
Teorētisko uzdevumu teksts skolēniem: LVA1-S1

1 Ledus bumbiņas
Kad atmosfēras temperatūras profilam ir novērojama
inversija, var notikt interesants laikapstākļu fenomens.
Nepārtrauktā zilā līnija attēlā 1 parāda šādu temper-
atūras profilu. Inversija notiek augstumā starp 1km un
2km.
Šādos apstākļos sniegs, krītot caur atmosfēru, (daļēji)

izkūst siltākajā slānī un (daļēji) atkal sasalst pirms
piezemēšanās “ledus bumbiņu” formā.
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Figure 1: Atmosfēras temperatūra T atkarībā no augs-
tuma h virs zemes.

Pieņem, ka mazs, lodveida ledus piliens gandrīz pil-
nībā izkūst, krītot caur atmosfēras slāni starp hA un hB,
kur temperatūra ir virs sasalšanas punkta.

a. Nosaki masas daļu pilienam, kas sasalst pirms
piezemēšanās.

b. Atrodi, cik vien precīzi iespējams, temperatūru
pilienam zemes augstumā, ja nebūtu inversijas un
temperatūras profils zem 2km augstuma sekotu
raustītajai līnijai.

Iztvaikošanu, kondensāciju un piliena izmēra iz-
maiņas var neņemt vērā. Pieņem, ka ūdens un ledus
siltumvadītspēja ir ļoti liela un atmosfēras blīvums ir
vienāds visos augstumos.
Izmanto cwater = 4.2kJ kg−1 K−1 ūdens īpatnējai sil-

tumietilpībai un cice = 2.1kJ kg−1 K−1 ledus. Īpatnējais
kušanas siltums ledum ir L = 334kJ kg−1.

2 Uzlādētas bumbiņas kustība
Cieta, homogēna, sfēriska bumbiņa ar masu m un
rādiusu R ir izgatavota no izolatora un tai ir piešķirts
lādiņš Q, kas vienmērīgi ir izdalīts pa visu tās tilpumu.
Lodīte ir novietota uz lielas horizontālas virsmas un tiek
ripināta bez slīdēšanas tā, ka tās centrs sāk kustēties ar
sākotnējo horizontālo ātrumu v0. Perpendikulāri virs-
mai ir vienmērīgsmagnētiskais lauks (plūsmas blīvums)
ar lielumu B. Statiskās berzes koeficients ir pietiekami
liels, lai novērstu bumbas slīdēšanu pa virsmu. Lodes
inerces moments ap asi caur centru ir 2mR2/5.
Apraksti bumbas centra kustību un trajektorijas

formu.
Padoms: Atkarībā no pieejas vari izmantot šādu

vienādību:
a⃗× (⃗b× c⃗) = b⃗ (⃗a · c⃗)− c⃗ (⃗a · b⃗)

kas ir spēkā jebkuriem trim vektoriem a⃗, b⃗ un c⃗.

3 Ūdens šļūtene
Ūdens plūsma izplūst no šļūtenes sprauslas ar ne-
mainīgu, nezināmu ātrumu v. Bērns spēlējas ar šļūteni,
pagriežot to dažados nejaušos fiksētos vertikālos stā-
vokļos x-y plaknē. Sprausla tiek turēta x = y = 0m,
un leņķis starp sprauslas asi un horizontu nekad nav
mazāks par 45◦. Katrā laika brīdī plūsmai gaisā ir
neregulāra forma. Plūsmas forma vienā laika mirklī ir
parādīta attēlā.
Izmantojot doto attēlu, nosaki izejas ātrumu, v ja

brīvās krišanas paātrinājums ir g = 9.8m/s2.
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Figure 2: Ūdens plūsmas forma kādā konkrētā laika momentā (lielāka versija pieejama atsevišķā lapā).


