāts ir pasaules parādību (lietu
un/vai procesu) zinātniskā izpratne, zināšanas apdomātai izmantošanai iegūstot izziņas un
nevis tikai mācību procesā.
Zinātniskā pētniecība ir FIZIKAS sūtība un būtība, kas īstenojas fundamentālās,
lietišķās un izglītojošās fizikas vienotībā atbilstošu cilvēku dzīves vajadzību radošai
apmierināšanai.

Fundamentālā fizika

Lietišķā fizika
FIZIKA

Profesionālā izglītojošā fizika

Profesionālā izglītojošā fizika

I z g l ī t o j o š ā fizika
(saturs un metodika)

Vispārizglītojošā fizika
2.102. att. Fundamentālās, lietišķās un izglītojošās fizikas vienotība
Fizikālo parādību zinātniskā apzināšana – šo parādību izzināšanas un izmantošanas
pamatu apguve ir vispārizglītojošās fizikas sūtība un būtība. Zinātniskā PĒTNIECĪBA vispārizglītojošās fizikas satura īstenošanas pamatmetode.
Fizikas priekšmets tradicionālajās skolās

FIZIKA kā formulu mudžeklis
Tradicionālajā fizikas izglītībā dominē profesionālās izglītības metodoloģija – no
rokasgrāmatās sniegtajām fizikālo parādību teorijām uz praksi, mācību procesā teorijas ilustrējot
ar izvēlētiem fizikas laboratorijas darbiem un fizikas uzdevumu matemātiskajiem risinājumiem.
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Tradicionālās atziņas
Skola kā mācību iestāde
Fizika kā mācību priekšmets
Skolotājs – mācītājs
Skolēns mācās, lai nokārtotu pārbaudījumus
Pedagoģiskais process kā mācību process, kura rezultātā tiek apgūtas noteiktas zināšanas un
prasmes
Inovatīvās atziņas
Skola kā izglītības iestāde
Fizika kā izglītības priekšmets
Skolotājs kā pedagoģisko procesa organizators un vadītājs
Skolēns gūst izglītību kā dzīves pieredzi dzīvei
Pedagoģiskais process kā izglītojošā zinātniskā pētniecība, kuras gaitā tiek attīstīta pastāvīga
radoša zinātniskā domāšana un kuras rezultātā tiek iegūta jauna dzīves pieredze aktuālo dzīves
vajadzību apmierināšanai.
Viss ir jauns, arī tas, kas aizmirsies vai arī nav vienkārši pamanīts :
PĒTNIECĪBA – mūžilga jaunas dzīves pieredzes iegūšana – cilvēces garīgās izaugsmes
pamatprocess, patstāvīga radošuma attīstības metodiskais nodrošinājums, efektīvas mūžizglītības
īstenojuma garants.






Fizikālo parādību apzināšanai mūsdienu skolās jāparedz :
skolēnu pašu mājas lasīšana (nav jāstāsta klasē tas, ko katrs var pats izlasīt grāmatā vai
internetā);
praktiska darbošanās skolā un mājās (izrādās, ka var taču pētīt arī vienkāršas lietas un
procesus –taisīt pašam sev atklājumus) ar sadzīves ierīcēm un materiāliem
konsultācijas tēmas apguves gaitā, skolēnu grupas darbs – apspriežoties par pētījuma gaitu
īsi starprezultātu ziņojumi, kurus obligāti gatavo ikviens, bet publiski uzklausa dažus
izlases kārtībā „izsaucot pie tāfeles” ar savu datorprezentāciju
tēmas kā izglītojošās pētniecības veidā paveiktā darba rakstiska pārskata izstrāde, kā arī
prezentācijas izveide par padarīto darbu. No šiem ziņojumiem visiem ir skaidri redzams ,
kurš ir sekmīgi strādājis un guvis sev jaunu pieredzi savai dzīvei, bet kurš nē. To visu
publiski apspriež – protams, ar cieņu izturoties pret katra skolēna šī brīža varēšanas līmeni.

Taču visam pāri stāv fizikālo parādību fundamentāla klātbūtne mūsdienu dzīvē, šo
dabā un īpaši mūsdienu tehnovidē sastopamo fizikālo parādību zinātniskās izpratnes uzturēšana
un tālākattīstība sabiedrības saprātīgas dzīves nākotnes nodrošināšanai.
Bieži dzirdam tradicionālu iebildi - tam visam jau pietrūks laiks”! Protams, tas tiešām
tā būs, ja attiecīgās inovācijas mākslīgi gribēsim pievienot tradicionālajai skolotāja darbībai.
Šodien galvenais ir patstāvīga radoša skolēna darbība savas dzīves pieredzes ieguvei savai
dzīvei un nevis tradicionālā mācīšanās no grāmatām un prasta skolā iešana, lai mācītos
eksāmenam. Šodien taču vairs nevajag visu, kas pieejams skolas fizikas rokasgrāmatās,
„izņemt” kā mācību vielu. Ir jāizdara fizikas satura izvēle, izdalot tikai galvenās fizikālās
parādības un, neieejot profesionālajās detaļās, bet īstenojot pilnvērtīgu izglītojošo zinātnisko
pētniecību, nodrošiniet šodien tik nepieciešamo skolēnu zinātniskās domāšanas attīstību. Šis ir
galvenais mērķis, kam viss detaļās ir pakļauts. Esošie standarti un paraugprogrammas nav īsi,
skaidri un izsmeļoši formulēti dokumenti. Tāpēc jau vajag inovācijas, jo ar ielāpu likšanu uz
vecajām fizikas biksēm šodien ir daudz par maz. Līdztekus ņemsim vērā, ka laba izglītība
šodien nav lēta – vajag tiešām labus skolotājus ar ļoti labām algām un mūsdienīgu materiālo
bāzi (jaunākos, ne vecus datorus), kā arī bērnus no sapratīgām ģimenēm un svaigu, saulainu
sabiedrības dzīves gaisotni kopumā.
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2. FIZIKA - kas tā tāda un kāpēc?

