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• Risināšana ilgst 5 stundas. Tiek doti 3 uzdevumi ar kopē-
jo vērtību 30 punkti. Ievērojiet, ka punktu sadalījums
pa uzdevumiem nav vienāds.

• Jūs nedrīkstat atvērt aploksni ar uzdevumiem pirms
skaņas signāla par sacensības sākšanos (trīs īsi sig-
nāli).

• Jums nav atļauts pamest Jūsu darba vietu bez at-
ļaujas. Ja Jums ir nepieciešama kāda palīdzība (sa-
lūzis kalkulators, nepieciešamība apmeklēt tualeti, utt.),
lūdzu, paceliet atbilstošo karogu (zīmes “HELP (palīdzī-
ba)” vai “TOILET (tualete)” ar gariem kātiem) virs jūsu
darba nodalījuma sienas un turiet to paceltu līdz ierodas
kāds organizators.

• Jūsu atbildēm ir jābūt izteiktām, izmantojot tos lie-
lumus, kuri ir iezīmēti uzdevuma tekstā. Atbildes var
saturēt arī fundamentālās konstantes, ja nepieciešams.
Tātad, ja ir rakstīts, ka “rāmja augstums ir a un platums
— b” tad a var tikt lietots atbildē un b nevar tikt lietots
atbildē (kamēr tas nav izcelts kaut kur citur, skatīt ze-
māk). Tos lielumus, kuri ir iezīmēti konkrēta jautājuma
tekstā, var lietot tikai šī jautājuma atbildē. Lielumus, kuri
ir iezīmēti uzdevuma ievada tekstā (vai uzdevuma daļā),
proti, ārpus jebkura jautājuma robežām, var lietot visās
dotā uzdevuma (vai dotās uzdevuma daļas) atbildēs.

• Izmantojiet tikai papīra lapas priekšpusi (nerakstiet uz la-
pu otrajām pusēm).

• Katram uzdevumam ir paredzētas atbilstošas Risinā-
juma Lapas ( Solution Sheets ), uz katras lapas ir no-
rādīts numurs un piktogramma. Rakstiet Jūsu risināju-

mu uz atbilstošajāmRisinājuma Lapām. Katram uzdevu-
mam Risinājuma Lapas ir numurētas, lietojiet lapas atbil-
stoši numerācijai. Vienmēr norādiet, kuru uzdevuma
daļu un kuru jautājumu Jūs risiniet. Gala atbildes ir jā-
uzraksta ne tikai uz Risinājuma Lapām, bet arī jāieraksta
atbilstošajos rāmīšos Atbilžu Lapās (Answer Sheets).
Jums būs pieejams arī Uzmetumu (Draft) papīrs, lieto-
jiet to, lai pierakstītu lietas, kuras Jūsuprāt nevajag vēr-
tēt. Ja Jūs esat kaut ko ierakstījuši Risinājuma Lapās,
par ko Jūs domājat, ka to nevajag vērtēt (piemēram, sā-
kotnējie mēģinājumi un nepareizi risinājumi), nosvītrojiet
to ar krustu.

• Ja Jums noteiktam uzdevumam vajag vairāk papīra, lū-
dzu paceliet karogu “HELP” un pasakiet organizatoram
uzdevuma numuru, Jūs saņemsiet divas Risinājuma La-
pas (Jūs to varat darīt vairākas reizes).

• Rakstiet pēc iespējas mazāk teksta: centieties iz-
skaidrot Jūsu risinājumu galvenokārt ar vienādojumiem,
skaitļiem, simboliem un diagrammām. Jums nav jācen-
šas rakstīt angliski.

