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32. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

2001.gada 2. jūlijs. Antalija, Turcija 

 1.uzdevums 

  

1a)  KLISTRONS 
  

Klistrons ir ierīce, kuru izmanto augstas frekvences signālu pastiprināšanai. Tas sastāv no divu vienādu paralēlu 

plašu pāra - rezonatoriem, kuri viens no otra atrodas attālumā b (skat. attēlu). 

 

Elektronu kūlis ar sākuma ātrumu vo šķērso visu sistēmu, ejot caur maziem caurumiem platēs. Augstas frekvences 

spriegums, kurš jāpastiprina, ar noteiktu fāzu starpību (periods T atbilst fāzei 2) tiek pielikts abiem plašu pāriem, 

un starp platēm rada horizontālā virzienā vērstu, mainīgu elektrisko lauku. Elektroni, ieejot pirmajā rezonatorā, 

tiek palēnināti, ja elektriskais lauks vērsts virzienā pa labi, un otrādi. Tādējādi izejošie elektroni noteiktā attālumā 

veido sabiezinājumu. Ja šajā vietā tiek novietots otrs plašu pāris, tad elektriskais lauks, ja tā fāze tiek noteiktā 

veidā izmainīta, absorbēs elektronu kūļa enerģiju, 

Pieņemsim, ka spriegums mainās V=0.5 voltu robežās kā kvadrātisks vilnis ar periodu T=1.010-9 s. Elektronu 

sākuma ātrums ir v0=2.0106 m/s un lādiņa/masas attiecība ir e/m=1.761011 C/kg. Attālums a ir tik mazs, ka 

lidojuma laiku caur rezonatoriem var neņemt vērā. 

Aprēķināt: 

a) attālumu b, kurā novērojams elektronu sabiezējums;      [1.5 p.] 

b) nepieciešamo fāzu starpību, kas jāveido klistronā;     [1.0 p.] 

  

1b) STARPMOLEKULĀRAIS ATTĀLUMS 
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Lai dL und dV raksturo vidējos attālumus starp ūdens molekulām, attiecīgi, šķidrā un gāzveida fāzē. Pieņemsim, ka 

abas fāzes pastāv pie 100 C un atmosfēras spiediena, un ka ūdens tvaiki uzskatāmi kā ideāla gāze. Izmantojot 

zemāk minētos datus, aprēķināt attiecību dV /dL:        [2.5 p.] 

        ūdens blīvums šķidruma fāzē L=1.010
3
 kg/m

3
; 

        ūdens molmasa: M=1.810
-2

 kg/mol ; 

        atmosfēras spiediens: Pa=1.010
5
 N/m

2
 ; 

        universālā gāzu konstante: R = 8.3 J/mol
.
 K ; 

        Avogadro skaitlis:  NA = 6.010
23

 /mol . 

  

1c) VIENKĀRŠS ZĀĢVEIDA SIGNĀLU ĢENERATORS 

 

Zāģveida spriegumu V0 iegūst uz kondenstora C, skat.1.attēlu. R ir rezistors ar maināmu pretestību, Vi ir ideāla 

baterija. SG ir dzirksteļizlādes sprauga, kas sastāv no diviem elektrodiem ar regulējamu atstarpi. Kad spriegums 

starp elektrodiem pārsniedz spriegumu Vf , gaisa slānis starp elektrodiem tiek caursists. Tādējādi sprauga veido 

ķēdē īssavienojumu, un tas turpinās tik ilgi, kamēr spriegums starp elektrodiem kļūst ļoti mazs. 

a. Uzzīmēt sprieguma V0  atkarību no laika t pēc tam, kad ar slēdzi tiek noslēgta ķēde!     [0.5 p.] 

b. Kādam nosacījumam jāizpildās, lai iegūtu lineāru zāģveida sprieguma V0  formu?        [0.2 p.] 

c. Pieņemot, ka šis nosacījums izpildās, uzrakstīt vienkāršotu sakarību sprieguma formas izmaiņas 

periodam T !      [0.2 p.] 

d. Ko vajadzētu mainīt ( R un/vai SG ), lai izmainītu tikai periodu?           [0.2 p.] 

e. Ko vajadzētu mainīt ( R un/vai SG ), lai izmainītu tikai amplitūdu?           [0.2 p.] 

f. Jūsu rīcībā ir papildus, regulējams līdzsprieguma barošanas avots. Izveidot un uzzīmēt jaunu ķēdi, ar kuru varētu 

iegūt 2.attēlā redzamo sprieguma maiņu            [1.0 p.] 
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1d) ATOMU KŪLIS 

  

Atomu kūli iegūst, sildot atomus līdz temperatūrai un ļaujot tiem kustēties horizontālā virzienā caur niecīgu 

(atomu izmēra) spraugu, kuras diameters ir D un kura izveidota krāsns vienā sānā. Noteikt atomu kūļa diametru 

pēc tam, kad tie ir horizontālā virzienā veikuši attālumu L. Viena atoma masa ir M.     [2.5 p.]   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.uzdevums 

  

DUBULTZVAIGŽŅU SISTĒMA 

  

a. Ir zināms, ka zvaigznes pārsvarā veido dubultzvaigžņu sistēmu. Viena šādu dubultzvaigžņu sistēma sastāv no 

parastas zvaigznes ar masu m0 un rādiusu R, un otras – masīvas, neitronu zvaigznes ar masu M. Abas zvaigznes 

rotē viena ap otru. Visos turpmākajos spriedumos Zemes kustību nevajag ņemt vērā. No šādas dubultzvaigžņu 

sistēmas novērojumiem iespējams iegūt sekojošu informāciju. 

