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31. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

2000.gada 10. jūlijs. Lestera, Anglija. 

1.uzdevums 

A daļa 

Gumijlēcējs ir piestiprināts garas gumijas vienā galā. Gumijas otrs gals ir piestiprināts pie augsta tilta. Gumijlēcējs, 

atrodoties uz tilta, izdara soli un sāk krist bez sākuma ātruma. Gumijlēcējs nesasniedz ūdeni. Lēcēja masa ir m, 

gumijas garums, pirms tā sāk izstiepties, ir  L. Gumiju var raksturot ar stinguma koeficientu (spēks, kas rada 

gumijas pagarināšanos par vienu metru) k. Brīvās krišanas paātrinājums ir g. 

  

Atrodi sakarības sekojošiem lielumiem un ieraksti tos atbilžu lapās: 

a. attālumu y, kādu nokritīs lēcējs, pirms tā kustība pirmo reizi uz mirkli apstāsies; 

b. kādu maksimālo ātrumu v lēcējs sasniegs kritiena laikā; 

c. kāds būs kritiena laiks līdz kustība pirmo reizi apstāsies. 

  

Risinot uzdevumu pieņem: 

 Lēcēju var uzskatīt par punktveida ķermeni, kas ir  piestiprināts gumijas galā. 

 Gumijas masu, salīdzinot ar lēcēja masu, var neievērot. 

 Gumijas stiepšanās pakļaujas Huka likumam visā kritiena laikā, un gaisa pretestību var neievērot 

  

B daļa 

Siltuma mašīnu darbina divi vienādi ķermeņi, kuru temperatūra, attiecīgi, ir TA un TB (TA TB). Katra ķermeņa masa 

ir m un īpatnējā siltumietilpība ir  s. Abi ķermeņi visu laiku atrodas pie nemainīga spiediena un tajos nenotiek fāzu 

pārejas. 

a. Atrodi abu ķermeņu A un B beigu temperatūru T0 . Pieņem, ka siltuma mašīna iegūst no sistēmas teorētiski 

maksimāli iespējamo mehānisko darbu. Dod beigu temperatūras izteiksmes izvedumu. 

Ieraksti beigu temperatūras T0 izteiksmi atbilžu lapā. 

b. Iegūsti un ieraksti atbilžu lapā formulu teorētiski maksimāli iespējamā mehāniskā darba atrašanai. 

  

Siltuma mašīna darbojas ar diviem ūdens rezervuāriem. Katra rezervuāra tilpums ir 2.50 m3.  Viena rezervuāra 

temperatūra ir 350 K, bet otra ir 300 K. 

c. Izrēķini maksimāli iespējamo mehānisko enerģiju, ko var iegūt. Ieraksti atbildi atbilžu lapā. 

Ūdens īpatnējā siltumietilpība ir 4.19  103 J kg-1 K-1. 

Ūdens blīvums ir 1.00  103 kgm-3. 
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C daļa 

Tiek pieņemts, ka laikā, kad veidojās Zeme, tās sastāvā jau atradās urāna izotopi un . Tajā pašā laikā, 

Zemei veidojoties, tā nesaturēja urāna radioaktīvās sabrukšanas produktus. Urāna izotopu sabrukšanu izmanto, 

lai noteiktu Zemes vecumu T. 

a. Urāna izotopa pussabrukšanas periods ir 4.50  109 gadi. Pussabrukšanas periodi elementiem, kas 

tālāk veidojas radioaktīvo izotopu ķēdītē, ir īsi salīdzinot ar urāna pussabrukšanas periodu un var tikt 

pirmajā tuvinājumā ignorēti. Sabrukšanas ķēdīte beidzas ar  izotopu. 

Nosaki un ieraksti atbilžu lapā formulu priekš atomu skaita (kuru apzīmē kā ), kas rodas 

radioaktīvajā sabrukšanā, atkarībā no laika. Formulā ir jāietilpst pašreizējam urāna  atomu skaitam 

(apzīmē to ar ) un urāna atomu pussabrukšanas periodam. (Izdevīgi ir strādāt par vienībām 

izmantojot 109gadus). 

b. Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, urāna izotopa  pussabrukšanas periods ir 0.710  109 gadi. Tālākie 

sabrukšanas ķēdītē veidojušies atomi ir ar īsu pussabrukšanas periodu. Sabrukšanas ķēdīte beidzas ar 

stabilu svina 0.710  109 izotopu . 

Ieraksti atbilžu lapā formulu, kas ļauj atrast , zinot un izotopa pussabrukšanas periodu. 

c. Urāna rūda, kas ir sajaukta ar svina rūdu, tiek analizēta ar mass-spektrometru. Tiek mērīta triju svina 

izotopu ,  un  relatīvā koncentrācija. Tika noteikts, ka attiecīgo izotopu atomu skaita 

relatīvā attiecība ir 1.00 : 29.6 : 22.6. Par atskaites punktu tika izvēlēts izotops, jo 

tas nav radioaktīvs. Analizēto tīras svina rūda paraugu, attiecīgo izotopu attiecība tika nomērīta kā 

1.00 : 17.9 : 15.5.  

