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1. lappuse no 4 
 

Ievads 
Meteoroīds ir mazs (parasti mazāks par 1 m) gabals no komētas vai asteroīda. Meteoroīdu, kas 

ietriecas zemē, sauc par meteorītu. 

 

2009. gada 17. janvāra naktī daudzi ļaudis netālu no Baltijas jūras redzēja caur Zemes atmosfēru 

krītoša, kā ugunslode spīdoša meteoroīda trajektoriju. Novērošanas kamera Zviedrijā fiskēja 

notikuma gaitu videoierakstā, skaties 1.1. (a) attēlu. No šiem attēliem un aculiecinieku veiktā 

novērtējuma bija iespējams secināt ietriekšanās apvidu. Pēc sešām nedēļām Dānijas dienviddaļā 

pilsētiņas Maribo apkārtnē atrada meteorītu, kura masa ir 0,025 kg. Par Maribo nosauktajam 

meteorītam izdarītie mērījumi un tā orbīta debesīs sniedza interesantus rezultātus. Ieejot atmosfērā, 

meteoroīda  ātrums ir bijis ārkārtīgi liels. Tā vecums ir           gadi, kas liecina, ka meteoroīds 

ir izveidojies drīz pēc Saules sistēmas dzimšanas. Iespējams, ka meteorīts Maribo ir daļa no 

komētas Enke. 

 

Maribo ātrums 
Ugunslode kustējās aptuveni uz rietumiem, veidojot 285 leņķi ar ziemeļu virzienu līdz vietai, kurā 

meteorītu vēlak atrada. Tas ir uzskicēts 1.1. attēlā. Atrašanas vieta ir 195 km tālu no novērošanas 

kameras virzienā, kas veido 230 leņķi attiecībā pret ziemeļiem. 

 

1.1 

Izmanto šos un 1.1. attēlā dotos lielumus, lai aprēķinātu Maribo vidējo ātrumu laika 

intervālā starp kadriem nr. 155 un 161. Zemes virsmas izliekumu un gravitācijas spēka 

iedarbību uz meteoroīdu var neņemt vērā. 

1.3 

 

 

Atmosfēras šķērsošana kūstot? 
Meteoroīda berze pret gaisu atmosfēras augšējos slāņos ir atkarīga sarežģītā veidā no meteoroīda 

formas un ātruma, no atmosfēras temperatūras un blīvuma. Pamatotu tuvinājumu berzes spēka 

aprēķināšanai atmosfēras augšējos slāņos dod izteiksme           , kur   ir konstante,      ir 

atmosfēras blīvums,   ir meteoroīda šķērsgriezuma laukums, un   ir ātrums.    

      

Mēs veiksim sekojošus vienkāršojumus, analizējot meteoroīdu: atmosfērā iekļuvušajam objektam ir 

sfēriska forma, masa         , rādiuss          , temperatūra         , un ātrums 

               . Atmosfēras blīvums ir konstants un vienāds ar blīvuma vērtību 40 km 

augstumā virs Zemes virsmas,                    , un berzes koeficients  ir       . 

  

1.2a Nosaki, pēc cik ilga laika kopš iekļūšanas atmosfērā meteoroīda ātrums samazinās par 

10 % no    (līdz         . Tu vari neņemt vērā gravitācijas iedarbību uz meteoroīdu 

un pieņemts, kas tas saglabā savu masu un formu. 

0.7 

1.2b Aprēķini, cik reizes meteoroīda kinētiskā enerģija pirms iekļūšanas atmosfērā ir lielāka 

par enerģiju              nepieciešama meteoroīda pilnīgai izkausēšanai (izmantot uz 

atsevišķās lapas doto datu tabulu). 

0.3 
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(a) 

 

 
  

(b) Kadra 

nr. 
Laiks Azimuts 

Leņķiskais 

augstums  

 155 1.46 s 215 19.2 

 161 2.28 s 221 14.7 

 Piezemēšanās 

punktā M 230  0.0 
 

 

(c) 

 
1.1 attēls Azimuts ir leņķis horizontālajā plaknē no ziemeļiem pulksteņa rādītāja virzienā un 

augstums ir leņķiskais augstums virs horizonta. (a) Zviedrijas novērošanas kameras uzņemto kadru 

sērija, kuros Maribo redzams kā ugunsbumba lejupceļā caur atmosfēru. (b) No diviem kadriem 

iegūtie dati – laiks sekundēs, virziens (azimuts) grādos attiecībā pret kameru C, leņķiskais 

augstums virs horizonta grādos. (c) Virzienu skice (leņķi norādīti, mērot pa Saulei un sākot no 

Ziemeļu virziena N) – Maribo pārvietojuma projekcija uz Zemes virsmas (attēlota ar sarkano 

bultu) un virziens no novērošanas cameras C uz nokrišanas vietu M Dānijā.  

 

Maribo sasilšana krišanas laikā atmosfērā  
Kad akmens meteoroīds Maribo ielidoja atmosfērā ar virsskaņas ātrumu, tas parādījās kā ugunslode 

tāpēc, ka to aptverošais gaiss spīdēja. Tomēr pašam meteoroīdam Maribo sakarsusi bija galvenokārt 

tikai pati virskārta. Pieņemsim, ka Maribo ir homogēna lode ar blīvumu    , īpatnējo 

siltumietilpību     un siltuma vadīšanas koeficientu     (to vērtības ir dotas datu tabulā).   Pirms 

iekļūšanas atmosfērā tā temperatūra bija         . Krītot caur atmosfēru, berzes dēļ Maribo 

virsmas temperatūra bija konstanta          , tā pakāpeniski sildot arī iekšpusi.  
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     Pēc krišanas laika   atmosfērā virskārta ar biezumu   būs sasilusi līdz ievērojami augstākai 

temperaturai, nekā   . Šo biezumu var novērtēt izmantojot mērvienību analīzi kā termodinamisko 

parametru pakāpju vienkāršu reizinājumu:        
 

    
 

    
 .  

