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Problēma Nr. 1 (9 punkti) 
Šo problēmu veido trīs neatkarīgas daļas. 

 
A daļa (3 punkti) 

Mazu ripu ar masu 𝑚 uzmanīgi uzliek uz plāna doba cilindra iekšējās 
virsmas. Cilindra masa ir apzīmēta ar 𝑀 un rādiuss ar 𝑅.  Sākotnēji 
cilindrs ir miera stāvoklī uz horizontālas virsmas, un ripa atrodas 
augstumā 𝑅 virs plaknes, skatīt zīmējumu. Aprēķiniet mijiedarbības 
spēka, kas darbojas starp ripu un cilindru, absolūto vērtību brīdī, kad ripa 
iziet caur savas trajektorijas zemāko punktu.  Pieņemiet, ka berzes spēks 
starp ripu un cilindra iekšējo virsmu ir neievērojami mazs, un ka cilindrs 
ripo pa horizontālo virsmu bez izslīdēšanas. Brīvās krišanas 

paātrinājums ir 𝑔. 
 

B daļa (3 punkti) 
Ziepju burbulī ar rādiusu 𝑟 = 5.00  cm atrodas ideāla divatomu gāze. Ziepju plēvītes biezums ir ℎ =
10.0  µμm, virsmas spraigums ir 𝜎 = 4.00 ∙ 10!!   !

!
, un plēvītes blīvums ir 𝜌 = 1.10   !

!"!. Burbulis atrodas 
vakuumā.  
1. Aprēķiniet burbulī ieslēgtās gāzes molāro siltumietilpību lēnas sildīšanas procesam, kurā burbulis visu 
laiku paliek mehāniskajā līdzsvarā. Atbildē norādiet gan formulu, gan skaitlisko vērtību. 
2. Aprēķiniet mazu radiālo svārstību leņķisko frekvenci 𝜔, pieņemot, ka ziepju plēvītes siltumietilpība ir 
daudz lielāka par gāzes siltumietilpību. Pieņemiet, ka termiskais līdzsvars burbulī tiek sasniegts laikā, kas ir 
ievērojami mazāks par svārstību periodu. 
 Norāde: Laplass parādīja, ka spiedienu starpība uz vienas šķidruma/gāzes robežvirsmas ir ∆𝑝 =    !!

!
. 

 
 

C daļa (3 punkti) 
Slēgumā, kas ir parādīts zīmējumā, sākuma momentā kondensators ar kapacitāti 
2C ir uzlādēts ar lādiņu 𝑞!, bet kondensators ar kapacitāti C nav lādēts, un abās 
spolēs neplūst elektriskā strāva. Spoļu induktivitātes ir 𝐿 un 2𝐿, kā parādīts 
zīmējumā. Kondensators sāk izlādēties, un pēc kāda laika spolēs plūstošā strāva 
sasniedz maksimālo vērtību. Šajā brīdī slēdzis 𝑆, kas visu laiku ir bijis atvērts, tiek 
noslēgts. Pēc slēdža 𝑆 noslēgšanas caur to plūdīs strāvā, kas mainīsies laikā. 
Aprēķiniet šīs strāvas maksimālo vērtību 𝐼!"#. 
 
 
 
 
 
 


