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	1-я часть
	А.Ф. Шевченко
	До уваги студентів
	Пробігаючи під час тренування 30-метрову дистанцію рівноприскорено, спортсмен, маса якого становить 70 кг, збільшує швидкість бігу з 1 до 9 м/с. Визначте середню силу, яку розвиває спортсмен під час бігу.
	.      (а) 
	У нормі лівий шлуночок серця хворого за 1 цикл викидає в аорту порцію крові об’є-мом 60 мл (ударний об’єм крові), надаючи їй швидкості 50 см/с. Який ударний об’єм кро-ві має серце хворого, якщо балістокардіограф при кожному ударі серця набуває швидкості 2,6·10 –4 м/с? Загальна маса тіла хворого й балістокардіографа становить 100 кг. Вва-жати, що швидкість крові залишилась у нормі.
	V —?
	При зігнутому під кутом 135° передпліччі (мал. 3, а) людина утримує вантаж масою 3 кг, прикладаючи зусилля в 322 Н. Вантаж знаходиться на відстані 27 см від ліктьового суглоба. На якій відстані від ліктьового суглоба прикріплений двоголовий м’яз до променевої кістки?
	Щоб стиснути пружину ручного динамометра (силоміра) на 1 мм, потрібно прикласти зусилля 125 Н. При вимірюванні сили кисті одного зі студентів стрілка динамометра зупинилася на поділці 625 Н. Яку роботу виконав студент, стискуючи пружину динамометра?
	У сполучені посудини, які мають форму U-подібної скляної трубки, налита ртуть, зверху якої в одне з колін наливають воду. Стовпчик ртуті в другому коліні піднявся на 10 мм. Яка висота стовпчика води в першому коліні?
	Вага кістки в повітрі дорівнює 280, а у воді — 134 Н. Визначте густину кісткової речо-вини. Втратою ваги кістки в повітрі знехтувати.
	Вага тіла в повітрі дорівнює 4,8 Н, у воді — 2,5 Н, а в рідині з невідомою густиною — 3 Н. Визначте густину досліджуваної рідини.
	При введенні ліків струмінь рідини з медичного шприца, розміщеного горизонтально, витікає зі швидкістю 8,2 м/с. У циліндрі шприца ліки рухаються зі швидкістю 4,1 см/с. Площа поперечного перерізу циліндра шприца дорівнює 2 см2. Густина ліків становить 1100 кг/м3. З якою силою медична сестра діє на поршень медичного шприца?
	Середній тиск, під яким кров виштовхується в аорту, дорівнює 133 гПа. Швидкість крові в аорті дорівнює 50 см/с. За один цикл лівий шлуночок серця викидає в систему 70 см3 крові. Яку роботу виконує серце за 1 цикл, якщо відомо, що робота правого шлуночка становить 0,2 від роботи лівого?



	Основні закони й співвідношення
	Формула

	Основні закони й співвідношення
	Формула
	В атмосферному повітрі 76 % його маси становить азот, а 24 % — кисень, якщо знехтувати домішками інших газів. Визначте молярну масу повітря.
	Формула
	Густина гелію за нормальних умов дорівнює 0,18 кг/м3. Визначте середню квадра-тичну швидкість атомів гелію за нормальних умов.
	Тиск кисню в балоні ємністю 40 л дорівнює 15 МПа. Балон відправляється на перезарядку, коли тиск газу в ньому впаде до 1 МПа. Скільки кисневих подушок ємністю 75 л кожна можна наповнити з цього балона, якщо тиск газу в подушці становить 150 кПа?
	Посудину ємністю 2 л, в якій міститься кисень під тиском 4 кПа, з’єднують із посудиною ємністю 3 л, в якій міститься азот під тиском 2,5 кПа. Визначте тиск суміші газів після з’єднання посудин. Температура газів залишається сталою.
	Альпіністи піднімаються на вершину гори висотою 5400 м над рівнем моря. Атмосферний тиск на рівні моря становить 101,3 кПа. Температура повітря на вершині гори –2 °С. Чи потрібно брати із собою балони з киснем, якщо відомо, що задишка й порушення координації рухів виникають при зниженні атмосферного тиску до 60 кПа. Молярна маса повітря 29 г/моль.
	У трубці довжиною 10 см міститься вуглекислий газ при температурі 20 °С. Який тиск треба створити в трубці, щоб дістати середній вакуум? Діаметр молекул вуглекислого газу дорівнює 0,33 нм.