(ideālisms )

TEORIJA - domu pasaule

Izziņa

Rīcība

Apdoma

PRAKSE - materiālā pasaule (materiālisms )

Materiālais

2.103. att. Fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati

FIZIKA – fizikālo parādību zinātniskais atveids cilvēka apziņā
Sajūtamā jeb materiālā pasaule - daudzveidīgu parādību jeb mainīgu ķermeņu kopums
FIZIKA

Novērotājs - pētnieks

Ķermenis

Ķermeņa
iekšējā vide

Ķermeņa
ārējā vide

Cilvēku dzīvesvide : dabas vide, cilvēkvide, tehnovide

Pasaule – daudzveidīgu parādību jeb mainīgu ķermeņu kopums
Cilvēks apzina pasauli sistēmiski - pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot
un kopsaistot ( analizējot un sintezējot )
Visa cēlonis ir visa kopsaistība
FIZIKA – fundamentāla zinātniska teorija
par materiālās pasaules ķermeņu un to mijiedarbību k u s t ī b u
2.104. att. Fizika – fizikālo parādību zinātniskais atveids cilvēka apziņā
TEORIJA – dzīves prakses izziņas rezultāts apdomātai rīcībai dzīves praksē
FIZIKA - fizikālo parādību izzināšana (būtība), bet to izmantošanai praksē (sūtība)

TEORIJA
Matemātiskā modelēšana ( matemātiskā fizika)
Fizikālo parādību
izzināšana

Fizikālo parādību
izmantošana

Eksperimentālie mērījumi (eksperimentālā fizika)
P R A K S E - fizikālās parādības
2.105. Fizikas un matemātikas vienotība
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Izglītojošā fizika jeb fizikas izglītība kopsaistībā vieno cilvēkdarbību fizikas un
izglītības jomas, tās specifisko saturu un metodiku nosaka fizikas zinātne, bet šīs zinātnes
lomas apzināšana un īstenošana sabiedrības izglītojošajā darbībā ir izglītības nozares speciālistu
pārziņā.
Dzīves PRAKSE (fizikālās parādības)
Fundamentālā fizika
(izzināšana)

Tehniskā fizika
(izmantošana)
FIZIKA

Filosofija

(Pasaule)

Psiholoģija

(Cilvēks)

IZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA
FIZIKAS IZGLĪTĪBA
SATURS

METODIKA

IZGLĪTĪBA
Izglītības vadība
(izglītojošās darbības
saturs)

Pedagoģija (izglītojošās
darbības īstenošana)
Dzīves PRAKSE (dzīves pieredzes sākotne)

2.106. att. Fizikas izglītības/izglītojošās fizikas ģenēze
Izglītojošā pētniecība kā mūsdienīgas pedagoģiskās darbības metodika kalpo dzīves
pieprasītā izglītības satura īstenošanai.
2.38. tabula. Fizikas izglītības/izglītojošās fizikas – fizikas priekšmeta saturs un to īstenojošā
pedagoģiskā procesa metodika
Izglītojošā fizika / fizikas
METODIKA
SATURS
izglītība
Mācību process
Fizikālās parādības
Izglītojošā zinātniskā pētniecība
Audzināšanas process
Vērtības
Vajadzību apmierināšana
2.39. tabula. Fundamentālās un lietišķās zinātniskās pētniecības uzdevumu vispārīgā
tipoloģija izglītojošajā fizikā
Kvalitatīvie
Kvantitatīvie
Pētījumi
(jēdzieni, fizikālās īpašības)
(skaitliskie raksturojumi)
kā uzdevumi
Teorētiskie
(matemātiskā modelēšana)
*
*
*
*
Eksperimentālie
(fizikālo parādību novērošana)
*
*
*
*

3. Izglītojošā zinātniskā pētniecības mūsdienu skolās
Izglītības kā īpaši organizētā veidā iegūtas dzīves pieredzes ieguves process
visefektīvāk īstenojas kā izglītojošos personu patstāvīgi un radoši veikta i zgl ī t oj ošā
p ē t ni e cī b a . Atbilstošā pedagoģiskā procesa organizācijā ir līdzsvaroti jāietver gan
fundamentalās, gan lietišķā zinātniskā pētniecība.
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Fundamentālā zinātne –
fundamentālā PĒTNIECĪBA

* Apjēgtā apraksts:
i z p r a t n e, CĒLONĪBA
* Novērotā apjēga:
s a p r a t n e,
FAKTOLOĢIJA

* Parādību
novērojumi

Parādību
izzināšana - IZZIŅA

TEORIJA

APDOMA
Parādības raksturlielumu cēloņseku
sakarību apzināšana, teorētiskais apraksts
Datu sākotnējā apstrāde
(novēroto faktu zinātniskā apjēga,
datu apkopojums un prezentācija)
Datu ieguve
(kvalitatīvie novērojumi, tiešā un netiešā
mērīšana, rezultātu precizitātes vērtējums)
PRAKSE

2.106. att. Fundamentālā zinātniskām pētniecība

Parādību
izmantošana - RĪCĪBA

TEORIJA

Lietišķā zinātne –
lietišķā PĒTNIECĪBA

APDOMA
Lietišķās izstrādnes teorētiskā izstrāde

* Projektēšana

Teorētiskās izstrādnes praktiskai īstenošanai
nepieciešamo visa veida līdzekļu apzināšana un
piesaiste
Izstrādnes praktiskā īstenošana – eksperimentālā parauga
izveide un pārbaude

* Līdzekļu
piesaiste
piesaiste
* Projekta
īstenošana
īstenošana

PRAKSE
2.107. att. Lietišķā zinātniskā pētniecība
Ja izglītojošā zinātniskā pētniecība raksturo izglītojošās darbības pedagoģiskā procesa
metodiku, tad izglītojošās darbības saturu nosaka augšminētajos četros kvadrātos atbilstoši
strukturētie aspekti.
Līdztekus praksē ir jāizšķir arī vēl divi citi izglītojošo zinātnisko pētījumu tipi:
 vispārizglītojošā zinātniskā pētniecība
 profesionāli orientējošā izglītojošā pētniecība
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Vispārizglītojošā pētniecība akcentē pētījumu gaitā iegūtas vispārīgās atziņas un
pētījumu metodoloģiskos aspektus, kamēr profesionālorientājošā izglītojošā pētniecība jau
piedāvā detalizētāku un ar atbilstošajām profesijām ciešāk saistītu parādību apzināšanu.
Taču neatkarīgi no zinātniskās pētniecības rakstura pastāv vispārīgu atziņu kopums jeb
sistēma, kas caurauž gan fundamentālo, gan lietišķo, gan izglītojošo pētniecību.
Pētījuma S Ā K U M S
Interesējošās parādības pē t ī j u m a v aj a d zī b a s a p zi n ā š a n a , pētījuma mērķa uzstādīšana :
problēmas nostādne – kas un kāpēc jāpēta?
Pētījuma GAITA (integrēts fundamentālais un lietišķais pētījums)
1.posms: IZZIŅA - parādības fundamentālais pētījums - izzināšana
2.posms: APDOMA - teorijas un prakses kopsaistīts pārskats
3.posms: RĪCĪBA - parādības lietišķais pētījums - izmantošana