Pieņemot, ka :  attiecība ir 137 : 1, atrodi un ieraksti atbilžu lapā izteiksmi T atrašanai. 

d. Novērtē Zemes vecumu, pieņemot, ka tās vecums ir ievērojami lielāks nekā abu urāna izotopu 

pussabrukšanas periodi. 

e. Šī tuvinātā vērtība, acīmredzot, nav ievērojami lielāka par garāko no urāna izotopu pussabrukšanas 

periodiem, bet var tikt izmantota, lai iegūtu precizētu Zemes dzīves laiku T . Tagad novērtē Zemes vecumu 

ar 2% precizitāti. 

  

D daļa 

Lādiņš Q ir vienmērīgi sadalīts pa tilpumu sfērā ar rādiusu R .Sfēra atrodas vakuumā. 

a. Atrodi formulu elektriskā lauka intensitātes atrašanai attālumā r no sfēras centra gadījumiem, 

kad r R un, kad r R. 

b. Atrodi izteiksmi pilnās elektriskā lauka enerģijas atrašanai, kas ir saistīta ar šādi sadalītu elektrisko lādiņu. 

Ieraksti savas atbildes uz jautājumiem (a) un (b) atbilžu lapā. 

  

E daļa 

Plāns vara stieples gredzens griežas ap tā vertikālo diametru kādā vietā uz Zemes ar noteiktu magnētiskā lauka 

vērtību. Magnētiskā lauka plūsmas blīvums šinī vietā uz Zemes ir 44.5 T , un tas ir vērsts 64o grādu leņķī uz leju 

no horizontāles. Pieņemot, ka vara blīvums ir 8.90  103 kg m-3 un īpatnējā pretestība ir 1.70  10-8  m, izrēķini, 
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cik ilgā laikā gredzena leņķiskais ātrums samazināsies divas reizes. Parādi atbildes iegūšanas gaitu un gala 

rezultātu ieraksti atbilžu lapā. Šis laiks ir daudz lielāks nekā gredzena apgrieziena periods. 

Risinot uzdevumu, pieņem, ka berzi rotācijas asī un gaisa pretestību var neievērot. Tāpat šinī uzdevumā 

pašindukcijas efektus var neievērot, lai gan tie var izrādīties samērā lieli. 

2.uzdevums 

a. Katodstaru caurule, kuru veido elektronu lielgabals un luminiscējošs ekrāns, ir novietota homogēnā 

magnētiskajā laukā, kura indukcija ir B. Katodstaru ass ir paralēla magnētiskajam laukam, kā parādīts 

attēlā 2.1. 

 

2.1. attēls 

Elektronu kūlis nāk no elektronu lielgabala anoda, bet šis kūlis izklīst 5 grādu lielā leņķī pret asi, kā tas ir 

redzams attēlā 2.2. 

 

2.2. attēls 

Vispārējā gadījumā uz luminiscējoša ekrāna izveidojas izplūdis plankums. Taču pie noteiktām magnētiskā 

lauka vērtībām uz ekrāna izdodas punktu safokusēt. 

  

Izpētot elektrona kustību, kas sākotnēji izlido no elektronu lielgabala leņķī  ( kur   ) pret asi, 

izsaki elektrona lādiņa un masas attiecību e/m. Lai to izdarītu,. apskati elektrona kustības asij paralēlo un 

perpendikulāro komponenti. Lādiņa un masas attiecību izsaki saistībā ar zemāk dotajiem lielumiem: 

1. Mazāko magnētiskā lauka indukcijas vērtību, kas spēj safokusēt elektronu kūli; 

2. Potenciālu starpību V, kurā tiek paātrināti elektroni elektronu lielgabalā (ievēro, ka V < 2 kV); 

3. Attālumu D, kādā anods ir novietots attiecībā pret ekrānu, uz kura tiek fokusēts elektronu kūlis. 

Ieraksti iegūto izteiksmi jautājumam 2a atvēlētajā vietā atbilžu lapā. 

