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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Осцилације 1  Осцилације, теорија и формуле

Осцилације, теорија и формуле
       Осцилаторно кретање је периодично кретање које се врши увек по истој путањи са

проласком кроз једну равнотежну тачку у различитим смеровима. Тело  које осцилује назива

се осцилатор.

Када тело које је обешено о опругу мирује кажемо да се налази у равнотежном положају. Тело је

извршило једну пуну осцилацију  када прође кроз све положаје и врати се у почетни, одакле

наставља осциловање на исти начин.

Када се истегне еластична опруга и пусти тело почиње убрзано да се креће ка равнот.  положају, јер

је резултантна сила различита од нуле и усмерена вертикално навише. Око равн. Положаја

резултантна сила се смањује и постаје =0, а кретање се наставља по ИНЕРЦИЈИ и при томе се

опруга сабија што доводи до повећања резултантне силе чији је смер надоле. Тело се креће

успорено и зауставља.  Под дејством резултантне силе тело се креће поново ка равн. Положају и

враћа у почетну тачку. После тога се кретање понавља на исти начин.(ФИ.3.2.3.)

Да би описали осцилаторно кретање, уведене су  одређене физичке величине. То су:      

ЕЛОНГАЦИЈА: Елонгација је било које растојање осцилатора од равнотежног положаја.

Ознака: X; мерна јединица метар (m).

АМПЛИТУДА: Амплитуда је највећа удаљеност осцилатора од равнотежног положаја. Ознака; X0;

мерна јединица метар (m).

ПЕРИОД ОСЦИЛОВАЊА : Период осциловања  је време потребно да се изврши једна пуна

осцилација. Ознака Т; мерна јединица је секунд ( s ). 

 ФРЕКВЕНЦИЈА ОСЦИЛОВАЊА: Фреквенција је број осцилација у јединици времена. Ознака: ν;

мерна јединица ,  осцилатор има фреквенцију 1 Hz ако изврши једну пуну осцилацију за једну

секунду.

Веза између  ν и Т :     

МАТЕМАТИЧКО КЛАТНО:

Mатематичко клатно је тело обешено о неистегљиву нит које може да осцилује у вертикалној равни

под утицајем Земљине теже. То је куглица чији је пречник много мањи од дужине конца, а маса

много већа од масе конца. Растојање од тачке вешања до тежишта куглице је дужина клатна  .

 Галилео Галилеј је доказао да период осциловања Т не зависи од масе већ само од дужине клатна.

Формула за израчунавање периода осциловања мат. клатна је:

   

Т зависи од дужине клатна и од убрзања Земљине теже на месту осциловања.  
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Tabela sa formulama

Период осциловања је време за које осцилатор изврши

једну целу осцилацију

 

Број осцилација

 

Фреквенција је број осцилација у јединици времена

 

,          

Период осциловања математичког клатна

 l - дужина математичког клатна

Период осциловања тега на опрузи

 m - маса тега                            k  - коефицијент

еластичности

Сила еластичности

 x - дужина деформације

Сва заокруживања радити надве децимале по правилу заокруживања бројева сем у случајевима где

се у задатку тражи заокруживање на више децимала због прецизности која је потребна.

Ако желимо да неки број заокружимо на две децимале, онда посматрамо трећу децималу и уколико

је она мања од 5, тада друга децимала остаје непромењена. Уколико је трећа децимала већа од 5,

тада другу повећавамо за 1. Пример:

Нпр: 3,25644  заокружити на 3,26

2,24444 заокружити на 2,24
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Када се јаве бројви попут 0,002078  заокружити на 0,0021

                                           0,05223   заокружити на 0,052    итд.

Последња измена: Saturday, 12. October 2013., 22:21

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Решени задаци RZ-08-01

Задаци бр. 1

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-01

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 15:46

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак 1

2 Задатак 2

3 Задатак 3

4 Задатак 4
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1 Задатак 1

Математичко клатно дужине l скрати се за Δl=36cm. При томе период осциловања износи 

 од почетног. Колика је дужина клатна? 

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Период осциловања клатна пре скраћивања:

Дужина клатна после скраћивања биће: 

Период осциловања после скраћивања клатна: 
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Потражићемо однос периода осциловања: 
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2 Задатак 2

Од два клатна у једном истом месту за извесно време једно изврши 10 а друго 9 осцилација.

Разлика њихових дужина је 10 cm. Одредити дужине клатна.

после скраћивања и квадрирања леве и десне стране добијамо:
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3 Задатак 3

Часовник са клатном ради тачно на Земљи. Колико би каснио овај часовник у току 24 h да се

налази на Месецу?  Убрзање слободног падања на Земљи износи , а на Месецу 

.

 

 Периоди осциловања клатна на Земљи и Месецу се израчунавају помоћу формуле:

          

Релативна грешка часовника:   

или -146%

Ово значи да период клатна уместо  колико је на Земљи, износи на Месецу 

,  се добија када у образац са (*) ставимо да је .

Овај часовник ће на Месецу  после 24 часа показати време од: 
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уместо  24 h па је његова грешка:  

тако да он  касни.
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4 Задатак 4

Математичко клатно дужине 1,2 m осцилује у близини вертикалног зида. Испод тачке

вешања клатна, на растојању које је једнако половини дужине клатна пробијен је ексер тако
да нит клатна удара о њега. Одредити период осциловања овог клатна. На којој удаљености

испод тачке вешања треба да се налази ексер да би период осциловања клатна био једнак

2s?

Ово клатно десно осцилује дужином l , а лево дужином  

Период осциловања клатна је 

               

Када је период осциловања клатна  удаљеност испод тачке вешања x  налазимо:
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    Квадрирати леву и десну страну  



VIII РАЗРЕД 
ЗАДАЦИ СА САМОСТАЛНИ РАД бр. 1 

 
1. Између два узастопна проласка математичког клатна кроз равнотежни положај прође 0,7s. 

Измерено је да је амплитуда тог клатна 3cm. Израчунати: а) период осциловања клатна;  

      б) пређени пут клатна у току 5,6 s;   в) дужину клатна. (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
2. Када се дужина математичког клатна смањи за 30 cm, његов период осциловања се преполови. 

Колики је био период пре скраћивања?  (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
3. Дужина нити једног математичког клатна је за 15cm већа од дужине нити другог клатна. Када 

једно клатно изврши 7 осцилација, друго за исто време изврши једну осцилацију више. Одредити 

периоде осциловања оба клатна. Да ли ће се однос периода 
2

1

T
T   променити ако се клатна налазе у 

лифту који равномерно убрзава вертикално навише убрзањем a? (Узети да је 281,9
s
mg = )  

  
4. Период осциловања три математичка клатна стоји у односу 1: 2: 3. Колика је дужина првог и 

трећег клатна ако је дужина другог клатна 1,2 m.  
 
5. Часовник са клатном подешен је да тачно ради у фабрици где је израђен. Часовник се затим 

постави на врх зграде, који је за mh 80=   виши у односу на фабрику. Колика је грешка овог 
часовника током времена од 24 часа? Клатно часовника сматрати математичким клатном. 
Полупречник Земље је 6370 km.  

 

6. Ако се клатно часовника продужи за 
100

1  део своје дужине, колика ће да буде грешка часовника 

током 24 часа? Клатно часовника сматрати математиким клатном.   
 

7. Часовник са клатном показује тачно време на месту где је 281,9
s
mg = . На некој већој висини тај 

часовник касни 10s дневно. Израчунати убрзање Земљине теже на тој висини. Решење дати на 4 

децимала.   (Узети да је 281,9
s
mg = )   

 
8. Куглица је обешена за неистегљиву нит дужине 1m. На истој вертикали са тачком 

вешања нити, на растојању 50cm испод те тачке, штрчи ексер (слика). Ако се нит 
изведе за мали угао од вертикале и пусти да осцилује, она сваки пут запне за ексер. 

Колико ће пуних осцилација извршити ово клатно за 5,1s?  (Узети да је 281,9
s
mg = ) 

 
9. Математичко клатно дужине l = 66cm окачено је тако да његова нит пролази између два ексера од 

којих се један налази на 30cm испод тачке вешања, а други на 50cm испод тачке вешања. Наћи 

период осциловања овог клатна. ?  (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
10. Куглица математичког клатна изведена је из равнотежног положаја, а затим пуштена. Испод 

тачке вешања клатна налази се на растојању 
2
l  ( l – дужина клатна) танак штап нормално на 

раван у којој клатно осцилује. Колика је дужина клатна ако куглица направи две пуне осцилације 

за 3 секунде. (Узети да је 281,9
s
mg = )    
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Специјални задатак SZ-08-01
Колики је период осциловања математичког клатна дужине  на Земљи,

а колики је на Месецу? Убрзање слободног падања на Земљи износи 

, а на Месецу .  За колико процента треба да се

смањи дужина овог клатна да би његов период осциловања био исти као на

Земљи?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-01)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-01) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 25.ОКТОБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 26. October 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 2 дана 16 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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Осцилације, теорија и формуле
Закон о одржању механичке енергије при осциловању тела

При осциловању математичког клатна у амплитудним положајима потенцијална енергија  је

максимална и једнака  је укупној механичкој енергији, а кинетичка енергија је минимална:

 а кинетичка јер куглица мирује. 

Приближавањем равнотежном положају потенцијална енергија куглице се смањује јер се смањује

њена висина, а кинетичка енергија расте јер се куглица креће убрзано све до равнoтежног положаја,

где је потенцијална енергија једнака нули, док кинетичка енергија има највећу вредност јер се ту

тело креће највећом брзином. У некој тачки елонгације на пример, тело има и кинетичку и

потенцијалну енергију које су различите од нуле.

За енергију куглице клатна у произвољном тренутку осциловања важи:

односно: 

Значи да је збир кинетичке и потенцијалне енергије једнак укупној механичкој енергији тела које

осцилује и константан је током  осциловања.

Можемо закључити да  за куглицу  која осцилује (ако занемаримо губитке) важи закон одржања

механичке енергије.

Значи да је збир кинетичке и потенцијалне енергије једнак укупној механичкој енергији тела које

осцилује и константан је током  осциловања.

Можемо закључити да  за куглицу  која осцилује (ако занемаримо губитке) важи закон одржања

механичке енергије.
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Сила гравитације

Уз задатак 3. 

Сила Земљине теже се смањује при удаљавању од Земље. На основу овога могло би се помислити

да ће се са продирањем ка центру Земље повећавати интензитет силе теже (а самим тим и тежине

тела).

Међутим, дешава се обрнуто. Уколико је тело на већој дубини у Земљи, сила Земљине теже (као и

тежина тела) је све мања. То се дешава јер њега не привлачи само онај део Земље који је испод

њега већ и онај изнад њега.

Када би се тело нашло у средишту Земље било би у бестежинском стању, јер би тада на њега

деловале једнаке привлачне силе.   Земљина тежа је највећа на површини Земље. 