Pētījuma B E I G A S
Veiktā p ēt ī j u m a r e zu l t ā t a i zv e i de , pētījuma mērķa sasniegtības raksturojums :
kāds ir problēmas atrisinājums, proti, kāda ir jauniegūtā dzīves pieredze un kā to izmantot?
Citiem vārdiem – pētījuma beigu posmā ir jādod atbildes uz sākotnēji uzdotajiem
jautājumiem: kas, kā un kāpēc būtu jādara, lai apmierinātu sākotnējo dzīves vajadzību. Vai ir
sasniegts sākotnēji izvirzītais pētniecības mērķis, kāda ir pētījuma rezultātu zinātniskā un
praktiskā kvalitāte (piemērotība jeb atbilstība sākotnējas vajadzības apmierināšanas
īstenošanai)?

ZPD pārskata izveide
Pēc ZPD kā mērķtiecīga procesa sākuma, trīs pamatposmu un beigu posma
īstenošanas gan fundamentālo, gan lietišķo pētījumu noslēgumā notiek veiktā ZPD pārskata
izveide. Pārskats ir iespējami īss, skaidrs un izsmeļošs veiktā pētījuma raksturojums.
Ievērosim – zinātniskās pētniecības darbības īstenošana nav zinātniskā darba rakstīšana, tā nav
tikai ZPD pārskata rakstīšana un sekojoša tā publiskošana. Pētniecība ir atbilstoši kopsaistītu
darbību kā daļu veidots veselums, katru no šīm daļām rūpīgi un pārdomāti izstrādājot un
apvienojot vienotā veselumā. Darbu neraksta, to izstrādā. Raksta paveiktās darbības pārskatu,
kurā tiek akcentēti iegūtie rezultāti.
Protams, fundamentālo un lietišķo zinātnisko pētījumu gadījumos katrā no tiem tiek
lietota specifiska terminoloģija, kas bieži vien rada grūtības apzināt pētniecības universālo
raksturu. Piemēram, lietišķo pētījumu sākotne – mērķa uzstādījums tiek saistīts ar pētījuma
hipotēzes izvirzīšanu, kamēr fundamentālo pētījumu gadījumā izvirza atbilstošo pētījuma
jautājumu. Šīs grūtības parasti sastop pedagogi, kuri seko tikai viena vai otra veida pētniecības
algoritmiem un līdz ar to savā praksē atbilstoši nepilnīgi īsteno izglītojošo pētniecību. Mūsu
izglītojošajā darbībā pašlaik pārlieku dominē lietišķā pētniecība un šodien ir ļoti
nepieciešama abu pētniecības veidu sistēmiska (kopsaistoša) līdzsvarošana.
Atgādināsim vēlreiz, ka lietišķa ZPD gadījumā 1.posms aptver praktiskās izstrādnes
projektēšanu, tam seko otrais – izstrādnes projekta praktiskai īstenošanai nepieciešamo līdzekļu
piesaistes posms, bet trešajā posmā notiek izstrādnes eksperimentālā parauga izveide un
pārbaude. Fundamentālo ZPD gadījumā attiecīgi tiek aptverta parādību novērošana, kam seko
iegūto datu apjēga un parādības apraksta jeb teorētiskā modeļa (teorijas) izveide.
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ZPD pārskata struktūra
Ievads: izvēlētās parādības - pētījuma tēmas pamatojums, darba mērķis un uzdevumi.
1. daļa – autora(-es) izveidots esošās tematiskās informācijas analītiski vērtējoši sintezēts
pārskats (pārskata izveides metodika, esošās informācijas/datu ieguve un apstrāde, iegūtie
rezultāti, to vērtējums).
2. daļa – autora(-es) veikts oriģināls praktisks pētījums ( praktiskā pētījuma metodika, jaunas
informācijas - datu ieguve un apstrāde, iegūtie rezultāti).
3. daļa - autora (-es) pētījuma gaitas un iegūto rezultātu apspriešana [salīdzināšana ar citiem
pētījumiem, rezultātu zinātniskuma (precizitātes un realitātes) vērtējums].
Nobeigums: pašvērtējošs pētījuma rezultātu apkopojums, secinājumi un priekšlikumi kā
atbildes uz ievadā izvirzīto pētījuma jautājumu vai hipotēzi (secinājumi un priekšlikumi tiek
sintezēti, izmantojot ZPD pārskata 1. un 2.daļā gūtos, 3.daļā apspriestos rezultātus).
2.40. tabula. ZPD procesa un pārskata kopsaistība
ZPD
pārskats
ZPD
process

Sākums
(Vajadzība problēmas
nostādne)
Sākotnējo datu
ieguve
(novērojumi,
saziņa)
Datu apstrāde:
FAKTOLOĢIJA
faktu sapratne
APJĒGA
Datu apstrāde:
CĒLONĪBA
faktu izpratne
APRAKSTS
Beigas
(Vajadzības
apmierinājums problēmas
atrisinājums)

Ievads
(pētījuma
aktualitātes
pamatojums,
ZPD mērķis
un uzdevumi)

1.daļa
Esošās
informācijas
ieguve un
vērtējoša
apdoma
(salīdzināšana,
analīze un
sintēze)

2.daļa
Autora paša
oriģinālās
informācijas
ieguve un
apstrāde autora paša
rezultātu
ieguve

3.daļa
Pētījuma
gaitas un tajā
iegūto
rezultātu
apspriešana
(salīdzināšana,
analīze un
sintēze)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nobeigums
ZPD rezultātu
pašvērtējošs
apkopojums,
pamatoti
secinājumi un
priekšlikumi