  

b. Apskati vēl vienu metodi, kas ļauj novērtēt elektrona lādiņa un masas attiecību. Šim nolūkam paredzētā 

eksperimentālā iekārta ir redzama attēlā 2.3. 
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2.3. attēls 

Ir parādītas divas projekcijas: skats no sāniem un skats no augšas. Magnētiskā lauka indukcija ir B. Šajā 

homogēnajā magnētiskā laukā ir novietoti divi misiņa diski ar rādiusu  . Attālums starp diskiem ir ļoti mazs un 

apzīmēts ar t. Starp diskiem tiek uzturēta konstanta potenciālu starpība V. Diski ir savstarpēji paralēli un 

novietoti viens pretī otram. Disku asis ir perpendikulāras magnētiskā lauka indukcijai. Fotofilmiņa ir izlocīta tā, 

ka tā veido cilindrisku virsmu ar rādiusu  + s. Filmiņas veidotā cilindra ass sakrīt ar misiņa disku asi. Citiem 

vārdiem sakot, filmiņa atrodas attālumā s no disku malas. Visa iekārta ir ievietota vakuumā. Ievēro, ka tir 

ievērojami mazāks nekā sun . 

  

Punktveida   daļiņu avots, kas staro   daļiņas ar dažādiem ātrumiem vienmērīgi visos virzienos, ir 

novietots tieši pa vidu starp abiem diskiem. Viens un tas pats fotofilmas gabals tiek eksponēts trīs reizes, 

katrreiz citos apstākļos: 

            pirmkārt, ar B = 0 un V = 0; 

            otrkārt, ar B= B0 un V = V0; 

            treškārt, ar B = -B0 un V = -V0. 

kur V0 un B0ir pozitīvas konstantes. Ievēro, ka augšējais disks ir pozitīvi lādēts gadījumā, kad V>0 (negatīvi 

lādēts, kad V<0).  Magnētiskā lauka plūsma ir vērsta tādā virzienā, kā parādīts attēlā 2.3, gadījumā, 



IPhO 31 Teorija 5 

kad B>0 (un pretējā virzienā tad, kad B<0). Šajā gadījumā jāpieņem, ka attālums starp platēm ir 

neievērojami mazs. 

  

Divi filmas apgabali attēlā 2.3 ir apzīmēti kā A un B. Kad filma ir tikusi eksponēta un pēc tam attīstīta, tā 

satur attēlu. Zīmējumā 2.4 ir parādīts attēls no viena no apgabaliem A vai B. Savā atbilžu lapā, ieraksti 

apgabalu no kura šis attēls ir ņemts (raksti A vai B). Pamato savu atbildi, parādot virzienus spēkiem, kas 

darbojas uz elektronu. 

 
2.4. attēls 

c. Kad filma tika eksponēta un attīstīta, tad iegūtais attēls ir uzskicēts attēlā 2.4. Ar mērmikroskopu tika 

izmērīts attālums starp divām malējām līnijām. Vienam noteiktam leņķim šis attālums ir parādīts un 

apzīmēts ar (y) attēlā 2.4. Iegūtie rezultāti ir apkopoti zemāk dotajā tabulā. Leņķa definīcija ir redzama 

no attēla 2.3. Tas ir leņķis starp magnētiskā lauka virzienu un līniju, kas savieno disku centru un punktu uz 

filmas. 

Leņķis pret lauku, grādos  90 60 50 40 30 23 

Attālums, mm y 17,4 12,7 9,7 6,4 3,3 Līnijas beigas 

  

Iekārtas parametru skaitliskās vērtības ir sekojošas: 

B0 = 6.91mT V0 = 580 V t = 0.80 mm s = 41.0 mm 

  

Papildus pieņem, ka gaismas ātrums vakuumā ir 3.00 × 108 m s-1 un elektrona miera masa ir 9.11 × 10-

31 kg. 

Nosaki lielāko   daļiņas kinētiskās enerģijas vērtību, kādu novēroja šinī eksperimentā. 

Ieraksti kinētiskās enerģijas maksimālo vērtību, izteiktu eV, atbilžu lapas sadaļā 2c. 

  

d. Izmantojot informāciju, kas tika iegūta (c) jautājumā, iegūsti elektrona lādiņa un miera masas attiecību. To 

var izdarīt, konstruējot noteiktu grafiku uz tev iedotās papīra lapas. 

Ar formulu  parādi, kādi lielumi tika atlikti uz grafika vertikālās un horizontālās ass. Šos lielumus uzraksti 

gan uz paša grafika, gan arī attiecīgos lauciņos atbilžu lapas sadaļā 2d. 

Ievēro, ka atbilde, kuru ieguvi, var nesakrist ar precīzu lādiņa un masas attiecības vērtību, jo novērojumos 

var būt sistemātiskas kļūdas. 
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3. uzdevums 

Gravitācijas viļņi un gravitācijas ietekme uz gaismas izplatīšanos 

A daļa 

Šis uzdevums analizē tās grūtības, ar ko ir jāsastopas, ja tiek mēģināts detektēt gravitācijas viļņus, kas rodas 

astronomisku procesu rezultātā. Piemēram, tālas supernovas eksplozija var izraisīt gravitācijas lauka fluktuācijas 

(izmaiņas) uz Zemes, kuru lielums ir apmēram 10-19 N kg-1. 

