Решенија на задачите за I година
РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
24 април 2010
I година
Задача 1. Да се пресмета гравитационата сила на Сонцето, којашто го условува движењето
на Земјата околу него. Притоа да се користат следните податоци:
- радиус
- средно растојание помеѓу Земјата и Сонцето;
на Земјата;
- густина на Земјата;
- период на ротација на Земјата околу
Сонцето.

Re{enie:

Gravitacionata sila na Sonceto koja go uslovuva dvi`eweto na Zemjata okolu
nego e

kade
e masata na Zemjata a
e centripetalnoto zabrzuvawe na Zemjata
pri nejzinoto kru`no dvi`ewe okolu Sonceto, t.e.

od kade so zamena na

se dobiva

Masata na Zemjata mo`e da se opredeli od vrednosta za gustinata
kade

e volumenot na Zemjata t.e.

so {to za masata na Zemjata se dobiva

So zamena na izrazite (5) i (3) vo (1) za gravitacionata sila na Sonceto so
koja toa ja privlekuva Zemjata se dobiva
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Задача 2. Автомобил со маса m = 980 kg се движи со постојана брзина v = 40 km/h по
рамен пат. Возачот го исклучува моторот и автомобилот продолжува да се движи
рамномерно забрзано со намалување на брзината. После време t = 1,05 min, откако моторот
е исклучен автомобилот застанува. Да се пресмета: а) изминатиот пат, од моментот на
исклучување на моторот до застанувањето; б) силата на триење; в) коефициентот на
триење меѓу тркалата на автомобилот и асфалтот. Отпорот на воздухот да се занемари.

Re{enie:

Patot koj go izminuva avtomobilot od momentot na isklu~uvaweto na motorot
do celosno zapirawe e

Vo momentot na celosno zapirawe brzinata na avtomobilot e nula, odnosno

So zamena na relacijata (2) vo (1) za izminatiot pat se dobiva
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So ogled na faktot {to vrz avtomobilot dejstvuvaat silata na triewe, silata
na Zemjinata te`a i silata na reakcija na podlogata, vtoriot Wutnov zakon
glasi

Soodvetnite proekcii na ovaa ravenka na

i

oskite se

Od druga strana, za silata na triewe imame

Od (2) i (4) za goleminata na silata na triewe se dobiva

Od relacijata (6), pak, za vrednosta koeficientot na triewe se dobiva
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Задача 3. На натпревар по физика, учениците од категоријата teen2, кои биле на возраст од
14,5 до 15,5 години решавале експериментална задача. Имено, на таванот од лифтот во
хотелот кадешто биле сместени била поставена кука и на неа обесен динамометар.
Динамометарот бил со мерно подрачје од 350 до 700 N. Со користење на динамометарот и
само едно качување со лифтот, од приземје до петтиот кат, група од тројца ученици имала
задача да го определи забрзувањето на лифтот и масата на еден ученик од групата. Игор се
фатил за динамометарот, така што да виси на него. Сања притиснала на копчето пет, и
непосредно по тргнувањето на лифтот, Марија отчитала вредност 664 N, а непосредно
пред запирањето на лифтот, таа отчитала вредност 514 N. Пресметајте го забрзувањето на
лифтот и масата на Игор. Лифтот се движи со исто забрзување и при тргнувањето и при
запирањето.

Решение:

Fel
Igor

P

Движењето на лифтот (заедно со учениците во него) го разгледуваме во однос на
инерцијален референтен систем, пример систем врзан за зградата (хотелот). На ученикот
r
кој виси на пружината дејствуваат Земјата, со сила на тежата P и пружината, со

r

еластичната сила Fel . Вториот Њутнов закон за движењето на ученикот, запишан во
векторски облик гласи

r r
r
P + Fel = m × a

(1)

При тргнување на лифтот, забрзувањето е насочено нагоре. Ако Oy оската ја насочиме
нагоре, скаларниот облик на равенката (1) ќе даде:

Fel = m( g + a )

(2)
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Од условите на задачата, позната е тежината на ученикот во моментите на тргнување и

r

запирање на лифтот. Ако неговата тежина ја означиме со G , согласно со третиот Њутнов

r

r

закон, важи G = - Fel , т.е. G = Fel . Ако ова се внесе во (2) за тежината на ученикот при
тргнување на лифтот ќе имаме:

G t = m( g + a )

(3)

Кога лифтот запира, забрзувањето е насочено надолу, па аналогно на претходното, за
тежината на ученикот при запирање на лифтот ќе имаме:

Gz = m( g - a )

(4)

Добивме систем од две равенки со две непознати. Решенијата се:

a=g

G t - Gz
Gt + Gz

(5)

и m определено од (3) или (4). Бројните вредности се:

a » 1,25 m/s 2 и m » 60 kg .
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Задача 4. Од кула чија висина е H = 25 m е фрлено тело вертикално нагоре со почетна
брзина v0 = 10 m/s. После колку време телото ќе падне на Земјата и колкава ќе биде
неговата брзина ? Отпорот на воздухот да се занемари.

Re{enie:
Maksimalnata visina {to }e ja dostigne teloto pri negovoto
isfrlawe vertikalno nagore e

a negovata brzina vo najvisokаta to~ka e

od kade za vremeto

So zamena na relacijata (2) vo (1) za visinata

se dobiva

Potoa teloto po~nuva da pa|a od visina

od kade za vremeto na pa|awe

se dobiva

pri {to

se dobiva

Brzinata so koja teloto }e padne na Zemjata e

Vkupnoto vreme od isfrlaweto na teloto do negovoto pa|awe e
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Задача 5. Во приказната се зборува дека Јовче многу ја трошел свеќата додека читал
навечер, и затоа лошиот газда го казнил една ноќ да преспие на дрвениот под. Лежењето
на дрвена подлога било многу непријатно и неудобно. Секој од нас ја почувствувал
удобноста кога лежиме на душек (кревет, тросед и сл.). Јовче разбирал доволно физика за
да си објасни зошто се чувствуваме поудобно кога лежиме на душек, отколку на тврда
подлога. Со помош на вашето знаење од физика, објаснете зошто е тоа така. Во одговорот
наведете ги физичките величини и релациите, коишто може да се искористат при
објаснувањето.

Решение:
Одговорот на прашањето “Зошто се чувствуваме поудобно кога лежиме на душек”,
лежи во физичката величина притисок (p) и величините поврзани со неа, а тоа за дадениот
случај се: сила (реакција на подлогата (F)), површина (S), Земјина тежа P, тежина G, маса
(m), (p = F/S, P = G = mg).
Во двата случаи, кога лежиме на тврда подлога и кога лежиме на душек, ние
дејствуваме на подлогата со иста сила, а тоа е тежината на телото. Согласно третиот
Њутнов закон, и подлогата дејствува на нас со истата сила, односно со сила на реакција на
подлогата. Допирната површина помеѓу телото и подлогата кога лежиме на мека подлога е
поголема од допирната површина кога лежиме на тврда подлога. Тоа значи дека
површината на која што дејствува реакцијата на подлогата е различна во двата случаи.
Значи клучна улога игра физичката величина притисок. Притисокот што го чувствува
нашето тело при лежење на тврда подлога, поради значително помалата допирна површина
со подлогата, е значително поголем во споредба со притисокот кога лежиме на душек.
Поголем притисок врз нашето тело предизвикува неудобност.
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