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30. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

Ceturtdiena, 1999. gada 22. jūlijs. Paduja, Itālija 

  

1. uzdevums 

Gaismas absorbcija gāzē 

Cilindriskas formas trauks, kas ir novietots vertikāli, satur molekulāru gāzi termodinamiska līdzsvara stāvoklī. 

Cilindrs ir noslēgts ar viegli pārvietojamu caurspīdīga stikla vāku. Pieņemsim, ka šis vāks neļauj gāzei izplūst no 

cilindriskā trauka un, tai pat laikā, pārvietojoties cilindra iekšienē ar mazu berzi, kas nobremzē (demferē) vāka 

svārstības, bet nerada vērā ņemamus enerģijas zudumus, vāku pārvietojot. Sākotnēji gāzes temperatūra ir 

vienāda ar apkārtējās vides temperatūru. Gāzi ar labu tuvinājumu var uzskatīt par ideālu gāzi. Pieņemsim, ka 

cilindriskā trauka sienu un vāka termiskās vadāmības koeficients ir ļoti mazs. Tāpat trauka un vāka siltumietilpība 

ir neievērojami maza. Rezultātā, siltumapmaiņa starp trauku un apkārtējo vidi ir ļoti lēna un var tikt neņemta vērā, 

risinot šo uzdevumu. 

Caur caurspīdīgo vāku mēs apstarojam gāzi ar lāzera staru, kura jauda ir konstanta. Šis starojums izplatās bez 

zudumiem gaisā un caur stikla vāku, bet tiek pilnīgi absorbēts gāzē, kas atrodas traukā. Absorbējot šo starojumu 

molekulas nonāk ierosinātā stāvoklī. Tālāk tās izstaro daudzus infrasarkanā diapazona fotonus, pakāpeniski 

atgriežoties pamatstāvoklī. Šo infrasarkano starojumu absorbē citas molekulas, un trauka sienas to atstaro atpakaļ 

trauka iekšienē. Tā visa rezultātā, enerģija, ko molekulas absorbē no lāzera stara īsā laikā, tiek transformēta 

molekulu termiskās kustības enerģijā. 

Mēs novērojam, ka lāzeram darbojoties, trauka stikla vāks kustas uz augšu. Pēc noteikta laika lāzers tiek izslēgts 

un vāka pārvietojums tiek izmērīts. 

1.      Izmantojot informāciju, kas ir dota uzdevuma tekstā beigās (pēc šiem jautājumiem) un, ja nepieciešams, 

datus no fizikālo konstanšu lapas, izrēķini gāzes temperatūru un spiedienu pēc tās apstarošanas ar lāzeru.        [2 

punkti] 

2.      Izrēķini mehānisko darbu, ko veic gāze, absorbējot gaismu.           [1 punkts] 

3.      Izrēķini starojuma enerģiju, kas tiek absorbēta no lāzera stara.          [2 punkti] 

4.      Izrēķini jaudu, ko no lāzera stara ir absorbējusi gāze, un atbilstošo absorbēto fotonu skaitu laika vienībā (kas 

sakrīt ar absorbcijas aktu skaitu laika vienībā).        [1.5 punkti] 

5.      Izrēķini lietderības koeficientu, ar kādu lāzera gaismas enerģija tiek pārveidota trauka stikla vāka mehāniskās 

potenciālās enerģijas izmaiņā. [1 punkti] 

Tagad cilindriskā trauka ass tiek lēni pagriezta par 90 grādiem un novietota horizontālā virzienā. Siltuma apmaiņu 

starp gāzi un trauku joprojām var neņemt vērā. 

  



IPhO 30 Teorija 2 

6.      Nosaki vai gāzes spiediens un/vai temperatūra šīs rotācijas rezultātā izmainīsies. Ja izmainīsies, tad kādas ir 

šo lielumu jaunās vērtības?          [2.5 punkti] 

Dotie lielumi 

Gaisa spiediens istabā: p0 = 101.3 kPa 

Istabas temperatūra: T0 = 20.0C 

Cilindra iekšējais diametrs: 2r = 100 mm 

Stikla vāka masa: m = 800 g 

Gāzes daudzums traukā: n = 0.100 mol 

Gāzes īpatnējā siltumietilpība pie konstanta tilpuma: cV = 20.8 J/(molK) 

Lāzera gaismas viļņa garuma:  = 514 nm 

Lāzera starojuma ilgums: t = 10.0 s 

Stikla vāka pārvietojums apstarošanas rezultātā: s = 30.0 mm 

 2. uzdevums 

Magnētiskais lauks, ko veido burta V formas vads 

  

Starp pirmajiem iespaidīgajiem rezultātiem, kad Ampēram izdevās pareizi izrēķināt magnētiskās parādības, ir 

jāmin magnētiskā lauka B, ko rada vads, pa kuru plūst elektriskā strāva, aprēķini. Tie atšķīrās no Bio un Savāra 

dotajiem aprēķiniem. 

