Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Fizikas valsts 68. olimpiāde
Trešā posma uzdevumi 10. klasei
Jums tiek piedāvāti trīs uzdevumi. Par katru uzdevumu maksimāli iespējams iegūt 10 punktus. Katra uzdevuma
risinājumu vēlams veikt uz atsevišķas rūtiņu lapaspuses. Neaizmirstiet uzrakstīt risināmā uzdevuma soļa
numuru. Baltais papīrs paredzēts melnrakstam - to žūrijas komisija neskatīsies. Laiks - 180 minūtes
1. uzdevums
ŠĻAKATAS UN AKMENTIŅI
Kad mašīna vai motocikls brauc pa
dubļainu ceļu, no riteņiem tiek
izmestas šļakatas un mazi akmentiņi.
Šajā uzdevumā būs jānovērtē
maksimālais augstums, kurā akmentiņi var pacelties. Lai vienkāršotu uzdevumu, pieņemsim, ka akmentiņi
kustas tikai riteņa plaknē, t.i. nelido uz sāniem. Ceļš ir taisns un horizontāls. Pieņemsim arī, ka riteņa mala
atrodas ārpus mašīnas korpusa un tāpēc akmentiņi netrāpa pa mašīnas korpusu. Tie var atrauties no riteņa
jebkurā riteņa punktā, un to ātrums atraušanas brīdī ir vienāds ar riepas virsmas ātrumu. Riteņa rādiuss R =
0.35 m un brīvās krišanas paātrinājums g = 10 m/s2. Gaisa pretestību var neņemt vērā.
A
Gadījumā, kad mašīnas kustības ātrums v ir 20 m/s, akmentiņu pacelšanas augstums ir
diezgan liels, salīdzinot ar riteņa rādiusu. Tad var tuvināti uzskatīt, ka akmentiņi izlido
no punkta, kas atrodas uz ceļa virsmas, sk. 1.1. att. Cik liels ir maksimālais augstums
H, kurā var pacelties akmentiņi? [4 punkti]
1.1. att.
B
Cik lielā attālumā no aplūkotā riteņa ir jābrauc nākamajai mašīnai (tās ātrums arī ir 20 m/s), lai akmentiņi
nesabojātu tās vējstiklu var virsbūvi? Var pieņemt, ka akmentiņi ir “bīstami”, kamēr atrodas gaisā, un ka tie
neatlec no ceļa virsmas. Piezīme: īstenībā drošais attālums līdz priekšā braucošai mašīnai ir saistīts ar
bremzēšanas ceļa garumu, tāpēc šā punkta atbilde var neatbilst drošās distances vērtībai! [2 punkti]
C
Gadījumā, kad mašīnas ātrums ir mazāks (v = 5 m/s), riteņa izmēri kļūst
svarīgi, jo H ir atkarīgs arī no augstuma, kurā akmentiņi atraujas no
riteņa, sk. 1.2. att. Cik liels šajā gadījumā ir maksimālais augstums H,
kurā var pacelties akmentiņi? [4 punkti]
1.2. att.

2. uzdevums
TESLA KOSMOSĀ
2018. gada 6. februārī no Floridas startēja vairākkārt lietojamā nesējraķete Falcon Heavy ar neparastu derīgo
kravu — elektromobili Tesla Roadster. Sākuma ideja bija nogādāt mašīnu Marsa orbītā, bet pāris stundas pēc
starta izrādījās, ka nesējraķetes ātrums ir par lielu, un tā varēs aizlidot pat līdz asteroīdu joslai.
A
Cik daudz degvielas būs jāpatērē, lai nogādātu elektromobili orbītā, kas atrodas 600 km augstumā virs Zemes
virsmas? Paātrinot raķeti, atkarība sasniegtajam ātrumam v no sadedzinātās degvielas masas m ir attēlota
grafikā (skat. 2.1. att.). Zemes masa M = 6,0 × 1024 kg, un tās rādiuss R = 6400 km, gravitācijas konstante
𝑚3

𝐺 = 6.67 ∙ 10−11 𝑘𝑔∙𝑠2 [2 punkti]

2.1. att.
B
Nokļūstot orbītā ap Zemi, raķetes otrā pakāpe dod papildus paātrinājumu derīgai kravai, lai varētu to nogādāt
orbītā ap Sauli. Uzskatot, ka elektromobiļa orbīta pieskaras riņķveida Zemes orbītai sākumpunktā (skat. 2.2.
att.), aprēķināt, pēc cik ilgā laika T elektromobilis atgriezīsies sākumpunktā (skat. 2.2. att.), kā arī tā maksimālo
attālumu no Saules RP.

