LXII OLIMPIADA FIZYCZNA — ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA
Rozwiazania
˛
zadań I stopnia należy przesyłać do Okr˛egowych Komitetów Olimpiady Fizycznej w terminach: cz˛eść I — do 12 października b.r, cz˛eść II — do 16 listopada b.r.. O kwalifikacji do zawodów II stopnia b˛edzie decydować suma punktów uzyskanych za rozwiazania
˛
zadań cz˛eści I i II.
Szczegóły dotyczace
˛ regulaminu oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej http://www.kgof.edu.pl.
Krótka informacja na temat poprawnej redakcji rozwiaza
˛ ń zadań Olimpiady Fizycznej
Zadania powinny być rozwiazane
˛
jasno, przejrzyście i czytelnie. Każde zadanie powinno być
rozwiazane
˛
na oddzielnej kartce papieru. Poszczególne etapy rozumowania należy opisać,
a wszelkie zależności fizyczne, które nie sa˛ wprost podane w podr˛ecznikach szkolnych – udowodnić. Należy również objaśnić wszelkie oznaczenia wyst˛epujace
˛ w rozwiazaniach
˛
zadań. Rysunki moga˛ być wykonane odr˛ecznie – musza˛ być jednak przejrzyste i czytelne oraz dobrze
opisane w tekście.
Rozumowanie przedstawione w rozwiazaniach
˛
nie może zawierać luk logicznych. Każdy krok
rozumowania powinien być zwi˛eźle opisany, a przyj˛ete założenia - klarownie uzasadnione.
Rozwlekłość jest uznawana za ujemna˛ cech˛e pracy.
Rozwiazanie
˛
zadania teoretycznego powinno być poprzedzone analiza˛ problemu poruszanego
w zadaniu, a zakończone dyskusja˛ wyników. Rozwiazania
˛
zadań teoretycznych powinny odnosić
si˛e do ogólnej sytuacji opisanej w treści, dane liczbowe (o ile podane) powinny być podstawione
dopiero do ostatecznych wzorów.
W zadaniach doświadczalnych należy wyraźnie rozgraniczyć cz˛eści teoretyczna˛ i doświadczalna.˛ Cz˛eść teoretyczna zadania doświadczalnego powinna zawierać analiz˛e problemu wraz
z wyprowadzeniem niezb˛ednych wzorów (o ile nie ma ich wprost w podr˛ecznikach szkolnych) oraz sugesti˛e metody doświadczalnej. Cz˛eść doświadczalna powinna zawierać m.in. opis
układu doświadczalnego ilustrowany rysunkiem, opis wykonanych pomiarów, wyniki pomiarów, analiz˛e czynników mogacych
˛
wpływać na wyniki (jak np. rozpraszanie energii lub opory
wewn˛etrzne mierników), opracowanie wyników wraz z dyskusja˛ niepewności pomiarowych.
Wykresy do zadania doświadczalnego powinny być starannie wykonane, najlepiej na papierze
milimetrowym. Ocenie podlegaja˛ wyłacznie
˛
elementy rozwiazania
˛
opisane w pracy. W zadaniach doświadczalnych osobno oceniana jest cz˛eść teoretyczna i cz˛eść doświadczalna.
W rozwiazaniach
˛
można posługiwać si˛e dowolnym układem jednostek, chyba że tekst zadania
mówi wyraźnie inaczej.
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CZE˛ŚĆ II (termin wysyłania rozwiaza
˛ ń — 16 listopada 2012 r.)
Uwaga: Rozwiazanie
˛
każdego zadania powinno być napisane na oddzielnym arkuszu papieru podaniowego. Na każdym arkuszu należy umieścić nazwisko i imi˛e oraz adres autora pracy, a także nazw˛e, adres szkoły i klas˛e oraz nazwisko i imi˛e nauczyciela fizyki. Do
pracy należy dołaczyć
˛
kopert˛e zaadresowana˛ do siebie.
ZADANIA TEORETYCZNE
Należy przesłać rozwiazania
˛
trzech (i tylko trzech) dowolnie wybranych zadań teoretycznych. Za każde z trzech zadań można otrzymać maksimum 20 punktów.
Zadanie T1

Na poziomej podłodze znajduja˛ si˛e mały wózek o masie m oraz duża, poczatkowo
˛
spoczywajaca
˛
pochylnia o takiej samej masie m i wysokości h (patrz rysunek).
a) Jaka˛ pr˛edkość v0 należy nadać wózkowi, aby wtoczył si˛e na górna,˛ pozioma˛ cz˛eść pochylni
i zatrzymał wzgl˛edem niej?
b) Zakładajac,
˛ że wózkowi nadano pr˛edkość v > v0 , wyznacz odległość d mi˛edzy nim a
pochylnia˛ w chwili uderzenia o podłog˛e.