*

*
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ZPD pārskata ziņošana (prezentācija, publicēšana)
Pēc paveiktā ZPD pārskata izveides par zinātnisko pētījumu tiek ziņots sabiedrības
grupai, kura bija un ir īpaši ieinteresēta dotā pētījuma veikšanā.. Paveiktā pētījuma ziņojums,
kas parasti ir pētījuma pārskata īss, skaidrs un izsmeļošs kopsavilkums, var īstenoties gan
rakstiskā veidā (zinātniska monogrāfija vai raksts zinātnisko rakstu krājumā, zinātnisko
konferenču materiālu kopā vai speciālā žurnālā). Īpaši nozīmīgs ir arī atbilstoši ilustrēts mutisks
ZPD pārskata ziņojums - prezentācija atbilstoša referāta veidā zinātniskajās konferencēs,
simpozijos, semināros un tml. publiskos pasākumos
Izglītojošās zinātniskās pētniecības darbi tiek prezentēti ne tikai kā referāti
skolēnu/studentu zinātniskajās konferencēs, šodien tie var būt arī atbilstošu kontroldarbu,
ieskaišu, vai eksāmenu darbi. Te vairs nedominē formāli iegaumētās jeb iezubrītās
informācijas atprasīšana - formālā pārbaude. Tradicionālajā skolēnu/studentu sasniegumu
vērtēšanā šodien ienāk izglītojošā pētījuma daļu un/vai kopsavilkuma prezentācija, apspriešana
un vērtēšana. Šīs prezentācijas parasti notiek seminārtipa nodarbībās ar visu ieinteresēto personu
(parasti jau skolēnu un skolotāju, studentu un profesoru) aktīvu līdzdalību.
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2.2.3. E-izglītības datorvides attīstība (A.Voitkāns)
Atbilstoši dotā materiālu krājuma ievadā sniegtajam izglītības nozares mūsdienu
attīstības vispārējam raksturojumam, kurā īpašu vietu ieņem izglītojošās darbības datorizācijas
problēmas, projekta ietvaros tika veikta arī vispārizglītojošās fizikas e-kursa izstrādes jautājumu
risināšana.
Skaidri apzinoties, ka mūsdienu informācijas tehnoloģijas (IT), kas ir raksturīgas ar
atbilstošo datortehnoloģiju straujo attīstību un plašu izmantošanu, ir tikai ļoti efektīvs līdzeklis
pedagoģiskās darbības inovācijai, līdztekus izglītības satura inovatīvai attīstībai ir jāveic arī
atbilstošas e-izglītības vides veidošana un iekļaušana skolu dzīves praksē. Šajā aspektā
principiāli svarīgs ir atbilstošs datortehnoloģiskais nodrošinājums, šī nodrošinājuma izstrāde un
uzturēšana.
Izglītojošo materiālu izstrādei un uzturēšanai konkrētā projekta ietvaros
izveidota un tiek izmantota uz DocBook un LaTeX bāzēta oriģināla e-kursu izveides
sistēma. Diemžēl projekta īstenošanas ierobežoto laika resursu dēļ, darba grupai
„Vispārizglītojošā e-fizika” koncentrējoties pamatā uz izglītības satura inovatīvo izstrādi un
materiālu sagatavošanu tradicionālajai IT videi, šī sistēma pašlaik ir attīstīta tikai darbojoša
maketa veidā bez inovētā fizikas priekšmeta satura iekļaušanas. Šis makets ir pieejams
iepazīšanai projekta interneta vietnē http://profizgl.lu.lv/, šeit sniedzot tikai tā izveides vispārīgo
raksturojumu.
Projekta ietvaros izstrādātā datorsistēma, kas veltīta atbilstošu fizikas e-kursu izveidei
mūsdienu e-izglītības vidē, tika radīta, vadoties no šādiem vispārīgiem apsvērumiem.
1. Izstrādājot e-kursu materiālus, parasti nepietiek tos izveidot tikai vienā formā, jo
neviens materiālu formāts nav vispiemērotākais visiem e-studiju pielietojumiem. E-kursu
materiāli bieži tiek izveidoti vairākās formās — parasti tie ir doc, html un pdf faili. Projekta
ietvaros ir paredzēts izstrādāt materiālus gan HTML, gan PDF formātos. Tomēr materiālus
vairākās formās ir sarežģīti uzturēt, jo, veicot labojumus vienā dokumentā, šie paši labojumi ir
jāveic arī pārējos dokumentos. DocBook tehnoloģijas izmantošana ļauj materiālu avota
dokumentus turēt tikai vienā formātā un tad pēc vajadzības automātiski ģenerēt augstvērtīgi
noformētus dokumentus gan HTML, gan PDF formātā;
2. Vispārizglītojošās e-fizikas (VeF) kursa materiālus ir iecerēts izvietot vairāklīmeņu
struktūrā un nodrošināt lietotājam ērtu vizuālo navigāciju. E-izglītības vide Moodle, ja netiek
izmantoti speciāli pielāgojumi, nav paredzēta daudzlīmeņu struktūras izveidei un ērtai
navigācijai tās ietvaros. Līdz ar to arī šajā aspektā VeF kursa materiālu izstrādē izmantotā
DocBook XML tehnoloģija ir ļoti piemērota, jo dod iespēju paplašināt Moodle materiālu
izvietošanas iespējas daudzlīmeņu struktūrās. Atbilstošās izstrādnes īstenošanā izmantots
minētais/izstrādātais datortehnoloģiskais nodrošinājums. Visi attēlu oriģināli ir zīmēti
vektorgrafikā un saglabāti SVG formātā, kā arī ievietoti un pieejami e-kursā. Izveidotā vizuālās
navigācijas sistēma ļauj īstenot efektīvu daudzlīmeņu (hierarhiskas) struktūras izveidi un
izmantošanu, kas īpaši nozīmīga fizikālo parādību izpratnes attīstībai.
Gan saturiski, gan metodiski vispārizglītojošā e-fizika (VeF) kā e-izglītības kurss
perspektīvā varētu tikt izveidots patstāvīgai un radošai skolēna izglītojošai darbībai ar minimālu
skolotāja formālo līdzdalību. Līdz ar to fizikas skolotāja darbs kļūtu daudz radošāks un
pievilcīgāks mūsu jaunajai paaudzei, kas ir īpaši nozīmīgi patreizējā jauno fizikas skolotāju
akūta trūkuma apstākļos.
Līdztekus Vispārizglītojošās fizikas e-kursa maketam projekta vietnē ir pieejami arī šī
kursa izveidei nepieciešamā datortehnoloģiskā nodrošinājuma materiāli. Turpinājumā šo
materiālu satura rādītājs.
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Vispārizglītojošās fizikas e-kursa (VeF) datortehnoloģiskais nodrošinājums
Vispārizglītojošās fizikas e-kursa (VeF) izstrādei līdztekus kursa satura un metodikas
izstrādei principiāli svarīgs ir atbilstošs datortehnoloģiskais nodrošinājums, šī nodrošinājuma
izstrāde un uzturēšana. Šī kursa sastāvdaļu - atbilstošo kursa materiālu izstrādei un uzturēšanai
konkrētā projekta ietvaros tiek izveidota un izmantota uz DocBook un LaTeX tehnoloģijas
bāzēta sistēma. Šajā projekta materiālu sadaļā:
1) ievietoti visi dokumenti, kas tiek izmantoti, lai atbilstoši noformētu un uzturētu VeF
kursa materiālus. VeF kursa materiālu izstrādei piedāvātā sistēma ir pielāgojama arī citu
apjomīgu e-kursu materiālu izveidei;
2) ievietotas konkrētās datortehnoloģiskā nodrošinājuma oriģinālās izstrādnes.

