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Ievads 
Šajā uzdevumā mēs apskatīsim ar Grenlandes ledus segu saistīto fiziku. Tā ir otrā lielākā ledus 

sega,  attēls 3.1(a). Vienkāršotā modelī Grenlandi var aizstāt ar taisnstūrveida salu kuras platums ir 

   un garums   . Šīs idealizētās salas  akmens virsma atrodas jūras līmenī, un visa sala ir pārklāta 

ar nesaspiežamu ledu (konstantais ledus blīvums     ), skaties attēlu 3.1(b). Ledus segas augstuma 

profils      nav atkarīgs no  -koordinātes un pieaug no nulles pie krastiem,     , līdz 

maksimālajam augstumam    pa vidu, gar ziemeļu/dienvidu asi ( -asi). Šo asi sauc par ledus 

pārdales līniju, skaties attēlu 3.1(c). 

 
(c) 

 
Attēls 3.1 (a) Grenlandes karte, uz kuras norādīta ledus sega (balta), kura ieskauj no ledus brīvie piekrastes 

apgabali (zaļi) un okeāns (zils). (b) Grenlandes ledus segas idealizētais modelis: taisntūrveida laukums   -

plaknē, kura malu garumi ir    un   . Ledus pārdales līnija, uz kuras ledus segas augstums ir maksimāls 

un vienāds ar   , iet paralēli  -asij. (c) Vertikālais (  -plaknē) ledus segas šķērsgriezums, uz kura ir 

redzams augstuma profils      (tumši zila līnija).      ir neatkarīgs no  -koordinātes intervālā     
  , un strauji nokrīt līdz nullei un izbeidzas uz robežām     un     .    -ass iezīmē ledus pārdales 

līnijas pozīciju. Uzskatamības nolūkos zīmējums ir izstiepts vertikālā virzienā. Ledus blīvums     ir visur 

nemainīgs. 
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Divas noderīgas formulas 

Šajā uzdevumā Tu vari izmantot sekojošo integrāli: 

∫ √      
 

 

 
 

 
 

kā arī tuvinājumu            , kas ir spēkā, ja |  |   . 

 

Ledus segas augstuma profils 
Pietiekami īsā laika mērogā ledājs ir nesaspiežama hidorstatiska sistēma ar laikā nemainīgu 

augstuma profilu     . 

3.1 

Uzraksti izteiksmi spiedienam        ledus segas iekšienē kā funkciju no vertikālā 

augstuma z virs zemes un attāluma   no ledus pārdales līnijas. Atmosfēras spiedienu 

neņem vērā! 
0.3 

 

Apskatīsim vertikāla ledus slāņa līdzsvaru. Slānis stāv virs neliela horizontāla pamata laukuma 

     starp   un      kā parādīts ar sarkanām pārtrauktām līnijām attēlā 3.1(c). Izmēram    nav 

nozīmes. Pilna horizontāla spēka komponente   , kas darbojasuz slāni sāniski, rodas no augstumu 

starpības starp sānu, kas ir tuvāk salas vidum un sānu, kas ir tuvāks piekrastei. Šo komponenti 

līdzsvaro berzes spēks            , kas darbojas uz zemes virsmas paralēli pamatam, kura 

laukums     . Pieņemam, ka           . 

3.2a Dotajai   vērtībai, pierādi, ka robežā      ,            , un nosaki k vērtību. 0.9 

3.2b 

Nosaki augstuma profila      izteiksmi, izmantojot lielumus     ,  ,  ,    un attālumu 

no ledus pārdales līnijas  . Rezultāts liecinās, ka maksimālais ledāja augstums    ir 

atkarīgs no pusplatuma   kā        . 

0.8 

3.2c 
Nosaki pakāpes rādītāju  , ar kuru kopējais ledus segas tilpums      ir atkarīgs no 

taisnstūra salas laukuma   pēc likuma        . 
0.5 

  

Ledus segas dinamika 
Ilgākā laika mērogā ledu var uzskatīt par viskozu nesaspiežamu šķidrumu, kas gravitācijas 

iedarbībā plūst no cetrālās daļas uz krastu. Šajā modelī ledus saglabā nemainīgu augstuma profilu 

     stacionārajā stāvoklī, jo ledus uzkrāšanās centrālajā apgabalā tiek kompensēta ar ledus kušanu  

krastā. Papildus ledus segas ģeometriskajiem vienkāršojumiem, kas attēloti 3.1(b) un (c) attēlos, 

izdari sekojošus tuvinājumus: 
   

1) Ledus plūst   -plaknē prom no ledus pārdales līnijas (no  -ass). 

2) Uzkrāšanās ātrums   (m/gads) centrālajā apgabalā ir konstants. 

3) Ledus var pazust no ledāja tikai izkūstot krastu tuvumā pie     . 

4) Ledus plūsmas ātruma horizontālā (jeb  -) komponente             nav atkarīga no  .  

5) Ledus plūsmas ātruma vertikālā (jeb  -) komponente             nav atkarīga no  . 
   

Apskatīsiem tikai centrālo apgabalu, | |   , pietiekami tuvu ledus segas viduslīnijai, kur 

augstuma izmaņas ir tik mazas lai tās pilnībā ignorētu, proti,        .  
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3.3 
Izmantojot masas nezūdamību, izsaki ledus plūsmas ātruma horizontālo komponenti  

      caur lielumiem  ,  , un   . 
0.6 

 

Izmantojot nesaspiežamības tuvinājumu, proti, ledus blīvuma      nemainīgumu, var parādīt, ka 

masas nezūdamība uzliek sekojošu ierobežojumu uz ledus plūsmas ātruma komponentēm:  

 

   

  
 

   

  
    

 

3.4 Uzraksti izteiksmi ledus plūsmas ātruma vertikālās komponentes       atkarībai no  . 0.6 

  

Neliela ledus daļiņa ar sākotnējo koordināti        , laikam ritot, plūst kā daļa no ledus segas gar 

trajektoriju      vertikālajā   -plaknē.  