2.2. att.
Sākumpunktā (pēc otrās pakāpes paātrināšanās beigām) elektromobiļa orbitālais ātrums ir 33,3 km/s. Zemes
orbītas rādiuss ir 1,50 × 1011 m, Saules masa ir 1,99 × 1030 kg, gravitācijas konstante ir 6,67 × 10–11 m³/(kg·s²).
[5 punkti]

C
Apskatīsim situāciju, kad kādā brīdī elektromobilī, kura masu 1,5 t, kas atrodas miera stāvoklī kādā inerciālā
atskaites sistēmā K, ietriecas mazs asteroīds (akmens) ar masu 10 kg, kas kustās ar ātrumu 100 m/s (sistēmā
K) elektromobiļa simetrijas plaknē tā, kā ir parādīts 2.3. attēlā, un iestrēgst tajā. Cik liels būs elektromobiļa
rotācijas leņķiskais ātrums un tā masas centra lineārais ātrums, ja aptuveni novērtētais inerces moments ap asi,
kas iet caur masas centru perpendikulāri attēla plaknei ir 2 t · m²? [3 punkti]

2.3. att.

3. uzdevums
AKUSTISKAIS DOPLERA EFEKTS
Dabā ļoti bieži sanāk sastapties ar viļņu kustību – var novērot ūdens viļņošanos, skaņas izplatīšanos gaisā,
Zemes garozas svārstības (tajā skaitā zemestrīces) utt. Uzdevumā apskatīsim tuvāk akustiskos viļņus, to
uztveršanu un izmantošanu.
Uzmanību!
Uzdevuma ietvaros var noderēt sekojošas tuvinājuma formulas:
(1 + 𝑥)𝑛 ≈ 1 + 𝑛𝑥, ja 𝑥 ≪ 1
𝑠𝑖𝑛Θ ≈ 𝑡𝑔Θ ≈ Θ, 𝑗𝑎 Θ < 100
II
Ja kāda uzdevuma punkta ietvaros ir jāizmanto kādā no iepriekšējiem punktiem iegūtais rezultāts, bet
to nav bijis iespējams aprēķināt/izdomāt, izrēķiniet to, lietojot kādu apzīmējumu.
Piemērs:
A.
Noteiktais lielums X = 200
B.
Sekojošā punktā jāizrēķina Y = X2. Tā vietā, lai ievietotu specifisku vērtību, atstājiet vērtību X
tajā neievietojot skaitlisku vērtību.
I

III

Skaitliski jārēķina tikai tie uzdevumi, kuros norādītas fizikālo parametru vērtības vai arī tur, kur tās
iespējams nolasīt no grafika.

A
Apskatīsim monohromatisku skaņas vilni ar viļņa garumu λ (jeb atbilstošā frekvence f0). Zināms, ka daļiņas
nobīde no līdzsvara stāvokļa tiek pierakstīta formā 𝑠(𝑥, 𝑡) = 𝑠0 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝜑)
Iedomāsimies, ka skaņas avots pārvietojas ar ātrumu v skaņas izplatīšanās virzienā. Skaņas ātrums ir c.
Punktos A1, A2 un A3 prasītos lielumus noteikt atskaites sistēmā, kas saistīta ar zemi.
1

𝜆

1

𝜆

A1

Kādu attālumu Δxc būs veicis skaņas vilnis viena perioda laikā 𝑇 = 𝑓 = 𝑐 ? [0,2 punkti]

A2

Kādu attālumu Δxv būs veicis skaņas avots viena perioda laikā 𝑇 = 𝑓 = 𝑐 ? [0,2 punkti]