Pomiń tarcie, opór powietrza oraz momenty bezwładności kółek wózka i pochylni. Wózek w
trakcie wtaczania nie odrywa si˛e od powierzchni pochylni.
Zadanie T2
W morzu, na gł˛ebokości h spoczywa wrak okr˛etu o masie m i średniej g˛estości ρ. Postanowiono
go wydobyć, przymocowujac
˛ do niego, a nast˛epnie nadmuchujac
˛ powietrzem specjalne balony.
Wyznacz minimalna˛ prac˛e, jaka należy wykonać, by nadmuchać te balony przy założeniu, że
nadmuchiwane powietrze nie wymienia ciepła z otoczeniem.
Podaj wartość liczbowa˛ tej pracy dla h = 100 m, m = 2000 t, ρ = 3,0 g/cm3 .
G˛estość wody wynosi ρw = 1,0 g/cm3 , ciśnienie atmosferyczne tuż nad powierzchnia˛ morza
(skad
˛ jest pobierane powietrze do nadmuchiwania balonów) – p0 = 1,0 · 105 Pa. Wrak leży na
dnie nie b˛edac
˛ w nim zakopany ani też przyssany do niego. Balony znajduja˛ si˛e na gł˛ebokości
wraku. Pomiń mas˛e powłok balonów oraz g˛estość powietrza (również spr˛eżonego) w porównaniu z g˛estościa˛ wody. Molowe ciepło właściwe powietrza przy stałej obj˛etości wynosi CV =
21 J/(K · mol), przyspieszenie grawitacyjne – g = 9,8 m/s2 , uniwersalna stała gazowa – R =
8,3 J/ (K · mol).
Dla przemiany adiabatycznej zachodzi zwiazek
˛
pV

CV +R
CV

= const.

Zadanie T3
Wewnatrz
˛ równomiernie naładowanej ładunkiem Q (gdzie Q < 0) sfery o promieniu R znajduje
si˛e równomiernie naładowana sfera o potencjale równym potencjałowi w nieskończoności i
promieniu R/2. Obie sfery sa˛ współśrodkowe.
Z wewn˛etrznej sfery, stycznie do niej, wylatuje elektron (o ładunku e < 0). Jaka jest minimalna
wartość poczatkowej
˛
energii kinetycznej elektronu E0 , przy której dotrze on do zewn˛etrznej
sfery?
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Przyjmij, że elektron porusza si˛e z pr˛edkościa˛ nierelatywistyczna.˛
Zadanie T4. NUMERYCZNE
Pozioma tarcza obraca si˛e ze stała˛ pr˛edkościa˛ katow
˛ a˛ ω wokół pionowej osi. W odległości R od
osi obrotu kładziemy na tarczy mały klocek o masie m, który w chwili poczatkowej
˛
nie porusza
si˛e wzgl˛edem układu inercjalnego, a ślizga si˛e wzgl˛edem tarczy. Tarcie mi˛edzy klockiem a
tarcza˛ powoduje, że klocek zaczyna si˛e poruszać. Możliwe sa˛ dwa przypadki:
a) po pewnym czasie klocek przestaje si˛e ślizgać wzgl˛edem tarczy,
b) klocek stale ślizga si˛e wzgl˛edem tarczy, oddalajac
˛ si˛e coraz bardziej od jej środka.
Wyznacz numerycznie przybliżona˛ wartość parametru p = ωµg
2 R (gdzie g jest przyspieszeniem
ziemskim, a µ – współczynnikiem tarcia) b˛edac
˛ a˛ graniczna˛ wartościa˛ mi˛edzy przypadkiem a)
oraz b).
Wykonaj wykresy toru klocka dla p mniejszego o 0,1 od wartości granicznej oraz wi˛ekszego o
0,1 od tej wartości.
Wskazówka:
Ruch układu można wyznaczyć numerycznie np. korzystajac
˛ z różnicowej postaci równań
ruchu:
x(t + ∆t) = x(t) + vx (t) ∆t,
y(t + ∆t) = y(t) + vy (t) ∆t,
Fx (t)
vx (t + ∆t) = vx (t) +
∆t,
m
Fy (t)
vy (t + ∆t) = vy (t) +
∆t.
m
Uwaga:
Rozwiazanie
˛
powinno być napisane na papierze i zawierać opis sposobu rozwiazania
˛
oraz
wyniki i wykresy. Nie jest konieczne załaczanie
˛
kodu programu lub arkusza kalkulacyjnego.
Dodatkowe informacje na temat zadań numerycznych można znaleźć w zadaniach numerycznych
z poprzednich olimpiad oraz w rozwiazaniach
˛
tych zadań.
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ZADANIA DOŚWIADCZALNE
Przesłać należy rozwiazania
˛
dwóch (i tylko dwóch) zadań dowolnie wybranych z trzech
podanych zadań doświadczalnych. Za każde zadanie można otrzymać maksimum 40
punktów.
