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2. Daļa - Fizika



Literatūra/ apmācība

• Video

https://www.youtube.co
m/user/pascoscientific

• Grāmatas

Tinyurl.com/PascoTGs

• Video apmācības

https://www.pasco.com
/resources/training/onli
ne/index.cfm
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s: • Grāmatas ar word 
dokumentiem

• Individuālās video 
apmācības

• Pasco apmācības LV

• Pasco apmācības U.S.
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Literatūra/ apmācība



Grāmatu piemēri



Mehānika
• Atvuda iekārta (EX-5501)

• Projektēta kustība (EX-5502)

• Ņūtona I likums (EX-5503)

• Huka likums un atsperu potenciāls (EX-5504)

• Centrtieces spēks svārstam (EX-5505)

• Centrtieces spēks (EX-5506)

• Bīdāmās berzes (EX-5508)

• Impulss (EX-5509)

• Enerģijas nezūdamības likums (EX-5510A)

• Enerģijas nezūdamības II likums (EX-5512)

• Balastiskais svārsts (EX-5511A)

• Darba enerģija (EX-5513A)

• Deformācijas spriegums (ME-8230)

• Rotācijas inerce (EX-5516A)

• Leņķa momenta saglabāšana (EX-5517A)

• Fizikālais svārsts (EX-5518A)

• Universālā gravitācijas konstante (EX-5550)



Svārstības

• Tiltu vibrācijas (EX-5548)
• Svārstības, viļņi un skaņa  

- simulācija (SE-6479; SE-
6480)

• Maināmais-g svārsts(EX-
5519A)

• Lielas amplitūdas 
svārstības (EX-5520A)

• Griezes svārsts (EX-5521A)
• Izraisītās amortizētās 

harmoniskās svārstības 
(EX-5522A)

• Čaosa eksperiments (EX-
5523A)



Viļņi un optika

• Stīgu vibrācijas (EX-5542)
• Mehāniskie viļņi (EX-5542)
• Polarizācija (EX-5543A)
• Teleskops un mikroskops (EX-9988)
• Gaismas atstarošana un laušana (EX9987)
• Brūstera leņķis (EX-5544A)
• Gaismas difrakcija (EX-5545A)
• Gaismas intensitāte un attālums (EX-5547A)



Termodinamika

• Īpatnējais siltums (EX-5524)

• Ekvivalentais siltums (EX-5525)

• Berzes enerģijas pārnese (EX-5526A)

• Ideālās gazes likums (EX-5527)

• Radiācijas dobums (EX-5528A)

• Melnu ķermeņu radiācija (EX-5529A)

• Siltuma dzinēja cikli (EX-5530A)

• Īpatnējā siltuma attiecība(EX-5531)

Komplekts Viļņi, Optika un  

termodinamika (UI-5802)



Elektromagnētisms

• Elektrostatiskā izlāde (EX-5532)

• Kolumba likums (EX-9930)

• Elektrona lādiņš (EX-9929A)

• Kapacitāte (EX-5533)

• Pretestība (EX-5534)

• Oma likums (EX-5535)

• RC shēmas (EX-5536)

• LRC shēmas (EX-5537)

• Kirhofa likums (EX-5538)

• Zemes magnētiskais lauks (EX-5539A)

• Spoles magnētiskais lauks (EX-5540A)

• Fradeja indukcijas likums (EX-5541A)

Komplekts elektromagnētisms

(UI-5803)

Visu sistēmu manuāli (UI-5813)



Kvantu fizika

• Atoma spektri (EX-5546A)

• Fotoelektriskais efekts (EX-5549A)



Komplekti

Fizikas standarta komplekts
PS-2932B

Fizikas sākuma komplekts
PS-2923

•Advanced Physics Lab Manual 

for High school (PS-2879C)

•31 laboratorijas darbi

•Physics Through Inquiry 

Manual for High School (PS-

2873C)

•37 laboratorijas darbi

Standarta sensoru komplekts
PS-2923



Progresīvais fizikas sākuma komplekts
PS-2863 

Progresīvais fizikas paplašinātais komplekts
PS-2868

Komplekti

•Advanced Physics Through 

Inquiry 2 Teacher Guide (PS-2849)

Sākuma komplekts 1-8 un paplašinātais komplekts 9-16:

1.Hidrauliskais spiediens

2.Arhimēda cēlējspēks

3.Šķidru vielu dinamika

4.Boila likums

5.Sfērisku spoguļu atstarošana

6.Šnella likums

7.Fokusa garums sapludināšanas lēcai

8.Interference un difrakcija

9.Elektriskā lauka plānošana

10.Magnētiskais lauks

11.Magnētiskā lauka stiprums

12.Elektromagnētiskā indukcija

13.Kondensatora pamati

14.Rindas un paralēlie kondensatori

15.RC shēmas

16.Planka konstante



Fizikas zinātnes sākuma komplekts
PS-2845 

Fizikas zinātnes standarta komplekts
PS-2846

Komplekti

Zinātnes Sākuma komplekts 22 līdz 31 

laboratorijas darbam

Standarta komplekts nodrošina līdz 31 

laboratorijas darbam

•Physical Science through Inquiry 

Teacher Guide (PS-2843B)



Fizikas zinātnes

sākuma komplekts

PS-2845 

Fizikas zinātnes

standarta komplekts

PS-2846

PASPORT Kustības sensors(PS-2103A)
• •

PASPORT Ķīmiskais sensors (PS-2170)
• •

PASPORT ārējais sensora kabelis (PS-2500)
• •

Vienkāršā PAStrack dinamiskā sistēma (ME-

6962)

• •

PASPORT spēka sensors (PS-2104)
•

PASPORT vadāmības sensors (PS-2116A)
•

Blīvuma komplekts (ME-8569)
•

Masu atsvariņu komplekts (ME-8979)
•

Aksesuāri
•

Trases piestiprināšanas skava (ME-9836)
• •

Trīsis ar skavu(ME-9448B)
• •

Pārplūdes kanniņa (SE-8568) •



Eksperimenta piemērs – enerģijas
nezūdamības likums

• Ātrums

• Sadursmes

• Rimstošas



Eksperimenta piemērs –
konstrukcijas

• Spriegumi uz tilta
daļām – dažādas
masas

• Hidrauliskās un 
pneimatiskās
struktūras



Eksperimenta piemērs – lielas
amplitūdas svārsts
• Ātrums

• Paātrinājums

• Leņķis


