
Semináře KFY/TFYS1

1. Člun  o hmotnosti  m = 50 kg  startuje  kolmo  ke  břehu
a pohybuje  se  dále  v tomto  směru  konstantní  rychlostí
v0 = 2 m.s-1 vůči  vodě.  Současně  je  unášen  podél  břehu
proudem  vody,  který  na  něj  působí  silou  F = ky,  kde
konstanta  k má  hodnotu  k = 150 N.m-1 a y je  okamžitá
vzdálenost člunu od břehu. Najděte parametrické rovnice
trajektorie, po níž se člun pohybuje.

2. Střela  o hmotnosti  m = 100 g vletí  rychlostí  v = 200 m.s-1

do  hmotného  prostředí,  kde  na  ni  působí  proti  směru
pohybu konstantní brzdicí síla o velikosti F = 104 N. Jakou
minimální tloušťku musí mít brzdicí prostředí, aby v něm
střela uvízla?

3. Potenciální energie objektu v konzervativním silovém poli
je  dána  vztahem  Epot(x) = x3 - 3x2.  Určete:  a) Velikost
a směr síly F(x) působící na objekt v místech x = 1 a x = 3.
b) Místo a druh všech rovnovážných poloh objektu.

4. Objekt byl vržen z povrchu Země vzhůru rychlostí  v. Do
jaké  výšky  v závislosti  na  v objekt  vystoupí?  Jaká  by
musela být rychlost v, aby objekt nespadl na Zem?

5. Klidný granát o hmotnosti  m se vnitřní explozí, při níž se
uvolní  chemická  energie  o velikosti  E,  roztrhne  na  dvě
části,  jejichž  hmotnosti  jsou  v poměru  1:2.  Celý  proces
probíhá při absenci vnějších sil, tj. jde o izolovaný systém.
Jaké jsou rychlosti obou částí granátu po explozi?
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6. Válec  o hmotnosti  m = 1 kg  a poloměru  r = 10 cm  je
roztočen  kolem  své  podélné  osy  úhlovou  rychlostí
ω0 = 120 rad.s-1 a položen  na  drsnou  vodorovnou
podložku. Účinkem smykového tření, jehož koeficient má
hodnotu µ = 0,2, se válec uvede do zrychleného posuvného
pohybu  a současně  začne  být  brzděn  ve  svém  pohybu
otáčivém. Za jakou dobu válec přejde do čistého valivého
pohybu bez prokluzování?

7. Uvažujme dvě stejnosměrné fázově posunuté harmonické
oscilace  se  stejnou  frekvencí  ω a různými  amplitudami:
x1 = 3 sin ωt a x2 = 4 cos ωt.  Jaká  je  amplituda  a fázový
posuv jejich superpozice xs = x1 + x2?

8. Prázdný  železniční  vůz  má  hmotnost  m = 2000 kg.  Při
zatížení nákladem o hmotnosti M = 3000 kg se pružiny kol
zkrátí  o délku  Δx = 6 cm.  Koeficient  tlumení  pružin  má
hodnotu β = 0,001 s-1. Vůz s nákladem jede po kolejnicích
délky  d = 12,56 m.  a) Při  jaké  rychlosti  se  vůz  začne
prudce  rozhoupávat  vlivem  nárazů  na  spoje  kolejnic?
b) Jaká je přitom amplituda vzniklých oscilací vozu, je-li
síla  nárazů  na  spoje  kolejnic  F0 = 30 N?  Gravitační
zrychlení na Zemi aproximujeme hodnotou g = 10 ms-1.