Zadanie D1
Po zaparzeniu herbaty cz˛esto zostawiamy ja˛ na chwil˛e, aby ostygła. Po pewnym czasie stwierdzamy, że herbata ma niższa˛ temperatur˛e, ale jest jej też odrobin˛e mniej. Jest to efektem
parowania, czyli unoszenia z powierzchni cieczy czasteczek,
˛
które maja˛ najwi˛eksze energie
kinetyczne. Skutkuje to – obok innych procesów, takich jak np. promieniowanie – obniżeniem
temperatury herbaty.
Majac
˛ do dyspozycji
• kubek styropianowy z zaznaczonym poziomem 200 ml,
• termometr,
• wod˛e i olej (np. jadalny),
• czajnik, grzałk˛e albo inne urzadzenie
˛
umożliwiajace
˛ podgrzewanie wody,
• zegarek lub stoper,
sporzadź
˛ wykres zależności szybkości parowania wody (w gramach na sekund˛e) od temperatury
wody w zakresie 40 − 90 o C.
Przyjmij upraszczajace
˛ założenie, że podczas całego eksperymentu ubytek masy wody wskutek
parowania jest niewielki. Dane sa:
˛ ciepło właściwe wody Cw = 4200 J/(kg·K), ciepło parowania
wody C p = 2,26 MJ/kg, g˛estość wody ρ = 1000 kg/m3 .
Wskazówka: Dyskusja zależności wyników od wilgotności powietrza nie jest celem zadania,
jednak wilgotność nie powinna by ć bardzo wysoka, wi˛ec doświadczenie nie może być wykonane w zaparowanym zamkni˛etym pomieszczeniu ani przy deszczowej pogodzie. Należy też
unikać miejsc, w których panuje nadmierny przewiew.
Zadanie D2
Majac
˛ do dyspozycji:
• soczewk˛e skupiajac
˛ a˛ o ogniskowej około 5 cm (znanej tylko orientacyjnie),
• wysokie naczynie z woda˛ (np. wann˛e),
• linijk˛e,
wyznacz współczynnik załamania materiału, z którego wykonana została soczewka.
Przyjmij, że współczynniki załamania powietrza i wody wynosza˛ odpowiednio 1 i 1,33. Możesz
wykorzystać dost˛epne źródło światła, np. lamp˛e zamocowana˛ pod sufitem. UWAGA: Zachowaj
ostrożność podczas obsługi jakichkolwiek urzadzeń
˛
elektrycznych, np. lampy, w pobliżu naczynia z woda.˛ W szczególności nie dotykaj tych urzadzeń
˛
mokrymi r˛ekoma.
Zadanie D3
Najprostszy kondensator składa si˛e z dwóch przewodników (tzw. okładek) rozdzielonych powietrzna˛ przerwa.˛ Zazwyczaj przerwa pomi˛edzy okładkami jest wypełniona izolatorem o wzgl˛ednej przenikalności elektrycznej ε dużo wi˛ekszej od 1, co pozwala na wytwarzanie kondensatorów o stosunkowo dużych pojemnościach i małych rozmiarach. Jednym z istotnych parametrów każdego kondensatora jest zależność jego pojemności od temperatury.
Majac
˛ do dyspozycji
• kondensator ceramiczny o pojemności kilkudziesi˛eciu nF,
• opornik o oporze kilku kΩ,
• generator sygnału sinusoidalnego o cz˛estości kilku kHz,
• dwa woltomierze lub oscyloskop,
• kubek, wod˛e i czajnik (lub inne urzadzenie
˛
umożliwiajace
˛ podgrzewanie wody),
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• termometr,
• foliowa˛ torebk˛e śniadaniowa,˛
• kable i złaczki
˛
niezb˛edne do zestawienia układu,
w przedziale temperatur 30 − 80 o C wyznacz współczynnik α = ∆ε/ (ε · ∆T ) opisujacy
˛ jak
przenikalność elektryczna izolatora pomi˛edzy okładkami kondensatora zależy od temperatury;
∆ε jest zmiana˛ przenikalności odpowiadajac
˛ a˛ niewielkiej zmianie temperatury ∆T .
Uwaga: Nie używaj kondensatora elektrolitycznego, tantalowego, ani foliowego. Jeśli nie
możesz zdobyć kondensatora ceramicznego, to przed 30 września b.r. prześlij na adres KGOF
zaadresowana˛ do siebie kopert˛e ze znaczkami. KGOF przyśle ci odpowiedni kondensator. Jeśli
nie masz dost˛epu do generatora sygnału lub oscyloskopu, to możesz użyć komputera z karta˛
dźwi˛ekowa˛ i odpowiednim oprogramowaniem, np. Visual Analyzer ( http://www.sillanumsoft.org).
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