2.108. att. Elektronisko dokumentu izstrādes un
uzturēšanas sistēmu pārskats
Šajā apakš sadaļā tiek apskatītas vairākas iespējas, kā veikt dokumentu izstrādi un
uzturēšanu, to priekšrocības un trūkumi. Sīkāk tiek apskatītas LaTeX un DocBook tehnoloģijas.

2.109. att. VeF kursa kā konkrēta e-kursa izstrādes
datortehnoloģiskā nodrošinājuma sistēma
Šajā apakš sadaļā tiek sniegts konkrētā e-kursa izstrādē izmantotās datortehnoloģiskās
sistēmas apraksts. Tiek apskatīta izmantotās sistēmas vajadzība un priekšrocības.

2.110. att. VeF kursa izstrādei radītie DocBook transformāciju faili un VeF kursa
avota faili
Šajā apakš sadaļā ir atrodami visi VeF kursa materiālu ģenerēšanā nepieciešamie faili.
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Nobeigums
(projekta īstenošanas pieredze, vērtējumi)
SKOLOTĀJS (pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, augstskolā) – pedagoģiskā
procesa organizators un vadītājs. Skolotāju profesionālās pilnveides nodrošināšanai mūsdienu
dzīves un izglītības straujo pārmaiņu apstākļos nepieciešama gan izglītības satura, gan tā
īstenošanas – pedagoģiskā procesa inovācijas.
Izglītības saturs
(izglītības programmu un priekšmetu standarti)

Pedagoģiskais
process izglītības satura īstenošana

Plānošana (priekšmeta programma)
Līdzekļu piesaiste
Plāna/programmas mērķtiecīga izpilde

Mērķis - pedagoģiskais process - Rezultāts
(Teorija) (mācības un audzināšana)
(Prakse)

2.111. att. Pedagoģiskais process ir mērķtiecīga rīcība izglītības satura īstenošanai profesionāla darbība, kura nodrošina izglītības ieguvi
Šajā dzīves un izglītības pārmaiņu un vispārīgo teorētisko uzstādījumu kontekstā,
vadoties pēc atziņas, ka zinātniskie izglītības priekšmeti ir jāīsteno zinātniski, projekta fizikas
virziena darba grupa nodod izmantošanai šādas galvenās izstrādnes.
Pirmkārt, tiek piedāvāta inovēta vidējās izglītības fizikas priekšmeta SATURA
PAMATSTRUKTŪRA, atsedzot fizikas vispārējo kontekstu un fizikālo parādību izpratnes
veidošanās filozofiskos un psiholoģiskos pamatus. Izveidotā vispārizglītojošās fizikas struktūra
turpmāk atbilstoši jādetalizē atbilstoši konkrētajiem priekšmeta programmas uzstādījumiem.
Otrkārt, tiek piedāvāta inovēta vidējās izglītības fizikas priekšmeta satura
īstenošanas – PEDAGOĢISKĀ PROCESA METODIKA, kura sakņojas skolēnu un skolotāju
patstāvīgā un radošā sadarbībā, veicot fizikālo parādību izglītojošo zinātnisko pētniecību.
Turpmāk ir jāveic fundamentālo un lietišķo pētījumu uzdevumu līdzsvarošana, eksperimentālo
pētījumu un parādību matemātiskā modelēšanas kopsaistīta apzināšana, kā arī īpaši jākopj
iegūto rezultātu mutiskās un rakstiskās ziņošanas resp., saziņas prasmes.
Treškārt, tiek piedāvāta mūsdienu INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU iespēju
IZMANTOŠANA gan izglītojošo materiālu izstrādei, gan eksperimentālo mērījumu un iegūto
datu apstrādes automatizācijai, kā arī e-izglītības vides (konkrēti MOODLE sistēmas) aktīva
izmantošana līdztekus tradicionālajām informācijas ieguves, apstrādes, izmantošanas iespējām.
Kopumā tika meklētas atbildes uz principiālo jautājumu: kādu kam fizikas izglītību
kādai dzīvei? Viena no piedāvātajām vispārīgajām atbildēm: tikai vienota, kopsaistībā īstenota
inovatīva izglītības satura, pedagoģiskā procesa un informācijas tehnoloģiju izmantošanas
attīstība spēs nodrošināt mūsdienīgu fizikas un ne tikai fizikas izglītības attīstību. Tātad
teorētiskie uzstādījumi ir skaidri – atliek tikai tos sekmīgi īstenot praksē.
Visbeidzot, uz izglītojošās darbības inovāciju orientētā projekta noslēgumā vēl
nedaudz par fizikas un arī ne tikai fizikas izglītības mūžseno aktualitāti – KVALITĀTI. Šajā
sakarā kā visbūtiskākais izglītības KVALITĀTES rādītājs ir jāmin visu izglītojošajā darbībā
iesaistīto galveno personu (skolēnu, skolotāju un skolotāju skolotāju radošums, kuru
savukārt raksturo trīs radošuma līmeņi.

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

191

Oriģināls radošums
Patstāvīgs radošums
N e p a t st ā vī gs r a do š u ms
2.112. .att. Skolēnu, skolotāju, skolotāju skolotāju izglītojošās darbības
kvalitātes līmeņi
R a d o š u ms ir galvenais skolotāju un skolotāju skolotāju profesionālās meistarības
rādītājs un tādēļ tas ir arī nozīmīgākais visu skolotāju profesionālās izglītības organizācijas un
īstenošanas vērtēšanas kritērijs.
Patstāvīga radošuma nodrošināšana visās izglītības pakāpēs un veidos, gan
skolēnu, gan skolotāju, gan skolotāju skolotāju darbībā ir mūsdienu izglītojošās darbības
kvalitātes pilnveides pamatā.
Nepatstāvīgais radošums raksturojas ar dominējošu reproducējošo jeb atkārtojošo
darbību, kas ir dabiska iesācējiem. Taču šajā līmenī var strādāt arī ilggadīgi darbojošies
profesionāļi, kuriem praksē jāizpilda tikai atkārtojošās konveijertipa darbības. Profesionāļi ir
daudzveidīgi, taču šodien, pieaugot automātiski darbojošos tehnisko ierīču izplatībai, jābūt
gataviem atbilstoši mainīt šauri profesionālo sagatavotību, kas savukārt prasa sākotnēji
pilnvērtīgu vispārizglītību. Profesionālā izglītība arī šodien ir izglītības kronis, taču tai jāgrezno
pietiekami augstā līmeni vispārizglītota, pietiekami teorētiski domātspējīga galva.

