
1 Trīs bumbas 
Trīs mazas identiskas bumbas ar masu 𝑚 (apzīmētas kā 𝐴, 

𝐵 un 𝐶) ir savstarpēji savienotas ar diviem stieņiem ar ga-

rumu ℓ un neievērojami mazu masu. Bumbas ir savienotas 

tā, ka viens stienis savieno bumbas 𝐴 un 𝐵, bet otrs stienis 

savieno bumbas 𝐵 un 𝐶. Savienojums pie bumbas 𝐵 ir brīvs 

un leņķis starp stieņiem var mainīties bez pretestības. Sis-

tēma atrodas miera stāvoklī bezsvara apstākļos un bumbas 

ir uz vienas līnijas. Bumbai 𝐴 tiek piešķirts momentānais āt-

rums perpendikulāri stieņiem. 

Atrodiet mazāko attālumu 𝑑 starp bumbām 𝐴 un 𝐶 pie tā-

lākās sistēmas kustības. Jebkāda veida berzi neievērot. 

2 Solenoīds 
Solenoīds ar garumu ℓ =  20 cm ir ap-

tīts ap vertikālu, cilindrisku stikla mē-

ģeni, kas piepildīta ar ūdeni. Solenoīds un 

ūdens ir savstarpēji siltumizolēti. Ūdens 

līmenis atrodas aptuveni 20 cm virs so-

lenoīda augšējā gala. Mēģenes diametrs 

ir 1 cm , spoles tinumu skaits 𝑁 =
 6000 . Atmosfēras spiediens ir 𝑝0  =
 101 kPa , ūdens temperatūra ir 293 K. 

Ūdens magnētiskā caurlaidība ir 𝜒 ≡
𝜇𝑟  −  1 =  −9.04 ×  10−6 , kur 𝜇𝑟 ir 

ūdens relatīvā magnētiskā caurlaidība. 

Vakuuma magnētiskā caurlaidība ir 𝜇0 =
 12.57 × 10−7H/m. 

Strāva solenoīdā tiek lēnām palielināta līdz ūdens spoles 

iekšienē sāk vārīties. Pie kāda strāvas stipruma tas notiks? 

Kad nepieciešams, veiciet saprātīgus pieņēmumus. Ņemiet 

vērā, ka nepieciešamais strāvas stiprums var būt pārāk liels 

šī brīža tehnoloģijām. 

3 Trepes 
Ķermeņu līdzsvara forma bezsvara apstākļos atbilst to 

virsmas enerģijas minimumam. Piemēram, ūdens piliena 

līdzsvara forma ir sfēra: jo sfērai ir mazākais virsmas lau-

kums starp visiem ķermeņiem ar doto tilpumu. 

Pie zemām temperatūrām kristāla līdzsvara formai var būt 

raksturīgas plakanas skaldnes. Kristāla virsmas daļas, kuras 

veido mazu leņķi 𝜑 ar skaldni faktiski veido trepes ar retiem 

pakāpieniem. Šo pakāpienu augstums ir vienāds ar kristāla 

režģa periodu ℎ. 

 
Noteikta kristāla virsmas līdzsvara profils 𝑦(𝑥) un tam at-

bilstošās mikroskopiskās trepes ir shematiski attēloti zīmē-

jumā, kur 𝑛 apzīmē soļa kārtas numuru, sākot no 𝑥 =  0. 

Profila forma pie 𝑥 >  0  var tikt tuvināti aprakstīta ar 

𝑦(𝑥)  =  −(𝑥/𝜆)3/2ℎ, kur 𝜆 =  45 µm un ℎ =  0.3 nm. 

A. Izsakiet attālumu 𝑑𝑛  starp blakus esošiem pakāpie-

niem pie  𝑛 ≫  1 kā funkciju no 𝑛. 

B. Mijiedarbības enerģiju starp diviem blakus esošiem 

soļiem atkarībā no attāluma 𝑑 starp tiem apraksta sa-

karība 

𝐸(𝑑) = 𝜇 𝑑𝜈, 

kur 𝜇 ir konstante. Pieņemiet, ka tikai blakus esošie 

pakāpieni mijiedarbojas. Atrodiet eksponentes 𝜈 

skaitlisko vērtību. 