A3
A4

Kāda būs abu attālumu starpība? [0,2 punkti]
Pēc viena pilna perioda T skaņas vilnim atkal būs tāda pati fāze kā sākumā, taču attālums starp
vienādajām fāzēm nebūs tikai skaņas veiktais attālums, bet nu jau starpība starp pašas skaņas un skaņas
avota veiktajiem attālumiem. Tas nozīmē, ka jaunais viļņa garums būs A3 punktā aprēķinātā starpība.
Kāda būs šī uztvertā viļņa frekvence, ja zināma sākotnējā frekvence f0, skaņas izplatīšanās ātrums c,
kā arī skaņas avota kustības ātrums v? [0,8 punkti]

B
Iedomāsimies, ka policijas automašīna ar ieslēgtu sirēnu, kuras frekvence f0, kustas x ass virzienā ar ātrumu v
tieši pretī statiskam novērotājam/uztvērējam. Doplera efekta rezultātā novērotāja uztvertā frekvence ir
1
augstāka (iemeslus izpētījām A daļā) 𝑓 = 𝑓0 𝑣, kur f0 ir sirēnas frekvence, bet c ir skaņas ātrums gaisā.
1−

𝑐

Kāda būs novērotāja uztvertā sirēnas frekvence, ja pats uztvērējs kustēsies ar ātrumu u pretī tuvojošajai
policijas automašīnai? [1.2 punkti]
C
Šajā sadaļā izpētīsim kāpēc mainās uztvertā frekvence garāmbraucošiem skaļiem transportlīdzekļiem vai
citiem skaņas avotiem. Lai dotu nelielu ievadu un mājienu pareizajā virzienā - astronoms Džons Dobsons šo
efektu skaidro šādi: “Iemesls, kāpēc garām braucoša sirēna maina uztverto frekvenci, ir tāpēc, ka tā jūs
nenotriec.” 3.1.attēlā redzama kāda blakus ceļam novietota detektora uztvertās frekvences f, ko rada ar
nemainīgu ātrumu garāmbraucoša policijas automašīna, un to intensitātes atkarībā no laika t. Intensitāte
norādīta relatīvās vienībās (1 jeb dzeltenā krāsa atbilst visintensīvākajai skaņai, bet 0 jeb tumši zilā krāsa atbilst
trokšņu līmenim). Jo trokšņa izplatītājs atrodas tuvāk detektoram, jo lielāka uztvertā skaņas intensitāte.

C1
C2
C3
C4

3.1. att.
Cik liela ir maksimālā un minimālā frekvence, kādu detektors ir uztvēris sirēnai? [0,2 punkti]
Noteikt, ar cik lielu ātrumu v pārvietojas policijas automašīna. [1 punkts]
Noteikt, cik liela ir oriģinālā policijas sirēnas frekvence f0. [1 punkts]
Novērtēt skaitliski, cik lielā attālumā l no ceļa, pa kuru brauc policijas automašīna, atrodas detektors.
[1.7 punkti]

D
Pēc maza brīža tā pati policijas automašīna krustojumā uzgriezās atpakaļ uz ielas, kur bija novietots detektors,
un sāka strauji uzņemt ātrumu, pēc kāda laika pabraucot garām detektoram (3.2. att.).

3.2. att.

D1
D2

Zinot, ka uzgriežoties uz šīs ielas policijas automašīnas ātrums bija neievērojams, noteikt tās
paātrinājumu. [1 punkts]
Cik tālu no detektora atradās krustojums? [1 punkts]

E
Apskatīsim vēlreiz punktu C tikai šoreiz pieņemsim, ka policijas automašīna ar nemainīgu ātrumu vienreiz
brauc pret vēju un vienreiz pa vējam, kura ātrums ir w.
E1
E2

Kādu minimālo un maksimālo frekvenci uztver detektors, ja policijas ātrums ir v, vēja ātrums w, kā arī
skaņas ātrums c un sirēnas frekvence f0? [1 punkts]
Uzskicēt kā izskatīsies detektora uztvertā frekvence atkarībā no laika (uz vertikālās ass laiks, bet uz
horizontālās - uztvertā frekvence) gadījumā, ja policija brauc pa vējam un pret vēju. [0,5 punkti]

