
Друштво на физичарите на Република Македониjа 2-2021

Задачи за подготовка за натпревари и олимпиjади

1. Точкесто тело со маса m е во состоjба на мирување и се наоѓа на растоjание h над центарот
на хомоген прстен во мирување со маса M и радиус r, долж неговата оска. Да се определи
брзината на телото m кога ќе го достигне центарот на прстенот. Сметаjте дека на системот не
деjствуваат никакви надворешни сили.

2. Тенка хомогена прачка со должина L и масаm лежи на y–оската. Средината на прачката лежи
во координатниот почеток. Точкест обjект А со маса m се движи со брзина u во позитивна
насока на x–оската на растоjание h од неjзиниот центар, така што −L/2 ≤ h < L/2, како што
е прикажано на левиот дел од сликата. Судирот е апсолутно нееластичен.

а) Пронаjдете jа вкупната кинетичка енергиjа веднаш по судирот помеѓу предметот А и прачката.

б) Пронаjдете jа брзината v на точката C на горниот краj на прачката како функциjа од h, т.е.,
v(h).

в) Пронаjдете jа H така што v(H) = 0.

г) Да претпоставиме дека друг точкест обjект B со маса m се наоѓа многу близу до точката C,
од левата страна, како што е прикажано на десниот дел од сликата. Да претпоставиме дека
точкестиот обjект А jа погодува прачката на долниот краj. Пронаjдете jа брзината на обjектот
B веднаш откако прачката ќе се судри еластично со него.

3. Тенка плоча со површина S е поставена во внатрешноста на сад исполнет со моноатомски гас
под притисок P0 и температура T0. Да се процени силата со коjашто гасот деjствува на плочата,
доколку температурата на двете површини на плочата се T1 и T2, соодветно. Сметаjте дека T1
и T2 се блиски до температурата T0.

4. Разгледаjте систем од бесконечен броj отпорници, како на сликата. Влезната струjа I0 е
означена на сликата.
а) Наjдете го еквивалентниот отпор на системот.

б) Пронаjдете jа рекурзивната релациjа што jа задоволуваат струите низ хоризонталните отпорници
r. Ќе добиете релациjа за In во зависност од (можно е и од неколку) Ii, i < n, n > 0.
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в) Решете го проблемот за R = r, со што ќе добиете експлицитна зависност на струите In и I ′n
од n.

г) Доколку прикажаниот систем на сликата се прекине во N -тиот jазол (така што IN+1 = 0),
на што ќе биде еднаков односот In

IN
за n ≤ N?

5. Долги паралелни метални шини со незначителен отпор, се поставени хоризонтално на растоjание
w една од друга. Метална прачка со маса M и отпор R е поставена нормално на шините (како
што е прикажано на сликата). Хомогено магнетно поле B деjствува нормално на рамнината
на листот (насочено кон листот). Едниот краj на шината е поврзан со прекинувач (K) и
кондензатор со капацитет C наполнет на напон V0. Во моментот на време t = 0, прекинувачот
е затворен. Занемарете го триењето и самоиндуктивноста на прачката. Колкава е конечната
брзина на нормално поставената прачка на шините?

6. Новооткриена честичка (S) со масаM , кога е во состоjба на мирување, живее точно τ = 3×10−8

секунди пред да се распадне во две идентични честички (P), секоjа со маса αM .

а) Во референтен систем во коj S честичката мирува, да се определи:

- кинетичката енергиjа,

- импулсот и

- брзината

на секоjа P честичка како функциjа од M , α и брзината на светлината c.

б) Во референтен систем во коj S честичката поминува 9 метри помеѓу создавањето и распаѓањето,
да се определи:

- брзината и

- кинетичката енергиjа

на S честичката. Резултатите да се запишат преку M и брзината на светлината c.
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