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35.Starptautiskā fizikas olimpiāde 

2004.gads. Pohanga, Koreja. 

 Teorētiskais uzdevums Nr.1 

„Ping-Pong” pretestība 

  

Kondensators sastāv no divām riņķveida paralēlām plāksnēm. Katras plāksnes rādiuss ir  R un attālums starp tām 

ir d, pie kam d << R, kā parādīts attēlā 1.1(a). Augšējā plāksne ir pievienota pie sprieguma avota ar konstantu 

spriegumu V, bet apakšējā plāksne ir iezemēta. Tad plāns un neliels disks, kura masa ir m, rādiuss r (r << R, d) un 

biezums t ( << r), tiek novietots apakšējās plāksnes vidū, kā parādīts attēlā 1.1(b). 

Pieņemsim, ka starp plāksnēm ir vakuums, kura dielektriskā caurlaidība ir o; plāksnes un disks ir izgatavoti no 

ideāla vadītāja; visus elektrostatiskos malu efektus var neievērot. Visus ar ķēdes induktivitāti saistītos efektus un 

relatīvistiskos efektus arī var neņemt vērā. Tāpat ievietotā diska inducētos lādiņus var neievērot. 

  

 

Attēls 1.1. (a) Pie konstantā sprieguma avota pievienotā paralēlo plākšņu kondensatora 

shematisks attēls un (b) paralēlo plākšņu sānskats, kurā attēlots kondensatorā ievietotais mazais 

disks (sīkāk skatīt tekstā). 

  

(a) [1.2 punkti] Aprēķināt elektrostatisko spēku Fp kas darbojas starp plāksnēm, kuras novietotas attālumā d viena 

no otras, kamēr starp tām nav ievietots mazais disks (skatīt attēlu 1.1(a). 

  

(b) [0.8 punkti] Kad mazais diskas tiek novietots uz apakšējās plāksnes, tā lādiņu q (skat. attēlu 1.1(b)), ar 

konstanto spriegumu V saista sakarība q = V. Izteikt , izmantojot lielumus r, d un o. 

  

(c) [0.5 punkti] Paralēlās plāksnes novietotas perpendikulāri homogēnam gravitācijas laukam ar brīvās krišanas 

paātrinājumu g. Lai mazo disku no miera stāvokļa uz apakšējās plāksnes paceltu augšup, jāpalielina 
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kondensatoram pieliktais spriegums, kamēr tiek pārsniegta sliekšņa vērtība Vth. Izteikt Vth, izmantojot 

lielumus m, g, d un . 

  

(d) [2.3 punkti] Kad V > Vth, disks starp plāksnēm kustas augšup un lejup (pieņemt, ka disks pārvietojas tikai 

vertikālā virzienā bez šūpošanās). Sadursmes starp disku un plāksnēm ir neelastīgas ar neelastības parametru = 

(vafter / vbefore), kur vbefore un vafter ir diska ātrumi attiecīgi tieši pirms un pēc sadursmes ar plāksni. Plāksnes ir 

nostiprinātas nekustīgi. Iestājoties diska svārstību stacionāram režīmam, disks uzreiz pēc katras sadursmes ar 

apakšējo plāksni iegūst vienu un to pašu sākuma ātrumu vs, kuru ar spriegumu V saista sakarība: 

  

                                                          (1.1) 

  

Noteikt koeficientus  un , izmantojot lielumus m, g, , d un . Pieņemt, ka visa diska virsma pieskaras plāksnei 

vienmērīgi un vienlaicīgi, tā ka visa lādiņa izmaiņa katras sadursmes laikā notiek momentāni. 

  

(e) [2.2 punkti] Sasniedzot svārstību stacionāro režīmu speciālgadījumā, kad qV >> mgd, laikā vidējoto 

strāvu I caur kondensatora plāksnēm var aprakstīt ar sakarību I = V2. Izteikt koeficientu , izmantojot 

lielumus m,, d un . 

  

(f) [3 punkti] Kad plāksnēm pieliktais spriegums V bezgalīgi lēni tiek samazināts, pastāv kritiskā sprieguma 

vērtība Vc. Ja spriegums ir mazāks par šo vērtību, tad lādiņš pārstāj plūst. Izteikt Vc un atbilstošo strāvu Ic, 

izmantojot lielumus m, g, , d un .  Lai salīdzinātu spriegumu Vc ar sliekšņa spriegumu Vth, kurš pieminēts (c) 

daļā, uzzīmēt aptuvenu grafiku I atkarībai no V, kad V tiek palielināts un samazināts intervālā no V = 0 līdz 3Vth. 

