
DRGANIA I FALE...DYSKRETNIE
Zadania kwali�kacyjne na WWW7

Streszczenie

Za rozwi¡zanie ka»dego z zada« mo»na otrzyma¢ 10 punktów. Próg kwali�ka-

cyjny wynosi 50%, czyli 20 punktów. Zadania s¡ trudne, wi¦c próg kwali�kuj¡cy na

warsztaty mo»e zosta¢ obni»ony, tak»e prosz¦ si¦ nie zniech¦ca¢. Rozwi¡zania zada«,

najlepiej w formacie TEX lub PDF, prosz¦ przysªa¢ na adres: micdab@onet.eu

Termin wysyªania rozwi¡za« upªywa 5 lipca.

1 ZADANIE

Je»eli siªa jest funkcj¡ poªo»enia, to z matematycznego punktu widzenia II prawo dyna-
miki Newtona ustala zwi¡zek mi¦dzy chwilow¡ szybko±ci¡ zmian szybko±ci zmian (drug¡
pochodn¡) poªo»enia, czyli przyspieszeniem, a poªo»eniem. Je»eli dla jakiego problemu
mechanicznego znamy ten zwi¡zek oraz inne wªaciwo±ci ruchu, to mo»emy wiadomo±ci te
wykorzysta¢ do rozwi¡zania innego problemu, niekoniecznie z mechaniki.

Rozpatrzmy obwód zªo»ony z kondensatora o pojemno±ci C, zawieraj¡cego w chwili
pocz¡tkowej ªadunek q. Kondensator zwieramy cewk¡ o wspóªczynniku samoindukcji L.
Chwilow¡ warto±¢ nat¦»enia pr¡du ªatwo mo»na powi¡za¢ z szybko±ci¡ zmian ªadunku Q
na okªadce kondensatora. Z kolei siªa elektromotoryczna samoindukcji w prosty sposób
wyra»a si¦ przez szybko±¢ zmian nat¦»enia pr¡du, czyli przez szybko±¢ zmian szybko±ci
zmian ªadunku Q. Je»eli wyrazi¢ napi¦cie na kondensatorze przez Q i skorzysta¢ z odpo-
wiedniego prawa Kircho�a dla obwodu, w którym nie ma oporów omowych, to otrzymamy
zwi¡zek mi¦dzy �przyspieszeniem� ªadunku a samym ªadunkiem. Korzystaj¡c teraz ze
znanych wiadomo±ci z mechaniki odpowiedz na nast¦puj¡ce pytania:

1. wedªug jakiego prawa nat¦»enie pr¡du zale»y od czasu?

2. ile wynosi okres drga«?

3. jaka jest maksymalna warto±¢ nat¦»enia pr¡du?

4. czy mo»esz ustali¢ analogi¦ mi¦dzy oporem R (gdyby taki doda¢ do obwodu szere-
gowo z L) a pewn¡ dodatkow¡ siª¡ (jak¡?) w odpowiednim problemie mechanicz-
nym?

5. czy mo»na t¡ metod¡ rozwi¡za¢ problem zale»no±ci nat¦»enia pr¡du od czasu w
obwodzie zªo»onym z ogniwa o staªej sile elektromotorycznej E i znikomym oporze
wewn¦trznym, zwartego cewk¡ o samoindukcji L?
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2 ZADANIE

Newton wykazaª, »e jednorodna kulista warstwa meterii nie wywiera dziaªania grawi-
tacyjnego na ciaªa poªo»one w obszarze wewn¦trznym, przez t¦ warstw¦ ograniczonym.
Warstwa taka wywiera natomiast dziaªanie grawitacyjne na ciaªa poªo»one na zewn¡trz
niej, przy czym jest ono takie, jakby caªa masa warstwy byªa skupiona w jej ±rodku geo-
metrycznym. Wyobra¹my sobie prosty szyb przebijaj¡cy kul¦ ziemsk¡ wzdªu» osi obrotu.
Zaªó»my, »e Ziemia jest jednorodn¡ kul¡ oraz »e w rozwa»aniach mo»na pomin¡¢ tarcie,
opór powietrza, itp.

1. Jakim ruchem porusza¢ si¦ b¦dzie dowolne ciaªo wpuszczone swobodnie do wylotu
szybu przy powierzchni Ziemi? Uzasadniej wywody rachunkiem.

2. Z jak¡ pr¦dko±ci¡ pocz¡tkow¡ nale»aªoby wyrzuci¢ to ciaªo ze ±rodka Ziemi, aby
osi¡gn¦ªo ono jej powierzchni¦?

3. Zaªó»my, »e tu» przy pomierzchni Ziemi, równolegle do koªa poªudnikowego, le»y
orbita sputnika. Ciaªo puszczono swobodnie do szybu w chwili, gdy sputnik prze-
biegaª nad wylotem. Co wcze±niej znajdzie si¦ przy przeciwlegªym otworze: sputnik
czy rozwa»ane ciaªo?

4. Czy zaªo»enie, »e szyb przewiercono wzdªu» osi obrotu Ziemi jest istotne?

3 ZADANIE

Na szczycie dostatecznie wysokiego wie»owca znajduje si¦ winda, do której su�tu przymo-
cowano jeden koniec doskonaªej, lekkiej spr¦»yny o dªugo±ci okoªo l = 1 m. Na spr¦»ynie
zawieszono ci¦»arek m = 1 kg, co spowodowaªo wydªu»enie spr¦»yny ∆l = 9,81 cm. W
pewnym momencie winda zaczyna spada¢ z przyspieszeniem 1/2 g (g= 9,81 m/s2). Czas
spadania windy wynosi t= π sekund, po czym wª¡cza si¦ hamowanie nadaj¡ce windzie
opó¹nienie 1/2 g, a» do jej zatrzymania. Opisz ruch ci¦»arka na spr¦»ynie. W szczególno-
±ci opisz, co b¦dzie si¦ z nim dziaªo po zatrzymaniu si¦ windy. Jak zmieni si¦ odpowied¹,
gdy czas spadania b¦dzie nieco ró»ny ni» π sekund? Wszystkie opory oraz mas¦ spr¦»yny
zaniedbujemy.

4 ZADANIE

Dwa niedu»e ciaªa o masach m1 i m2 poª¡czono jednorodn¡ spr¦»yn¡ o staªej spr¦»ysto±ci
k i poªo»ono na poziomym gªadkim stole. Spr¦»yn¦ rozci¡gni¦to przez rozsuni¦cie obu
ciaª a nast¦pnie oba ciaªa puszczono. Ukªad zacz¡ª drga¢ wzdªu» linii prostej. Jakie to
s¡ drgania i jaki jest ich okres?

Powodzenia!
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