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28. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

Sadberi, Kanāda 

Ceturtdien, 1997. gada 17. jūlijā 

  

1. uzdevums 

(a) Atsvars, kura masa ir maza, piekārts ideālas, nesveramas atsperes galā. Tas svārstās augšup un lejup ar 

pašsvārstību frekvenci f. Uzrakstīt izteiksmi atsperes svārstību frekvences f ‘ aprēķināšanai pēc tam, kad 

nogriež pusi atsperes un atlikušajai daļai piekarina to pašu atsvaru.        (1,5 punkti) 

  

(b) Pamatstāvoklī ūdeņraža atoma rādiuss ao=0,0529 nm (“Bora rādiuss”). Cik liels būtu “mionu 

ūdeņraža” atoma rādiuss a¢, ja elektrons tiek aizstāts ar mionu? Mionam ir tāds pats lādiņš kā elektronam, 

bet masa 207 reizes lielāka par elektrona masu. Pieņemt, ka protona masa ir daudz lielāka par miona un 

elektrona masu.       (2 punkti) 

  

(c) Zemes vidējā temperatūra ir T=287 K. Kāda būtu vidējā temperatūra T’, ja vidējais attālums starp 

Zemi un Sauli samazinātos par 1%?        (2 punkti) 

  

(d) Kādā dienā gaiss ir sauss un tā blīvums ir r= 1,2500 kg/m
3
. Nākamā dienā gaisa mitrums palielinās tā, 

ka 2% no gaisa masas sastāda ūdens tvaiki. Gaisa spiediens un temperatūra ir tāda pati kā iepriekšējā 

dienā. Kāds tagad ir gaisa blīvums r’?        (2 punkti) 

Sausa gaisa molmasa    ir 28,8 g/mol. 

Ūdens molmasa ir 18 g/ mol. 

Pieņemt, ka gaiss ir ideāla gāze. 

  

(e) Helikopters var atrasties miera stāvoklī noteiktā augstumā virs Zemes, ja tā dzinēja jauda ir P. Kāda 

mehāniska jauda P’ nepieciešama, lai tādā pat augstumā virs Zemes miera stāvoklī varētu atrasties 

helikoptera modelis, kura lineārie izmēri ir 2 reizes mazāki nekā oriģinālam?       (2,5 punkti) 

 

2. uzdevums 

Kodolu masas un stabilitāte 

Visas enerģijas šajā uzdevumā ir izteiktas MeV – miljonos elektronvoltu. Viens MeV = 1.6 * 10
-13

 J, bet 

šī uzdevuma atrisināšanai to nav nepieciešams iegaumēt. 

Atomu kodolu masa M ar Z protoniem un N neitroniem (t.n., masas skaitlis A = N + Z) ir brīvu 

(nesaistītu) nuklonu (protoni un neitroni) masu summa mīnus saites enerģija B/c
2
. 

 

Zemāk redzamajā grafikā attēlota attiecība B/A pie dotā masas skaitļa A atkarībā no A. Jo lielāka ir 

attiecība B/A, jo vispārīgā gadījumā, stabilāka ir kodols. 
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Saites enerģija, attiecināta uz vienu nuklonu 
 

 

 (a) Virs noteikta masas skaitļa Aa kodolu saites enerģijas ir pārāk mazas, lai būtu iespējama alfa-daļiņu 

(A=4) izstarošana. Izmanto šīs līknes lineāro aproksimāciju diapazonā virs A = 100, lai 

noteiktu Aa.           (3 punkti) 

Pieņem sekojošo: 

 šajā grafikā attēloti gan sākuma, gan beigu kodoli; 

 alfa-daļiņas saites enerģija ir B4 = 25.0 MeV (tas nav nolasāms no šī grafika!) 

 (b) Atomu kodolu ar Z protoniem un N neitroniem (A=N+Z) saites enerģiju var aprakstīt ar šādu 

kvaziempīrisku formulu: 

 

Lielums d  ir: 

+ apA
-3/4

 kodoliem ar nepāru N / nepāru Z skaitļiem 

0 kodoliem ar pāru N / nepāru Z vai nepāru N / pāru Z skaitļiem 

- apA
-3/4

 kodoliem ar pāru N / pāru Z skaitļiem 

 Koeficientu skaitliskās vērtības ir šādas: 

av = 15.8 MeV; as = 16.8 MeV; ac = 0.72 MeV; aa = 23.5 MeV; ap = 33.5 MeV. 
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 (i) Iegūt izteiksmi protonu skaitļa Zmax noteikšanai kodoliem ar vislielāko saites enerģiju pie dotā masas 

skaitļa A. Šajā risinājumā neņemt vērā lielumu d .      (2 punkti) 

(ii) Kāds ir Z lielums pie masas skaitļa A = 200 kodoliem ar vislielāko attiecību B/A? Šajā risinājumā 

ņemt vērā lieluma d efektu.     (2 punkti) 

(iii) Apskatīt trīs kodolus, kuriem A = 128 un kuri ierakstīti atbilžu lapas tabulā. Noteikt, kuri kodoli ir 

enerģētiski stabili un kuriem ir pietiekama enerģija, lai realizētos tabulā uzrādītie sabrukšanas procesi. 