Interesanta situācija veidojas, ja ļoti garš vads, kurā plūst nemainīga lieluma strāva i, tiek saliekts tādā veidā, lai 

vada divi taisni posmi veidotu burta V formas figūru. Pusleņķis (šinī uzdevumā leņķis  tiek mērīts radiānos) starp 

taisnajiem posmiem ir  (skat. attēlu). Saskaņā ar Ampēra aprēķiniem, magnētiskais lauks B dotā punktā P, kas 

atrodas uz V ass ārpus tā attālumā d no V  virsotnes, ir proporcionāls . Ampēra darbs vēlāk tika ietverts 

Maksvela teorijā un ir vispārpieņemts. 

  

 

Balstoties uz mūsdienu priekšstatiem par elektromagnētismu, 
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1.      Atrodi magnētiskā lauka B virzienu punktā P.          [1 punkts] 

2.      Zinot, ka lauks ir proporcionāls , izrēķini proporcionalitātes 

koeficientu k formulā   .       [1.5 punkti] 

3.      Izrēķini lauku B punktā P*, kas ir simetrisks punktam P attiecībā pret vada virsotni –punktā, kas atrodas uz 

vada simetrijas ass tādā pat attālumā d no virsotnes kā punkts P, tikai V vada iekšienē (skat. attēlu)          [2 punkti] 

 

4.      Lai izmērītu magnētisko lauku, punktā P tiek novietota kompasa adata. Adatas inerces moments ir I un 

magnētiskais dipola moments ir . Kompasa adata svārstās plaknē, kas satur lauka virzienu B. Izrēķini kompasa 

adatas nelielu svārstību periodu kā funkciju no magnētiskā lauka B.          [2,5 punkti] 

  

Pētot V veida vada magnētisko lauku, Bio un Savārs, pretēji Ampēram pieņēma, ka magnētiskais lauks punktā P 

var tikt izrēķināts (pierakstot to modernos apzīmējumos) , kur o ir vakuuma magnētiskā 

caurlaidība. Viņi mēģināja veikt eksperimentu, lai noteiktu, kuram (Ampēram vai Bio un Savāram) ir taisnība. 

Eksperimenta laikā tika mērīts kompasa adatas svārstību periods, atkarībā no leņķa starp V veida vada pleciem. 

Tomēr dažām pusleņķa  vērtībām izrādījās, ka abu formulu dotie rezultāti atšķiras maz, un šīs atšķirības ir grūti 

mērāmas. 

  

5.      Tiek veikts eksperiments, lai noteiktu kuram bija taisnība (Ampēram vai Bio un Savāram) un tiek mērīts 

kompasa adatas svārstību periods T punktā P. Lai izdarītu secinājumus, ir nepieciešams, lai periodi atšķirtos 

vismaz par 10%, tas ir T11.10T2 (kur T1 ir periods saskaņā ar Ampēra teoriju un T2 ir periods saskaņā ar Bio – 

Savāra teoriju). Nosaki, kādā apgabalā ir jāizvēlas pusleņķis  starp V vada pleciem, lai būtu iespējams noteikt, 

kura teorija ir pareiza?         [3 punkti] 

Piezīme 

Atkarībā no tā, kādu risinājuma gaitu Tu būsi izvēlējies, Tev var noderēt trigonometriska vienādība 

. 
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3. uzdevums 

Jupitera kosmiskā zonde 

Šajā uzdevumā ir izmantota metode, ko bieži lieto, lai kosmisko zonžu kustību paātrinātu vēlamajā virzienā. 

Kosmiskās zondes kustības ātrums var ievērojami pieaugt un tās kustības virziens ievērojami izmainīties, zondei 

lidojot garām planētai. Kosmiskās zondes un planētas mijiedarbības rezultātā zonde paņem ļoti nelielu planētas 

orbitālās kustības enerģijas daļu. Šajā uzdevumā tiek analizēts šāds efekts, kosmiskajai zondei lidojot garām 

Jupiteram. 

  

Jupiters riņķo ap Sauli pa eliptiskas formas orbītu. Taču šī orbīta var tikt tuvināti aprakstīta ar riņķa līniju ar 

rādiusu R. Lai analizētu piedāvāto fizikālo problēmu, mums vispirms ir: 

1.      Jāatrod planētas ātrumu V, tai kustoties pa orbītu ap Sauli.      [1.5 punkti] 

2.      Kad kosmiskā zonde atrodas starp Jupiteru un Sauli (uz taisnes Saule – Jupiters), atrodi attālumu no Jupitera, 

kurā Saules gravitācijas pievilkšanās spēks līdzsvaro Jupitera gravitācijas pievilkšanas spēku.      [1 punkts] 

Kosmiskā zonde, kuras masa m = 825 kg, lido gar Jupiteru. Vienkāršības labad pieņem, ka kosmiskās zondes 

trajektorija atrodas Jupitera orbītas plaknē. 

