
 

 
Lapa 1 no 2 

T-1 Q 

 Daļiņas no Saules (Kopā punkti: 10) 

 

Gan fotoni no Saules virsmas, gan neitrīno no tās kodola var mums pastāstīt par saules temperatūru un arī 

apstiprināt, ka Saule spīd kodolreakciju dēļ. 

Risinot šo uzdevumu, izmantojiet sekojošās vērtības: Saules masa              kg, Saules rādiuss 

            m, starjauda (pilna enerģija, ko izstaro laika vienībā)                un attālums 

no Saules līdz Zemei              m. 

Ievērojiet: 

   ∫       (
 

 
 

 

  )      constant 

    ∫        (
  

 
 

  

  
 

 

  )      constant 

     ∫        (
  

 
 

   

  
 

  

  
 

 

  )      constant 

 

A Starojums no Saules  

A1 Pieņemot, ka Saule izstaro kā ideāls absolūti melns ķermenis, aprēķiniet tās virsmas temperatūru  s. 0.3 

 

Saules starojuma spektru var labā tuvinājumā aprakstīt ar Vīna sadalījuma likumu. Saskaņā ar šo likumu 

Saules enerģijas daudzums     , kas uz Zemes sasniedz jebkuru starojumam perpendikulāru virsmu laika 

vienībā uz vienu frekvenču intervāla vienību, ir vienāds ar 
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kur   ir frekvence un   ir virsmas laukums. 

Tagad apskatīsim saules baterijas elementu, kas sastāv no plāna pusvadītāja materiāla diska ar laukumu  , 

novietotu perpendikulāri Saules staru krišanas virzienam. 

 

A2 
Izmantojot Vīna sadalījuma likumu, izsakiet uz saules elementa virsmu krītošā starojuma kopējo jaudu  in, 

izmanojot lielumus  ,   ,   ,  s un fundamentālās konstantes  ,  ,   . 
0.3 

A3 
Izsakiet fotonu skaitu      , kas krīt uz saules elementa virsmu laika vienībā uz vienu frekvenču intervāla 

vienību, izmantojot lielumus  ,   ,   ,  s,   un fundamentālās konstantes  ,  ,   . 
0.2 

 

Saules šūnas pusvadītāju materiālu raksturo aizliegtās enerģētiskās zonas platums  g. Izmantosim sekojošu 

modeli. Katrs fotons ar enerģiju    g ierosina vienu elektronu virs aizliegtās zonas. Šis elektrons dod 

ieguldījumu  g lietderīgi izmantojamā saules elementa enerģijā, bet atlikusī elektrona enerģija izklīst 

siltumā (atlikums netiek pārvērsts lietderīgā enerģijā). 

 

A4 
Apzīmēsim  g    g    s,  kur  g    g. Izsakiet lietderīgo saules elementa jaudu  out ar lielumiem  g,  , 

  ,   ,  s un fundamentālajām konstantēm  ,  ,   . 
1.0 

A5 Izsakiet saules elementa lietderības koeficientu   ar lielumu  g. 0.2 

A6 
Kvalitatīvi uzskicējiet grafiku   atkarībai no  g. Vērtībām pie  g    un  g    ir jābūt skaidri parādītām. 

Kāds ir līknes       slīpuma koeficients pie  g    un   g   ? 
1.0 

A7 
Apzīmēsim  gvērtību, pie kuras funkcija   ir maksimāla, ar   . Iegūstiet kubisku vienādojumu, no kura var 

aprēķināt   . Novērtējiet    skaitlisko vērtību ar precizitāti      . No iegūtās vērtības aprēķiniet      . 
1.0 

A8 
Aprēķiniet silīcija saules elementa lietderības koeficientu  Si, izmantojot tīra silicija aizliegtās zonas 

platumu  g       eV. 
0.2 

 

 



 

 
Lapa 2 no 2 

T-1 Q 

Deviņpadsmitajā gadsimtā Kelvins un Helmholcs (KH) piedāvāja sekojošu Saules spīdēšanas skaidrojumu. 

Viņi pieņēma, ka Saule nepārtraukti saraujas, sākot ar ļoti lielu matērijas mākoni ar kopējo masu    un 

neievērojami mazu blīvumu. Saskaņā ar KH hipotēzi, enerģiju Saules spīdēšanai nodrošina pakāpeniskā 

saraušanā atbrīvotā gravitācijas potenciālā enerģija. 