NoteiktZmax , kas pieminēts (i) daļā un aizpildīt atbilžu lapā doto tabulu. 

Aizpildot tabulu, 

 enerģētiski atļautos procesus apzīmēt ar simbolu  ; 

 enerģētiski aizliegtos procesus apzīmēt ar simbolu O ; 

 aplūkot pārejas tikai starp tabulā uzrādītajiem trīs kodoliem. 

Sabrukšanas procesi: 

(1) b
 -
- sabrukšana; elektrona izstarošana no kodoliem; 

(2) b 
+
- sabrukšana; pozitrona izstarošana no kodoliem; 

(3)b
-
b

-
 - sabrukšana; divu elektronu vienlaicīga izstarošana no kodoliem 

(4) elektrona satveršana; atoma elektrona satveršana kodolā. 

Elektrona (un pozitrona) miera masas enerģija mec
2 

= 0.51 MeV, protonam tā ir mpc
2 

= 938.27 MeV; bet 

neitronam mnc
2 

= 939.57 MeV. 

(3 punkti) 

 Kodoli/Process 
- 

sabrukšana 

- 

sabrukšana 

Elektrona 

satveršana 
- 

sabrukšana 

I 
        

Xe 
        

Cs 
        

  

Apzīmējumi:           

  

            X = Ķīmiskais simbols 
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3. uzdevums 

Saules enerģijas lidmašīna 

  

Mēs vēlamies uzbūvēt lidmašīnu, kura spētu turēties gaisā, izmantojot tikai Saules enerģiju. Viens no 

risinājuma veidiem ir sekojošs: uz lidmašīnas spārniem novietot saules baterijas. Tās nodrošinātu ar 

nepieciešamo elektrisko enerģiju motoru, kurš grieztu propelleru. 

Aplūkosim plakanus taisnstūrveida spārnus, kuru kopējais garums ir l, bet platums c. Tādējādi spārnu 

laukums S = cl, bet spārnu izmēru attiecība  A = l / c. Spārnu darbību varam iedomāties, aplūkojot gaisa 

slāni, kura augstums ir x un garums l . Šis slānis tiek novirzīts lejup par nelielu leņķi ε  un ar ļoti nelielu 

ātruma izmaiņu. Spārnu virsmas var tikt izmantotas, lai lidojuma laikā nodrošinātu optimālo leņķi ε . Šis 

vienkāršais modelis atbilst realitātei, ja x = π l /4. Lidmašīnas kopējā masa ir M un tā lido horizontāli ar 

ātrumu  attiecībā pret apkārtējo gaisu. Turpmākajos aprēķinos aplūkot tikai gaisa plūsmu ap spārniem. 

Skats uz lidmašīnu no augšas: 

 

Skats uz spārnu no sāniem: 
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Propellera iedarbību uz gaisa plūsmu neievērot. 

(a) Aplūkot gaisa kustības daudzuma momenta izmaiņu gadījumam, kad nemainās ātrums. Iegūt 

izteiksmes vertikālā cēlējspēka L un horizontālā pretestības spēka D1 aprēķināšanai, izmantojot spārnu 

izmērus, ātrumu v, gaisa plūsmas nolieces leņķi e un gaisa blīvumu r. Pieņemt, ka gaisa plūsma visu laiku 

ir paralēla spārnu plaknei.            (3 punkti) 

(b) Ir vēl viens pretestības spēks D2 , kas darbojas horizontālā virzienā un kas rodas, pateicoties berzei, ko 

rada gaiss, plūstot ap spārniem. Gaiss palēninās tikai mazliet, mainoties ātrumam par Dv (<< 1% no v), ko 

nosaka izteiksme: 

 

Lielums f  nav atkarīgs no e. 

Iegūt izteiksmi (izmantojot lielumus M, f , A, S, r  un g- brīvās krišanas paātrinājums) lidojuma 

ātrumam v0 , kas atbilst minimālajai jaudai un kas nepieciešama, lai lidmašīna lidojuma laikā saglabātu 

nemainīgu augstumu un ātrumu. Neievērot (ε
2
 f ) – un/vai augstākas kārtas lielumus.         (3 punkti) 

Risinājumā var noderēt šāda izteiksme, kas spēkā mazu leņķu gadījumā: 

 

(c) Atbilžu lapā uzzīmēt jaudas P atkarību no lidojuma ātruma v . Parādīt atsevišķi katra pretestības spēka 

ieguldījumu. Iegūt izteiksmi (izmantojot lielumus M, f, A, S,  r un g) minimālās jaudas Pmin  

aprēķināšanai. (2 punkti) 

(d) Ja saules baterijas spētu piegādāt pietiekami daudz enerģijas, lai motors un propellers varētu darboties 

ar mehānisko jaudu I = 10 vati uz spārnu laukuma kvadrātmetru, aprēķināt 

maksimālo spārnu noslodzi Mg/S (N/m
2
) šai jaudai un lidojuma ātrumu v0 (m/s). Pieņemt r = 1.25 

kg/m
3
, f = 0.004, A = 10.     (2 punkti) 