 

Gravitācijas viļņu detektora modelis (skat. attēlu 3.1) sastāv no diviem metāla stieņiem. Katrs no tiem ir 1 metru 

garš. Tie ir novietoti perpendikulāri viens attiecībā pret otru. Katra stieņa viens gals ir nopulēts tā, lai tas atstarotu 

gaismu. Otrs stieņa gals ir nostiprināts nekustīgi. Viens stienis attiecībā pret otru ir novietots tā, lai fotodetektors 

gaismas interferences rezultātā reģistrētu minimālu signālu (skat. attēlu 3.1). 

  

Stieņiem tiek piešķirts īslaicīgs garenimpulss (iesists pa stieņa galu). Tā rezultātā stieņu brīvie gali sāk svārstīties 

garenvirzienā un to izvirzījums no līdzsvara stāvokļa ir xt . Šā lieluma izmaiņas laikā apraksta formula: 

 

Lielumi a, ,  un  ir konstanti. 

a. Svārstību amplitūda samazinās par 20 % 50 sekunžu laikā. Nosaki konstantes  vērtību. 

b. Pieņemot, ka garenviļņu ātrums stienī ir v = , nosaki arī mazāko  vērtību, pieņemot, ka stienis 

ir izgatavots no alumīnija ar blīvumu (), kas  ir vienāds ar 2700 kg.m-3 un stieņa Junga modulis (E) ir 

vienāds ar  7.1  1010 Pa. 

c. Nav iespējams izgatavot abus stieņus precīzi vienāda garuma. Tā rezultātā fotodetektors reģistrē sitienu 

signālu ar frekvenci 0.005 Hz. Kāds ir abu stieņu garumu starpība? 
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d. Ja stieņa garums ir l, atrodi formulu stieņa garuma izmaiņām, brīvās krišanas paātrinājumam g izmainoties 

par g. Formulā vajadzētu ieiet stieņa garumam l un lielumiem, kas raksturo materiālu, no kura ir 

izgatavots stienis. 

e. Lāzera ģenerētais starojums ir monohromātisks. Tā viļņa garums ir 656 nm. Pieņemt, ka minimālais 

interferences minimuma nobīdes lielums, ko var detektēt, ir 10-4 no lāzera ģenerētās gaismas viļņa 

garuma. Kāds ir minimālais nepieciešamais stieņa garums l, lai šāda iekārta varētu reģistrēt brīvās krišanas 

paātrinājuma g izmaiņu par lielumu 10-19 N kg-1? 

  

B daļa 

Šī uzdevuma daļa ir par to kā gravitācijas lauks ietekmē gaismas izplatīšanos kosmosā. 

a. Fotons ir izstarots no Saules virsmas. Saules masa ir M un rādiuss ir R. Fotona frekvence tiek nobīdīta uz 

garāko viļņu pusi (sarkanā nobīde). Pieņemot, ka daļiņas miera masa ir vienāda ar fotona enerģiju, 

izmanto Ņūtona gravitācijas teoriju un parādi, ka fotona izmērītā frekvence bezgalīgi tālu no Saules ir 

samazināta (pārbīdīta uz sarkano galu) un koeficients, kas raksturo šo samazināšanos, ir (1  GM/Rc2). 

b. Fotona frekvences samazināšanās ir vienāda ar tā perioda pagarināšanos. Ja fotons tiek izmantots par 

laika standartu, tas nozīmē, ka mērītais laiks atpaliek. Papildus, var tikt pierādīts, ka laika nobīdi vienmēr 

pavada garuma vienības samazināšanās (saīsināšanās) - tik pat reižu. 

Tagad apskatīsim kādu iespaidu tas var atstāt uz gaismas staru, kas izplatās Saules tuvumā. Sākumā 

ievedīsim efektīvo laušanas koeficientu nr attālumā r no Saules centra. Tas ir: 

 

kur c ir gaismas ātrums, kāds tiek izmērīts koordinātu sistēmā tālu no Saules (r ), bet cr tiek izmērīts 

koordinātu sistēmā, kas atrodas attālumā r no Saules centra. 

Parādi, ka laušanas koeficients nr maziem GM/rc2 var tikt aptuveni uzrakstīts kā: 

 

kur  ir konstante, kas tev ir jānosaka. 

c. Izmantojot augstā uzrakstīto nr izteiksmi, izskaitļo radiānos gaismas stara novirzi no sākotnējā virziena, 

kad tas kustas gar Saules malu. 

Tam ir nepieciešami sekojoši lielumi: 

Gravitācijas konstante G = 6.67  10-11 N m2 kg-2. 

Saules masa M = 1.99  1030 kg. 

Saules rādiuss R = 6.95  108 m. 

Gaismas ātrums c = 3.00  108 m s-1. 

Risinot uzdevumu, var noderēt šāds integrālis: 

 


