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33. Starptautiskās fizikas olimpiādes Teorētiskā kārta 

2002.gada jūlijs. Bali, Indonēzija 

  

I. Zemi caurskatošs radars 

Lai atrastu objektus, kas atrodas zem zemes tuvu tās virskārtai, tiek izmantots zemi caurskatošs radars (ZCR). Tas 

raida zemē elektromagnētiskos viļņus un uztver no pazemes objektiem atstaroto šo viļņu daļu. Antena un 

detektors atrodas uz zemes vienā punktā, tiešā kontaktā ar zemi. 

Plakans, lineāri polarizēts elektromagnētiskais vilnis, kam piemīt leņķiskā frekvence un kurš izplatās z ass 

virzienā, var tik aprakstīts ar sekojošu elektriskā lauka intensitātes vienādojumu: 

,                                             (1) 

kur Eo ir konstante,   ir viļņa pavājināšanās koeficients un  ir viļņu skaitlis, kurus attiecīgi izsaka sekojoši: 

,     (2) 

kur , , un  attiecīgi ir apzīmētas magnētiskā caurlaidība, elektriskā caurlaidība un elektrovadītspēja. 

Atstarotā viļņa intensitāti var detektēt tikai tik ilgi, kamēr uz objektu krītošā signāla intensitāte nav mazāka par 

1/e ( apmēram 37%) no sākotnēji staroto viļņu intensitātes. Parasti zemi caurskatošos radaros izmanto viļņus ar 

frekvenci diapazonā no 10 MHz līdz 1000 MHz. Tas palīdz piemeklēt labāko radara izšķirtspēju. 

ZCR darbības kvalitāte ir tieši atkarīga no tā izšķirtspējas. Ierīces izšķirtspēju nosaka pēc tā, kāds ir minimālais 

attālums starp diviem objektiem, kas atrodas tuvu kopā un kurus ir iespējams izšķirt ar šo radaru. Praktiski, 

radaram darbojoties, tas nozīmē, ka elektromagnētiskajiem viļņiem, kas atstarojas no šiem tuvu esošajiem 

objektiem un nonāk detektorā, ir jābūt nobīdītiem fāzē ne mazāk kā par 180 grādiem. 

Jautājumi 

(Ir dots, ka o =  and o = ) 

1. Pieņemsim, ka zeme nav magnētisks materiāls (=0) un spēkā ir nosacījums, ka . Atrodi izteiksmi 

viļņu izplatīšanās ātruma v aprēķināšanai, izsakot to ar lielumiem un . Lai atrisinātu šo uzdevumu, balsties uz 

izteiksmēm (1) un (2) [1.0 punkts] 

2. Nosaki, kādā dziļumā zem zemes objektu var detektēt. Pieņem, ka zemes vadītspēja ir 1 mS/m un elektriskā 

caurlaidība ir 90. Tāpat ir spēkā nosacījums  , (S = ohm-1 ; izmanto  = 0).  [2.0 punkti] 
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3. Iedomājies divus paralēlus vadošus stieņus, kas atrodas zem zemes un ir novietoti paralēli zemes virskārtai. To 

attālums līdz zemes virskārtai ir 4 metri. Zemes elektrovadītspēja ir 1.0 mS/m un tās dielektriskā caurlaidība ir 

90. Pieņem, ka ZCR atrodas tieši virs viena no vadošajiem stieņiem un tā starotāju var uzskatīt par punktveida 

avotu. Iekārtas starotājs un uztverošā antena atrodas vienā punktā. Nosaki, kādai ir jābūt minimālajai radara 

darbības frekvencei, lai tā izšķiršanas spēja horizontālā virzienā būtu 50 cm. Nosacījums  ir spēkā arī 

šajā uzdevumā.  [3.5 punkti] 

4. Nosaki, kādā dziļumā dzem zemes atrodas stienis! Zemi raksturojošie fizikālie parametri ir tādi paši kā 

iepriekšējā jautājumā. Pieņem, ka mērījumi tiek izdarīti gar virzienu, kas ir perpendikulārs stienim. Mērījumu 

rezultāti ir attēloti zemāk esošajā zīmējumā. 

