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Nulles garuma atsperes un “slinky” spoles
Nulles efektīvā garuma atspere (ZLS, Zero-Length Spring) ir tāda atspere, kuras atgriezējspēks ir pro-
porcionāls atsperes garumam, 𝐹 = 𝑘𝐿, pie nosacījuma 𝐿 > 𝐿0, kurā 𝐿0 ir minimālais atsperes garums
(garums nedeformētā stāvoklī). Attēlā 1 attēlota sakarība starp spēku un ZLS atsperes garumu 𝐿, kur
taisnes slīpnes koeficients ir atsperes konstante 𝑘.

Attēls 1: sakarība starp spēku 𝐹 un atsperes garumu 𝐿.

ZLS atsperes tiek izmantotas seismogrāfijā, ļaujot veikt ļoti precīzus brīvās krišanas paātrinājuma izmai-
ņu mērījumus. Šajā uzdevumā mēs apskatīsim homogēnu ZLS atsperi, kuras svars 𝑀𝑔 pārsniedz 𝑘𝐿0.
Atsperes relatīvo ’mīkstumu’ raksturo bezdimensionāla attiecība 𝛼 = 𝑘 𝐿0/𝑀𝑔 < 1. Pazīstama rotaļlieta
”slinky” var būt (bet ne vienmēr ir) šāda ZLS atspere.

A daļa: Statika (3.0 punkti)

A.1 Apskatīsim neizstieptas ZLS atsperes gabaliņu ar garumu Δℓ bezsvara apstāk-
ļos. Ja šo atsperes gabaliņu nostiepj ar spēku 𝐹 , cik liels būs šī gabaliņa garums
Δ𝑦 atkarībā no 𝐹 , Δℓ un atsperes parameteriem?
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A.2 Atsperes gabaliņam ar garumu Δℓ, aprēķini darbu Δ𝑊 , kas ir nepieciešams, lai
to izstieptu no sākotnējā garuma Δℓ līdz garumam Δ𝑦.
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Visās atlikušajās uzdevuma daļāsmēs raksturosim punktu uz atsperes ar tā attālumu 0 ≤ ℓ ≤ 𝐿0no atspe-
res apakšējā gala neizstieptā stāvoklī. Atsperei izstiepjoties, punktam uz atsperes piekārtotais lielums ℓ
nemainās.

A.3 Atsperi iekar aiz augšējā gala un ļauj izstiepties sava svara ietekmē. Cik liels ir
kopējais garums 𝐻 iekārtajai atsperei līdzsvara stāvoklī? Izsaki atbildi, izmanto-
jot 𝐿0 un 𝛼.
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B daļa: Dinamika (5.5 punkti)
Eksperimenti rāda, ka, atlaižot miera stāvoklī iekārtu ZLS atsperi, tā pakāpeniski saraujas no augšpuses,
kamēr tās apakšdaļa paliek nekustīga (skatīt attēlā 2). Laikam ejot, kustīgā augšdaļa pārvietojas kā ciets
ķermenis, savācot savā ceļā sastaptos tinumus, bet nekustīgā daļa attiecīgi paliek īsāka. Katrs punkts uz
atsperes sāk kustēties tikai tad, kad to ir sasniegusi kustīgā daļa. Atsperes apakšējais gals sāk kustēties
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tikai tad, kad atspere ir pilnībā sarukusi, sasniedzot savu garumu neizstieptā stāvoklī 𝐿0. Pēc pilnīgas
sarukšanas atspere turpina krist taisni bez ļodzīšanās kā ciets ķermenis gravitācijas ietekmē.

Attēls 2: Kreisajā pusē: atsperes stāvoklis secīgos laika momentos, tai krītot. Labajā pusē:
atsperes kustīgā daļa I un nekustīgā daļa II krišanas laikā.

Uzdevuma atlikušājā daļā jāizmanto nupat aprakstītais modelis.

Gaisa pretestību var neievērot, bet 𝐿0 ir jāņem vērā.

B.1 Aprēķini laika intervālu 𝑡𝑐 no atsperes atlaišanas brīža līdz tā ir pilnībā sarukusi,
sasniedzot savu garumu neizstieptā stāvoklī 𝐿0. Izsaki savu atbildi, izmantojot
lielumus 𝐿0, 𝑔 un 𝛼.
Aprēķini 𝑡𝑐 skaitlisko vērtību atsperei ar 𝑘 = 1.02 N/m, 𝐿0 = 0.055 m un 𝑀 =
0.201 kg. Pieņem, ka 𝑔 = 9.80 m/s2.

2.5pt



Theory

Q1-3
Latvian (Latvia)

B.2 Šajā uzdevuma daļā ℓ raksturo punktu uz robežas starp atsperes kustīgo daļu
(I daļa attēlā 2) un nekustīgo daļu (II daļa). Noteiktā momentā, kad atsperei
joprojām ir nekustīgā daļa, šīs daļas masa ir 𝑚(ℓ) = ℓ

𝐿0
𝑀 , savukārt kustīgā daļa

kustas kā viens ķermenis armomentāno ātrumu 𝑣I(ℓ). Pierādi, ka šajāmomentā
(kamēr vēl ir saglabājusies atsperes nekustīgā daļa) kustīgās daļas ātrums ir
𝑣I(ℓ) =

√
𝐴ℓ + 𝐵. Izsaki konstantes 𝐴 un 𝐵, izmantojot lielumus 𝐿0, 𝑔 un 𝛼.
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B.3 Balstoties uz B.2, nosaki kustīgās daļas minimālo ātrumu 𝑣𝑚𝑖𝑛 tās kustības laikā
starp atlaišanas brīdi un saskaršanos ar zemi. Izsaki atbildi, izmantojot lielumus
𝐿0, 𝛼, 𝐴 un 𝐵.
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C daļa: Enerģijas zudumi (1.5 punkti)

C.1 Aprēķini, cik daudz mehāniskās enerģijas 𝑄 tika zaudēts siltuma veidā kopš at-
speres atlaišanas brīža līdz mirklim tieši pirms tā sasniedz zemi. Izsaki savu
atbildi, izmantojot lielumus 𝐿0, 𝑀 , 𝑔 un 𝛼.
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