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29. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

1998.gada 4.jūlijs. Reikjavīka, Islande 

1.uzdevums 

Sešstūra prizmas velšanās 

Apskatīsim garu, stingru, cietu sešstūra prizmu, līdzīgu parastajam zīmulim, skat.1.attēlu. Prizmas masa 

ir M, un tā ir sadalīta homogēni. Katras sešstūra skaldnes garums ir a. Inerces moments I attiecībā pret 

centrālo asi: 

. 

 

Inerces moments I’ attiecībā pret prizmas skaldni: 

 

a.     [3.5 punkti] 

Prizma sākotnēji atrodas horizontāli miera stāvoklī uz slīpas plaknes, kas veido nelielu leņķi   ar 

horizontālu plakni, skat. 2.attēlu. Pieņemsim, ka prizmas sānu skaldnes ir mazliet ieliektas, tā ka prizma 

pieskaras plaknei tikai ar skaldnēm.. Ieliekuma ietekmi uz inerces momentu var neievērot. Tad prizma 

tiek izkustināta un sāk nevienmērīgi velties lejup pa slīpo plakni. Pieņemsim, ka berze neļauj slīdēt un ka 

prizma nezaudē saskari ar plakni. Leņķiskais ātrums, pirms skaldne pieskaras plaknei, ir i , bet f ir 

leņķiskais ātrums uzreiz pēc saskaršanās. 

Pierādīt, ka šai gadījumā ir spēkā sakarība: 

 

un atbilžu lapā ierakstīt koeficienta s lielumu. 
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b.         [ 1 punkts ] 

Prizmas kinētiskā enerģija pirms un pēc šķautnes atsitiena ir, attiecīgi, Kiun Kf. 

Pierādīt, ka ir spēkā sakarība: 

 

un atbilžu lapā ierakstīt koeficienta r lielumu. 

c.           [1.5 punkti] 

Lai notiktu nākamais atsitiens, kinētiskajai enerģijai Ki  jāpārsniedz minimālā vērtība Ki,min, kuru 

iespējams uzrakstīt šādi: 

 

kur g = 9.81 m/s
2
 ir brīvās krišanas paātrinājums. 

Izsakiet koeficientu  saistībā ar slīpuma leņķi   un koeficientu r  (algebrisko izteiksmi un 

nevis r skaitlisko vērtību). 

d.           [2 punkti] 

Ja izpildās punktā (c) minētie nosacījumi, kinētiskā enerģija Ki , prizmai veļoties lejup, tuvojas fiksētai 

vērtībai Ki,0. Ja pieņem šādas robežvērtības eksistenci, parādīt, ka:  

un uzrakstīt koeficientu k saistībā ar slīpuma leņķi   un koeficientu r . 

e.       [2 punkti] 

Aprēķināt ar 0.1
o
 precizitāti minimālo slīpuma leņķi 0, pie kura šāda nevienmērīga velšanās, reiz 

sākusies, turpināsies neierobežoti ilgi.    

  

2. uzdevums 

Ūdens zem ledus cepures 

Ledus cepure šai uzdevumā ir dažus kilometrus biezs ledus slānis, zem kura atrodas cieta pamatne (klints) 

un kas desmitus vai pat simtus kilometru izpletusies horizontālā virzienā. Mēs aplūkosim ledus kušanu un 

ūdens īpašības zem tāda ledus slāņa, kas atrodas tuvu kušanas temperatūrai. Mēs varam pieņemt, ka šādos 

apstākļos ledus izraisa spiediena maiņu kā viskozs šķidrums un deformējas, pateicoties kustībai vertikālā 

virzienā. Problēmas atrisināšanai doti šādi lielumi. 
Ūdens blīvums: 

 

Ledus blīvums: 
 

Ledus īpatnējā siltumietilpība: 
 

Ledus īpatnējais kušanas siltums: 
 

Iežu (klints) un lavas blīvums: 
 

Iežu un lavas īpatnējā siltumietilpība 
 

Iežu un lavas īpatnējais kušanas siltums: 
 

Caur Zemes virsmu ejošā vidējā siltuma 

plūsma:  

Ledus kušanas temperatūra: 
, nemainīga 

  



IPhO 29 Teorija 3 

a.     [0.5 punkti] 

Apskatiet biezu ledus cepuri, kuru silda no zemes iekšienes nākošais siltums. Izmntojot tabulas datus, 

aprēķiniet ledus slāņa biezumu d, kas tiek izkausēts gada laikā. 

  

b.      [3.5 punkti] 

Tagad aplūkosim ledus cepures augšējo virsmu. Klints zem ledāja veido leņķi . Ledus cepures augšējā 

virsma veido leņķi , skat. 2.1. attēlu. 

 

Ledus biezums vertikālā virzienā punktā x = 0 vienāds ar h0. Tādējādi apakšējo un augšējo ledus cepures 

virsmu var aprakstīt ar izteiksmēm: 

               (2.1) 

Iegūt izteiksmi spiedienam p ledus cepures apakšā kā funkciju no horizontālās koordinātas x! 

