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Teorijski zadaci za III razred

1. Metalna ploqa na nultom potencijalu postavǉena je paralelno sa povrxinom
zemǉe na visini H i na ǌu je pomo�u neprovodne opruge koeficijenta elas-
tiqnosti k okaqena mala kuglica mase m i naelektrisaǌa q > 0. Kuglica
se u poqetnom trenutku nalazi na visini h0 iznad povrxine zemǉe (slika 1).
Izme�u ploqe i zemǉe se nakon toga polako prikǉuquje napon U koji u uspostav-
ǉenom (stacionarnom) staǌu ima oblik U = U0 (cos t

√

k/m)2, gde je U0 konstanta.
Izraqunajte maksimalnu vrednost konstante U0 za koju kuglica ne�e udarati
o povrxinu zemǉe prilikom oscilovaǌa u uspostavǉenom staǌu. Zanemarite
efekte nastale usled elektromagnetnog zraqeǌa i indukovanih naelektrisaǌa
na ploqi i na povrxini zemǉe. (15 p.)

2. Provodna xipka du�ine r rotira konstantnom ugaonom brzinom intenziteta ω
oko osovine za koju je priqvrx�ena jednim svojim krajem. Drugi kraj xipke
dodiruje provodni ram oblika kru�nice polupreqnika r qija je otpornost po
jedinici du�ine jednaka λ. Ceo sistem se nalazi u homogenom magnetnom poǉu
intenziteta B normalnom na ravan rama. Sijalica S otpornosti R vezana je u
kolo ovog jednostavnog generatora izme�u centra rotacije O i taqke A na ramu
koju xipka dodiruje u poqetnom trenutku (slika 2). Na�ite vremensku zavisnost
snage sijalice P (t) u toku prve rotacije xipke. Otpor xipke je zanemarǉiv, a
sijalica je malo izdignuta iznad ravni rama tako da xipka pri rotaciji ne
udara u ǌu. (20 p.)

3. Na slici 3 prikazano je elektriqno kolo sirene jednog alarmnog sistema. Frek-
vencija tona ovog alarma se ne meǌa, ali intenzitet zvuka harmonijski osciluje.
U kolu su poznate vrednosti otpora R, kapaciteta kondenzatora C, amplituda
izvora naizmeniqnog napona U1 i U2, kao i ǌihovih frekvencija ν1 = 2107 Hz i
ν2 = 2105 Hz. Pretpostavite da je impedansa zvuqnika Z veoma velika u odnosu
na ostale elemente kola, odnosno da se struja kroz zvuqnik mo�e zanemariti.
Na�ite induktivnost zavojnice L za koju je oscilovaǌe intenziteta zvuka sirene
potpuno, odnosno periodiqno pada na nultu vrednost. Koliki je period T izme�u
dva uzastopna pada intenziteta zvuka na nulu? Da li postoje neka ograniqeǌa
na vrednosti amplituda U1 i U2 da bi sirena radila kao xto je opisano? (20 p.)

[Napomena: zvuqnik je element koji oscilacije napona na svom ulazu direktno
pretvara u zvuqne oscilacije iste frekvencije.]
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4. Svaki kompakt–disk se sastoji od veoma tanke metalne podloge prekrivene pro-
zirnim plastiqnim slojem. Na metalnoj podlozi se podaci bele�e du� veoma
guste spiralne brazde qiji polupreqnik raste tako da je rastojaǌe izme�u
dve susedne brazde d uvek isto (sliqno kao na gramofonskoj ploqi) i iznosi
d = 1.6 · 10−6 m. Kako je rastojaǌe d veoma malo, ukoliko na povrxinu diska
padne laserski snop svetlosti iz vidǉivog dela spektra, dolazi do difrakcije.
Za ǌeno prouqavaǌe dovoǉna je jednostavna aparatura koja se sastoji od jednog
kompakt–diska, laserske diode (kupǉene na kineskoj pijaci) talasne du�ine λ i
zaklona (na primer, zida). Kompakt–disk treba postaviti na horizontalnu pod-
logu pored vertikalnog zaklona, a snop iz laserske diode usmeriti na povrxinu
diska pod upadnim uglom α (uglom izme�u snopa i normale na povrxinu diska).
Treba obratiti pa�ǌu da projekcija snopa na ravan diska prolazi kroz ǌegov
centar (kako bi konstanta difrakcione rexetke koju qini brazda bila jednaka d
za celu povrxinu snopa) i da je normalna na ravan zaklona na kome posmatramo
difrakcione maksimume (zbog jednostavnosti).

a) Ako pri variraǌu ugla α na zaklonu mo�emo da vidimo istovremeno najvixe
tri difrakciona maksimuma, ocenite minimalnu i maksimalnu mogu�u vred-
nost talasne du�ine λmin i λmax laserske diode. (10 p.)

b) Na�ite vrednost talasne du�ine λ i polo�aje (visine) preostalih maksi-
muma na zaklonu, ako se centralni maksimum nalazi na visini h0 = 17.0 cm,
ispod ǌega se vidi prvi maksimum na visini h1 = 5.0 cm, a upadni ugao snopa
iznosi α = 30◦. Sve visine merimo u odnosu na ravan kompakt–diska (5 p.)

[Napomena: prisustvo plastiqnog sloja ne meǌa uglove pod kojima se na zaklonu
vide difrakcioni maksimumi ovakve rexetke, xto nije potrebno dokazivati.]
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Задатак 1. 
 
Одредити коефицијент еластичности дате опруге, мерењем периода малих 
осцилација. Проценити грешку мерења.         

    (15 поена) 
 
 
 
Препорука: Пратите зависност периода осциловања опруге од масе којом је 
оптерећена. 
 
 
 
Мерни комплет 
 
1. Опруга     2. Хронометар   3. Носачи 
 
4. Комплет тегова  
На теговима је означена њихова маса. Грешке масе су занемарљиве. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Задатак 2. 
 
 
Одредити таласну дужину светлости коју емитује ласер, помоћу 
дифракционих решетки познатих константи. Проценити грешку мерења.  

    (15 поена) 
 
 
Препорука: Пратите зависност положаја дифракционих максимума на екрану иза 
решетке од параметра решетке. 
 
 
 
Мерни комплет 
 
 
1. Ласер   2. Екран  4. Милиметарски папир 
 
5. Дифракционе решетке чије су константе дате у табели која следи. На 
располагању су вам 5 од 6 наведених решетки. 
 
 
 

решетка R5 R4 RX R3 R2 R1

d [µm] 16 24 29 36 40 46 

 
 
 
Грешке параметара решетке се могу занемарити. 
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