Инерцијалне силе

Уз задатак 4

Противљење промени стања кретања испољава се у појави  инерцијалне силе  која делује у

неинерцијалном референтном систему чврсто везаном за само тело  (у систему у којем тело

мирује). Пошто се у овом систему убрзање тела не опажа ово противљање се опажа као сила која

делује без видљивог узрока, па се зато и назива фиктивном или инерцијалном силом.

Најједноставнији и свима добро познати пример за ово је вожња у аутомобилу који мења своју брзину

(убрзава, успорава или мења смер брзине). Дакле, као што добро знамо из искуства, приликом

убрзавања у вожњи седиште притискује наша леђа, као да нас нешто вуче према назад, док

приликом успоравања настављамо са кретањем према ветробранском стаклу, као да нас нешто вуче

према напред. Ефекат је израженији што је већа маса тела и/или промена брзине у јединици

времена, тј. убрзање.

Вектор инерцијалних сила увек је усмерен у супротном смеру од вектора убрзања неинерцијалног

система у којем их опажамо  , а интезитет је једнак  .

Други Њутнов закон има формално исти облик и у убрзаним систему ако силама које настају због

деловања других тела додамо и инерцијалну силу:
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Решени задаци RZ-08-02

Осцилације математичког клатна и тега на опрузи

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-02

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 15:51
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1 Задатак 1

Колики је период осциловања математичког клатна дужине l , ако се оно налази у лифту:

а) који стоји      

б) који се креће на горе убрзањем     

в) који се креће  на доле убрзањем -  овде је потребно разликовати два случаја:  и . У

овом другом случају нацртати клатно и приказати начин његовог осциловања.

а)                                                  б)      

                                       

в)  

  

         

 Ово је случај бестежинског  стања па клатно задржи онај положај у коме се нађе, не осцилује  јер су

силе које делују на њега у равнотежи.

     

осциловања као када се лифт не би кретао, само ће оно осциловати око горњег вертикалног положаја,

јер је инерцијална сила , чији је интензитет 2 пута већи од интензитета силе теже  која делује

на куглицу клатна.
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2 Задатак 2

Када се еластична опруга оптерети тегом масе   она се издужи за . Колики ће

бити  период осциловања опруге  ако се на њен доњи крај обеси тег масе ?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Период  осциловања  се израчунава по формули:      где  је  к  коефицијент еластичности

 опруге, константа која зависи од материјала од кога је опруга направљена и израчунава се по

формули:       где је x  максимална удаљеност од равнотежног положаја, а F еластична

сила која се због тога што је опруга постављена вертикално изједначава са силом гравитације.

Када се замени к  у формулу за период осциловања добија се:
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3 Задатак 3

На нивоу мора секундно клатно (тј. клатно периода 2s ) има дужину 992,29 mm. Колика је његова

дужина на надморској висини од 1,5 km? Земљин полупречник је 6370 km.

 У овом задатку не заокружујемо децимале због прецизности задатка 

 

Убрзање Земљине теже на надморској висини h је:

       

где је   универзална гравитациона константа,

На нивоу мора убрзање Земљине теже је:

после скраћивања и квадрирања леве и десне стране једнакости добија се:
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Скраћивањем и сређивањем двојног разломка добија се:
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4 Задатак 4

Наћи период малих осцилација математичког клатна дужине 25 cm, ако се његова тачка вешања креће

убрзањем интензитета g усмереним под углом  у односу на смер гравитационог убрзања g.      

                                               

Због убрзаног кретања клатна, на њега делује инерцијална сила која има смер супротан смеру кретања

клатна.  

Зато на клатно делују две силе, гравитациона  и инерцијална, па клатно осцилује под

дејством резултујуће силе  .   
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Специјални задатак 08-02

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Осцилације 2  Специјални задатак 08-02

Специјални задатак 08-02

Кинетичка енергија математичког клатна се при преласку из амплитудног у

равнотежни положај увећа за 50 mJ. Ако је маса клатна  одредити:

а) Брзину клатна при проласку кроз равнотежни положај ( )

б) Разлику у висини најниже и највише тачке клатна  при осциловању (H)

в) За колико се промени период и учестаност математичког клатна, уколико се

маса кугле повећа 1,5 пута? Масу конца сматрати занемаривом

г) За колико се кугла налази изнад равнотежног положаја у тренутку када је

брзина двоструко мања од максималне?

За константу  g  узети 10

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-02)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-02) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 1.НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 2. November 2013., 00:00

Престало време 4 дана 8 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Таласи 1  Таласи

Таласи
ТАЛАСИ

          Механички талас  представља   преношење  неког  поремећаја, односно енергије кроз простор.

Извор  механичких  таласа  представља  механичка  деформација   у еластичној средини у којој

 настају. За њихово простирање је  неопходна  материјална  (супстанцијална) средина. Честице

средине захваћене таласом не крећу се кроз простор, већ само осцилују око својих равнотежних

положаја, преносећи енергију следећој честици средине побуђујући је  на  осциловање  итд., па  тако

 осцилаторна енергија  путује  кроз простор. У  механичке таласе  спадају  таласи на  површини

 воде, сеизмички  таласи у кори  Земље, талас који се простире кроз затегнуту жицу, звук. Кроз

различите средине механички таласи се простиру различитим брзинама.

            У  електромагнетне  таласе  спадају  видљива  светлост, рендгенски  зраци, радио таласи. За

њихово  простирање  није  неопходно постојање  супстанцијалне средине, тј. они се простиру и кроз

вакуум. Брзина свих електромагнетних таласа у вакууму је иста и износи, приближно, 3×108 m/s.

            Према правцу осциловања честице средине захваћене механичким таласом у односу на

правац простирања таласа, таласе делимо на:

трансверзалне, код којих честице средине осцилују нормално на правац простирања таласа

(пример је простирање таласа кроз затегнуто уже на слици а и б), а њихово простирање није

могуће у течностима и гасовима,

лонгитудиналне, код којих честице средине осцилују у правцу простирања таласа (пример је

звук, слика ц)

комбиноване, код којих честице истовремено осцилују и у правцу простирања таласа и

нормално на тај правац (пример су таласи на води и сеизмички таласи).

   

(слика а: слање импулса дуж затегнуте жице. Плава стрелица показује облик иницијалне

деформације, а црвене стрелице показују како делић средине осцилује захваћен таласом.)

(слика б: ширење трансверзалног таласа кроз затегнуту жицу.)

(слика ц: лонгитудинални талас формиран у цеви отвореној на једном крају која је испуњена
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ваздухом, померањем напред- назад клипа који затвара цев са једне стране. Деформација која се

овде преноси кроз ваздушни стуб је поремећај притиска ваздуха у елементу запремине.)

Према делу простора који заузимају таласи су :

једнодимензиони, или линијски (талас који се простире кроз затегнуту жицу),

дводимензиони или површински (талас на површини воде)

тродимензиони или запремински (звук).

 

            У некој средини може постојати више извора таласа. Из сваког извора се талас простире

независно један од другог, не утичући један на другог (сведоци смо постојања таласних сигнала

многобројних телевизијских или радио станица који независно пристижу до антенских

пријемника).Честица средине погођена неким таласом бива побуђена на осциловање. Уколико је

изложена дејству више таласних процеса, онда ће њено осциловање бити резултанта условљена

слагањем појединачних осцилација, а ову појаву називамо интерференција таласа. Појава 

интерференције се састоји у томе да се у појединим тачкама простора осцилације појачавају, а у

другим, слабе.

Специјални случај интерференције јавља се онда када се два таласа исте таласне дужине и

амплитуде крећу истим правцем, а у супротном смеру.Такав случај настаје када се један линијски

талас одбија од неке  препреке и после одбијања се враћа истим правцем као и долазећи 

талас. Долазећи и одбијени талас се крећу један ка другоме и при томе имају исте таласне дужине,

брзине и амплитуде.

            Дуж правца простирања таласа постоје тачке у којима долази до поништавања таласа и оне

се зову чворови стојећег таласа. У тим тачкама честице су у миру и не врше никакве осцилације.

Дуж правца простирања таласа постоје и  тачке у којима ће се осцилације честица појачати, у тим

тачкама честице осцилују максималном амплитудом и зову се трбуси стојећег таласа. Чворови и

трбуси имају сталан положај у простору,  па одатле се они и називају стојећи таласи.

Карактеристичан случај стојећег таласа се јавља при вишеструком одбијању једног таласа.

 

Звук

 

            Наука која се бави звуком се назива акустика. Звук је лонгитудинални механички талас који се

простире кроз чврсте, течне и гасовите средине, а чија се фреквенца креће у границама

осетљивости чула слуха, што значи од 20 Hz, до 20000Hz. Иначе, осетљивост људског уха је највећа

на фреквенцијама од две до три хиљаде Hz, мада је то индивидуална особина и мења се током

живота. Као извор звука могу послужити разни осцилујући предмети (осциловање жице на гитари

или виолини, осциловање мембране као код бубња или звучника, осциловање ваздушног стуба, као

код флауте, обое и слично, мада се најчешће ради о комбинацијама, као у случају гитаре где осим

жица у осциловању учествује и дрвено тело гитаре).

            Таласи чија је фреквенца испод 20Hz припадају области која се зове инфразвук (земљотреси,

подрхтавања због саобраћаја и сл.), а они чија је фреквенца изнад 20 KHz, припадају области

ултразвука.

Кроз ваздух се простире механички талас који  долази до уха. Брзина звука у ваздуху износи око 340

m/s и зависи од састава ваздуха, притиска, температуре и влажности. Брзина звука у течним и

чврстим телима је већа од брзине звука у гасовима. Нпр. за воду на 17ºC износи 1430m/s, а за челик 

5000 ºC.

            Иначе код звука разликујемо чист тон, музички тон и шум. Чист тон представља хармонијски

талас (чисто синусоидан, нпр.) који садржи само једну фреквенцу. Музички тон је периодичан талас

који се састоји од више хармонијских таласа, различитих фреквенци и амплитуда, а спектар

фреквенци је дискретан. Шум се такође састоји од великог броја хармонијских таласа, али је спектар

присутних фреквенци континуалан (присутне су све могуће фреквенце). Висина тона зависи од

најниже фреквенце (фреквенце основног хармоника), док боја тона зависи од броја виших хармоника,

фреквенције и интензитета виших хармоника.

Резонанција  је појава наглог повећања јачине (интензитета) звучног таласа у случају када се
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фреквенција звучног извора поклопи са фреквенцијом тела (резонатора ) које је изазвано на

принудно осциловање.

Последњих деценија су звучни таласи нашли широку примену у различитим људским делатностима.

