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1 Virves svārstības
Smaga un viendabīga virve ar garumu L tiek iekārta vertikāli
pie griestiem. Virve var svārstīties ap savu līdzsvara pozīciju
ar dažādām pašsvārstību frekvencēm, kas tiks norādītas kā
fi (i = 1, 2, . . .) pieaugošā secībā. Zemāk attēlā parādītas
virves formas pie pirmajām trīs pašsvārstību frekvencēm, kas
tikušas iegūtas ar datorsimulācijas palīdzību. Ņemt vērā, ka
horizontālās un vertikālās skalas mērogi atšķiras. Jūs varat
pieņemt, ka patiesais horizontālais pārvietojums, virvei svār-
stoties, ir daudz mazāks par pašas virves garumu (mazu amp-
litūdu tuvinājums).

Attēls: Virves svārstību formas pie pirmajām trīs pašsvār-
stību frekvencēm (i = 1, 2, 3 no kreisās uz labo)

A) Izveidot vienkāršotu modeli, kas ļautu novērtēt
pirmo pašsvārstību (fundamentālo) frekvenci f1. Aptuveni
aprēķināt f1 virvei ar garumu L = 1.0 m. Pieņemt, ka
g = 9.8m/s2.

B) No attēla veiciet nepieciešamos nolasījumus, lai
novērtētu frekvenču attiecības f1 : f2 : f3.

2 Disks gāzē
Dots plāns, plakans disks ar masu M , pamatu (virsmas)
laukumu S un sākotnējo temperatūru T1. Disks sākotnēji
atrodas bezsvara stāvoklī gāzē, kuras blīvums ir ρ temper-
atūrā T0 (T1 = 1000T0). Viens no diska pamatiem ir noklāts
ar termiski izolējošu materiālu, bet otrs pamats ir labā ter-
mālā kontaktā ar apkārtējo gāzi: gāzes molekulas ar masu m
iegūst tādu pašu temperatūru kā disks pēc sadursmes ar tā
virsmu.

Novērtēt sākotnējo paātrinājumu a0 un maksimālo ātrumu
vmax, kādu iegūst disks.

Pieņemt, ka siltumietilpība diskam ir ar kārtu NkB , kur N
ir atomu skaits tajā, kB ir Bolcmaņa konstante, kā arī molma-
sas gāzēm un diska materiālam ir ar tādu pašu kārtu. Vidējais
brīvā ceļa garums (vidējais attālums, ko veic molekula starp
divām sadursmēm ar citām gāzes molekulām) molekulām ir
daudz lielāks nekā diska izmērs. Neņemt vērā nekādus efek-
tus, kas var norisināties diska malās (šķautnēs).

3 Supravadošs tīkls
Dots tīkls, kas izveidots no supravadošas plāksnes, tajā blīvi
izurbjot mazus caurumiņus. Sākotnēji plāksne nav supra-
vadošā stāvoklī. Attālumā a no plāksnes atrodas magnēt-
iskais dipols ar dipola momentu m, kas vērsts perpendikulāri
tīklam. Pēc tam režģis tiek atdzesēts tā, ka tas kļūst supra-
vadošs. Tālāk dipols tiek pārvietots perpendikulāri virsmai
tās virzienā. Jaunais attālums līdz tīklam ir b. Noteikt spēku
starp tīklu un dipolu. Izurbto caurumu izmērs un attālums
starp tiem ir daudz mazāks nekā a un b, bet plāksnes lineārie
izmēri ir daudz lielāki nekā a un b.