 

Grafiks parāda signāla izplatīšanās laika t atkarību no uztvērēja pozīcijas x, tmin  = 100 ns. 

  

Uzraksti t kā funkciju no x un atrodi d. 

Nosacījums  ir spēkā arī šajā uzdevumā.  

[3.5 punkti] 

II. Elektriskā signāla uztveršana  

Daži jūras dzīvnieki ir spējīgi noteikt citu dzīvnieku klātbūtni, ja tie atrodas noteiktā attālumā, uztverot (detektējot) 

šo dzīvnieku radīto elektrisko strāvu. Strāvu dzīvnieki rada elpojot vai arī citās kustībās, kas ir saistītas ar muskuļu 

darbību. Daži jūras plēsoņas izmanto šos elektriskos signālus, lai atrastu savus upurus, pat ja tie ir paslēpušies 

smiltīs. 

Fizikālo mehānismu, kā upura muskuļi rada elektrisko strāvu, var izskaidrot sekojošā veidā, skat. attēlu II-1. Strāva, 

kas tiek ģenerēta upura ķermenī, plūst starp divām, attiecīgi pozitīvi un negatīvi lādētām sfērām, kas atrodas 

upura ķermenī. Attālums starp abu sfēru centriem ir ls. Katras sfēras rādiuss ir rs. Tas ir daudz mazāks par attālumu 
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starp sfēru centriem ls . Jūras ūdens īpatnējā pretestība ir . Pieņem, ka upura ķermeņa īpatnējā pretestība sakrīt 

ar jūras ūdens īpatnējo pretestību (tas nozīmē, ka robežu starp upura ķermeni un jūras ūdeni var neievērot). 

 

II-1 zīmējums. Modelis, kas parāda, kā plēsoņa uztver elektrisko signālu, kas nāk no upura. 

Lai aprakstītu to, kā elektrisko signālu, kas nāk no upura, uztver plēsoņa, detektors atkal tiek modelēts ar divām 

vadošām sfērām, kas atrodas plēsoņas ķermenī. Arī šoreiz robežu starp jūras ūdeni un plēsoņas ķermeni var 

neievērot. Pieņemsim, ka abi lodīšu pāri – viens upura ķermenī un otrs plēsoņas ķermenī - ir novietoti paralēli. 

Lodītes plēsoņas ķermenī atrodas attālumā ld viena no otras. To rādiuss ir rd, kas atkal ir daudz mazāks par 

attālumu ld. Pieņemsim, ka detektors (plēsoņa) atrodas attālumā y virs avota (upura). Elektriskais lauks ir paralēls 

līnijai, kas savieno abas lodītes, skat. zīmējumu II – 1. Abi lielumi - gan ls, gan arī ld ir daudz mazāki par y. Tiek 

pieņemts, ka elektriskais lauks gar līniju, kas savieno abas sfēras, ir konstants. Tādēļ var pieņemt, ka detektors 

izveido noslēgtu ķēdi, kas ietver sevī upuri, apkārt esošo jūras ūdeni un plēsoņu, kā parādīts zīmējumā II – 2. 

 

II-2 zīmējums. Ekvivalentā noslēgtas ķēdes shēma, kas ietver plēsoņu, upuri un apkārt esošo ūdeni. 

Zīmējumā ar V  ir apzīmēta avota EDS, ko rada upura radītais elektriskais lauks.  Rm  ir iekšējā pretestība, kas 

veidojas no jūras ūdens klātbūtnes. Lielumi  Vd  un  Rd  ir, attiecīgi potenciālu starpība starp detektējošajām sfērām 

un detektējošā elementa pretestība plēsoņas ķermenī. 

Jautājumi 

1. Nosaki strāvas blīvuma (strāvas stiprums uz laukuma vienību) vektoru , kuru rada punktveida strāvas 

avots Is attālumā r no šā punkta neierobežotā vidē. [1.5 punkti] 
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2. Balstoties uz Oma likumu diferenciālā formā , nosaki elektriskā lauka intensitāti  vidū starp abām 

detektējošajām sfērām plēsoņas ķermenī (punktā P), kas atbilst noteiktam strāvas stiprumam Is , kas plūst starp 

sfērām upura ķermenī. [2 punkti] 

3. Nosaki tai pašai strāvai Is potenciālu starpību starp sfērām (Vs) upura ķermenī [1.5 punkti]. Nosaki pretestību 

starp divām avota sfērām (Rs) [0.5 punkti] un jaudu ko rada avots (Ps) [0.5 punkti]. 