У подморницама се користе сонари, уређаји помоћу којих се, на принципу детекције рефлектованог

звука, региструје присуство других пловних објеката, снима рељеф морског дна и слично, а

савремени рибарски бродови не могу се замислити без уређаја који на истом принципу региструје

присуство јата риба. Геолошка истраживања обухватају такође коришћење звука ради откривања

присуства нафте и земног гаса или подземних вода, обзиром да се кроз ове средине не простиру

трансверзалне, као кроз чврсто тло , већ само лонгитудиналне деформације, чијим регистровањем

бива потврђено њихово присуство. Најраспрострањенија, међутим, примена је ултразвука у

медицини, пре свега у дијагностици, где се помоћу рефлексије ултразвучних таласа добијају слике

унутрашњих органа.

Брзина простирања звука израчунава се по формули:     

Примери осцилујућих тела која могу осциловати звучним фреквенцијама.

Пример 1: Жица учвршћена на оба краја или ваздушна цев затворена на оба краја или цев

отворена на оба краја

Затегнуте жице осцилују трансверзалним осцилацијама. Ако се на затегнутој жици изазове на једном

месту трансверзална деформација, она ће се преносити дуж жице брзином c.

На крајевима учвршћене затегнуте жице морају се налазити чворови јер је ту жица непокретна, тако

да дужина жице мора бити једнака целобројном умношку половина таласних дужина.

Где је c  брзина звука кроз жицу, n цео број,

 

Primer 2: Žica učvršćena na sredini
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Primer 3: Žica učvršćena na jednom kraju ili cev zatvorena na jednom kraju

За n=1, горњи изрази дају фреквенце тзв. основних хармоника, а за n>1, добијамо фреквенце виших

хармоника ( други, трећи,..)

ТРАНСВЕРЗАЛНИ ТАЛАС У ЗАТЕГНУТОЈ ЖИЦИ

Образац за брзину трансверзалног таласа дуж жице:    

                је маса јединице дужине жице  
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1 Задатак 1

Поред непокретног посматрача, који стоји на обали језера, за t=6s су прошла четири гребена таласа.
Време почиње да се мери када се испред посматрача нађе врх првог гребена па до наиласка четвртог
гребена. Растојање између првог и трећег гребена је  d=12m.

Одредити:    а) период осциловања честица воде;   б) таласну дужину;    в) брзину таласа. 

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

a)    

б)   

в)   
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а)          б)                          в) 



11/11/13 Решени задаци RZ-08-03

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=70 5/7

2 Задатак 2

Са једног од два  непокретна  брода на морској  пучини  емитује се  ултразвучни  сигнал  у свим

правцима. На другом броду пријемник региструје ултразвук (кроз воду) два пута: први пут после

времена  t1,  а други пут после времена  t2  од момента  емитовања  сигнала  са  првог   брода.

Сматрајући да је морско дно хоризонтално и да је брзина ултразвука у води  одредити дубину мора. 
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3 Задатак 3

Одреди брзину простирања звука кроз ваздушни стуб:

а) дужине 0,2m, затворен на једном крају ако осцилује основном фреквенцијом 400Hz;

б) дужине 0,6m, отворен на оба краја, чији трећи хармоник има  фреквенцију 800Hz.
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4 Задатак 4

Коликом  силом је  потребно затегнути челичну жицу,  дужине   и дебљине , да би

њена основна фреквенција била ν0 = 435Hz ? Густина челика је .



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.3

1. Са светионика  су истовремено  упућени  звучни  таласи  кроз  воду и  кроз  ваздух.  На
броду су  ови  таласи  примљени  у  размаку  од  st 15 . Одредити  растојање  између

брода и светионика. Брзина звука у води је 
s

m
14601  , а у ваздуху 

s

m
3402  . 

2. Растојање пријемника од радио – станице износи  kmd 100 , док растојање слушаоца
од тог пријемника износи  x . Колико треба да је растојање x  да би време простирања
радио-таласа  до  пријемника  и  време  простирања  звучног  таласа  до  слушаоца  били

једнаки? Брзина звука је 
s

m
Z 335  , а радио-таласа 

s

km
rt 300000 .

     
3. Звучни таласи из извора, који осцилује са периодом  sT 001,0 , почињу истовремено

да се простиру кроз средину 1 и средину 2. Растојање од S=1km звучни талас који се
простире кроз средину 1 прелази за време које је за 2,25s краће од времена које је
потребно да исто растојање пређе талас који се креће кроз средину 2. Таласна дужина
звучног  таласа  кроз  средину 1  је  m45,11  .  Одредити  брзине  простирања звучних
таласа у датим срединама. 

4. Са подморнице која зарања вертикално надоле (према дну) константном брзином  ,
емитује се звучни сигнал у истом правцу и смеру. Сигнал траје st 10  . Сигнал се враћа
после  одбијања  од  дна  и  време  током  којег  се  он  прима  на  подморници  износи

st 996,0 . (Обратите пажњу, ово није време после којег се он прима, већ време током
којег сигнал бива регистрован на подморници.) Брзина звука у морској води износи

s

m
z 1550 . Дно је хоризонтално. Наћи брзину зарањања подморнице. 

      
5. Ако се дужина ваздушног стуба у затвореној цеви на једном крају повећа за 10%, за

колико процента ће да се промени основна резонантна фреквенција овог стуба?

6. Отворена стаклена цев делимично је потопљена у течност нормално на њену слободну
површину.  Најмања  фреквенција  на  којој  резонира  ваздушни  стуб  у  цеви  је

Hz34001  .  За  колико треба  скратити  ваздушни  стуб   у  цеви да  би  резонирао  на

најмањој фреквенцији од Hz50002  . Брзина звука је 
s

m
z 340 .

7. Ваздушни стуб затворен на оба краја даје звук чији први хармоник има фреквенцију

Hz500 . Одредити дужину овог стуба ако је брзина простирања звука 
s

m
z 330 .

8. Ако се затегнута жица скрати за 0,1 m њена основна фреквенција се повећа 1,5 пута.
Израчунати првобитну дужину жице под претпоставком да је сила затезања жице иста
у оба случаја.

9. Челична жица дужине  l = 0,5m и пречника d =0,1mm, затегнута је тегом масе m =15kg. 

Колика је фреквенција основног тона? Густина челика је 3
7800

m

kg
 .

10. Колико  пута  се  промени  фреквенција  основног  тона  затегнуте  жице  ако  се  њена
дужина и сила затезања повећају за 44%?
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-08-03

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Таласи 1  Специјални задатак SZ-08-03

Специјални задатак SZ-08-03
Специјални задатак SZ-08-03

Два  гледаоца  налазе  се  на  фудбалској  утакмици у  тренутку  када је

 изведен слободан ударац.  Први  гледалац  чује  да  је лопта  ударена 0,23s

након што је видео да је ударац изведен, а други чује ударац 0,12s након што је

видео његово извођење. Колико  су  гледаоци   удаљени  од  места  где  је

 изведен  слободан ударац?  Ако правац који спаја  првог гледаоца  са местом

 извођења слободног ударца  заклапа са  правцем  који спаја  место извођења

 слободног  ударца са другим  гледаоцем угао од 90°, одредити  растојање

 између гледалаца. Брзина звука у ваздуху је 340 , а брзина светлости

300000 . 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-03)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-03) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 9. НОВЕМБРА У 24.00!!!

 

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 10. November 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 1 дан

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Таласи

Решени задаци

RZ-08-03

Задаци за

самостални рад

08-03

Специјални

задатак SZ-08-

03

Тест 08-03

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Таласи 2  Доплеров ефекат

Доплеров ефекат
Доплеров ефекат у акустици

 

            Ако стојите поред полицијског возила чија сирена емитује звук фреквенце 1 KHz, чућете звук

исте фреквенце, међутим, ако се приближавате својим аутомобилом том возилу, чућете звук више, а

ако се удаљавате, звук ниже фреквенце. Промена у фреквенци коју чујете је последица кретања вас,

као детектора, у односу на извор звука (полицијско возило) и та појава се назива Доплеров ефекат.

Доплеров ефекат је појава којој подлежу сви таласи, механички и електромагнетни и то из читавог

спектра (и радиоталаси и микроталаси). То је такође појава која има широку примену у различитим

областима, од истраживања свемира до полицијског радара којима се утврђује прекорачење

дозвољене брзине кретања или покретних врата на самопослугама, чији су звучни детектори

(пријемници) осетљиви на кретање.

У нашем разматрању Доплеровог ефекта у акустици ограничимо се на ситуацију да је кретање

извора звука (I) и пријемника – пријемника (P) могуће само дуж правца који их спаја. Такође,

претпоставимо да нема ветра, односно, да је средина кроз коју се простире звучни талас,

непомична. Уколико су и извор и пријемник таласа непомични, онда пријемник региструје звук исте

фреквенце коју је извор емитовао. Размотримо случајеве:

Извор таласа мирује, а пријемник се креће брзином 

     

Нека непокретни извор са слике лево емитује звучни сигнал фреквенце  . Растојање између линија

таласног фронта је еквидистантно и једнако таласној дужини емитованог сигнала, тј.  , где је 

  брзина простирања таласа кроз посматрану средину.

Пријемник (P) се креће према извору брзином  . То је потпуно иста ситуација као да пријемник

 мирује, а да се звучни таласи приближавају брзином која је већа од брзине простирања таласа за 

 . Онда је фреквенца звука коју региструје пријемник:

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2
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Администрација

Администрација модула

"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Доплеров

ефекат

Решени задаци
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Задаци за

самостални рад

08-04

Специјални

задатак 08-04

Записи о

активностима
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У случају да се пријемник удаљава, региструје фреквенцу:

Обједињавањем последња два израза можемо написати:

где се знак плус користи у случају приближавања, а знак минус у случају удаљавања  пријемника од

извора звука.

Извор звука се креће, пријемник мирује

Ефекат приближавања извора звука пријемнику који мирује огледа се у смањивању таласне дужине

звука (згушњавању таласног фронта) у току једног периода за растојање које извор пређе брзином 

 за то време, тј.:
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Уколико се извор удаљава од детектора, региструје се увећање таласне дужине у току сваког

периода, односно:

То значи да ће детектор регистровати звук фреквенце:

где се знак минус користи у случају приближавања, а знак плус у случају удаљавања извора од

пријемника звука.

 

Крећу се и извор и пријемник звука

 

Чему ће бити једнака фреквенца звука коју „чује“ пријемник лако ћемо добити комбиновањем горњих

израза (*) и (**) водећи рачуна о предзнацима испред брзине извора, односно детектора. Тако

добијамо:

Последња измена: Wednesday, 30. October 2013., 21:15

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=prHEgiLQea
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5


11/11/13 Решени задаци RZ-08-04

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=71 1/11

Решени задаци RZ-08-04

Решени задаци бр. 4

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-04

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 11. November 2013., 00:24

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак 1

2 Задатак 2

3 Задатак 3

4 Задатак 4
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1 Задатак 1

Воз емитује звук фреквенције 500Hz. Колика је фреквенција коју чује путник на станици којој се

воз:  а) приближава брзином 36 km/h;   б) удаљава брзином 36 km/h?  Брзина звука је 330 m/s.