 Parastās zvaigznes maksimālā leņķiskā novirze ir , kamēr neitronu zvaigznei tā ir , skat. 1.attēlu. 
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        Šāda maksimālā novirze izveidojas laika sprīdī . 

        Parastās zvaigznes starojums liecina, ka tās virsmas temperatūra ir T un tās starojuma enerģija, kas krīt 

uz Zemes virsmas vienību laika vienībā, ir P. 

        Kalcija līnijas viļņa garums šajā starojumā atšķiras no “normālā” viļņa garuma 0 par lielumu . Šo 

nobīdi izraisa tikai parastās zvaigznes gravitācijas lauks. (Šajos aprēķinos fotonu var aplūkot kā daļiņu, 

kuras efektīvā masa ir h/c). 

  

Atrast izteiksmi attāluma  (Zeme - dubultzvaigžņu sistēma) noteikšanai, izmantojot tikai novērojumos iegūtos 

lielumus un universālās konstantes!           [7 p.] 

  

b. Pieņemt M >> m0, t.n., ka parastā zvaigzne faktiski rotē ap neitronu zvaigzni pa riņķveida orbītu, kuras rādiuss 

ir r0. Pieņemt arī, ka parastā zvaigzne izstaro gāzi ar ātrumu v0neitronu zvaigznes virzienā, skat. 2.attēlu. 

Pieņemot, ka šajā uzdevumā neitronu zvaigzne ir galvenais gravitācijas spēka avots un, neņemot vērā parastās 

zvaigznes orbītas izmaiņas, atrast mazāko iespējamo abu zvaigžņu tuvināšanās attālumu rf, skat. 2.attēlu.      [3 p.] 
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3.uzdevums 

  

MAGNETOHIDRODINAMISKAIS (MHD) ĢENERATORS 

  

A. Horizontāls, noslēgts taisnstūrveida plastmasas paralēlskaldnis ar platumu w un augstumu h piepildīts 

ardzīvsudrabu, kura vadītspēja ir . Ar turbīnas palīdzību tiek radīts pārspiediens P, kā rezultātā šķidrums kustas ar 

konstantu ātrumu v0. Paralēlskaldņa abas pretējās vertikālās sānu sienas, kuru garums ir L, izgatavotas no vara. 

 

Reāla šķidruma kustība ir ļoti sarežģīta. Lai vienkāršotu situāciju, pieņemsim sekojošo. 

 Lai gan šķidrums ir viskozs, tā ātrums ir nemainīgs visā paralēlskaldņa šķērsgriezuma laukumā. 

 Šķidruma ātrums vienmēr ir proporcionāls ārējam pieliktajam spēkam. 

 Šķidrums ir nesaspiežams. 

No vara izgatavotās paralēlskaldņa sānu sienas tiek elektriski savienotas. Tikai šajā sekcijā paralēlskaldnim tiek 

pielikts vertikālā virzienā uz augšu vērsts homogēns magnētiskais lauks B. 

a. Aprēķināt spēku, kas magnētiskā lauka ietekmē darbojas uz šķidrumu. (Izmantot lielumus L, B, h, w,  un jauno 

ātrumu v).      [2.0 p.] 

b. Izvest sakarību šķidruma jaunā ātruma v aprēķināšanai pēc tam, kad ir pielikts magnētiskais lauks. (Izmantot 

lielumus v0. P, L, B un).       [3.0 p.] 

c.Izvest sakarību, lai noteiktu papildus jaudu, kas jāpieliek turbīnai, lai palielinātu šķidruma ātrumu līdz tā sākuma 

vērtībai v0.      [2.0 p.] 

d. Magnētiskais lauks tiek izslēgts un dzīvsudrabs aizstāts ar ūdeni, kas plūst ar ātrumu v0. Gar paralēlskaldņa vara 

sieniņām, kuru garums ir L, šķidruma plūsmas virzienā izplatās vienas frekvences elektromagnētisks vilnis. Ūdens 

laušanas koeficients ir n, un v0 <<c. Izvest sakarību, lai noteiktu šķidruma kustības ietekmi uz fāzu starpību tiem 

elektromagnētiskajiemviļņiem, kuri ieiet un iziet no sekcijas L!    [3.0 p.] 

 

 