2.113.att. Izglītojošajā darbībā iesaistīto personu teorētisko līmeņu hierarhija

Priekšlikumi skolotāja darba KVALITĀTES pilnveidei:
 gan vispārizglītojošo, gan profesionālizglītojošo skolu darbības satura un metodikas
attīstībā ir jāveic attiecīgo izglītības programmu ciešāka piesaiste mūsdienu dzīves vajadzību
apmierināšanai;
 īpašu uzmanību šodien pelna skolotāju un skolotāju skolotāju profesionālā vispārīgi
teorētiskā un atsevišķi jeb konkrēti praktiskā sagatavotība, tās attīstība un pilnveide:
- vairumam skolotāju būtu jākļūst par patstāvīgas un radošas pedagoģiskās
sadarbības ar skolēniem organizatoriem un vadītājiem (no mācītājiem pārtopot par
izglītotājiem, izglītību uzlūkojot kā īpaši organizētā veidā iegūstamu dzīves pieredzi jeb
kompetenci dzīvei);
- ievērojamai fizikas priekšmeta skolotāju daļai būtu jākļūst par izglītības
standartiem atbilstošas savas priekšmeta programmas veidotājiem un īstenotājiem, akcentējot
skolēnu patstāvīgas un radošas zinātniskās domāšanas attīstību;
 nepieciešama visu izglītojošajā darbības daļu kopsaistīta organizācija un īstenošana,
daudz skaidrāk un mērķtiecīgāk nekā līdz šim apzinot izmaiņu un pārmaiņu sistēmisko raksturu;
 izglītības vadībā īpaši nozīmīga ir izglītojošajai darbībai nepieciešamo līdzekļu
(naudas, mantas, cilvēku, informācijas, laika) piesaiste, kā arī šo līdzekļu efektīva un lietderīga
izmantošana.
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Tikai sadarbībā starp visu izglītības pakāpju speciālistiem rodama būtisku izglītības
problēmu sekmīga risināšana. Savukārt šo speciālistu kvalitāte ir pamats šīs sadarbības
augstvērtīgai rezultativitātei – sabiedrības apmierinātībai ar atbilstošo izglītības sistēmu visos
tās hierarhiskās struktūras līmeņos.
Lai augšminēto sadarbību reāli īstenotu praksē, projekta ietvaros tika sagatavots un
trim kursantu grupām arī jau īstenots fizikas skolotāju tālākizglītības studiju kurss
„Vispārizglītojošā fizika profesionālajā izglītībā”.

