CZE˛ŚĆ II (termin wysyłania rozwiaza
˛ ń — 12 listopada 2007 r.)
ZADANIA TEORETYCZNE
Za każde z trzech zadań można otrzymać maksimum 20 punktów.
Zadanie T1
W pionowym jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B zawieszono na nieważkiej, nierozciagliwej
˛
nici o długości l punktowa˛ mas˛e m naładowana˛ ładunkiem q. Nast˛epnie mas˛e
wprawiono w ruch po okr˛egu w płaszczyźnie poziomej, odległej o h od punktu zawieszenia
nici. Niech f1 oznacza cz˛estotliwość obrotów, gdy ruch odbywa si˛e zgodnie ze wskazówkami
zegara (patrzac
˛ od góry), a f2 – cz˛estotliwość obrotów, gdy odbywa si˛e w przeciwnym kierunku,
lecz po tym samym torze.
Wyznacz fśr = (f1 + f2 ) /2 oraz ∆f = f1 − f2 jeśli B = 0, 06 T, przyspieszenie ziemskie g =
9, 81 m/s2 , m = 1 g, q = 10−8 C, h = 1 m, l = 1, 2 m.
Zadanie T2
Statek kosmiczny porusza si˛e z wyłaczonymi
˛
silnikami po eliptycznej orbicie wokół Ziemi.
Najmniejsza odległość statku od środka Ziemi wynosi r1 , a najwi˛eksza r2 . Kapitan statku
chce uwolnić si˛e z pola grawitacyjnego Ziemi (oddalić si˛e od niej na nieskończona˛ odległość)
właczaj
˛
ac
˛ na krótko silniki. W którym punkcie toru powinien to zrobić i w która˛ stron˛e powinny
być skierowane dysze silników, aby zużył przy tym jak najmniejsza˛ ilość paliwa?
Podaj ile powinien wynosić w szukanym optymalnym przypadku przyrost pr˛edkości statku spowodowany właczeniem
˛
silników. Podaj wynik liczbowy gdy r1 = 7000 km, r2 = 20000 km.
Dodatkowe dane potrzebne do rozwiazania
˛
zadania wyszukaj w tablicach.
Pomiń wpływ Słońca, Ksi˛eżyca i innych ciał niebieskich na ruch statku.
Uwaga: W rozpatrywanym przypadku suma energii potencjalnej i kinetycznej statku w ruchu
po elipsie jest taka sama jak w ruchu po okr˛egu o promieniu (r1 + r2 )/2.
Zadanie T3
Jednożyłowy, długi, prostoliniowy przewód elektryczny składa si˛e z miedzianego rdzenia o
promieniu r otoczonego warstwa˛ izolatora z polichlorku winylu o grubości d.
Wiedzac,
˛ że temperatura zewn˛etrznej warstwy izolatora jest równa tz , wyznacz temperatur˛e tw
zewn˛etrznej warstwy miedzianego rdzenia, gdy w przewodzie płynie prad
˛ o nat˛eżeniu I.
◦
Podaj wynik liczbowy gdy r = 1 mm, d = 2 mm, tz = 20 C, I = 30 A.
Niezb˛edne dane (opór właściwy miedzi, przewodnictwo cieplne izolatora) znajdź w tablicach.
Pomiń zależność oporu elektrycznego od temperatury.
Wskazówka:
Jest duża, choć formalna, analogia mi˛edzy stacjonarnym przepływem ciepła, a elektrostatyka.
˛
Strumień energii cieplnej JS przepływajacy
˛ przez dana˛ powierzchni˛e S odpowiada strumieniowi indukcji elektrycznej, a źródła ciepła – ładunkom elektrycznym. Gdy mamy dwie bliskie,
równoległe powierzchnie, odległe o d, przy czym na jednej temperatura wynosi T , a na drugiej
T + ∆T , to strumień energii cieplnej, płynacy
˛ prostopadle do tych powierzchni jest równy
JS = Sσ ∆T /d, gdzie σ jest współczynnikiem przewodnictwa cieplnego materiału pomi˛edzy
tymi powierzchniami. Jest to analogiczny zwiazek,
˛
jak zwiazek
˛
mi˛edzy strumieniem indukcji elektrycznej a potencjałem pola elektrycznego V : T odpowiada −V , a σ – przenikalności
elektrycznej ǫ.
W próżni nat˛eżenie pola elektrycznego w odległości r od cienkiego, prostoliniowego przewodu,
naładowanego ładunkiem λ na jednostk˛e długości jest równe E = 2kλ/r, a jego potencjał V =
2kλ ln (r/r0 ), gdzie: k = 1/(4πε0 ), ε0 – przenikalność elektryczna próżni, r0 – stała dowolna,
ln – logarytm naturalny.
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ZADANIA DOŚWIADCZALNE
Za każde zadanie można otrzymać maksimum 40 punktów.
Zadanie D1
Chemiluminescencja – świecenie kapsułki w˛edkarskiej
Masz do dyspozycji:
• kapsułk˛e świecac
˛ a,˛ wykorzystujac
˛ a˛ zjawisko chemiluminescencji, używana˛ przez w˛edkarzy do oświetlania spławików,
• diod˛e świecac
˛ a,˛