Matemātiski formulēt nosacījumu starp leņķiem  un  , pie kura ūdens, kas atrodas slānī starp ledus 

cepuri un pamatni, netecēs nekur un nekādā virzienā. Parādīt, ka šis nosacījums ir spēkā, ja: 

 

Aprēķināt koeficienta s vērtību. 

Attēlā 2.2. taisne y1 = 0.8x redzama Zemes virsma zem ledus cepures. Vetikālais biezums h0 ir 2 km 

punktā x = 0. Pieņemt, ka ūdens uz Zemes virsmas atrodas līdzsvara stāvoklī. 
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Grafikā attēlot taisni y1 un pievienot taisni y2, kas parāda ledus augšējo virsmu. 

  

c.        [1 punkts] 

Sākotnēji D = 2 km biezai lielai ledus plāksnei, atrodoties uz horizontālas pamatnes, kūstot ledum, 

iekšienē izveidojas koniskas formas ūdens slānis, kura augstums ir H = 1.0 km un rādiuss r = 1.0 km, 

skat.2.3.attēlu. Pieņemsim, ka atlikušais ledus slānis ir piemērojies šim jaunajam stāvoklim tikai 

vertikālas kustības rezultātā. 

 

Analītiski un grafiski attēlot ledus cepures virsmas liekumu pēc tam, kad izveidojies ūdens konuss un 

sasniegts hidrostatiskais līdzsvars. 
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d.      [5 punkti] 

Savā ikgadējā ekspedīcijā starptautiska zinātnieku grupa pētīja ledus cepuri Antarktīdā. Šis laukums 

parasti ir plašs plato, bet šoreiz tika atrast dziļam krāterim līdzīgs iegrimums, kura rādiuss r ir 500m , bet 

konusa virsotnes dziļums h = 100 m, skat. 2.4. attēlu. Ledus biezums šajā apkārtnē ir 2000 m. 

 

Pēc diskusijām zinātnieki secināja, ka, visticamāk, zem ledus cepures noticis neliels vulkāniskas dabas 

izvirdums. Neliels lavas (izkususi klints) daudzums iespiedies ledus cepures apakšā, sacietējis un atdzisis, 

izkausējot noteiktu ledus daudzumu. Zinātniek centās aprēķināt šī izvirduma apmērus un nonāca pie 

idejās, kā iegūt dzeramo ūdeni.  

Pieņemsim, ka ledus ir kustējies tikai vertikālā virzienā. Tāpat pieņemsim, ka lava sākotnēji bija pilnīgi 

izkususi un tās temperatūra bija 1200
0
C. Vienkāršības dēļ pieņemsim arī, ka izvirdums bijis koniskas 

formas un konusa pamats atrodas vertikāli zem koniskās formas iegrimuma uz virsmas. Lavas izvirduma 

laiks ir bijis īss, salīdzinot ar siltumapmaiņas procesa ilgumu. Siltuma plūsmas virzienu pieņemt 

vertikālu.  
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Izdarot šos pieņēmumus, ledus kušana ir notikusi divos etapos. Pirmajā etapā ūdens nav līdzsvarā uz 

lavas virsmas un tāpēc plūst prom. Aizplūstošā ūdens temperatūru var pieņemt vienādu ar 0
0
C. Tādējādi 

tiek sasniegts hidrostatiskais līdzsvars, un virs izvirduma sāk uzkrāties ūdens. 

Kad ir sasniegts termiskā līdzsvara stāvoklis, jums jānosaka sekojoši lielumi. 

1. Ūdens konusa virsotnes augstumu H, kas izveidojies zem ledus cepures, attiecībā pret sākotnējo ledus 

cepures apakšu. 

2. Izvirduma augstumu h1. 

3. Kopējo izveidojušās ūdens masu mtot un aizplūdušā ūdens masu m’. 

Izmantojot 2.4. attēlā piedāvāto koordinātu sistēmu, uzzīmēt mērogā izvirduma un atlikušā ūdens formu. 
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3. uzdevums 
Ātrāk nekā gaisma? 

  

Šajā uzdevumā mēs analizēsim un izskaidrosim 

1994.gadā veikto mērījumu rezultātus par radioviļņu 

starojumu no kāda avota mūsu galaktikā. 

Uztvērējs tika noskaņots uz platjoslas radioviļņu 

uztveršanu dažu centimetru viļņu garumu diapazonā. 

Attēlā 3.1. redzamas dažādos laikos reģistrētas attēlu 

sērijas. Kontūras norāda konstanta starojuma 

intensitāti tāpat kā noteikta augstuma kontūras 

ģeogrāfijas kartē. Attēlā redzamie divi maksimumi 

tiek interpretēti kā divi objekti, kas kustas virzienā 

prom no kopīga centra, kas parādīts kā krusts. (Šis 

centrs, kas tiek pieņemts kā telpā nekustīgs, arī ir 

spēcīga starojuma avots, tikai citā viļņu diapazonā). 