Teorētiskais uzdevums Nr.2 

  

Balons, kurš ceļas augšup 

  

Gumijas balons, kurš ir piepildīts ar hēliju, ceļas augšup debesīs, kur spiediens un temperatūra samazinās, 

augstumam palielinoties. Turpmākajos uzdevumos pieņemt, ka balona forma saglabājas sfēriska, par spīti 

piestiprinātajai kravai. Kravas tilpumu var neievērot. Tāpat var pieņemt, ka hēlija temperatūra balona iekšienē 

vienmēr ir tādi pati kā apkārtējam gaisam. Visas gāzes apskatīt kā ideālas gāzes. Universālās gāzu konstantes 

vērtība ir R = 8.31 J/molK, hēlija un gaisa molmasa ir attiecīgi MH = 4.0010-3 kg/mol un MA = 28.910-3 kg/mol. 

Brīvās krišanas paātrinājums g = 9.8 m/s2.  

  

[A daļa] 
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(a) [1.5 punkti] Pieņemsim, ka apkārtējā gaisa spiediens ir P un temperatūra T. Balona apvalka virsmas spriegumu 

dēļ spiediens balonā ir lielāks nekā ārpusē. Balonā ir n moli hēlija, spiediens balona iekšienē ir P + P. Izteikt uz 

balonu darbojošos cēlējspēku FB kā funkciju no P un P. 

  

(b) [2 punkti] Kādā vasaras dienā Korejā gaisa temperatūra T atkarībā no augstuma z virs jūras līmeņa izsakāma ar 

sakarību T(z) = To(1 – z/zo). Sakarība ir pareiza augstumu intervālam 0 < z < 15 km, kur zo = 49 km unTo = 303 K. 

Gaisa spiediens un blīvums jūras līmenī ir attiecīgi Po = 1 atm = 1.01105 Pa un o = 1.16 kg/m3. Šajā augstumu 

intervālā spiediena maiņu var izteikt ar sakarību: 

  

                                                  (2.1) 

  

Izteikt lielumu  atkarībā no lielumiem zo, o, Po un g un noteikt tā skaitlisko vērtību ar precizitāti līdz diviem 

zīmīgajiem cipariem. Pieņemt brīvās krišanas paātrinājuma vērtību kā konstanti, kas nav atkarīga no augstuma. 

  

[B daļa] 

  

Kad sfēriskas formas gumijas balons, kura rādiuss neizstieptā stāvoklī ir ro, tiek piepūsts līdz rādiusam r ( > ro ), 

balona virsmai tās izstiepuma dēļ piemīt papildus elastiskā enerģija. Vienkāršākajā tuvinājumā elastiskās enerģijas 

palielināšanos pie nemainīgas temperatūras T var aprakstīt šādi: 

  

                                            (2.2) 

  

kur  = r / ro   ( ≥ 1 ) ir izmēra palielināšanās attiecība un  ir konstante, izteikta mērvienībās mol/m2. 

  

(c) [2 punkti] Izteikt P atkarībā no parametriem, kuri doti izteiksmē (2.2) un attēlot grafiski P kā funkciju 

no  = r / ro . 

  

(d) [1.5 punkti] Konstanti  var noteikt, zinot gāzes daudzumu, kas nepieciešams balona piepūšanai. Pie To = 303 K 

un Po = 1.0 atm = 1.01105 Pa neizstieptā balonā ( = 1) ir no = 12.5 moli hēlija. Lai balonu piepūstu līdz 

izmēram  = 1.5 pie tās pašas temperatūras To un spiediena Po, nepieciešami n = 3.6no = 45 moli gāzes. Izteikt 

balona parametru a, definētu kā a =  / o, ar precizitāti līdz diviem zīmīgiem cipariem, kur 



IPhO 35 Teorija 4 

 

  

  

[C daļa] 

  

Balons ir sagatavots jūras līmenī tā, kā aprakstīts daļā (d): piepūsts līdz izmēram  = 1.5 ar n = 3.6no = 45 moliem 

hēlija pie To = 303 K un Po = 1 atm = 1.01105 Pa. Kopējā masa, ieskaitot gāzi, balona apvalku un kravu, ir MT = 1.12 

kg. Tagad ļausim balonam no jūras līmeņa celties augšup. 

  

(e) [3 punkti] Pieņemsim, ka balons beidzot apstājas augstumā zf, kur cēlējspēku līdzsvaro kopējais smaguma 

spēks. Noteikt lieluma zf un izmēra palielināšanās attiecības f vērtības šajā augstumā ar precizitāti līdz diviem 

zīmīgajiem cipariem. Pieņemt, ka balona lidojumā vertikāli augšup nav sānu vēja (dreifa) un nenotiek gāzes 

noplūde no balona. 