• Pirmais (vienkāršais) skaņas signāls paziņos Jums, ka ir
atlikušas risināšanas laika 30 minūtes, otrais (dubultais)
skaņas signāls nozīmē, ka ir palikušas 5 minūtes, tre-
šais (trīskāršais) skaņas signāls iezīmē risināšanas laika
beigas. Pēc trešā skaņas signāla Jums ir nekavējo-
ties jāpārtrauc rakstīt. Ievietojiet visus papīrus aplok-
snē, kas atrodas uz Jūsu galda. Jums nav atļauts iz-
nest nevienu papīra lapu no darba telpas. Ja Jūs esat
pabeidzis risināšanu pirms galīgā skaņas signāla, lūdzu,
paceliet Jūsu karogu.
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Uzdevums 1. Uzsvars uz skicēm (13 punkti)
Uzdevuma daļa A. Balistika (4.5 punkti)
Ar sākotnējo ātrumu v0 mesta bumba kustās homogēnā gravi-
tācijas laukā x− z plaknē, kur x-ass ir horizontāla un z — ver-
tikāla un antiparalēla brīvās krišanas paātrinājumam g ; gaisa
pretestību neievērot.
i. (0.8 punkti) Izvēloties palaišanas leņķi bumbai, kas tiek
mesta ar fiksētu sākuma ātruma moduli v0 no starta vietas,
var trāpīt mērķiem, kas atrodas apgabalā, ko apraksta vienā-
dojums

z ≤ z0 − kx2;

Jūs drīkstat izmantot šo faktu, to nepierādot. Jāatrod konstan-
tes z0 and k.
ii. (1.2 punkti) Aplūkojam gadījumu, kad star-
ta punkts var tikt brīvi izvēlēts pamata līmenī
z = 0 un kad palaišanas leņķis var tikt iestādīts
pēc nepieciešamības, pie kam mērķis ir trāpīt
pašam augšējam punktam sfēriskai ēkai ar rā-
diusu R (skatīt attēlu) ar vismazāko iespējamo sākuma ātru-
mu v0 (pirms trāpīšanas mērķim bumbai nav atļauts atsisties
pret jumtu). Uzskicējiet kvalitatīvi optimālo bumbas trajektoriju
(izmantojiet tam paredzēto aili atbilžu lapā). Ievērojiet, ka vēr-
tējuma punkti tiks doti tikai par trajektorijas skici, kurai ir jābūt
kvalitatīvi pareizai.
iii. (2.5 punkti) Kāds ir minimālais sākuma ātrums vmin, kas
ir nepieciešams, lai trāpītu pašam augšējam sfēriskas ēkas ar
rādiusu R punktam?

La Geode, Parc de la Villette, Paris. Photo: katchooo/flickr.com
Uzdevuma daļa B. Gaisa plūsma ap spārnu (4 punkti)
Šajā uzdevuma daļā var izmantot sekojošo infromāciju. Ja
šķidruma vai gāzes plūsma ir stacionāra, tad p+ρgh+ 1

2ρv
2 =

const gar plūsmas līniju (pieņemot, ka ātrums v ir daudz ma-
zāks par skaņas ātrumu). Plūsmas līnija ir šķidruma daļi-
ņas trajektorija. Dotajā formulā ρ ir blīvums, h — augstums, g
— brīvās krišanas paātrinājums, un p — hidrostatiskais spie-
diens. Vienādojuma locekli 1

2ρv
2 sauc par dinamisko spiedie-

nu.

Zemāk ir attēlots lidmašīnas spārna šķērsgriezums kopā ar
gaisa plūsmas līnijām, kas atbilst gaisa kustībai ar spār-
nu saistītajā atskaites sistēmā. Pieņemiet, ka (a) gaisa
plūsma ir tīri divdimensionāla (t.i., ka gaisa ātruma vekto-
ri atrodas zīmējuma plaknē); (b) plūsmas līniju sadalījums
ir neatkarīgs no lidmašīnas ātruma; (c) vēja nav; (d) di-
namiskais spiediens ir daudz mazāks par atmosfēras spie-
dienu p0 = 1.0× 105 Pa . Jūsu rīcībā ir līneāls, lai veiktu
mērījumus attēlā, kas ir dots atbilžu lapā .