Latvijas Universitātes fizikas skolotāju tālākizglītības studiju kurss
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLĀJĀ IZGLĪTĪBĀ
Kursa LUIS kods: FiziT009
Zinātnes nozare Fizika, fizikas didaktika
Kopējais klātienes nodarbību stundu skaits 42
Lekciju stundu skaits 27
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 15
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas nodaļa
Kursa anotācija.
Studiju kursā tiek īstenota skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana inovēta fizikas
priekšmeta satura un mūsdienīgas metodikas jomā, lai viņi patstāvīgi un radoši spētu veidot
savu fizikas priekšmeta īso programmu profesionālajām vidusskolām. Kursa īstenošanas gaitā
tiek īstenota vispārinoša metodoloģiska rakstura izglītojošās fizikas iepazīšana, īpaši akcentējot
zinātniskās domāšanas attīstību.
Rezultāti (iegūtās un pilnveidotās profesionālās kompetences).
1. Pilnveidotas zināšanas un izpratne par mūsdienīgu vispārizglītojošo fizikas saturu un
metodiku, fizikas izglītības būtību un sūtību mūsdienu dzīves kontekstā.
2. Pilnveidotas pedagoģiskās darbības prasmes, apzinot izglītojošās pētniecības metodoloģiju,
kā arī attīstot prasmes e-izglītības vidē pieejamo izglītojošo materiālu izmantošanā un savas
priekšmeta programmas izveidošanā.
3. Nostiprināta pozitīva attieksme pret mūsdienīgām inovācijām izglītojošajā darbībā, it īpaši
saistībā ar skolēnu patstāvīgas radošas un atbildīgas darbības veicināšanu un vispārizglītojošās
fizikas satura reformām vidusskolā.
Kursa plāns
1. IEVADS (fizikas priekšmeta būtība) (L3,S1)
2. Makropasaules fizika - MEHĀNIKA (L5; S3).
3. Makropasaules fizika - ELEKTRĪBA (L4; S2).
4. Makropasaules fizika - STAROJUMI (L4; S1).
5. Mikropasaules fizika (L4; S2).
6. Megapasaules fizika (L4,S1)
7. Zināšanu pārbaudes testi (L3,S3).
8. NOBEIGUMS (kopsavilkums) (S2).
Prasības kredītpunktu iegūšanai.
Aktīva līdzdalība nodarbībās, radoši komentējot to satura aktualitātes (20%); tematiskā
izglītojošā zinātniskā pētījuma „Mana vispārizglītojošās fizikas priekšmeta programma”
pārskats (60 %) un sekmīgi nokārtota ieskaite, kursa noslēgumā prezentējot paveiktā
kopsavilkumu (20%).
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Studiju materiāli - pamatliteratūra.
A.Broks VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS. - Žurnāls
„Skolotājs”, Nr.2(80), 2010 ( 11-19.lpp.) http://blogi.lu.lv/broks/
Projekta grupas izstrādātie materiāli „Vispārizglītojošā e-fizika” LU e-izglītības vidē MOODLE
Informācija par pieeju: http://profizgl.lu.lv
V.Palamarčuka. SKOLA MĀCA DOMĀT.- Rīga, „Zvaigzne“,1984 (108 lpp.)
Papildliteratūra
D.Namsone. DABASZINĀTNES SKOLĀ - ATBILSTOŠI LAIKAM. - „Lielvārds”, 2010 (143
lpp.)
T.Bazens. EFEKTĪVAS MĀCĪŠANĀS ROKASGRĀMATA.- J.Rozes apgāds, 2008 159 lpp.)
A.Broks. IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA. - RaKa, 2000 (175 lpp.)
http://blogi.lu.lv/broks/
Кудрявцев В.Т. ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ : ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ.
- Москва, Знание, 1991 (80 стр.)
M.Vollmer. PHYSICS TEACHER TRAINING AND RESEARCH IN PHYSICS
EDUCATION: RESULTS OF AN INQUIRY BY THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY
Available from internet: http://education.epsdivisions.org/documents/inquiries-by-the-epsdivision-of-education/Vollmer_Eur_J_Phys_24_2003.pdf/view (accessed 30.10.11)
Periodika un interneta avoti
Žurnāli „Skolotājs”,"Terra", „Ilustrētā zinātne”.
LU/ESF projekta vietne: http://profizgl.lu.lv
A.Broks. STUDIJU MATERIĀLI – http://blogi.lu.lv/broks/
VISC/ESF projekta vietne: www.dzm.lv
LR Izglītības ministrijas mājas lapa: www.izm.gov.lv
Kursa saturs
1. tēma (L3; S1)
IEVADS (fizikas priekšmeta būtība un sūtība)
Kas tā tāda fizika un kāpēc? Fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati.
2. tēma (L5; S3)
Makropasaules fizika - MEHĀNIKA
Ķermeņu mehānika: punktveida ķermeņu kustība; noteiktas formas un izmēru ķermeņu kustība.
Vides mehānika: ķermeņu iekšējās vides kustība; ķermeņu iekšējās un ārējās vides kustība caur
ķermeņa virsmu; ķermeņu iekšējās un ārējās vides ierosu kustība caur ķermeņa virsmu;
makropasaules ķermeņu veidotās vides.
3. tēma (L4; S2)
Makropasaules fizika - ELEKTRĪBA
Elektriskie un magnētiskie ķermeņi: makropasaules elektriskie ķermeņi, līdzstrāva;
makropasaules magnētiskie ķermeņi; ķermeņu elektromagnetomehānika.
Makropasaules elektrisko un magnētisko ķermeņu veidotās vides Elektroenerģētika un
elektronika.
4.tēma (L4; S1)
Makropasaules fizika - STAROJUMI
Starojums kā ķermeņu mijiedarbību pārneses process: galvenie starojumu veidi, starojumu
avoti, starojumu izplatīšanas raksturlielumi, starojumu absorbcija. Cilvēks kā starojumu avots
un uztvērējs. Starojumu izmantošana mūsdienu tehnikā.
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5. tēma (L4; S2)
Mikropasaules fizika
Makropasaules ķermeņu atomārā uzbūve, vielu īpašību ģenēze. Nanotehnoloģijas. Atomu un
atomu kodolu uzbūve un īpašības.
Elementārdaļiņas un augsto enerģiju fizika.
6. tēma (L4; S1)
Megapasaules fizika
Megapasaules ķermeņi un vides: zeme, planētas, zvaigznes, galaktikas un Visums: mūsdienu
kosmosa fizikas sasniegumi un aktualitātes.
7. tēma (L3,S3)
Zināšanu pārbaudes testi
Zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma TESTS, tās izmantošana mācību procesā
(lietošanas metodika): sistēmas TESTS vispārīgs raksturojums; jautājumu un jautājumu
komplektu pildīšana; uzdevumu komplekta, pārbaudes un patstāvīgo darbu sagatavošana,
analīze; jaunu uzdevumu izveide.
8. tēma (S2)
NOBEIGUMS (kopsavilkums)
Studentu darba kopsavilkumu prezentācijas, kursa īstenojuma novērtējums - iegūto rezultātu
apspriešana.
Visbeidzot projekta grupa aicina visus interesentus apmeklēt projekta materiālu vietni
internetā http://profizgl.lu.lv/, kur, vispirms izvēloties kursa kategoriju ” Mācāmā priekšmeta
specifiskās kompetences pilnveidošana”, tālāk jāizvēlas augšminētais fizikas skolotāju
tālākizglītības kurss „FiziT009 : Vispārizglītojošā fizika profesionālajā izglītībā”. Šajā vietnē
pieejami visi interesentiem domātie materiāli, no kuriem īpaši vērtīgi ir tie materiāli, kas savas
specifikas nav iekļaujami tradicionālajos papīrdrukas metodisko materiālu izdevumos (audio
ieraksti, audio/video ieraksti, videoklipi, krāsaini uzskates materiāli, tīmeklī pieejamie materiāli
plašās pasaules dažādos portālos pieejamie materiāli un tml.).
Projekts ir noslēdzies, taču piedāvātā izstrādne turpina attīstību. Viens no
būtiskākajiem piedāvāta materiāla tālākās pilnveides darbiem pēc projekta vadītāja domām būtu
pāreja uz makropasaules fizikas satura četrdaļīgu plānojumu un īstenojumu. Tādējādi
vispārizglītojošās fizikas arhitektūrā – satura struktūrā dotā projektā aplūkotā trijstūra
MEHĀNIKA – ELEKTRĪBA – STAROJUMI vietā parādītos četrstūris MEHĀNIKA – SILTUMS ELEKTRĪBA – STAROJUMI. Dotā projekta izstrādnē siltuma parādības ir „paslēpušās” mehānikas
sadaļā kā makroķermeņu iekšējās vides kustības raksturojums, taču būtu ļoti vēlams atgriezties pie šo
parādību izdalīšanas atsevišķā sadaļā.