Teorētiskais uzdevums Nr.3 

  

Skanējošais zondes mikroskops 

  

Skanējošais zondes mikroskops ir nanozinātnē izmantots moderns instruments. Zondes kustību mikroskopā var 

reģistrēt, izmantojot fotodetektoru, kurš uztver atstaroto lāzera staru (skatīt attēlu 3.1). Zondes vertikālo 

novirzi z kā funkciju no laika t var izteikt ar vienādojumu 

  

                                                     (3.1) 

  

kur m ir zondes masa, k = m0
2 ir atsperes elastības koeficients, b ir neliels rimšanas koeficients, pie kam 0 >> 

(b / m) > 0, bet F ir  pjezoelektriskās ierīces radīts ārējs spēks. 
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Attēls 3.1. Skanējošās zondes mikroskopa shematisks attēls. Labajā apakšējā stūrī vienkāršoti 

attēlota pjezoelektriskās ierīces sasaiste ar zondi. 

  

[ A daļa ] 

  

(a) [1.5 punkti] Kad F = Fosin t, lielumu z(t), kurš apmierina vienādojumu (3.1), var izteikt šādi: 

 

kur A > 0 un 0 . Noteikt amplitūdas A un tg atkarību no lielumiem Fo, m, , o un b. Noteikt amplitūdu A un 

fāzi  pie rezonanses frekvences  = o. 

  

(b) [1 punkts] Sinhrodetektors, kurš parādīts attēlā 3.1, sareizina ieejas signālu ar sinhrodetektora atbalsta 

signālu: VR = VR0sint un izejā dod tikai sareizinātā signāla pastāvīgo, no laika neatkarīgo komponenti. Pieņemt, ka 

ieejas signāls ir aprakstāms ar izteiksmi Vi = Vi0sin(it - i). Lielumi VR0, Vi0, i un i ir pozitīvas konstantes. Atrast 

nosacījumu frekvencei  ( > 0 ), pie kuras nepazūd izejas signāls. Kāds ir šī izejošā signāla pastāvīgās, no laika 

neatkarīgās komponentes lielums pie šīs frekvences? 

  

(c) [1.5 punkti] Izejot caur fāzes nobīdes iekārtu, sinhrodetektora atbalsta spriegums VR = VR0sint izmainās 

uz V'R = VR0sin(t + /2). V'R tiek padots uz pjezoelektrisko ierīci un svārsta zondi ar spēku F = c1V'R. Pēc tam 

fotodetektors pārveido zondes pārvietojumu z atbilstošā sprieguma vērtībā Vi = c2z. Lielumi c1 un c2 ir konstantes. 

Noteikt izejas signāla pastāvīgās komponentes vērtību pie  = 0. 
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(d) [2 punkti] Neliela zondes masas izmaiņa m izsauc rezonanses frekvences nobīdi par 0. Tā rezultātā 

sākotnējās rezonanses signāla ar frekvenci 0 fāze  nobīdās par . Noteikt masas izmaiņu m, kas atbilst fāzes 

izmaiņai par  = /1800. Fāzes mērījumos tā ir tipiska izšķiršanas spēja. Zondes fizikālie parametri ir šādi: m = 10-

12 kg, k = 1 N/m un (b/m) = 103 s-1. Izmantot tuvinājumus: 

 

un 

 

ja x << 1. 

  

[ B daļa ] 

  

Tagad aplūkosim situāciju, kad, skanējot paraugu, uz zondi bez ārējā stūrējošā spēka, kurš minēts A daļā, darbojas 

vēl arī citi spēki (skatīt attēlu 3.1). Šos papildus spēkus izraisa pats paraugs. 

  

(e) [1.5 punkti] Pieņemot, ka papildus spēks f(h) ir atkarīgs tikai no attāluma h starp zondi un parauga virsmu, var 

noteikt jauno līdzsvara stāvokli h0. Stāvokļa h = h0 tuvumā var rakstīt: 

 

kur c3 ir konstante. Šā spēka darbības rezultātā rezonanses frekvence izmainās. Izteikt jauno rezonanses 

frekvenci '0 atkarībā no lielumiem 0, m un c3. 

  

(f) [2.5 punkti] Skanējot parauga virsmu, zonde, kuras smailā gala lādiņš ir Q = 6e, elektrostatiski mijiedarbojas ar 

elektronu, kura lādiņš ir q = e un kurš ir fiksēts noteiktā attālumā zem parauga virsmas. Maksimālā rezonanses 

frekvences nobīde 0 (= '00) skanēšanas laikā ap šo fiksēto elektronu ir daudz mazāka par 0. Izteikt 

attālumu d0 no zondes līdz fiksētajam elektronam pie maksimālās rezonanses frekvences nobīdes atkarībā no 

lielumiem: m, q, Q, 0, 0 un Kulona spēka konstantes ke. Izteikt lielumu d0 nanometros ( 1 nm = 10-9 m ), 

kad 0 = 20 s-1. 

Zondes fizikālie parametri ir šādi: m = 10-12 kg, k = 1 N/m. Neievērot nekādus polarizācijas efektus nedz zondei, 

nedz parauga virsmai. Konstante ke = 1/4o = 9.0109 Nm2/C2 un elektrona lādiņš e =  1.610-19 C. 

 