i. (0.8 punkti) Ja lidmašīnas ātrums attiecībā pret zemi ir
v0 = 100m/s, kāds ir gaisa ātrums vP punktā P (parādīts at-
tēlā) attiecībā pret zemi?
ii. (1.2 punkti) Ja gaisa relatīvais mitrums ir liels un lidmašī-
nas ātrums attiecībā pret zemi pārsniedz kritsku vērtību vcrit,
tad spārna tuvumā rodas ūdens pilienu plūsma. Pilieni parā-
dās (rodas) noteiktā punktā Q. Iezīmējiet šo punktu Q attēlā
atbilžu lapā. Izskaidrojiet kvalitatīvi (lietojot formulas un pēc
iespējas mazāk teksta) kā Jūs noteicāt šī punkta atrašanās
vietu.
iii. (2.0 punkti) Novērtējiet kritisko ātrumu vcrit, izman-
tojot sekojošos datus: neiekustinātam gaisam ar tem-
peratūru Ta = 293K piesātināta ūdens tvaika spiediens
ir psa = 2.31 kPa , gaisa relatīvais mitrums r = 90% ,
gaisa īpatnējā siltumietilpība pie konstanta spiediena
ir cp = 1.00× 103 J/kg · K . Savukārt, pie temperatū-

ras Tb = 294K piesātināta ūdens tvaika spiediens ir
psb = 2.46 kPa . Atkarībā no Jūsu izvēlētā tuvinājuma Jums
varētu būt nepieciešama arī gaisa īpatnējā siltumietilpība pie
konstanta tilpuma cV = 0.717× 103 J/kg · K . Gaisa rela-
tīvais mitrums ir tvaika spiediena attiecība pret piesātinātā
tvaika spiedienu pie dotās temperatūras. Piesātinātā tvaika
spiediens ir tāds tvaika spiediens, pie kura tvaiks ir līdzsvarā
ar šķidrumu dotajā temperatūrā.
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Uzdevuma daļa C. Magnētiskie salmiņi
(4.5 punkti)
Aplūkojam cilindrisku cauruli, kas ir izgata-
vota no supravadoša materiāla. Caurules
garums ir l un tās iekšējais rādiuss ir r ;
visos gadījumos l ≫ r. Caurules centrs
sakrīt ar koordinātu sistēmas sākumpunktu,
un caurules ass sakrīt ar z-asi. Caur cauru-
les centrālo šķērsgriezumu, z = 0, x2+y2 <

r2), iet magnētiskā plūsma Φ

Supravadītājs ir materiāls, kas izgrūž no
sevis magnētisko lauku (lauks supravadītāja materiālā ir nul-
le).
i. (0.8 punkti) Atbilžu lapā paredzētajā ailē uzskicējiet piecas

magnētiskā lauka līnijas, kuras iet cauri pieciem sarkaniem
punktiem, kas ir iezīmēti caurules aksiālajā šķērsgriezumā.
ii. (1.2 punkti) Atrodiet z-ass virzienā vērstu sprieguma spē-
ku T caurules vidū (t.i., spēku, ar kādu divas caurules puses
z > 0 and z < 0 iedarbojas viena uz otru).
iii. (2.5 punkti) Aplūkojam gadījumu, kad
blakus sākotnējai caurulei atrodas otra cau-
rule, identiska un paralēla pirmajai. Otrajā
caurulē magnētiskais lauks ir vērsts pretēji
laukam pirmajā caurulē, un caurules centrs
ir novietots punktā y = l , x = z = 0 (tā, ka
caurules veido viena kvadrāta pretējās malas). Nosakiet mag-
nētiskās mijiedarbības spēku F , ar kādu caurules iedarbojas
viena uz otru.
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Uzdevums 2. Kelvina ūdens pilinātājs (8 punkti)
Uzdevuma risināšanā var noderēt sekojošās atziņas par vir-
smas spraigumu. Šķidruma molekulām novietojums pie
šķidruma-gaisa robežvirsmas ir mazāk izdevīgs kā novieto-
jums šķidruma iekšienē. Tāpēc šī robežvirsma tiek aprakstīta
ar tā saucamo virsmas enerģiju U = σS, kur S ir robežvirsmas
laukums un σ ir šķidruma virsmas spraiguma koeficients. Pa-
pildus tam, divi šķidruma virsmas apgabali velk viens otru ar
spēku F = σl, kur l ir apgabalus atdalošās taisnas līnijas ga-
rums.
Gara metāliska caurule ar iekšējo diametru d