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

a)    Када звучни извор има фреквенцију  , посматрач коме се звучни извор приближава чује

звук са већом фреквенцијом:
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б) Када звучни извор има фреквенцију  , посматрач од кога се звучни извор удаљава чује звук

са мањом фреквенцијом:
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2 Задатак 2

Извор  звука  који емитује тон  фреквенције =360Hz, креће се ка  непокретном  пријемнику који

прима звучне осцилације фреквенције  = 400Hz. Температура ваздуха износи t =16°C.

Одредити: а) брзину кретања извора звука;    б)  фреквенцију звука коју би примао  пријемник

при  истој брзини извора  приликом  његовог  удаљавања;   в) фреквенцију коју прима пријемник

ако је извор непокретан, а пријемник му се  приближава. У сва три случаја брзине  покретних

 облјеката су исте. Брзина звука у ваздуху износи  

где је Т апсолутна температура (изражена у келвинима).
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в)   Фреквенција  коју  прима  пријемник  ако  је  извор  непокретан , а  пријемник  му  се

приближава: 
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3 Задатак 3

Воз иде брзином  5m/s  равном  пругом. Кад се  приближава  тунелу који је  ископан у  брду  са

вертикалном стеном, машиновођа даје дуги сигнал сиреном фреквенције 340Hz. Звук сирене и

његов  одјек чује  машиновођа и човек који  стоји поред пруге. Које фреквенције  чује  сваки  од

њих? 

Директан звук сирене који чује машиновођа је исте фреквенције са звуком који даје сирена .

 Фреквенција коју би чуо машиновођа да се налази код стене:

Машиновођа се приблиђава стени брзином   и чује одјек следеће фреквенције:

Када се воз приближава посматрачу он чује звук фреквенције:
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Пошто посматрач мирује он чује и одјек исте фреквенције 

Ако се воз удаљава од посматрача он чује звук фреквенције:

Одјек који би чуо у том случају био би опет   
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4 Задатак 4

Фреквенција  звука  сирене  аутомобила  у току  приближавања  слушаоцу по правом путу је

ν1 = 448Hz, а при удаљавању ν2 = 426Hz. Колика је брзина аутомобила и фреквенција звука

сирене?

Узети да је брзина звука 332m/s.

Фреквенција звука који чује слушалац када му се звучни извор приближава:

Фреквенција звука који чује слушалац када се звучни извор удаљава:
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VIII РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.4

1. Метак испаљен из пиштоља лети брзином 
s

m
200 . Колико пута ће се  променити

висина  тона  звиждања  метка  који  чује  непокретни  посматрач  поред  кога  метак

пролети. Узети да је брзина звука 
s

m
z 333 .

2. Слепи миш који лети у правцу нормалном на зид емитује  ултразвук  учестаности
Hz450000  .  Које две учестаности прима слепи миш? Брзина звука у ваздуху је

s

m
z 340 , а брзина слепог миша 

s

m
6 .

3. Два воза  иду један другом у сусрет брзинама  
h

km
721   и  

h

km
542  .  Први воз

емитује  звучни  сигнал  фреквенце  Hz6001  .  Наћи  учестаност  звука  који  чује
путник у другом возу:  а) пре сусрета возова;   б) после сусрета возова

  
4. Ауто крећући се ка непокретној  препреци емитује  звук фреквенције  Hz50000  .

Истовремено региструје одбијене звучне таласе фреквенције  Hz6000 . Колика је

брзина аутомобила? Брзина звука је 
s

m
z 330

5. Фреквенција  звучног извора износи  Hz10000  .  Према звучном извору креће се

слушалац брзином  
s

m
100 . Колика ће бити фреквенција звука који чује слушалац

у току кретања ка звучном извору, а колика је у току удаљавања од њега? 

6. Којом брзином би требало да се  слушалац приближава звучном извору да би се
фреквенција примљеног звука повећала два пута?  Колика би била фреквенција звука
који би чуо слушалац кад би се звучни извор удаљавао од слушаоца брзином  звука?

7. Посматрачу  који  слуша  атомобилску  сирену,  причињава  се  да  јој  је  фреквенција

виша кад се аутомобил приближава  
8

9
 пута. Одредити брзину аутомобила узимајући

да је брзина звука у ваздуху једнака  
s

m
z 340 .   Одредити брзину аутомобила у

случају  када  је  сирена  непокретна,  а  посматрач  се  налази  у  аутомобилу,  најпре
приближавајући се, а затим удаљавајући се од сирене. 

8. Ултразвучни  извор  сонарног  састава  разарача  ради  на  фреквенцији  kHz500  .
Израчунати  брзину  удаљавања  подморнице  на  основу  података  да  је  разлика
фреквенција  између  емитованог  звука  из  разарача  и  звука  рефлектованог  од

подморнице 400Hz. Разарач мирује, а брзина звука у морској води је 
s

m
z 1450 .



9. Ауто се  креће по правом путу  брзином  
h

km
721  .  За њим иде други  аутомобил

брзином  
h

km
1082  ,  емитујући  звучни  сигнал  фреквенције  Hz9000  .  Колику

фреквенцију чују путници првог аута?  Брзина звука је 
s

m
z 330 .

10. Аутомобил се креће правим путем сталном брзином  
h

km
72 . На путу се налази

посматрач који мирује. Ако аутомобил даје сиреном звучни сигнал у трајању st 3
колико ће износити време чујности  сигнала од стране посматрача:
а) Када му се аутомобил приближава
б) Када се аутомобил од њега удаљава

Брзина звука је 
s

m
z 340 .
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-04

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Таласи 2  Специјални задатак 08-04

Специјални задатак 08-04
Бродска сирена емитује тон фреквенције 300 Hz. Талас наилази на

вертикалну стену, одбија се и стиже до брода. Капетан брода региструје

фреквенцију од 310Hz. Колико је удаљена стена ако броду треба 2 минута

да стигне до ње крећући се сталном брзином? Брзина звука је 330 m/s.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-04)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-04) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 16. НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 17. November 2013., 00:00

Престало време 5 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Доплеров

ефекат

Решени задаци

RZ-08-04

Задаци за

самостални рад

08-04

Специјални

задатак 08-04

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Праволинијско простирање светлости. Равно огледало  Праволинијско

простирање светлости. Равно огледало

Праволинијско простирање светлости. Равно
огледало

Праволинијско простирање светлости

 

У хомогеној средини светлост се од извора простире праволинијски.

Због праволинијског простирања светлости иза осветљених предмета се јавља сенка.

Када је светлосни извор много мањи од осветљеног предмета или много удаљен од њега, кажемо да

је то   ТАЧКАСТИ   ИЗВОР   СВЕТЛОСТИ. 

Иза непровидног предмета осветљеног тачкастим извором јавља се сенка са оштрим границама

између осветљеног и  неосветљеног дела  простора.

ПОЛУСЕНКА је део простора до кога од светлосног извора стижу само неки светлосни зраци. Таква

сенка нема оштре границе, већ неосветљени простор постепено прелази у осветљени.

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА И МЕСЕЦА су последица праволинијског простирања светлости

Помрачење Сунца  настаје када Месец, заклони Сунце, па начини сенку на Земљи.

Пречник Месеца је око 400 пута мањи од пречника Сунца, а за отприлике исто толико пута је и

Месец ближи Земљи него Сунцу.  Због тога се привидни пречници и Сунца и Месеца готово

подударају по величини и Месец може потпуно да заклони звезду. Привидни пречник Месеца,

зависно од његове удаљено-

сти од Земље, варира. Привидни пречник Сунца, зависно од његове удаљености од Земље, такође

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Моја почетна страница

Праволинијско

простирање

светлости.

Равно

огледало

Решени задаци

RZ-08-05

Задаци за

самостални рад

08-05

Специјални

задатак 08-05

Тест 08-05
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се мења. Ово је узрок различитим врстама  помрачења Сунца.

Како је Месец мањи од Сунца сенка која се ствара иза Месеца је конусног облика. Она се сужава и

њен пречник на Земљи износи неколико стотина километара, зависно од угла под  којим пада на

нашу  планету. 

      Облик сенке на Земљи зависи од угла под којим она пада    и најчешће изгледа као пуна елипса.

Због ротирања наше планете и због кретања Месеца сенка се брзо помиче по тлу у смеру запад-

исток. Тако се ствара зона тоталитета, тј. појас из кога се поступно види потпуно помрачење. 

Помрачење Месеца

Када се Земља нађе у Сунчевом светлосном снопу са Земље се опажа помрачење Месеца.

Равна огледала

Равно огледало је углачана површина која одбија највећи део упадних зракова. Особине равног

огледала имају добро углачана равна метална површина или стакло које је са једне стране

метализирано.

Закон одбијања светлости:

Како се формира лик предмета код огледала видимо конструкцијом према познатом закону одбијања

светлости који гласи:

 Упадни угао једнак је одбојном углу,

 Упадни зрак, нормала и одбојни зрак леже у истој равни која је нормална на површину од које

се светлост одбија.

Администрација

Администрација модула

"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=5&modid=161
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Конструкција лика предмета

Од предмета Р у облику светлосне тачке падају дивергентни зраци на огледало. Одбијени зраци се

разилазе, а продужени правци тих одбијених зракова се секу и дају лик. Овај лик је имагинаран

 (нестваран), на истом је растојању је од равног огледала и исте величине. 

Равно огледало је у свакодневној употреби, а налази значајну примену у разним оптичким

апаратима, нпр. код перископа помоћу кога се могу из заклона посматрти разни предмети (нпр. из

војничког рова) или из подморнице – кретање бродова по површини мора или аутомобила иза

великих кривина.
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Последња измена: Sunday, 10. November 2013., 11:19

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Решени задаци RZ-08-05

Праволинијско простирање светлости. Равно огледало

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-05

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 17. February 2014., 11:53

http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=161
http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак 1

2 Задатак 2

3 Задатак 3

4 Задатак 4
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1 Задатак 1

На  којој  висини  H  је  улична  светиљка, ако је дужина сенке  вертикалног  штапа  L1 =1,2 m, а

висина штапа је h=0,9m? При премештању штапа за d=1m из претходног  положаја дуж правца
сенке, дужина сенке се повећава и износи L2 =1,5 m.

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:
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2 Задатак 2

Картонски круг пречника  осветљен је тачкастим светлосним извором који је од

његовог центра удаљен d =50cm, а лежи на нормали повученој на раван круга који пролази кроз
његов центар. Колики је пречник сенке круга  на заклону чија је раван паралелна равни круга

ако растојање од центра круга до заклона износи D=20dm. 
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3 Задатак 3

Огледало на зиду мора дати слику особе која је висока P=1,6m. Очи те особе су d=1,5m изнад
пода. Колика мора бити висина огледала и за колико мора бити доња ивица огледала изнад
пода да би се особа у огледалу видела у целини? 
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4 Задатак 4

Зрак светлости пада на равно огледало под углом . Колики је угао између одбијених зрака пре и
након обртања огледала за угао ?