Mērījumi, kas izdarīti dažādos datumos, tika veikti 

vienā un tajā pašā diennakts laikā. 

Attēla mērogs ir tāds, ka parādītais taisnes nogrieznis 

attēlo vienu loka sekundi (as). (1 as = grāda 1/3600 

daļa). Attālums līdz debess ķermenim, kas parādīts ar 

krustu attēlu centrā, tiek vērtēts kā R = 12.5 kpc. Viens 

kiloparseks (kpc) vienāds ar 3.0910
19

 m. Gaismas 

ātrums c = 3.0010
8
 m/s. Risinājumā netiek prasīts 

kļūdu aprēķins. 

a.      [2 punkti] 

Apzīmēsim divu radioviļņu starotāju leņķisko stāvokli 

attiecībā pret kopējo centru kā 1(t) un 2(t), kur indeksi 1 un 2 

norāda, attiecīgi, objektu pa kreisi un pa labi no centra, bet t ir novērojuma ilgums. Leņķiskie ātrumi, 

kādā tie novērojami no Zemes, ir 1 un 2. Atbilstošos novērojamos abu avotu transversālos 

(šķērseniskos) lineāros ātrumus apzīmēsim ar v1’perp un v2’perp. 

Izmantojot 3.1.attēlu, uzzīmē grafiku, lai atrastu 1 un 2 skaitliskās vērtības loka milisekundēs vienā 

dienā (mas/d). Tāpat nosaki ātrumu v1’perp un v2’perp. skaitliskās vērtības. (Daži rezultāti var tevi 

mulsināt).  

b.           [3 punkti] 

Lai atrisinātu problēmu, kas radās uzdevuma a. daļā, aplūko gaismas avotu, kas kustas ar 

ātrumu v leņķī  ( 0      ) attiecībā pret attālinātu novērotāju O, skat. 2.attēlu. 

Ātrumu var uzrakstīt kā v = c, kur c ir gaismas ātrums. Novērotāja izmērītais attālums līdz gaismas 

avotam ir R. Avota leņķiskais ātrums, kādā tas redzams novērotājam, ir . Šķietamais lineārais ātrums, 

kas perpendikulārs novērošanas virzienam, ir v’perp. Noteikt  un v’perp atkarībā no lielumiem  ,R un  .  
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c.      [1 punkts] 

Pieņemsim, ka abi starojuma avoti, kuri aprakstīti ievadā un uzdevuma a. daļā, kustas pretējos virzienos 

ar vienādiem ātrumiem v = c. Tad uzdevuma b. daļā iegūtie rezultāti dod iespēju, izmantojot leņķiskos 

ātrumus1 un 2 , aprēķināt lielumus  un   , kā arī attālumu R. Leņķis   ir definēts uzdevuma b. daļā 

attiecībā pret objektu, kas atrodas pa kreisi un kuram atbilst indekss „1“ uzdevuma a. daļā. 

Izrisināt formulas lielumu  un   aprēķināšanai, izmantojot zināmos lielumus un noteikt to skaitliskās 

vērtības, izmantojot uzdevuma a. daļas rezultātus. 

d.        [2 punkti] 

Aplūkojot viena ķermeņa gadījumu, kā tas tika darīts uzdevuma b. daļā, atrast nosacījumu, pie kura 

šķietamais ātrums v’perp ir lielāks nekā gaismas ātrums c. Uzrakstīt šo nosacījumu formā  > f()  un 

noteikt funkcijasf analītisko veidu. Grafikā attēlot fizikāli iespējamo apgabalu (  ,  ) plaknē. Ieēnot to 

apgabala daļu, kurā izpildās nosacījums v’perp > c. 

e.          [1 punkts] 

Joprojām apskatot viena ķermeņa gadījumu kā uzdevuma b. daļā, pie dotās   vērtības atrast izteiksmi 

maksimālās vērtības (v’perp)max noteikšanai šķietamajam perpendikulārajam ātrumam v’perp  . Ievērot, ka 

ātrums neierobežoti palielinās, ja    1. 

f.        [1 punkts] 

Attāluma R novērtējums, kāds tas ir dots ievadā, nav īpaši reāls. Tāpēc zinātnieki ir mēģinājuši atrast 

labāku un tiešāku metodi R noteikšanai. Viena ideja ir sekojoša. Pieņemsim, ka mēs varam atšķirt un 

izmērīt Doplera nobīdi abu kustībā esošo objektu starojuma viļņa garumiem 1 un 2, kas atbilst vienam 

un tam pašam miera stāvoklī esoša objekta viļņa garumam 0. Sākot ar relatīvistiskās Doplera nobīdes 

izteiksmi:  

un pieņemot, ka abiem objektiem ir vienāds ātrums v, parādīt, ka lielumu  = v / c var izteikt sekojošā 

formā, izmantojot lielumus 0 , 1 un 2 : 

 

Uzrakstīt koeficienta  skaitlisko vērtību. Jūs varat pamanīt, ka ieteiktie viļņa garumu mērījumi rezultātā 

var dot citu attāluma novērtējumu. 

 