Mēs analizēsim tikai to, kas notiek telpas apgabalā, kur Jupitera pievilkšanas spēks ir stipri lielāks par visiem citiem 

gravitācijas spēkiem. 

Ar Saules centru saistītajā atskaites sistēmā kosmiskās zondes sākuma ātrums ir vo = 1.00·104 m/s (tas ir 

vērsts y ass pozitīvajā virzienā). Tajā pašā laikā Jupitera kustības ātrums ir vērsts x ass negatīvajā virzienā. (skat. 1. 

attēlu). Ar sākotnējo ātrumu ir jāsaprot kosmiskās zondes ātrums brīdī, kad tā atrodas starpplanētu telpā, tālu no 

Jupitera. Tomēr arī šajā starpplanētu telpas apgabalā var pieņemt, ka Saules pievilkšanas spēks ir mazs, salīdzinot 

ar Jupitera pievilkšanas spēku. Pieņemsim, ka kosmiskās zondes mijiedarbība ar Jupiteru ir pietiekoši neilga, lai 

varētu pieņemt, ka Jupitera kustība ap Sauli nemaina virzienu. Tāpat pieņemsim, ka kosmiskā zonde kustas aiz 

Jupitera. Tas nozīmē, ka koordinātes x vērtība ir lielāka kosmiskajai zondei, salīdzinot ar Jupiteru gadījumā, kad 

to y koordinātes sakrīt. 
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1. attēls. Skats ar Sauli saistītajā koordinātu sistēmā. O apzīmē Jupitera orbītu, s ir kosmiskā zonde. 

  

3.      Atrodi kosmiskās zondes kustības virzienu (kā leņķi  starp tās kustības virzienu un x asi) un tās kustības 

ātrumu v’ ar Jupiteru saistītajā koordinātu sistēmā, gadījumā, kad zonde atrodas tālu no Jupitera.     [2 punkti] 

4.      Atrodi kosmiskās zondes pilno enerģiju E ar Jupiteru saistītajā koordinātu sistēmā. Kā parasti pieņem, ka 

zondes potenciālā enerģija ir vienāda ar nulli, kad tā atrodas ļoti tālu; šajā gadījumā tas nozīmē attālumā, kad 

zonde kustas ar gandrīz konstantu ātrumu, jo gravitācijas spēki ir mazi.       [1 punkts] 

Kosmiskās zondes trajektorija ar Jupiteru saistītā koordinātu sistēmā ir hiperbola un šajā koordināšu sistēmā 

polārajās koordinātās to var pierakstīt kā 

,          (1) 

kur b ir attālums starp vienu no asimptotēm un Jupiteru (tā saucamais tēmēšanas parametrs), E ir zondes kopējā 

mehāniskā enerģija ar Jupiteru saistītajā koordinātu sistēmā, G ir gravitācijas konstante, M ir Jupitera 

masa,r un  ir polārās koordinātes (rādiuss un polārais leņķis). 

2. attēlā ir attēloti hiperbolas divi zari, saskaņā ar formulu (1), asimptotes un polārās koordinātes tāpat ir 

redzamas šinī attēlā. Pievērs uzmanību, ka formula (1) atbilst hiperbolas “pievelkošajam fokusam”. Kosmiskās 

zondes trajektorija ir pievelkošās trajektorija (atbilst “treknākajam” hiperbolas zaram zīmējumā). 

 

2. attēls 
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5.      Izmantojot vienādojumu (1), kas apraksta kosmiskās zondes trajektoriju, atrodi pilno leņķisko novirzi ar 

Jupiteru saistītajā koordinātu sistēmā (kā tas ir redzams 2. attēlā) un izsaki to kā funkciju no zondes sākuma 

ātruma v’ un tēmēšanas parametra b.       [2 punkti] 

6.      Pieņem, ka kosmiskā zonde nevar lidot garām Jupiteram attālumā (mērot no Jupitera centra), kas ir mazāks 

par trim Jupitera rādiusiem. Atrodi mazāko iespējamo tēmēšanas parametru un lielāko iespējamo leņķisko novirzi. 

      [1 punkts] 

7.      Atrodi formulu beigu ātrumam v’’ kosmiskajai zondei ar Sauli saistītajā koordinātu sistēmā kā funkciju tikai 

no Jupitera ātruma V, zondes sākuma ātruma vo, un novirzes leņķa .       [1 punkts] 

8.      Izmanto iepriekšējo rezultātu, lai iegūtu beigu ātruma v’’ skaitlisko vērtību ar Sauli saistītajā koordinātu 

sistēmā, gadījumā, kad leņķiskā novirze ir ar lielāko iespējamo vērtību.        [0.5 punkti] 

  

Piezīme 

Atkarībā kādu risinājuma metodi Tu esi izvēlējies, Tev var noderēt sekojošas trigonometrijas formulas: 

 

 

 