3.5 Izrisini aprakstītās plūsmas trajektorijas izteiksmi     . 0.9 

 

 

Vecuma un klimata atzīmes dinamiskajā ledus segā 
Izmantojot ledus plūsmas ātruma komponentes       un      , ir iespējams novērtēt ledus vecumu 

     noteiktā dziļumā      no ledus segas virsmas.  
   

3.6 
Uzraksti ledus vecuma izteiksmi      kā funkciju no augstuma   virs zemes tieši uz 

ledus pārdales līnijas    .  
1.0 

  

 

Ledus serde, kas ir izurbta no Grenlandes ledus segas iekšienes, šķērsos vairākus sniega slāņus no 

tālas pagātnes, tādēļ šādu serdi var izmantot lai spriestu par klimanta izmaiņām pagātnē. Viens no 

labākajiem indikatoriem ir tā saucamā    
  , kuru definē kā  

 

   
   

         

    
         

 

kur   [   
  ] [   

  ] apzīmē divu stabilo skābekļa izotopu   
   un   

    relatīvās koncentrācijas un 

      =1 pēc promiļļu ( ) definīcijas. Atskaites līmenis      tiek novērtēts pēc okeānu 

izotopiskā sastāva ekvatora tuvumā.  
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3.2 attēls. (a) Novērotā sakarība starp    

   sniegā un gadā vidējo virsmas temperatūru  . (b) Lieluma    
   

atkarība no dziļuma     , kas ir noteikta no ledus serdes, kuru izurba no ledāja virsmas līdz pamatnes 

klintij noteiktā vietā zem Grenlandes ledus pārdales līnijas, kur         m. 
 

Grenlandes ledus segas novērojumi rāda, ka    
   sniegā mainās aptuveni lineāri līdz ar 

temperatūru, 3.2(a) attēls. Pieņemot, ka šāda atkarība vienmēr ir bijusi spēkā,    
   datus, kas ir 

iegūti no ledus serdes dziļumā     , var izmantot temperatūras   virs Grenlandes novērtējumam 

pirms      gadiem. 

 

   
   mērījumi 3060 m garajā Grenlandes ledus serdē parāda krasu    

   izmaiņu 1492 m dziļumā, 

(skaties Fig. 3.2(b)), kas iezīmē pēdējā ledus laikmeta beigas.   Šis ledus laikmets sākās pirms 

120 000 gadiem, kas atbilst 3040 m dziļumam, savukārt tagadējais siltuma (starp ledus laikmetu) 

periods sākās pirms 11 700 gadiem, kas atbilst 1492 m dziļumam. Pieņem, ka šos divus laika 

periodus var aprakstīt ar diviem atšķirīgajiem uzkrāšanās ātrumiem, ko attiecīgi apzīmē     (ledus 

laikmets) un      (siltuma periods). Var uzskatīt, ka    bija konstants šo 120 000 gadu garumā.   

 

3.7a Nosaki uzkrāšanās ātrumu     un     vērtības. 0.8 

3.7b Izmantojot datus no 3.2 attēla, aprēķini temperatūras izmaiņu, ledus laikmetam 

nomainoties uz silto periodu. 

0.2 

 

 

Jūras līmeņa celšanās Grenlandes ledus segas kušanas dēļ 
Pilnīgi izkususī Grenlandes ledus sega izraisīs līmeņa celšanos pasaules okeānā. Šo līmeņa celšanos 

var rupji novērtēt aprēķinot vienmērīgu celšanos okeānā ar nemainīgu virsmas laukumu    
            . 

   

3.8 

Aprēķini vidējo pasaules okeāna līmeņa pieaugumu, kuru radītu pilnīga Grenlandes 

ledus segas izkušana, izmantojot Grenlandes pašreizējo virsmas laukumu         
       un           . 

0.6 
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Grenlandes ledus sega ar savu masu darbojas ar pievilkšanas spēku uz apkārt esošo okeānu. Ja ledus 

sega izkusīs, šis lokālais paisums izzudīs un Grenlandes tuvumā jūras līmenis kritīsies. Šis efekts 

daļēji darbojas pretī jūras līmeņa pieagumam, ko esam aprēķinājuši iepriekš. 

 

Lai novērtētu, cika liela ir ledus radītās gravitācijas pievilkšanas ietekme uz ūdeni, modelēsim 

Grenlandes ledus segu kā punktveida masu, kas atrodas zemes (klints) līmenī un kura masa ir 

vienāda ar kopējo Grenlandes ledus segas masu. Kopenhāgena atrodas 3500 km attālumā gar Zemes 

virsmu no šīs punktveida masas. Mēs varam uzskatīt, ka atskaitot  šo punktveida masu, Zeme ir 

sfēriski simetriska un pasaules okeāns ir vienmērīgi sadalīts pa visu Zemes virsmu, kuras laukums ir 

              . Neņemsim vērā arī visus ar Zemes rotāciju saistītus efektus. 

 

3.9 
Aprakstītā modeļa ietvaros nosaki starpību           starp okeāna līmeņiem 

Kopenhāgenā (    ) and Grenlandei diametrāli pretējā punktā (    ).  
1.8 

 