Ако се огледало заротира за угао  и нормала се заротира за исти угао па је:



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.5

1. Квадрат од картона странице a =10 cm, постављен је паралелно са вертикалним зидом
на растојању од d=1m. Квадрат је осветљен тачкастим извором који лежи на правој
која је нормална на раван квадрата и пролази кроз тачку пресека његових дијагонала.
Удаљеност извора од квадрата је l = 1m. Одреди површину сенке квадрата на зиду. 

2. Испред кутије од непровидног материјала, дужине  l = 20cm, са малим отвором, на
растојању  од  d=8m,  постављен  је  светао  предмет  висине  P=2m.  Колика  ће  бити
висина сенке овог предмета  на зиду кутије?

3. Изнад  сточића  облика  квадрата  виси  упаљена  сијалица,  као  што  је  приказано на
слици. Колика је површина његове сенке?

0

4. Глумица седи за тоалетним столом испред вертикално постављеног равног огледала.
У „висини очију“ глумице лети мува. Ако је растојање муве и огледала cmp 151  , а

глава  глумице  се  налази  на  cmp 451   од  огледала,  одредити  растојање  између
глумице и лика муве у огледалу. 

5. Човек седи на mp 21   испред равног огледала и у њему види слику која виси на зиду
1,5m иза његове главе. Колико је удаљен лик слике од човекових очију?

6. Вертикални штап  дужине  P=60cm налази  се  испред равног  огледала  на  растојању
0,4m. Колико је растојање између највише тачке штапа и најниже тачке лика?

7. Два паралелна огледала окренута су једно према другом на растојању 1 m.  Предмет
је удаљен 40 cm од левог огледала. На ком растојању од предмета се налазе његова
два најближа лика у левом огледалу?

8. Кошаркаш  висок P=202cm  стоји  испред  равног  огледала.  Огледало  виси  на
вертикалном зиду. Да ли ће кошаркаш моћи да види у огледалу цело своје тело, ако је
огледало дугачко H= 1 m?

9. Мали  предмет  се  налази  између  два  равна  огледала,   постављена  под  углом  од
060 ,  на  растојању  d=8  cm  од  линије  пресека  огледала.  На  ком  међусобном

растојању x се налазе први имагинарни ликови предмета у огледалима?

10. Угаона висина Сунца (у астрономији се означава са  h  ) над хоризонтом 21.марта у
подне, у неком Београдском  насељу износила је h=45º. Нађите угао под којим треба
поставити равно огледало према хоризонту, да Сунчев зрак пада вертикално на дно
неког бунара у том насељу. 

1m

1m

1m
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-05

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Праволинијско простирање светлости. Равно огледало  Специјални задатак

08-05

Специјални задатак 08-05

Два равна огледала чине угао   . Светлосни зрак улази у овај систем и

одбија се по једном од сваког огледала. Наћи угао   за који се зрак заoкрене

након оба одбијања. 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-05

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-05) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 23. НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 24. November 2013., 00:25

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 85 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Моја почетна страница

Праволинијско

простирање

светлости.

Равно огледало

Решени задаци

RZ-08-05

Задаци за

самостални рад

08-05

Специјални

задатак 08-05

Тест 08-05
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Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Сферно огледало  Сферна огледала

Сферна огледала
СФЕРНА ОГЛЕДАЛА

Осим равних огледала постоје и огледала чије у углачане површине криве, тзв. сферна огледала.

Сферна огледала су углачане површине сфере.

Постоје издубљена (конкавна)  и  испупчена (конвексна) огледала, зависно са које се стране одбија

светлост.

Елементи сферног огледала су:

1. Центар кривине C

2. Теме огледала Т

3. Полупречник кривине r

4. Жижа F

5. Главна оптичка оса – права која пролази кроз теме огледала и центар кривине.

 

Зраци паралелни главној oптичкој oси, који падaју на издубљено oгледало, oдбијаjу се и секу главну

оптичку осу у тачки (F) која се назива жижа или фокус.

Жижа огледала је карактеристична тачка на главној оптичкој оси која се налази на средини растојања

између центра кривине C и темена оглeдалa T.

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Администрација модула

"Страница"

Моја почетна страница

Сферна

огледала

Решени задаци

RZ-08-06

Задаци за

самостални рад

08-06

Специјални

задатак 08-06

Тест 08-06

Записи о
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Лик сваког тачкастог или нетачкастог предмета конструише се коришћењем карактеристичних

зрака. У зависности од тога где се налази предмет, лик може бити: стваран (реалан) или привидан

(имагинаран), усправан или изврнут и увећан или умањен. Реалан лик код огледала настаје у

пресеку реалних зрака. Имагинаран лик настаје у пресеку продужетака реалних зрака.

Карактеристични зраци код удубљених огледала: 

             

– зраци који су паралелни оптичкој оси после одбијања  пролазе кроз жижу;

– зрак који пролази кроз центар кривине огледала после одбијања креће се истом путањом;

–     зрак који пада у теме огледала одбија се под истим углом у односу на упадни;

–     зрак који пролази кроз жижу после одбијања креће се паралелно оптичкој оси.

За конструкцију ликова су довољна 2 зрака ако се предмет налази на главној оптичкој оси.

Ликови предмета код удубљених огледала могу бити:

Администрација курса

Подешавања мог

профила

активностима

http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=5&modid=162
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Код испупченог огледала важе следећа правила:

– зраци који су паралелни оптичкој оси расипају се, а њихови продужеци пролазе кроз жижу;

– зрак који се креће ка центру кривине огледала после одбијања креће се истом путањом;

– зрак који се пре одбијања креће ка жижи после одбијања се креће паралелно оптичкој оси.

        Код испупченог огледала лик је увек имагинаран, усправан и умањен. 

Једначина  сферног огледала за удубљено огледало:

Када је лик имагинаран а огледало удубљено тада је:

 p -  растојање предмета од сферног огледала,

 - растојање лика од сферног огледала и

-  жижна даљина.

Једначина сферног огледала за испупчено огледало:

Однос     назива се УВЕЋАЊЕ.

L - величина лика

P - величина предмета

Последња измена: Sunday, 10. November 2013., 11:34

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Решени задаци RZ-08-06

Решени задаци RZ-08-06

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-06

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 17. February 2014., 11:56

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак 1

2 Задатак 2

3 Задатак 3

4 Задатак 4
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1 Задатак 1

Испред  испупченог огледала полупречника кривине r = 20cm, налази се светао предмет који

стоји нормално на оптичкој оси. Увећање лика у овом положају је U = 0,2. За колико треба
померити предмет и у ком смеру по оптичкој оси, да увећање буде U = 0,25? 

Прво увећање лика предмета:

даје зависност удаљења лика од темена испупченог огледала и удаљења предмета од темена

огледала:

Друго  увећање лика предмета:
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даје зависност удаљења лика од темена испупченог огледала и удаљења предмета  од темена

огледала када је предмет померен:

Из једначина за испупчено огледало израчунавамо прво растојање предмета  од темена
огледала:

Из једначина за испупчено огледало израчунавамо друго растојање предмета  од темена
огледала.
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Предмет треба да се помери ка огледалу за 10 cm
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2 Задатак 2

Предмет висине 1cm налази се удаљен 12cm од конкавног огледала полупречника 8cm. Како ће
се променити величина лика после 2s ако се предмет приближава огледалу брзином 5mm/s? 
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Предмет се приближио огледалу за 2s  1cm.

Удаљеност лика предмета пре и после приближавања предмета огледалу: 

 :           

Увећање лика предмета и величина лика у првом случају:

Увећање лика предмета и величина лика после 2s приближавања предмета огледалу:
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Величина лика се повећала за 0,07 cm.
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3 Задатак 3

Дата су два сферна огледала, издубљено и испупчено исте познате жижне даљине. Растојање
између  њихових  темена је  d =3,5 f , а налазе  се на истој оптичкој оси. Светао предмет  је

постављен  нормално на оптичку осу, на  растојању 1,5 f од  темена  издубљеног  огледала.
Рефлексиона страна  испупченог огледала окренута је према предмету. Наћи удаљеност

коначног лика који ствара светлосни сноп када се одбије прво од удубљеног огледала  а затим

од испупченог, увећање лика,  и  рећи  какав је коначан  лик. 

Удаљеност првог лика који се формира и увећање тог огледала:

http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=162
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Растојање првог лика од другог огледала се налази из:

Удаљеност другог лика који се формира и увећање тог огледала:

Увећање коначног лика:
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Лик L1 је реалан, увећан и изврнут, а лик L2  је имагинаран, умањен и усправан у односу на L1,

а увећан у односу на предмет P.
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4 Задатак 4

Дато је издубљено сферно огледало, где су растојања ОB = d = 4cm и АD = 20cm (слика).

Светао предмет се налази на оптичкој оси огледала на растојању p = 6cm од темена огледала.
Нађите полупречник кривине огледала и увећање лика.

Полупречник кривине огледала налазимо користећи примену Питагорине теореме на

правоугли троугао ABC.
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                                                      лик је имагинаран
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Увећање лика предмета је 5,8.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.6

1. Реалан лик предмета који даје конкавно огледало увећан је три пута.  Када се предмет
одмакне за  cmp 80 ,  његов лик је умањен два пута у односу на предмет. Одредити
жижну даљину огледала.

2. Предмет  се  налази  на  растојању  p=15cm од  темена  конкавног  огледала  на  главној
оптичкој оси. Стваран лик предмета се добије на растојању l=30cm од огледала. На коју
страну и за колико ће се померити лик предмета, када се предмет приближи огледалу за
 p=6cm?

3. Сунце се налази на оптичкој  оси сферног испупченог огледала. Ако је жижна даљина
огледала cmf 20 , где ће се формирати лик Сунца? 

4. Светли  предмет  се  налази  на  растојању  p=100cm од  сферног  испупченог  огледала
полупречника кривине r = 60cm. За колико треба померити предмет и  у ком правцу да би
се добио два пута већи лик него што је био у првобитном случају?

5. Лик  предмета  у  издубљеном  огледалу  је  3  пута  мањи  од  предмета.  Ако  предмет
приближимо за cmp 15  огледалу лик ће бити 1,5 пута мањи од предмета. Наћи жижну
даљину огледала.

6. Предмет се приближава огледалу жижне даљине mf 1 , крећући се равномерно брзином

s

m
2 .  У  једном  тренутку  предмет  се  налазио  на  растојању  mp 10  од  огледала.

Одредити средњу брзину и смер кретања лика у временском интервалу од 2s од уоченог
тренутка.

7. Од предмета висине cmP 1  добије се помоћу конкавног огледала нестваран лик висине
cmL 3 . Када се предмет одмакне за  cmp 2  од огледала добије се лик исте висине,

али стваран и обрнут. Одредити жижну даљину огледала.

8. Светао предмет се налази на растојању  rp 3 од темена издубљеног сферног огледала
полупречника  кривине  r .  Колико  пута  ће  се   повећати  величина  лика  предмета  у
огледалу ако се његов полупречник кривине повећа два пута?

