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Porcja zadań na wakacje
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Zadanka z delty

Poruszające się bez tarcia po lodowisku dziewczę w pewnej
chwili  chwyta  koniec  cienkiej  liny  nawiniętej  na  słup
o przekroju  kołowym,  przy  czym  lina  jest  naprężona
i prostopadła  do  prędkości  v0 dziewczęcia  w momencie
złapania. Po skończonym czasie dziewczę, przez cały czas
kurczowo trzymające się liny, zderza się ze słupem. Jaka jest
prędkość dziewczęcia w chwili zderzenia? 

W pionowo ustawionym cylindrze z tłokiem znajduje się jednoatomowy gaz doskonały. Odległość
tłoka od dna cylindra wynosi l Po obciążeniu tłoka ciężarkiem o masie m i ustaleniu się równowagi
temperatura  bezwzględna  gazu  wzrosła  dwukrotnie.  Cylinder  i  tłok  wykonane  są  z  izolatora
cieplnego.  Obliczyć  przyrost  energii  wewnętrznej  gazu.  Pominąć  tarcie  między  cylindrem  a
tłokiem.

Cienka soczewka rozpraszająca o ogniskowej
f  i  zwierciadło  sferyczne  wklęsłe  mają
wspólną  oś  optyczną.  Środek  zwierciadła
znajduje  się  w  jednym  z  ognisk  soczewki.
Układ  daje  rzeczywisty  obraz  przedmiotu  S
umieszczonego  w  dowolnej  odległości  na
prawo  od  soczewki.  Znaleźć  ogniskową
zwierciadła.

Wąska  wiązka  światła  po  przejściu  przez
półkulę ze szkła o współczynniku załamania n
skupia  się  w  odległości  x  od  powierzchni
wypukłej. W jakiej odległości od powierzchni
płaskiej  skupią  się  promienie,  jeżeli  wiązkę
światła  przepuścimy  przez  półkulę  z drugiej
strony? 

Z cienkiej soczewki o ogniskowej f = 50 cm usunięto część środkową o
szerokości a = 0,6 mm. Obie połówki soczewki stykają się. Średnica
soczewki wynosi  D = 6 cm.  W odległości  f  od soczewki,  na jej  osi
optycznej, ustawiono punktowe źródło światła monochromatycznego o
długości fali λ = 6*10-5 m. Z drugiej strony soczewki umieszczony jest
ekran. Jakie musi być położenie ekranu, aby można było obserwować na
nim prążki interferencyjne? Zakładając, że warunek ten jest spełniony,
znaleźć odległość między sąsiednimi jasnymi prążkami.