ir novietota vertikāli, pie kam ūdens lēnām pil
no caurules apakšējā gala, skatīt attēlu. Ūdeni
var uzskatīt par elektriski vadošu, ūdens virsmas
spraiguma koeficients ir σ un blīvums ir ρ . Vi-
sos gadījumos pieņemiet, ka d ≪ r. Ar r tiek
apzīmēts piliena, kas karājas zem caurules, rā-
diuss, pie kam šis rādiuss lēnām palielinās līdz
piliens atraujas no caurules gravitācijas ietekmē. Brīvās kriša-
nas paātrinājums ir g .
Uzdevuma daļa A. Viena caurule (4 punkti)
i. (1.2 punkti) Atrodiet piliena rādiusu rmax, tieši pirms piliena
atraušanās no caurules apakšējā gala.
ii. (1.2 punkti) Ir dots, ka attiecībā pret bezgalīgi tālu apkārt-
ni caurules elektrostatiskais potenciāls ir φ . Atrodiet piliena
lādiņu Q, kad tā rādisuss ir r .
iii. (1.6 punkti)Šajā jautājumā pieņemiet, ka r tiek turēts kon-
stants un φ tiek lēnām palielināts. Piliens paliek nestabils un
izšķīst sīkās daļās, ja hidrostatiskais spiediens piliena iekšpu-
sē kļūst mazāks par atmosfēras spiedienu. Atrodiet kritisko
potenciāla vērtību φmax, pie kuras šāda izšķīšana notiks.
Uzdevuma daļa B. Divas caurules (4 punkti)
Iekārta, ko sauc par “Kelvina ūdens pilinātāju” sastāv no divām

caurulēm (identiskas tai vienai caurulei, kas ir aprakstīta uzde-
vuma daļā A), kuras ir savienotas ar T-veida pāreju, skatīt attē-
lu. Cauruļu apakšējie gali ir novietoti divu cilindrisku elektrodu
centros (cilindru garums ir L un diametrs ir D, L ≫ D ≫ r),
pie kam abām caurulēm pilēšanas ātrums ir n pilieni laika
vienībā. Pilieni krīt no augstuma H divos traukos no elek-
trovadoša materiāla, kuri ir novietoti zem cauruļu izejām, pie
kam trauki ir krusteniski elektriski savienoti ar cilindriskajiem
elektrodiem kā ir parādīts zīmējumā. Šie cilindriskie elektrodi
ir savienoti ar kondensatoru ar kapacitāti C . Kopējais trauku
un cilindrisko elektrodu sistēmas lādiņš ir nulle. Ievērojiet, ka
augšējā tvertne ar ūdeni ir iezemēta.

Pirmais nokritušais piliens būs uzlādēts ar kādu mikrosko-
pisku lādiņu, kas izjauks līdzsvaru starp divām pusēm un izrai-
sīs nelielu lādiņa pārdalīšanos uz kondensatora.