9. Два једнака издубљена сферна огледала, жижних даљина mf 3,0  постављена су једно
наспрам другог на растојању fd 5 , тако да им се оптичке осе поклапају. На растојању

mp 5,0  од једног огледала налази се светао предмет, величине cmP 2 . Где се налази
лик  предмета  у  односу на  ближе огледало  који  ствара  светлосни  сноп  ако  се  одбије
најпре од ближег огледала, затим од даљег? Колика је величина овог лика?

10. Испред конкавног огледала (слика)  налази се на оптичкој  оси предмет на удаљености
cmp 30  од темена огледала Т. Ако је cmTA 2  и cmBD 20 , одредити удаљеност лика

од темена огледала и увећање лика. Тачка C је центар кривине огледала.
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 08-06

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Сферно огледало  Специјални задатак 08-06

Специјални задатак 08-06
На  растојању  p1  од темена удубљеног огледала,  увећање износи U1 = 2, а на

растојању p2 увећање  износи U2 = 3. Познато  је да растојање  између  реалних

 ликова у ова два  случаја износи d=10cm. Одредите полупречник кривине

огледала. Предмет се налази на оптичкој оси огледала. 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-06

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-06) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 1,ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 2. December 2013., 00:10

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 77 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Сферна

огледала

Решени задаци

RZ-08-06

Задаци за

самостални рад

08-06

Специјални

задатак 08-06

Тест 08-06
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Администрација курса

Подешавања мог

профила

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Оптичка сочива  Оптичка сочива

Оптичка сочива
Оптичко сочиво је тело направљено од провидног материјала које има две граничне површине, обе

сферне или једну равну, а другу сферну. Према облику и својствима деле се на сабирна

(конвергентна) и расипна (дивергентна). Сабирна сочива су дебља на средини, а расипна су

најтања на средини. Светлост се при проласку кроз сочиво прелама два пута. 

Основни елементи танког сочива су: 

1. Центар кривине C

2. Жижа F

3. Полупречник кривине r

4. Оптички центар сочива

5. Главна оптичка оса – права која пролази кроз теме огледала и центар кривине.

Сваки део сабирног сочива понаша се као оптичка призма. Када на сочиво упадне сноп паралелних

зрака у правцу главне оптичке осе, сваки призматични део сочива скреће зрак према ширем крају,

док централни зрак пролази без преламања. Преломљени зрацисе секу у једној тачки на главној

оптичкој оси која се зове жижа сочива F. Када зраци падну на исто сочиво с друге стране , такође се

секу у једној тачки. Свако сабирно сочиво има 2 реалне жиже. 

И код расипног сочива можемо да посматрамо оптичке призме само је њихова шира страна окренута

према крајевима сочива. Зато се паралелни зраци после преламања расипају. Замишљени

продужеци секу се у једној тачки на главној оптичкој оси. Расипно сочиво има 2 имагинарне жиже. 

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Администрација модула

"Страница"

Моја почетна страница

Оптичка

сочива

Решени задаци

RZ-08-07

Задаци за

самостални рад

08-07

Специјални

задатак 08-07

Тест 08-07

Записи о
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Жиже се налазе на подједнакој удаљености од сочива са леве и десне стране без обзира на облик

сочива.

Лик добијен коришћењем сочива може бити: стваран (реалан) или привидан (имагинаран), усправан

или изврнут и увећан или умањен.

Реалан лик код сочива настаје у пресеку реалних зрака. Имагинаран лик настаје у пресеку

продужетака реалних зрака или при пресеку реалног зрака и продужетка реалног зрака.

Слично као код огледала, и за конструкцију ликова код сочива користе се карактеристични зраци.

Код сабирних сочива имамо да:

– зрак који је паралелан оптичкој оси после преламања  пролази кроз жижу са друге стране сочива;

– зрак који пролази кроз оптички центар сочива не прелама се;

– зрак који пролази кроз жижу сочива са једне стране после проласка кроз сочиво креће се паралелно

оптичкој оси.

Положаји и карактеристике лика предмета зависе од положаја предмета.

Када је лик на растојању већем од двоструке жижне даљине (2 f), лик је стваран, изврнут и умањен, а

његово растојање од оптичког центра је мање од 2 f (лик се формира са друге стране сочива) али

веће од f.

Ако се предмет налази на растојању 2 f f  а већем од f , онда се и лик предмета налази на истом

растојању са супротних страна сочива и лик је реалан, изврнут и исте величине као предмет. 

Ако се лик налази на растојању мањем од 2 f, онда се лик формира са друге стране сочива  на

растојању које је веће од 2 f. У овом случају лик је реалан, изврнут и увећан.

Администрација курса

Подешавања мог

профила

активностима

http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=5&modid=163
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Можемо закључити да се са приближавањем предмета лик предмета удаљава а његова величина се

повећава. 

Ако се предмет постави у жижи сочива лик се не формира.

Ако се предмет постави измећу жиже и сочива, онда се лик формира са исте стране сочива и његова

удаљеност од сочива је већа од удаљености предмета. Пошто се лик формира у пресеку

продужетака преломљених зрака, он је имагинаран. Поред тога, лик је усправан и увећан.

Код расипних сочива за конструкцију лика користе се следећи карактеристични зраци:

– зрак који је паралелан оптичкој оси после проласка кроз сочиво прелама се тако да његов

продужетак пролази кроз жижу са исте стране сочива са које зрак и долази (нагласити);

– зрак који пролази кроз оптички центар сочива не прелама се;

– зрак који се креће ка жижи која се налази са друге стране сочива после преламања креће се

паралелно оптичкој оси.

Код расипних сочива лик се увек налази између жиже и сочива без обзира на удаљеност предмета и

са исте стране сочива као и предмет и увек је имагинаран, умањен и усправан.

Сочива са већом жижном даљином мање преламају од сочива са краћом.   Преламање  сочива  се

карактерише  бројем    диоптрија.

Оптичка моћ    неког сочива је реципрочна вредност његове жижне даљине изражене у метрима:

Јединица за мерење оптичке моћи назива се диоптрија и обележава се са D. Она представља

реципрочну вредност једног метра.

Оптичка једначина сочива повезује растојања ликова и предмета са жижном даљином танких

сочива: 
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За сабирна сочива жижна даљина f  је позитивна (f  > 0), а за расипна сочива негативна (f < 0). Ако је

лик реалан, величина   је позитивна (  > 0), ако је лик имагинаран, величина   је негативна (  <

0). 

Оптичка једначина сабирног сочива када је лик реалан:

Оптичка једначина сабирног сочива када је лик имагинаран:

Оптичка једначина расипног сочива:

Увећање које дају сочива се израчунава по формули:

L - величина лика

P - величина предмета

Последња измена: Sunday, 10. November 2013., 11:54

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008
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Решени задаци RZ-08-07

Решени задаци 08-07

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-07

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 17. February 2014., 12:00

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак 1

2 Задатак 2

3 Задатак 3

4 Задатак 4
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1 Задатак 1

а) Танко сабирно сочиво жижне даљине f1 даје реалан лик предмета увећан два пута. Колико је увећање лика ако се на место

сабирног постави расипно сочиво жижне даљине f2  једнаке по апсолутној вредности са f1. 

б) Решити задатак у случају да се сабирним сочивом добија имагинаран лик.

а)

Увећање лика предмета код сабирног сочива:

Даје зависност удаљења лика од оптичког центра сабирног сочива и удаљења предмета  од оптичког центра:

Да би добили увећање расипног сочива  

и увећање лика L1  израчунаћемо p код сабирног сочива када је предмет између жиже и двоструке жижне даљине, јер је удаљење

предмета код оба сочива исто и израчунаћемо  l2  код расипног сочива:
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б) 
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Увећање лика предмета код сабирног сочива:

Даје зависност удаљења лика од оптичког центра сабирног сочива и удаљења предмета  од оптичког центра:

Да би добили увећање расипног сочива 

и увећање лика L1  израчунаћемо p код сабирног сочива када је предмет између оптичког центра сочива и жиже, јер је удаљење

предмета код оба сочива исто и израчунаћемо  l2  код расипног сочива:
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2 Задатак 2

За време од  t=2s предмет се са растојања  p1=30cm приближи сабирном сочиву жижне даљине f=10cm, на растојање p2=20cm.

Колика је средња брзина кретања лика тог предмета? Да ли се лик удаљава или приближава сочиву?   

За израчунавање средње брзине кретања лика користи се формула:

Потребно је израчунати удаљења ликова пре и после приближавања предмета сабирном сочиву
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3 Задатак 3

Сочиво жижне даљине  f1 даје јасан лик предмета на заклону који је удаљен три жижне даљине од тог сочива. Ако се уместо

овог, стави друго сочиво, тако да је однос жижних даљина  f1 : f2 = 2, потребно је заклон приближити сочиву за x = 22,5cm, да

би лик био опет јасан. Колика је жижна даљина првог употребљеног сочива?

Из услова задатка имамо да је:

Убацимо смену у задњу једначину 
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4 Задатак 4

Сабирно сочиво жижне даљине f1 = 8 cm, налази се на удаљености d = 5cm од расипног сочива, жижне даљине  f2 = 40cm.  На

ком месту се налази  први  лик  предмета  који је  на  удаљености

p = 5 cm од расипног сочива са супротне стране од сабирног?

Растојање лика које даје расипно сочиво добија се из оптичке једначине расипног сочива:

Добијени лик је сада предмет сабирном сочиву са удаљењем од њега:
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  лик је тада реалан (стваран) и оптичка једначина сабирног сочива је: 

Први лик предмета је на удаљености 52,44cm од сабирног сочива.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.7

1. Лик предмета који даје танко расипно сочиво умањен је два пута. Ако се предмет одмакне за
cmp 50 , лик је умањен три пута у односу на предмет. Наћи жижну даљину овог сочива.

2. Реалан лик предмета који даје танко сабирно сочиво умањен је 1,5 пута. Ако се предмет
помакне сочиву cmp 40 , лик је увећан два пута у односу на предмет. Одредити оптичку
јачину сочива.

     

3. Растојање имагинарног лика од предмета код сабирног сочива је 60cm. Величина лика је
три пута већа од величине предмета,  а упола мања од жижне даљине сочива. Колика је
величина предмета?

      

4. Предмет је на растојању cmp 301   од сабирног сочива жижне даљине  cmf 10 . Како и
колико треба померити предмет да би се његов лик приближио сочиву за cml 3 .

5. Увеличање  оштрог  реалног  лика  који  се  добија  помоћу  танког  сабирног  сочива  износи
51 U . Ако се предмет приближи сочиву за cmd 2 , увеличање оштрог реалног лика биће
102 U . Колика је жижна даљина тог сочива?

     

6. Испред танког сабирног сочива, жижне даљине cmf 10 , постављен је предмет величине
cmP 2 .