• bateri˛e 1,5 lub 4,5 V,
• foli˛e aluminiowa,
˛
• taśm˛e izolacyjna,˛

• cyfrowy miernik uniwersalny z woltomierzem napi˛ecia stałego,
• stoper,

• przewody, zaciski itp. elementy umożliwiajace
˛ zestawienie obwodu elektrycznego.
I(t)

1. Wyznacz przebieg funkcji I(0) , gdzie I(t) oznacza nat˛eżenie światła emitowanego przez
kapsułk˛e po czasie t od rozpocz˛ecia eksperymentu. Odpowiednie pomiary wykonaj w
czasie pierwszych 100 minut od momentu, w którym kapsułka zacznie emitować światło.
Sprzadź
˛ wykres uzyskanej zależności czasowej.
2. Sprawdź czy uzyskana˛ zależność czasowa˛ można opisać wzorem:
I(t)
= e−t/τ ,
I(0)
gdzie τ – stała zaniku.
Uwaga:
1. Jeśli do diody świecacej
˛ przyłożyć napi˛ecie w kierunku zaporowym, to nat˛eżenie płyna˛
cego przez diod˛e pradu
˛ b˛edzie proporcjonalne do nat˛e żenia padajacego
˛
na nia˛ światła.
2. Do doświadczenia wybierz diod˛e, która jest najbardziej czuła na światło emitowane przez
kapsułk˛e.
3. Kapsułki chemiluminescencyjne można kupić w sklepach z artykułami w˛edkarskimi (fotografia typowych kapsułek umieszczona jest na stronach internetowych Olimpiady Fizycznej).
4. Standardowe woltomierze cyfrowe maja˛ stały, niezale żny od zakresu opór wewn˛etrzny
rz˛edu 1 MΩ.
5. Zwróć uwag˛e, aby nie potrzasać
˛ kapsułka˛ po rozpocz˛eciu pomiarów zależności czasowej
nat˛eżenia emitowanego przez nia˛ światła.
Zadanie D2
Współczynnik załamania roztworu soli
Masz do dyspozycji:
• wskaźnik laserowy,
• wod˛e (może być z kranu),

2

• sól kuchenna,˛
• lusterko,

• statyw z uchwytem,
• plastelin˛e,
• misk˛e,

• linijk˛e, taśm˛e miernicza,˛

• ekran (może to być ściana),

• menzurk˛e lub inne naczynie umożliwiajace
˛ odmierzenie żadanej
˛
obj˛etości cieczy.
1. Wyznacz zależność współczynnika załamania n roztworu soli kuchennej w wodzie od
st˛eżenia molowego cm tego roztworu.
2. Znajdź najprostsza˛ formuł˛e matematyczna˛ wia˛żac
˛ a˛ uzyskana˛ doświadczalnie zależność
współczynnika załamania n roztworu wodnego soli z jego st˛eżeniem molowym cm .
Przyjmij, że st˛eżenie roztworu nasyconego NaCl w wodzie w temperaturze pokojowej wynosi
cm = 5, 4 mol/l.
Uwaga: Możesz wykorzystać dodatkowo gumowa˛ lub plastikowa˛ rurk˛e umożliwiajac
˛ a˛ przelewanie cieczy z naczynia do naczynia.
Zadanie D3
Spadajacy
˛ balonik
Masz do dyspozycji:
• balonik,

• urzadzenie
˛
umożliwiajace
˛ nagranie filmu o znanej liczbie klatek na sekund˛e (np. aparat
cyfrowy, kamer˛e internetowa˛ itp.),
• komputer z oprogramowaniem umo żliwiajacym
˛
ogladanie
˛
pojedynczych klatek nagranego filmu,
• linijk˛e, taśm˛e miernicza.˛

1. Zbadaj ruch balonika spadajacego
˛
z pr˛edkościa˛ poczatkow
˛
a˛ równa˛ zeru. Wyznacz przyspieszenie balonika w poczatkowej
˛
fazie jego ruchu. Pomiary wykonaj dla kilku różnych
stopni nadmuchania balonika (możesz też użyć kilku baloników o zbliżonych parametrach).
2. Porównaj uzyskane wartości przyspieszenia balonika z przyspieszeniem ziemskim. Wymień czynniki, które wpływaja˛ na wartość tego przyspieszenia i przedyskutuj ich znaczenie.
Do doświadczenia użyj balonika o kształcie możliwie zbliżonym do kulistego. Przed nadmuchaniem balonika wyznacz jego mas˛e przy użyciu wagi laboratoryjnej. Mas˛e balonika (baloników) oraz jego (ich) wymiary po nadmuchaniu podaj w rozwi azaniu
˛
zadania. Potrzebne do
dyskusji dane znajdź w tablicach.
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