	Основні закони й співвідношення
	Для приготування індиферентної прісної ванни змішують холодну воду при температурі 12 °С й гарячу воду при температурі 72 °С. Скільки літрів холодної й гарячої води необхідно взяти для приготування ванни загальним об’ємом 200 л?
	Мідний циліндр масою 150,5 г нагрівають у кип’ятильнику до 100 °С й опускають у пластмасовий калориметр масою 72,3 г, в якому міститься 120 г води, температура якої 18 °С. Кінцева температура води в калориметрі виявилася рівною 32 °С. Визначте пито-му теплоємність міді.
	Через сухожилля площею поверхні 3 см2 за 2 год проходить 12,6 Дж теплоти. Товщина сухожилля становить 1,5 мм. Різниця температур між зовнішньою й внутрішньою поверхнями сухожилля 0,2 (С. Визначте коефіцієнт теплопровідності сухожилля.
	У залізній калориметричній бомбі масою 700 г спалюють 10 г жиру і 5 г бертолетової солі. Температура води масою 900 г у калориметричній бомбі підвищується від 10 до 98,2 °С. Визначте калорійність жирів, якщо маса мідних електродів калориметра дорів-нює 500 г.
	Азот, що займає об’єм 10 л при тиску 2 атм, розширюється до об’єму 20 л. Яку роботу виконує газ в ізобаричному та ізотермічному процесах?
	Яка кількість теплоти потрібна для того, щоб нагріти 200 г кисню від 0 до 100 (С при ізохоричному й ізобаричному процесах.
	Одержавши від нагрівника 1 кДж теплоти, газ виконав роботу в 300 Дж. Визначте температуру нагрівника, якщо температура холодильника 0 (С.

	Основні закони й співвідношення
	Плазма крові витікає краплинами з бюретки діаметром 1,8 мм. Скільки крапель одержиться з 1 см3 плазми?
	Дві ртутні кульки радіусом 5 мм кожна зливаються в одну. На скільки змінюється потенціальна енергія поверхневого шару кульок?
	Газова емболія часто виникає внаслідок того, що у кровоносній судині утворюється не одна, а ланцюжок із бульбашок повітря (мал. 6, а) з радіусами кривизни R1 і R2 (R1 > R2). Скільки таких бульбашок можуть зупинити течію крові в судині?
	Коефіцієнт поверхневого натягу води дорівнює 72·10–3 Н/м. Вода піднімається по скляній капілярній трубці на висоту 60 мм, а глюкоза (40%) — на висоту 56 мм. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу глюкози. Вважати, що вода й глюкоза повністю змочують скло.

	Основні закони й співвідношення
	За нормального атмосферного тиску повітряна бульбашка діаметром 0,1 мм знаходиться у воді на глибині 2 м. Визначте тиск повітря всередині бульбашки.
	На електроплитці потужністю 600 Вт за 30 хв нагрівають 2 л води від 20 до 100 (С, при цьому 20 г води перетворюється на пару. Визначте ККД електроплитки.
	У балоні ємністю 20 л міститься сухе повітря за нормальних умов (р0 = 101,3 кПа і t1 = 0 (С). У балон наливають 50 г води й нагрівають її до 100 (С. Яким стане тиск вологого повітря в балоні, коли вся вода випарується?
	При температурі 16 (С тиск водяної пари дорівнює 1,2 кПа. Яка це пара — насичена чи ненасичена?
	За 1 хв людина вдихає 8 л повітря. Температура атмосферного повітря становить 18 (С, а відносна вологість — 60 %. Повітря, яке видихає людина, має температуру 36 (С при відносній вологості 100 %, його максимальна абсолютна вологість становить 41,8 г/м3. Яка маса води випаровується через легені людини протягом доби?
	Дзеркало конденсаційного гігрометра пітніє при температурі повітря 9 (С. Сухий тер-мометр психрометра показує 20 (С. Що показує вологий термометр психрометра?