а)  Где треба поставити предмет да би се добила његова реална слика величине cmL 8 ?
б) Колика ће бити и каква слика овог предмета ако се уместо сабирног  сочива употреби
расипно сочиво?

     

7. Када је предмет удаљен од сочива 4 жижне даљине cmf 151   добија се јасан лик предмета
на заклону.  Ако на истом месту заменимо сочиво другим,  чија је жижна даљина упола
мања од жижне даљине првог сочива. За колико треба  приближити заклон сочиву, да би
лик предмета на заклону поново био јасан?

     

8. При неком положају предмета лупа даје увећање 4 пута. Како ће се променити увећање
(израчунати) ако се растојање од предмета до лупе смањи 1,5 пута.

9. Растојање светлог предмета од заклона је md 5,2 . Колика је жижна даљина танког сочива
и где га треба поставити, да би лик био увећан 4 пута? Размотрити све случајеве.

     

10. Два сабирна сочива жижних даљина cmf 131   и cmf 152  , налазе се на заједничкој оси.

Растојање између сочива износи  cmd 57,41  Предмет се налази на растојању cmp 501 
од првог сочива. На ком растојању од другог сочива се добија лик предмета?
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Специјални задатак 08-07
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Специјални задатак 08-07

Специјални задатак 08-07
Када се предмет висине P = 3cm налази на главној оптичкој оси сочива добија

се стваран лик висине L1=18cm. Ако се предмет помери дуж оптичке осе

за Δp=6cm, добија се нестваран лик висине  L2= 9cm.  Одредити жижну даљину

сочива.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-07

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-07) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 8,ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 9. December 2013., 00:10

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 70 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Системи огледала - сочива  Оптички системи

Оптички системи
ЖИЖНА ДАЉИНА СИСТЕМА ОД ДВА СОЧИВА КОЈА СЕ ДОДИРУЈУ

 

Ако се два танка сочива додирују еквивалентна жижна даљина се добија помоћу формуле:  

 - еквивалентна жижна даљина система сочива

- жижне даљине сочива у систему

Последња измена: Sunday, 24. November 2013., 02:10

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky008

Учесници

Беџеви

Општа секција

Осцилације 1

Осцилације 2

Таласи 1

Таласи 2

Праволинијско

простирање

светлости. Равно

огледало

Сферно огледало

Оптичка сочива

Системи огледала

- сочива

Кулонов закон

Јачина

електричног поља

Потенцијал, рад и

напон у

електричном пољу

Капацитивност

тела и

кондензатори

Моји курсеви

Администрација

Администрација модула

"Страница"

Моја почетна страница

Оптички

системи

Решени задаци

RZ-08-08

Задаци за

самостални рад

08-08

Специјални

задатак 08-08

Тест 08-08

Записи о

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=fGctdj2rKl
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=194
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=5
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=194
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=176
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=190
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=238
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=243
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=5&modid=194


17.2.2014. sky008: Оптички системи

http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=194 2/2

Администрација курса

Подешавања мог

профила

активностима

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky008

http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=5&modid=194
http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=fGctdj2rKl
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=5


17.2.2014. Решени задаци RZ-08-08

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=176 1/14

Решени задаци RZ-08-08

Решени задаци RZ-08-08

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VIII

Књига: Решени задаци RZ-08-08

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 17. February 2014., 12:04

http://moodle.omegafizika.rs/
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1 Задатак 1

Одреди положај коначног лика предмета којег даје оптички систем састављен од сабирног сочива и
издубљеног огледала који се налазе на заједничкој оптичкој оси. Жижне даљине огледала и сочива су

једнаке и износе . Оптички центар сочива је од темена огледала удаљен . Предмет

се налази на оптичкој оси и удаљен је 1m од огледала.

Оптичка једначина сабирног сочива:
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Оптичка једначина издубљеног огледала када је добијени лик  предмет издубљеном огледалу и

налази се између жиже и темена огледала:
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2 Задатак 2

Танко сабирно сочиво даје на екрану реалан лик предмета увећан 3 пута. Предмет примакнемо сочиву
за 15 cm, а затим померамо сочиво док не добијемо реалан лик на екрану умањен 2 пута. Наћи
претходно растојање између предмета и екрана.

 

Растојање између предмета и екрана на коме се формира три пута већи лик:
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3 Задатак 3

Научнике је мучио проблем како човек може једним очним сочивом да види оштро како врло далеке,
тако и врло блиске предмете. Тек у 19. веку је разјашњено да око има моћ акомодације –
прилагођавања које се постиже тако што очни мишић зависно од удаљености посматраног предмета
мења полупречник кривине сочива, а тиме и његову жижну даљину, док лик увек пада на исто место.
Код кратковидог човека границе акомодације ока износе , другим речима он

види оштро само предмете унутар тог интервала даљина.  Доктор му је преписао наочаре помоћу
којих ће добро видети све удаљене предмете – горња граница акомодације се помера на бесконачност.
На којем минималном растојању он може да чита књигу ако користи те наочаре?

Напомена: Жижна даљина ( fs ) система састављеног од очног сочива (f ) и сочива наочара ( fn  )

одређена је једначином:
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4 Задатак 4

Сабирно сочиво даје лик предмета, који је пет пута већи. Када се екран примакне  за 50cm  ближе
предмету, а затим се помери сочиво тако да се на екрану добије лик једнак величини предмета.
Одредити растојање између предмета и лика и оптичку моћ сочива.
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.8

1. Светли  предмет налази  се  на  растојању p1 = 20cm од танког  сабирног  сочива жижне
даљине  f1  =12 cm.  Паралелно сабирном сочиву на истој  оптичкој  оси налази се танко
расипно  сочиво  на  растојању  d  =  28  cm,  чија  је  жижна  даљина  f2  =22  cm.  Нађите
удаљеност коначног лика од првог сочива и укупно увећање које даје овај систем сочива.

2. Растојање  од  осветљеног  предмета  до  екрана  је  d  = 1  m.  Сочиво  које  је  постављено
између њих даје јасан лик предмета на екрану за два положаја. Растојање између та два
положаја је d1 = 0,2m. Наћи жижну даљину сочива.

3. Приликом бријања, неком човеку је најповољније ако му је лице удаљено од огледала
30cm. Какве наочаре (које жижне даљине, сабирне или расипне) би ви препоручили том
човеку приликом читања текста? Даљина јасног вида износи 25 cm. Уколико су сочива на
истој, оптичкој оси и близу једно другом, онда важи: 

     
nos fff

111
     где је ( fs ) жижна даљина система састављеног од очног сочива   (fо ) и 

      сочива наочара ( fn  ) 
  

4. Испред танког сабирног сочива, жижне даљине f =25cm, налази се предмет висине P=3cm,
на удаљености  p1 = 20cm од сочива.  Са исте стране сочива на којој се налази предмет
постављено је равно огледало на удаљености  d  = 35cm од сочива. Одредити положај и
висину реалног лика предмета.

5. На растојању p1 = 30cm испред танког сабирног сочива жижне даљине f1 =20cm налази се
светли предмет. Иза овог сабирног сочива, на истој оптичкој оси, налази се друго танко
сабирно сочиво жижне даљине  f2  =4cm. Израчунати растојање између сочива за случај
када је коначни лик реалан и једнак предмету.

6. Танко  сабирно  сочиво  жижне  даљине  f1  =15  cm  даје  реалан  лик  неког  предмета  на
растојању l1 = 35cm. Ако се поред тог сабирног сочива стави расипно сочиво тако да се
оба сочива додирују, лик истог предмета остаје реалан и помери се од система сочива на
даљину l2 = 40cm. Израчунати жижну даљину расипног сочива.

7. За одређивање жижне даљине испупченог  сферног  огледала О1 користи се експеримент
чији су елементи приказани на слици. Равно огледало О2 помера се дуж осе  сферног
огледала све дотле док се ликови предмета P у оба огледала не поклопе, при чему су
растојања cma 30  и cmb 10 . Колика је жижна даљина сферног огледала?

8. За одређивање жижне даљине издубљеног сферног огледала О1 користи се експеримент
чији су елементи приказани на слици. Испред сферног огледала поставе се  два предмета
P1 и P2  и равно огледало О2 . Равно огледало О2 и предмет P2 померају се дуж осе сферног
огледала све дотле док се ликови предмета P1 и P2  у оба огледала не поклопе. При овоме
је  добијено да су  растојања  cma 30 ,  cmb 25  и  cmc 6 .  Колика  је  жижна даљина
сферног огледала?



9. Танко сабирно сочиво од 5 диоптрија налази се уз танко расипно сочиво тако да им се
оптичке осе поклапају. Овакав систем даје реалан лик неког предмета исте величине ако
је удаљеност предмета и лика d = 2,4m. Колика је жижна даљина расипног сочива?

10. Два танка сабирна сочива, једнаких жижних даљина ( cmff 4521  ) налазе се једно уз
друго, тако да им се оптичке осе поклапају. 

    а) Колика је еквивалентна жижна даљина овог система сочива? 
    б) Колика треба да буде оптичка моћ трећег сочива, које је потребно поставити уз ова два,
        да би се овакав систем сочива понашао као расипно сочиво жижне даљине cmf e 63,11 ?
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Специјални задатак 08-08

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Системи огледала - сочива  Специјални задатак 08-08

Специјални задатак 08-08
Сабирно сочиво на екрану даје лик лампе увећан 3 пута. Ако се сочиво помери

за 32cm према екрану, лик лампе је три  пута мањи. Одредити оптичку јачину

овог сочива?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-08

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-08) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 16. December 2013., 00:10

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 63 дана 12 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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КУЛОНОВ ЗАКОН   (1875. год.)

Тела наелектрисана истоименим
нaелектрисањима се  одбијају,  а тела
наелектрисана разноименим нaелектрисањима
се привлаче.
На основу резултата експеримента француски
физичар Шарл Кулон (Charles – Augustin de
Coulomb) је утврдио да  електростатичка  сила
зависи  од  количине  наелектрисања  и
растојања између тела.
Како електрична сила зависи од растојања
између наелектрисаних тела? 
Два  наелектрисана  тела  малих  димензија  су
закачена  за  динамометре  и  наелектрисана
различитим  врстама  наелектрисања.  Налазе
се на глаткој подлози. Када су веома удаљени

једно  од  другог  њихови  динамометри  показују  нулту  вредност.  Постепеним
приближавањем  динамометри  почињу  да  се  истежу  и  то  за  исту  вредност.
Поставе се тела тако да између њихових центара буде растојање  r   и очита
сила на динамометрима  F1. Када се растојање повећа два пута  2 r   сила на
динамометрима је 4 пута мања F2= F1/4
ИНТЕНЗИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ СИЛЕ СЕ СМАЊУЈЕ СА КВАДРАТОМ РАСТОЈАЊА.