  

1.3a Nosaki ar mērvienību analīzi četru pakāpju rādītāju vērtības  ,  ,  ,  . 0.6 

1.3b Izrēķini biezumu   pēc krišanas laika      , un nosaki attiecību     . 0.4 

 

Meteorīta vecums 
Radioaktīvo elementu ķīmiskās īpašības var būt atšķirīgas, tādēļ minerāliem, kas ietilpst viena 

meteorīta sastāvā, kristalizējoties, daži minerāli saturēs vairāk noteikta radioaktīva elementa, bet citi 

minerāli – mazāk. Šo starpību var izmantot, lai novērtētu meteorīta vecumu, radiometriski datējot 

tajā ietilpstošos radioaktīvos minerālus. 

     Šajā uzdevumā mēs apskatīsim izotopa 
87

Rb (37. elements), kas sabrūk par stabilo izotopu 
87

Sr 

(38. elements) ar pussabrukšanas periodu             gadi, koncentrācijas attiecībā pret 

stabilā izotopa 
86

Sr koncentrācijām. Kristalizācijas brīdī koncentrāciju attiecība 
87

Sr/
86

Sr bija 

vienāda visos minerālos, no kuriem sastāv meteorīts, savukārt attiecības 
87

Rb/
86

Sr bija atšķirīgas 

dažādos minerālos. Laikam ritot, 
87

Rb daudzums samazinās sabrukšanas dēļ, savukārt 
87

Sr 

daudzums pieaug. Šī procesa rezultātā mūsdienās koncentrāciju attiecības 
87

Sr/
86

Sr ir atsķirīgas. 

Attēlā 1.2(a) punkti uz horizontālas līnijas norāda 
87

Rb/
86

Sr attiecības dažādos minerālos tajā laikā, 

kad tie kristalizējās.  

 

 
Figure 1.2 (a) Koncentrāciju attiecība 

87
Sr/

86
Sr dažādos minerālos laikā    , kad notika 

kristalizācija (pelēkie apļi) un mūsdienās (melnie apļi). (b) Izohronas taisne trīs dažādu minerālu 

paraugiem no kāda meteorīta mūsdienās. 

 

1.4a Uzraksti sabrukšanas shēmu (reakcijas vienādojumu) pēc kuras notiek     
   pārvēršanās 

par     
  . 

0.3 

1.4b 

Pierādi, ka mūsdienu attiecību 
87

Sr/
86

Sr grafiks attiecībā pret mūsdienu attiecībām 
87

Rb/
86

Sr dažādu minerālu paraugos no viena un tā paša meteorīta veido taisni (tā 

saucamo izohronas taisni), kuras virziena koeficients ir      (     ). Šeit   ir laiks, 

kas ir pagājis kopš minerālu kristalizācijas, bet   ir sabrukšanas konstante, kas ir 

apgriezti proporcionāla pussabrukšanas periodam   . 

0.7 
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1.4c Aprēķini vecumu    meteorītam, kura izohronas taisne ir parādīta attēlā 1.2(b). 0.4 

 

Komēta Enke, no kuras, iespējams, ir cēlies Maribo meteorīts 
Minimālais un maksimālais attālumi starp komētu Enke un Sauli, komētai kustoties pa orbītu ap 

Sauli, ir attiecīgi                  un                 . 

 

1.5 Aprēķini komētas Enke orbitālo periodu       . 0.6 

 
 

Asteroīda trieciena sekas 
Pirms 65 miljoniem gadu Zemē ietriecās milzu asteroīds  ar blīvumu                    , 

rādiusu          , un ātrumu tieši pirms trieciena                 . Šī trieciena rezultātā 

tika iznīcināta gandrīz visa dzīvība uz Zemes un izveidojās milzīgais Čikulubas krāteris. 

Iedomājies, ka tieši tāds pats asteroīds atkal ietriecas Zemē pilnīgi neelastīgā sadursmē. Zemes 

inerces moments ir 0.83 reiz viendabīgas lodes ar tādu pašu rādiusu un masu incerces moments. 

Viendabīgas lodes ar masu   un rādiusu   inerces moments ir  
 

 
   . Neņem vērā jebkādas 

Zemes orbītas izmaiņas. 

 

1.6a 
Pieņemsim, ka asteroīds trāpa ziemeļpolam. Aprēķini maksimālo leņķi, par kuru var 

izmainīties Zemes rotācijas ass orientācija telpā asteroīda trieciena rezultātā. 
0.7 

1.6b 
Pieņemsim, ka asteroīds trāpa ekvatoram, krītot radiāli. Aprēķini viena Zemes 

apgrieziena perioda izmaiņu       asteroīda trieciena rezultātā. 
0.7 

1.6c 
Pieņemsim, ka asteroīds trāpa Zemei tangenciāli (gar pieskari) ekvatoriālajā plaknē. 

Aprēķini viena Zemes apgrieziena perioda izmaiņu      asteroīda trieciena rezultātā. 
0.7 

 

 

Maksimālais ātrums pirms trieciena 
Apskatīsim debess ķermeni, kas ar gravitācijas spēku ir piesaistīts Saules sistēmai. Ķermenis trāpa 

Zemei ar ātrumu      pie Zemes virsmas. Sākumā Zemes gravitācijas lauka ietekmi uz ķermeni var 

neievērot. Pilnībā neņem vērā atmosfēras radīto berzes spēku, citu debess ķermeņu radītos efektus, 

kā arī Zemes rotāciju. 

 

1.7 Aprēkini maksimālo iespējamo      vērtību     
   . 1.6 

 