Vispārizglītojošās fizikas satura struktūra
Megapasaule
(ķermeņi un
vides)
MAKRO
(ķermeņi un
vides)
Mikropasaule
(ķermeņi un
vides)

Mehānika

Siltums

Elektrība

Starojumi

Projekta pārskata manuskripts (krāsains, A4 formāts)

195

Makroķermeņu īpašības to kustības un mijiedarbību raksturošanai
Īpašības (faktoloģija un cēlonība)

MAKRO

ķermeņi
Cietie
Šķidrie
Gāzveida
Mehānika
(ķermeņu
savstarpējā
novietojuma
mainība)

Siltums
(vielisko
ķermeņu
iekšējās
vides
kustība)

Elektrība
(elektriski lādētu
ķermeņu kustība)

Starojumi
(ķermeņu
mijiedarbību
kustība viļņi,
daļiņas)

Projekta darba grupas dalībnieki būs pateicīgi par atbilstošās interneta vietnes
apmeklējumu, bet visvairāk gan par tajā rodamo materiālu radošu izmantošanu, līdztekus
sniedzot autoriem savu vērtējumu gan par atsevišķajiem materiāliem, gan projekta veikumu
kopumā un izsakot savus ierosinājumus turpmākajām izstrādnēm.
Ikvienam ir roka jāpieliek, lai Lielais Darbs uz priekšu tiek!
/ Rainis /
Ar šo atziņu no Jums šobrīd atvadās projekta sadaļas „Vispārizglītojošā e-fizika” darba grupa
un cer uz radošu turpmāko sadarbību mūsu kopīgo problēmu risināšanā.
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Pēcvārds
(dzīve un izglītība vakar, šodien, rīt)
Dzīvei atbilstoša izglītība vienmēr un visur ir bijusi, ir un būs pamats dzīves
prakses izvirzīto vajadzību apmierināšanai. Lai nodrošinātu sabiedrības locekļu un
sabiedrības kopumā mūsdienu vajadzības pēc atbilstošas dzīves pieredzes ieguves,
šodien visu profesiju apguves pamatā ir jāliek pilnvērtīga vispārizglītība. Dzīve un
izglītība, dzīves un izglītības saturs un forma pastāv un nemitīgi jāattīsta to vienotībā.
2.41. tabula. Dzīve un izglītība, saturs un forma to vienotībā
Saturs
DZĪVE

(daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums)
IZGLĪTĪBA

(dzīves pieredze dzīvei)

Forma

*

*

*

*

Dzīves saprātīgas attīstības virzība šodien pieprasa daudz patstāvīgāku un radošāku
skolēnu izglītojošo darbību, atbilstoši mainoties gan skolotāja sūtībai un būtībai mūsdienu skolā,
gan arī pašai skolas un apkārtējai videi kopumā. Tās ir ļoti nopietnas pārmaiņas mūsdienu dzīvē
un izglītībā, kuras pamatoti satrauc tradicionālās izglītības sistēmas speciālistus, rada pārmaiņu
apjukumu un reiboni arī sabiedrībā kopumā, taču paver kolosālas iespējas progresīvas jaunās
paaudzes skolēnu, skolotāju un skolu attīstībai. Citiem vārdiem, kārtējo reizi cilvēces attīstībā
sastopamies ar mūžīgo pretmetu „vecais (tradicionālais)” un „jaunais (inovatīvais)” attiecību
risināšanas uzdevumiem.
Projektā rosinātā mūsdienu dzīves saprātīgai virzībai domātā pedagoģiskā darbība
vismaz pašlaik vēl būs elitāra un tuvākajā laikā tā vēl nekļūs masveidīga. Šāds inovatīvs
pavērsiens daudziem tradicionāli strādājošiem skolotājiem un skolēniem, kā arī viņu vecākiem
sākotnēji var vismaz nepatikt, jo prasa atteikties no zināmiem ieradumiem, tas var tikt novērtēts
par grūtu un tml. – taču tā šodien ir katra paša brīva un atbildīga izvēle. Taču šādai izvēlei ir
jābūt un dzīves prasību pamatotajām inovācijā pamazām ir jāienāk mūsu ikdienā. Jaunais
vienmēr ienāk ar grūtībām, pārvarot tradicionālā pretestību.
Mūsdienīgai un pilnvērtīgai gan pēc satura, gan formas vispārizglītībai visu izglītības
pakāpju ietvaros ir jābūt pietiekami plaši piedāvātai un pieejamai. Mūs visus varētu vienot
kopīga atziņa, ka vispirms tieši profesionālajās vidusskolās vispārizglītojošajiem
priekšmetiem ir jābūt patiesi vispārizglītojošiem.
Kāds būs Latvijas izglītības sistēmas piedāvājums, kādu kam izglītību kādai dzīvei
Latvijā? Atbildēs uz šiem jautājumiem vēl ir ļoti daudz pārmaiņas pavadošo neskaidrību, tāpēc
mūsu dzīvē un izglītība pašlaik arī ir tā, kā ir. Pēc satura un formas inovētas vispārizglītojošās efizikas kursa izveides pieteikums vismaz Latvijas profesionālajām vidusskolām – tāds varētu
būt aplūkotā LU/ESF projekta pienesums Latvijas izglītības sistēmas attīstībai. Dotais materiālu
kopums ir veltīts visiem, kuri nopietni interesējas par mūsdienu izglītojošās darbības inovācijām
un ir gatavi tajās aktīvi piedalīties. Vispirms jau projekta darba grupas dalībnieku tuvākajiem
kolēģiem – dabaszinātnisko un tehnisko priekšmetu pedagogiem un izglītības vadības (satura
izstrādes) speciālistiem. Taču virkne principiālo nostādņu par vispārizglītības un profesionālās
izglītības savstarpējām attiecībām var būt nozīmīga arī humanitāro un sociālo priekšmetu satura
un metodikas speciālistiem.
Kāda ir mūsdienu fizikas skolotāja VĒRTĪBA? Tā ir nosacīta (relatīva), atkarīga no
valstī īstenotā dzīvesveida kā atskaites sistēmas. Pie mums Latvijā pašlaik ir izteikts vērtību
sajukums, kuram ieilgstot jau ir vērojamas atbilstošas sekas. Vai fizikas izglītība nākotnē kļūs
sliktāka vai labāka, to noteiks Latvijas iekšējās un ārējās dzīves attīstība to kopsaistībā. Tāda ir
sistēmu īpašību ģenēzes fundamentāla atziņa neatkarīgi no tā, vai mēs šo atziņu apzināmies un
rēķināmies ar to vai nē. Saprātīgie cilvēki šo cilvēces izloloto atziņu cenšas ņemt vērā, bet viņus
pārāk bieži ierobežo un nomāc nesaprātīgas apkārtējās vides iedarbība. Taču būsim optimisti –
mūsdienu pastāvošajā dzīves pārmaiņu virpuļos tomēr pastāv progresīvas attīstības tendences!
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Fizikas skolotāji var daudz ko darīt un izdarīt, lai, zinātniski apzinot fizikālās
parādības, sabiedrībā attīstītos un tās mūsdienu dzīvi noteiktu veselais saprāts!

Lai mums visiem viss labi sokas un izdodas !
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