     F~ 2

1

r
              

Како електрична сила зависи од количине наелектрисања на телима?
Ако се  растојање између центара куглица  не мења,  а  промене се  количине
наелектрисања нпр. ако би се количина електрицитета 1q  променила три пута

(3 1q ), а  количина  електрицитета  2q  променила  2  пута  (2 2q ) сила  би  се
променила 3*2=6 пута (6 F)
ИНТЕНЗИТЕТ  ЕЛЕКТРИЧНЕ  СИЛЕ  СЕ  ПОВЕЋА  ОНОЛИКО  КОЛИКО  СЕ  ПУТА  ПОВЕЋА
ПРОИЗВОД КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЦИТЕТА ОВИХ НАЕЛЕКТРИСАЊА. 

    F~ 21 qq             
   

                      3          1        1 2

Интеракција  два  тачкаста  наелектрисања  може  се  израчунати  коришћењем
Кулоновог закона. Два разноимена тачкаста наелектрисања интерагују силама
супротног смера које су једнаке по интензитету и правцу (у складу са законом
акције и реакције). Те силе леже на правој која повезује та два тела. Интензитет
ове силе је: 

2
21

r

qq
kF 

     
Сила F се назива Кулонова или електростатичка сила.



k – константа сразмерности, зависи од средине у којој се налазе наелектрисана 
тела. За вакуум она износи k = 9 . 109 Nm2/C2 и приближно исту вредност има и 
за ваздух. За све остале средине је мања.

r

k
 04

1


0
 је диелектрична константа вакуума и износи  2

2
12

0 1085,8
Nm

C

r   је релативна диелектрична константа , за вакуум износи 1r , а за све 
друге средине је већа од један.

У изолованим системима тела важи закон одржања наелектрисања који
гласи:
Збир наелектрисања у изолованом систему је константан.
То значи да се наелектрисања не могу ни створити ни уништити.  При
наелектрисавању тела не долази до стварања наелектрисања,  већ само до
прерасподеле наелектрисања између тела или унутар једног тела.

2
21! qq

q




Пример1:  Две куглице  наелектрисане  количинама   наелектрисања 8*10-7 
C  и     -- 2*10-6 C налазе се у вакууму на растојању 40 cm. Израчунати  силу 
којом та два наелектрисања делују.     

                                                                                                                   F                              F
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Пример 2: Две куглице наелектрисане истом количином  наелектрисања налазе 
се  на  растојању 10 cm и  делују  једна  на  другу кроз  ваздух  силом од  5*10-4N.
Наћи величину ових наелектрисања.
                                                                                       F                                                F
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Степен чији је изложилац природан број:

na   

- број a  је основа степена na
- n   је изложилац степена na

mnmn aaa      Производ два степена једнаких основа једнак је степену исте основе чији

                                         је изложилац једнак збиру изложилаца степена чинилаца. 

Пример:

7)2(929 10101010  

nm
n

m

a
a

a      Количник два степена једнаких основа једнак је степену nma   основе a  чији је 

                            изложилац једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца.

Пример:

11)2(9
2

9

1010
10

10
 



Степен производа и количника

nnn baba  )(     Степен производа једнак је производу степена чинилаца

n

nn

b

a

b

a









               Степен количника једнак је количнику степена

 

Степен степена

  mnnm aa      Степен неког степена једнак је степену који има исту основу, док је његов 

                                  изложилац једнак производу датих изложилаца.

За сваки природан број n   важи   
n

n

a
a

1


Пример: 

n
n

10

1
10 



Сабирање степених бројева

)1( nmnnnmnmn aaaaaaa          ако је nm 

Пример:
772727797 10101)1001(10)101(101010101010 

Одузимање  степених бројева

)1( nmnnnmnmn aaaaaaa          ако је nm 

Пример:
772727797 1099)1001(10)101(101010101010 

Или

)1(   mnmmmmnmn aaaaaaa  ако је mn 

Пример:
772772779 1099)1100(10)110(101010101010 

Кореновање степених бројева

22

nn
n aaa                  где n  мора да буде паран број

Пример:

61211213 1007,7105010105105 

7141411415 1071,0105,0101,0510105105  

Важи и :

1100 
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СКАЈФИ VIII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Кулонов закон  Решени задаци RZ - 08-09

1 Задатак 1

Налектрисана  куглица  масе m = 10g  виси  о динамометру . Показивање динамометра постане за

50%  мање када се испод ове куглице постави друга  куглица  исте  масе  и  наелектрисања.

Висинска разлика између њих је h = 0,2m. Колико је и какво наелектрисање ових куглица? Узети да је 

 . 

    

Без присуства другог наелектрисања q динамометар показује силу једнаку сили Земљине теже која

делује на куглицу:

Динамометар у присуству другог налектрисања показује 50% мању силу:
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VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.9

1. На  динамометру  виси  куглица  масе  8g,  наелектрисана  количином  наелектрисања
Cq 710 .  Када  се  испод  ове  куглице  постави  друга  куглица  количине  qq 101  ,

динамометар показује силу 90 mN. Колико је растојање међу куглицама, ако оне леже на

истом вертикалном правцу. Узети да је  2
81,9
s

m
g  .

2. Две лаке мале куглице налазе  се у ваздуху на међусобном растојању 30 cm и садрже
једнаке  количине  наелектрисања  1µC.  Колика  је  резултујућа  сила  којом  ове  куглице
делују  на  трећу,  ако  је  она  од  обе  куглице  удаљена  10 cm3 ?  Наелектрисање  треће
куглице  је 2 µC. 

3. Две куглице једнаких маса  gm 10  и наелектрисања висе о концима једнаких дужина
ml 3,0 .  Колика су ова наелектрисања ако се куглице после успостављања равнотеже

налазе на растојању md 2,0 ? Узети да је  2
81,9
s

m
g  . 

4. Две проводне куглице једнаких пречника и густине окачене су у заједничкој  тачки на
непроводним нитима дужина ml 2,0 . Куглице се додирују. Затим се куглицама доведе
укупно наелектрисање nCq 120 , услед чега се куглице одбијају тако да је угао између
нити 600. Колика је маса куглица? 

5. Четири  по  модулу  једнака  наелектрисања  nCq 20 ,  два  позитивна  и  два  негативна,

распоређена су у теменима квадрата странице  cma 40 . Одредити силу која делује на
наелектрисање nCq 200   постављено у центру квадрата.

6. У  теменима  квадрата  налазе  се  наелектрисане  куглице  Cq 9
1 102  ,  Cq 9

2 104  ,

Cq 9
3 103    и Cq 9

4 104  . Ако је страница квадрата 20 cm, одредити резултујућу

силу која делује на куглицу наелектрисања 3q . Куглице су у вакууму.

7. О неистегљиву нит је окачена куглица масе gm 72,14  која је наелектрисана са Cq 2 .
Када  се  куглици  принесе  одозго  иста  таква  куглица,  сила  затезања  се  смањи 4  пута.

Одредити растојање између центара ових куглица. Узети да је  2
81,9
s

m
g  .

8. Две  металне  куглице  истих  маса  gm 3  и  полупречника,  леже  једна  на  другој  у
вертикалној  цеви  направљеној  од  изолатора.  Полупречник  цеви  је  тек  нешто  већи  од
полупречника куглице, тако да се оне могу слободно кретати. Када се куглицама пренесе
извесна количина наелектрисања, горња куглица се одвоји од доње и лебди на висини од
4cm,  рачунато  као  растојање  између  њихових  центара.  Колика  је  укупна  количина
наелектрисања предата куглицама?

9. Два наелектрисања  q1 и q2  налазе се на растојању a =10cm. Одредити
силу која  делује  на  наелектрисање  q3=2*10-9C ако  се  оно  постави  у
тачку А, односно тачку В (слика). Тачке А и В су на растојању a и од
q1 и од q2, а вредности наелектрисања су

            а) q1=q2=q3;
            б) q1=q3= - q2.

10. Три наелектрисане куглице чије су количине наелектрисања  q1=3nC,
q2=-3nC и q3=-3nC налазе се на истој првој (приказано на слици) где је cmr 3 . Колики је
интензитет силе која делује на куглицу наелектрисања q2 ако се куглице налазе

            а) у ваздуху;
            б) у води?             
           Релативна диелектрична пропустљивост
           за воду је 81r

А

В

q

2

q

1

+q
1

-q
2

-q
3

rr
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-08-09

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky008  Кулонов закон  Специјални задатак SZ-08-09

Специјални задатак SZ-08-09
На крајеве непроводних нити једнаких дужина 80cm, обешених у једној тачки,

причвршћене су две куглице од плуте једнаких полупречника 4mm (

 ). Ако се куглице наелектришу подједнаким количинама наелектрисања одбију

се до растојања 10 cm. Одредити:

а)  јачину силе одбијања куглица

б)  количину наелектрисања сваке куглице

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 08-09

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 08-09) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 22.ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 23. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 56 дана 12 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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JАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА

Свака интеракција два тела која нису у непосредном механичком контакту преноси се 
помоћу физичког поља. Око наелектрисаних тела постоји електрично поље. 
Како  можемо  најједноставније  установити  да  у  некој  тачки  простора  постоји 
електрично поље? 
Да бисмо установили да ли у некој тачки простора постоји електрично поље, потребно 
је да у ту тачку доведемо неко мало, тзв. пробно наелектрисање и установимо да ли на 
њега делује сила. Уобичајено је да пробно наелектрисање буде позитивно.
Векторска величина која карактерише електрично поље у некој тачки простора јесте 
јачина електричног поља   .  Правац и смер вектора јачине електричног поља у 
некој тачки се поклапа са правцем и смером силе која делује на пробно наелектрисање. 
Интензитет (јачина) електричног  поља  бројно  је  једнак  количнику  силе  која 
делује  на  пробно  наелектрисање  и  количине  наелектрисања  пробног  тела: 

Јединица за јачину електричног поља је [N/C]  (њутн по кулону).
Вектор јачине електричног поља у некој тачки  А која се налази на растојању  rA  од 
позитивног тачкастог наелектрисања q1 одређује се преко силе којом наелектрисање  q1 

делује на qprobno које би се нашло у тачки А: 

Постојање  електричног  поља  у  некој  тачки  простора  није  условљено  присуством 
пробног наелектрисања.
Вектори јачине поља сабирају се као што се сабирају силе и резултујућа јачина поља 
које  потиче  од  више  тачкастих  наелектрисања  износи: 

Физичко поље графички се приказује помоћу линија сила (или линија поља).
За смер линија сила ел. поља по  ДОГОВОРУ  је узет смер кретања позитивног пробног 
наел. у том пољу.  Нацртати и објаснити изглед линија сила.  Линије сила поља + наел. 
тела имају смер од тела (извиру) , а – наел. тела  ка телу ( увиру). 
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Решени задаци RZ-08-10
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1 Задатак 1

Три тачкаста наелектрисања , смештена су у темена

једнакостраничног троугла ABC. Ако полупречник описаног круга око датог троугла износи 

, колика је јачина поља на средини атранице АB.
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