	Основні закони й співвідношення
	Відносне видовження кістки становить 1,5 %. Визначте початкову довжину кістки, якщо її кінцева довжина дорівнює 3,045 см.
	Сухожилля довжиною 12 см і площею поперечного перерізу 2,4 см2 при навантаженні 68,6 Н видовжується на 2,9 мм. Визначте модуль Юнга для сухожилля.
	Сталевий стержень площею поперечного перерізу 8,0 см2 наглухо закріплений між двома стінками. Стержень нагрівається на 60 (С. З якою силою діє стержень на стінки внаслідок теплової деформації?
	За певних умов воду можна охолодити до –10 °С. Якщо в таку переохолоджену воду кинути кусочок льоду, то вона частково перетвориться на лід. Скільки льоду утворюється з 1 кг переохолодженої води?


	2-я часть
	Основні закони й співвідношення
	Назва закону або співвідношення
	Формула
	Приклад 37
	В атомі гідрогену електрон рухається по круговій орбіті навколо протона. Радіус електронної орбіти дорівнює 5,3·10–11 м. З якою швидкістю обертається електрон навколо ядра в атомі гідрогену?

	Приклад 38
	На шовковій нитці висить кулька масою 20 г. Їй надали заряд у 4·107  Кл. До неї знизу підносять другу негативно заряджену кульку на відстань 12 см (мал. 7, а). Визначте силу натягу нитки, якщо заряд другої кульки за модулем такий самий, як і першої.

	Приклад 39
	Два різнойменні електричні заряди по 2,4 мкКл кожний знаходяться на відстані 5,0 см один від одного. Визначте напруженість електричного поля в точці A, розміщеній на відстані 3,0 см від кожного із зарядів (мал. 9).

	Приклад 40
	Два позитивних заряди q1 і q2 розташовані на відстані а один від одного. Визначте потенціал у середній точці прямої, що з’єднує ці заряди.

	Приклад 41
	Електричне поле утворене точковим зарядом q = 2,8 мкКл. На відстані 50 см від нього в точці В знаходиться заряд q1 = 1,5 мкКл (мал. 10). Яку роботу виконує електричне поле при переміщенні заряду q1 в точку С, розташовану на відстані 2 м від заряду q?

	Приклад 42
	Двом металевим кулькам радіусами 1,5 і 4,5 см надали відповідно заряди 3 й 6.мкКл і з’єднали тонкою дротинкою. Визначте заряди кульок після їхнього з’єднання.

	Приклад 43
	П’ять конденсаторів з ємностями С1 = 1 мкФ, С2 = 4 мкФ, С3 = 8 мкФ, С4 = 12 мкФ і  С5 = 20 мкФ з’єднані за схемою, наведеною на мал. 13, а. Визначте ємність батареї конден-саторів. Який електричний заряд нагромаджує батарея, якщо вона з’єднана з джерелом напруги 250 В?



	Основні закони й співвідношення
	Назва закону або співвідношення
	Формула
	Приклад 44
	Визначте електричний опір мотка мідного дроту масою 3,4 кг і площею поперечного перерізу 2 мм2.
	Приклад 45
	Якої довжини слід узяти нікеліновий дріт з поперечним перерізом 0,5 мм2, щоб виготовити з нього нагрівник на 220 В, за допомогою якого можна було б нагріти склянку води об’ємом 200 мл від 18 (С до кипіння за 2 хв при ККД нагрівника 80%.

	Приклад 46
	Підйомний кран піднімає вантаж масою 1 т на висоту 19 м за 50 с. Електродвигун підйомного крана споживає струм силою 20 А при напрузі 380 В. Який ККД електродвигуна підйомного крана?

	Приклад 47
	Визначте розподіл струмів і напруг у колі, схема якого наведена на мал. 15, а. Опір усіх резисторів однаковий і дорівнює по 2 Ом. Напруга на кінцях кола становить 55 В.

	Приклад 48
	Амперметр розрахований на максимальну силу струму 2 А. Якщо до нього приєднати шунт опором 0,5 Ом, то ціна поділки шкали амперметра зросте в 10 разів. Який додатковий резистор треба приєднати до цього самого амперметра, щоб його можна було використати як вольтметр для вимірювання напруги від 0 до 220 В?