9. Do  válcové  nádoby,  v níž  se  nachází  h = 26,6 cm vody,
upadla  drobná  mince.  Relativní  index  lomu  vody  vůči
vzduchu je  n = 1,33.  V jaké  hloubce  pod hladinou  vody
vidíme  minci,  pozorujeme-li  ji  ve  směru  podélné  osy
válce, tj. kolmo k hladině vody?
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10. a) Mějme  skleněnou  dvojvypuklou  čočku  s poloměry
r1 = 1 cm a r2 = 1 cm. Jaká musí být tloušťka čočky, aby se
ve vzduchu chovala jako rozptylka? (n = Nsklo/Nvzduch = 3/2)
b) Ploskodutá  skleněná  tenká  čočka  je  ve  vodorovné
poloze ponořena do vody tak, že prostor pod ní je vyplněn
vzduchem. Najděte poloměr čočky, je-li optická mohutnost
celé  této  soustavy  D = −2,6  dioptrií.  (Nsklo = 3/2
a Nvoda = 4/3)

11. Ohnisková vzdálenost objektivu mikroskopu je f1 = 3 mm,
okuláru  f2 = 3 cm  a délka  celého  mikroskopu  d = 16 cm.
Do  jaké  vzdálenosti  před  objektiv  je  potřeba  umístit
předmět,  aby  oko  mohlo  obraz  v mikroskopu  jasně
pozorovat v konvenční vzdálenosti l0 = 25 cm?

12. Bílé světlo se odráží kolmo na plochách vzduchové vrstvy
tloušťky  d = 10-6 m,  které  se  nachází  mezi  dvěma
paralelními tenkými průhlednými destičkami. Které vlnové
délky  světla  v oblasti  barev  registrovatelných  lidským
okem (400–700 nm)  za  a) podléhají  v odraženém světle
konstruktivní interferenci, a jsou tudíž maximálně zesílené
a za  b) podléhají  v odraženém  světle  destruktivní
interferenci, a jsou tudíž maximálně zeslabené?
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13. Na optickou mřížku, které má na jednom milimetru 100
vrypů,  dopadá  kolmo  rovnoběžný  svazek  bílého  světla.
Pomocí  spojné čočky o ohniskové vzdálenosti  f = 30 cm,
umístěné  těsně  za  mřížkou,  vytvoří  se  na  stínítku
umístěném  v ohniskové  rovině  čočky  barevné  difrakční
spektrum. V jaké vzdálenosti od sebe se na stínítku nachází
za  a) červená  a fialová  barva  ve  spektru  2.  řádu  a za
b) konec spektra 1. řádu a začátek spektra 2. řádu? Vlnová
délka  červené  barvy  λč = 760 nm,  vlnová  délka  fialové
barvy λf = 400 nm.

14. Vzduchový  deskový  kondenzátor  s plošným  obsahem
desek  S = 1000 cm2,  vzdálených  od  sebe  o délku
d = 1 mm, připojíme napětí  U = 1000 V.  a) Jakou silou se
přitahují  desky  kondenzátoru?  b) Jaká  je  energie
elektrostatického  pole  mezi  deskami  kondenzátoru?
c) Jaká  je  mechanická  práce  potřebná  k nabití
kondenzátoru?  Elektrická  permitivita  vzduchu  je
ε = 8,859.10-12 Fm-1.

15. Z válcového  drátu  o poloměru  r = 2 mm,  vyrobeného
z materiálu  o měrné  vodivosti  σ = 4.106 Ω-1m-1,  je
vytvořena  kruhová  smyčka  o poloměru  R = 4 cm
a umístěna do homogenního magnetického pole o indukci
B = 1 T, jejíž vektor je kolmý k ploše smyčky. Jak velký
náboj projde smyčkou při vypnutí magnetického pole?
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16. Spotřebič s příkonem  P = 3 kW a účiníkem cos φ = 0,6 je
připojen  na  síť  střídavého  proudu  s efektivním  napětím
U = 220 V a frekvencí  f = 50 Hz. Jakou kapacitu musí mít
kondenzátor, který je nutno připojit paralelně ke svorkám
spotřebiče, aby nenastalo fázové posunutí  mezi proudem
a napětím,  a spotřebič  tak  pracoval  s maximálním
výkonem?
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