i. (1.2 punkti) Izsakiet viena pilie-
na lādiņa absolūto vērtībuQ0 tiem
pilieniem, kas atraujas laika mo-
mentā, kad kondensatora lādiņš ir
q , izmantojot lielumu rmax (no
uzdevuma daļas A-i). Neņemiet
vērā efektu, kas ir aprakstīts uz-
devuma daļā A-iii.
ii. (1.5 punkti) Atrodiet lieluma q

atkarību no laika t , aproksimējot
šo atkarību ar nepārtrauktu
funkciju q(t) un pieņemot, ka q(0) = q0 .
iii. (1.3 punkti) Pilinātāja darbību var traucēt efekts, kas tika
apskatīts uzdevuma daļā A-iii. Papildus tam elektrostatiskā at-
grūšanās starp pilienu un trauku zem tā nosaka robežu Umax,
līdz kurai var pieagut spriegums starp cauruļveida elektrodiem.
Atrodiet Umax.
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Uzdevums 3. Protozvaigznes veidošanās (9
punkti)
Apskatīsim sekojošu zvaigznes veidošanās modeli. Sfērisks
retinātas starpzvaigžņu gāzes mākonis, kas sākotnēji bija mie-
ra stāvoklī, sāk kolapsēt (krist uz centru) paša mākoņa radīto
gravitācijas spēku dēļ. Gāzes lodes sākotnējas rādiuss ir r0 ,
un masa ir m . Apkārtējās vides, kas ir daudz retinātāka par
gāzi mākonī, temperatūra ir T0 , tāda pati temperatūra sākot-
nēji ir arī gāzes mākonim. Gāzi var uzskatīt par ideālu. Gāzes
vidējā molārā masa ir µ , un tās adiabātas pakāpes rādītājs ir
γ > 4

3 . Uzskatīt, ka Gmµ
r0

≫ RT0, kur R ir universālā gāzu
konstante un G ir gravitācijas konstante.
i. (0.8 punkti) Kolapsēšanas (krišanas uz centru) procesa lie-
lākajā daļā gāze ir tik caurspīdīga, ka jebkāds siltums, kas šajā
procesā rodas, tiek momentāni izstarots — lode paliek termo-
dinamiskajā līdzsvarā ar apkārtējo vidi. Cik reizes (n) pieaug
gāzes spiediens, kamēr lodes rādiuss samazinās uz pusi (līdz
vērtībai r1 = 0.5r0 )? Uzskatīt, ka gāzes blīvums vienmēr pa-
liek homogēns.
ii. (1 punkts) Aprēķiniet laiku t2, kurā rādiuss samazinās no
r0 līdz r2 = 0.95r0 . Neievērojiet gravitācijas lauka izmaiņu,

gāzes daļiņai krītot.
iii. (2.5 punkti) Uzskatot, ka gāzes spiediens ir neievērojams
un izmantojot Keplera likumus eliptiskām orbītām, atrodiet lai-
ku tr→0, kurā lodes rādiuss samazināsies no r0 līdz daudzkārt
mazākam rādiusam.
iv. (1.7 punkti) Sasniedzot noteiktu rādiusu r3 ≪ r0, gāze
kļūst pietiekami blīva, lai kļūtu necaurspīdīga, tādējādi novēr-
šot siltuma izstarošanu. Aprēķiniet siltuma daudzumu Q, kas
tika izstarots kamēr rādiuss samazinājās no r0 līdz r3.
v. (1 punkts) Pēc tam, kad rādiuss ir kļuvis mazāks par r3 ,
siltuma izstarošanu var pilnībā ignorēt. Nosakiet lodes tem-
peraūras T atkarību no rādiusa, kolapsēšanai turpinoties pie
r < r3.
vi. (2 punkti) Galu galā mēs vairs nevaram neievērot gāzes
spiediena ietekmi uz gāzes dinamiku, un kolapsēšana apstā-
jas pie r = r4 ≪ r3 . Tai pašā laikā siltuma starošanu var
turpināt ignorēt, un temperatūra nav pietiekami liela lai sāktos
kodolsintēze. Šādā protozvaigznē spiediena sadalījums nav
vienmērīgs, bet to joprojām ir iespējams novērtēt ar precizitāti
līdz nezināmajam skaitliskajam reizinātājam. Novērtējiet pro-
tozvaigznes rādiusu r4 un atbilstošo temperatūru T4.
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