4. Nosaki vides pretestību (Rm). [0.5 punkti], potenciālu starpību starp detektora sfērām (Vd), skat. attēlu II – 

2  [0.5 punkti] un tāpat atrodi jaudu, kas tiek nodota no avota uz detektoru (Pd) [0.5 punkti] 

5. Nosaki optimālo Rd vērtību, kas atbilst maksimālai jaudai, kas nonāk uz detektora, [1.5 punkti] un nosaki arī šo 

maksimālo jaudu [0.5 punkti]. 

3.uzdevums 

III. Smagi ratiņi, kas kustas pa slīpo plakni 
  

  

 
III-1 zīmējums. Vienkāršots modelis tam, kā smagi ratiņi kustas pa slīpo plakni. 

  

Zīmējumā III – 1 ir parādīts vienkāršots modelis tam, kā smagi ratiņi (ceļa rullis), kura riteņus veido viens 

priekšējais un viens aizmugures cilindrs, kustas pa slīpo plakni. Plaknes slīpuma leņķis ir θ. Katra no cilindriskās 

formas riteņu pilnā masa ir M (m2 = m3 = M) un tas sastāv no cilindriskas formas aploces, kuras ārējais rādiuss ir Ro, 

bet iekšējais rādiuss ir Ri = 0.8 Ro un astoņiem spieķiem, kuru kopējā masa ir 0.2M. Riteņu piekares, kas tos 

savieno ar ratiņiem, masa ir neievērojami maza. Cilindrisko riteņu modeļzīmējums ir parādīts attēlā III – 2. 
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 III-2 attēls.  Cilindriskas formas riteņu vienkāršots attēls. 

  

Ratiņi kustas lejup pa slīpo plakni gravitācijas un berzes spēku ietekmē. Statiskās (miera stāvokļa) un dinamiskās 

(slīdes) berzes koeficienti starp cilindru un slīpo plakni attiecīgi ir vienādi ar s un k. Riteņu rites berzes 

koeficientu var neievērot. Ratiņu platformas masa ir 5 M. Platformas garums ir L, biezums t. Attālums starp 

cilindru asīm ir 2 l. Attālums no platformas līdz cilindra asij ir h. Platformas masas centrs atrodas vidū starp abiem 

cilindriskajiem riteņiem. 

  

Jautājumi 
  

1. Atrodi cilindrisko riteņu (cilindrs un spieķi) inerces momentu.  [1.5 punkti] 

  

2. Uzzīmē visus spēkus, kas darbojas uz smagajiem ratiņiem kopumā, uz priekšējo cilindru atsevišķi un uz 

aizmugures cilindru atsevišķi. Uzraksti kustības vienādojumu ratiņiem kopumā un katram no cilindriem 

atsevišķi.  [2.5 punkti]. 

  

3. Ratiņi gravitācijas spēku ietekmē sāk kustēties no miera stāvokļa. Apraksti ar vienādojumu palīdzību ratiņu 

visus iespējamos kustības tipus – slīd, ripo un viens ritenis slīd, bet otrs ripo – un nosaki ratiņu 

paātrinājumu katram gadījumam, izsakot to caur dotajiem fizikālajiem lielumiem.     [4.0 punkti]. 

  

4. Pieņem, ka pēc tam, kad ratiņi ir veikuši attālumu d, ripojot bez slīdēšanas un sākot kustību no miera 

stāvokļa, ratiņi nonāk plaknes posmā, kurā visi berzes koeficienti lēcienveidīgi samazinās, iegūstot mazas 

vērtības s’ un k’. Berzes koeficienti šajā kustības posmā ir tādi, ka abi cilindri sāk slīdēt. Izrēķini katra no 

cilindriem lineāro un leņķisko ātrumu pēc tam, kad ratiņi ir veikuši kopējo attālumu s. Šajā jautājumā 

pieņem, ka ratiņu izmēri ir daudz mazāki par attālumiem d un s.         [2.0 punkti]. 

 

 

 