A9 
Pieņemsm, ka Saules iekšpusē vielas sadalījums ir homogēns. Noteikt šī brīža Saules gravitācijas potenciālo 

enerģiju  , izsakot to ar lielumiem G,    un   . 
0.3 

A10 
Novērtējiet maksimāli iespējamo laiku periodu  KH (izsakot gados), cik ilgi Saule varētu spīdēt atbilstoši 

KH hipotēzei. Pieņemiet, ka Saules starjauda ir nemainīga visā šī perioda gaitā. 
0.5 

 
Augstāk aprēķinātais  KH neatbilst Saules sistēmas vecumam, kuru novērtē no meteorītu pētījumiem. Tas 

apliecina, ka Saules enerģijas avots nevar būt tikai ar gravitāciju saistīts.   
 

B Saules neitrīno 

1938.gadā Hanss Bēte norādīja, ka ūdeņraža kodolsintēze par hēliju Saules kodolā ir Saules enerģijas avots. 

Šī procesa kopējā kodolreakcija ir 

                 
   

Elektronu neitrīno,   , kas rodas  šai reakcijā, var uzskatīt par daļiņām bez miera masas. Neitrīno uzreiz 

pamet Sauli, un to detektēšana uz Zemes apliecina faktu, ka Saules iekšienē notiek kodolreakcijas. 

Enerģijas daudzumu, ko aiznes neitrīno, šajā uzdevumā var neievērot. 

 

B1 

Aprēķiniet plūsmas blīvumu    neitrīno skaitam, kas ierodas uz Zemes, izsakot rezultātu m  s   

mērvienībās. Enerģijas daudzums, kas izdalās vienā augstāk norādītajā reakcijā, ir               . 
Pieņemiet, ka Saules izstarotā enerģija rodas tikai šādās reakcijās.  

0.6 

 

Ceļā no Saules kodola līdz Zemei, daļa no elektronu neitrīno    pārvēršas cita veida neitrīno   . Šo citādu 

neitrīno    detektēšanas efektivitāte ir 1/6 daļa no    detektēšanas efektivitātes. Ja nenotiktu neitrīno 

pārvēršanās, tad viena gada laikā mēs detektētu vidēji    neitrīno. Tomēr neitrīno pārvēršanās dēļ gada 

laikā reāli detektē vidēji    neitrīno (skaitot abus veidus kopā,    un   ). 

 

B2 Izmantojot lielumus    un   , aprēķiniet     neitrīno daļu  , kas pārvēršas par   . 0.4 

 

Neitrīno detektēšanai būvē lielus detektorus, un piepilda tos ar ūdeni. Lai arī neitrīno mijiedarbība ar vielu ir 

ļoti reta, laiku pa laikam neitrīno izsit kādu elektronu no ūdens molekulām detektora tilpumā. Šie ar lielu 

enerģiju apveltītie elektroni kustas cauri ūdenim lielā ātrumā, šai procesā izstarojot elektromagnētisko 

starojumu. Tik ilgi, kamēr izsistā elektrona ātrums ir lielāks par gaismas ātrumu ūdenī (gaismas laušanas 

koeficients  ), šis starojums, saukts par Čerenkova starojumu, tiek izstarots konusa veidā. 

 

B3 

Pieņemsim, ka neitrīno izsistais elektrons katrā laika vienībā zaudē vienu un to pašu enerģijas daudzumu  , 

kamēr ceļo cauri ūdenim. Kopējais laika intervāla garums, kurā šis elektrons izstaro Čerenkova starojumu, 

ir   . Nosakiet enerģiju  imparted, ko neitrīno ir piešķīris elektronam, izsakot to ar lielumiem  ,   , n,  e un 

 . (Pieņemiet, ka pirms sadursmes ar neitrīno elektrons atradās miera stāvoklī.) 

2.0 

 

H sintēze par He Saules iekšpusē norisinās vairākos soļos. Be
 

 kodols (miera masa           

        ) rodas vienā no šiem starpsoļiem. Ja Be
 

 absorbē vienu elektronu, tas pārvēršas par Li 
 

kodolu 

(miera masa ir     <    ) un izstaro vienu  e. Atbilstošā kodolreakcija ir  

               
   

 

 

Ja nekustīgs Be kodols absorbē nekustīgu elektronu, izstarotā neitrīno enerģija ir               J. 
Saules iekšienes temperatūra  c izsauc Be kodolu gadījuma rakstura siltumkustību, kuras rezultātā Be 

kodoli darbojas kā kustīgi neitrīno avoti. Šīs kustības dēļ izstaroto neitrīno enerģija kļūst nejauša ar vidējo 

kvadrātisko novirzi       (root mean square, rms). 

 

B4 

Zinot, ka      =          J , aprēķiniet Be kodolu ātrumu vidējo kvadrātisko vērtību     un no tās 

novērtējiet temperatūru   . (Padoms:       ir atkarīga no ātruma projekcijas uz novērotāja skata līniju 

vidējās kvadrātiskās vērtības). 

2.0 

 


