
Zestaw 6 na 11.12.18 i 19.12.18 
 
 
Fale, efekt Dopplera 

1. Znaleźć prędkość rozchodzenia sie fali na powierzchni jeziora, jeżeli okres wahań 
pływającej po jeziorze łódki jest równy T=4s, a odległośc pomiedzy sasiednimi 

grzbietami fal wynosi =6m. 
2. Oblicz różnicę faz drgań dwóch punktów ośrodka odległych odpowiednio o x1=8cm i 

x2=14cm od źródła fali płaskiej o okresie drgań T=0.04s. Załóż, że fala rozchodzi się 
z szybkością 300m/s. 

3. Ile razy zmieni się długość fali dźwiękowej przy przejściu z powietrza do wody? 
Prędkość dźwięku w wodzie proszę przyjąć vww=1480m/s, a w powietrzu 
vwp=340m/s. 

4. Proszę określić częstotliwość drgań dźwiękowych w stali, jeżeli odległość między 

najbliższymi punktami fali dźwiękowej o różnicy faz =90o wynosi l=1.54m. Prędkość 
fali dźwiękowej w tym gatunku stali wynosi v= 5000m/s. 

5. Dwa kutry zbliżają się do siebie z jednakową prędkością równą v=10m/s. Z 
pierwszego kutra wysyłany jest sygnał ultradźwiękowy o częstotliwości f=50kHz, 
który odbija się od drugiego kutra i odbierany jest na pierwszym kutrze. Jaka jest 
częstotliwość odbieranego sygnału? 
 
Termodynamika 

6. Butlę  o pojemności 20 litrów napełniono tlenem w temperaturze 17oC do ciśnienia 
107Pa. Ile gazu ulotniło się z butli wskutek wady zaworu, jeżeli ponowne 
sprawdzenie ciśnienia w temperaturze 27oC dało wynik 8·106Pa. (masa molowa 
tlenu m=32g/mol) 

7. W środku zamkniętego naczynia cylindrycznego wypełnionego gazem o objętości 
20dm3, pod ciśnieniem 105Pa, znajduje się tłok o masie 1kg i przekroju 5cm2. O ile 
przesunie się (bez tarcia) tłok, jeżeli cylinder będzie się poruszał wzdłuż swojej osi z 
przyspieszeniem 10m/s2. Proszę przyjąć, że proces zachodzi w stałej temperaturze. 

8. Oblicz sprawność silnika, którego cykl składa się z dwóch izochor i dwóch izobar. 
Gazem roboczym jest jednoatomowy gaz doskonały, a największe ciśnienie jest dwa 
razy większe od najmniejszego. Z kolei objętość w tym cyklu rośnie trzykrotnie. 

 
Relatywistyka 

1. Oblicz  prędkość cząstki, której energia całkowita jest trzy razy większa, niż energia 
spoczynkowa. Ile wynosi stosunek energii kinetycznej tej cząstki do jej energii 
spoczynkowej?  

2. Relatywistyczna masa poruszającej się cząstki jest 2.25 razy większa od jej masy 
spoczynkowej. Oblicz prędkość cząstki. Prędkość światła w próżni c = 3x108 m/s.  

3. Jakiej różnicy potencjałów należy użyć w akceleratorze liniowym, w którym 
przyspieszane są elektrony do prędkości równej 0.99 prędkości światła? Jaką 
energię kinetyczna będą miały elektrony opuszczające akcelerator?  

4. Cząstka o masie spoczynkowej m0 przyspieszona została do prędkości v= 0.6 c. 
Prędkość światła w próżni c = 3x108 m/s. Jak zmieniła się masa cząstki oraz jakie 
są jej pęd i energia kinetyczna? Obliczenia numeryczne proszę wykonać dla m0 = 
6.64x10-27kg.   

5. Elektron porusza się z prędkością v=0.6 c. Prędkość światła w próżni c = 3x108 m/s. 
Masa spoczynkowa elektronu m0 = 9.1x10-31 kg. Oblicz relatywistyczny pęd 
elektronu.  