	Приклад 49
	У досліді, схему якого наведено на мал. 18, при повністю введеному реостаті напруга на його кінцях дорівнює 12,6 В, а сила струму в колі — 2,3 А. Якщо поставити повзунок реостата посередині його обмотки, то напруга й сила струму в колі стають відповідно рівними 11,4 В і 3,5 А. Визначте за цими даними ЕРС джерела струму та його внутрішній опір.



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 50
	По мідному провіднику з площею поперечного перерізу 1 мм2 тече струм силою 10 А. Визначте середню швидкість упорядкованого руху електронів, якщо на кожний атом купруму припадає один вільний електрон.
	((   Приклад 51
	 Спіраль нагрівального елемента лампи інфраруж (застосовується в медицині для світлолікування) виготовляється з ніхромового дроту довжиною 15 м і діаметром 0,5 мм. У робочому стані опір нагрівального елемента лампи дорівнює 88 Ом. До якої температури розжарюється спіраль нагрівального елемента лампи під час процедури? Температура повітря в кабінеті становить 20 °С.

	Приклад 52
	Яку мінімальну зміну температури можна виявити за допомогою термоелектричного термометра, який складається з термоелемента залізо-константан з внутрішнім опором 5 Ом і гальванометра, що має чутливість 1·10−7 А/под і опір 20 Ом?



	Основні закони й співвідношення
	Основні закони й співвідношення
	Формула
	Приклад 53
	Електрохімічний еквівалент водню k1 = 0,01044 мг/Кл. Обчисліть електрохімічні еквіваленти хлору й натрію.
	Приклад 54
	Під час електролізу сірчаної кислоти за 1 год виділилося 0,4 г водню. Визначте кількість енергії, витраченої на нагрівання електроліту, якщо його опір дорівнює 0,5 Ом.

	(( Приклад 55
	Нікелювання хірургічного інструменту здійснюється при густині струму 2,5 А/дм2. Якої товщини шар нікелю відкладається на інструменті протягом 1 год?

	Приклад 56
	При взаємодії 1 г цинку із сірчаною кислотою виділяється 6,99 кДж хімічної енергії, а при взаємодії 1 г міді поглинається 3,77 кДж енергії. Визначте ЕРС елемента Вольта.

	Приклад 57
	Скільки літрів кисню можна одержати шляхом електролізу води протягом трьох годин при температурі 20 °С й нормальному атмосферному тиску, якщо сила струму в електролітичній ванні дорівнює 1,2 А?

	Приклад 58
	Під час несамостійного газового розряду в просторі між електродами проходить струм насичення. При цьому стрілка гальванометра відхиляється на 4 поділки (див. мал. 203 в підручнику). Ціна поділки гальванометра дорівнює 2·10–4 А/под. Яка кількість одновалентних іонів щосекунди створюється іонізатором?

	Приклад 59
	За нормального атмосферного тиску вільний пробіг електрона в повітрі становить 0,005 мм. Енергія іонізації молекул повітря дорівнює 15 еВ. При якій мінімальній напруженості електричного поля виникає іскровий розряд в атмосферному повіт-рі?

	Приклад 60
	З якою швидкістю ударяються електрони об анод вакуумної трубки, якщо напруга між катодом і анодом дорівнює 300 В? Початкова швидкість електрона v0 = 0.

	Приклад 61
	Струм насичення у вакуумному діоді становить 125 мА. Скільки електронів вилітає щосекунди з поверхні катода? Яка кількість теплоти за цей час виділяється на аноді лампи, якщо напруга між її катодом і анодом дорівнює 250 В?

	Приклад 62
	Сіткова напруга вакуумного тріода збільшилася на 1 В. Унаслідок цього анодний струм зріс на 0,5 мА. Знайдіть коефіцієнт підсилення тріода, якщо опір навантажувального резистора в анодному колі дорівнює 50 кОм.

	Приклад 63
	В електронно-променевій трубці електрони, вилітаючи з електронної гармати, рухаються зі швидкістю 8,0·107 м/с і потрапляють у простір між вертикально відхиляючими пластинами керуючого електрода (мал. 19). Відстань між пластинами становить d = 2 см, довжина пластин b = 8 см, а відстань від керуючого електрода до екрана l = 40 см. Напруженість електричного поля між пластинами становить 40 кВ/м. Визначте зміщення електронного променя ОС на екрані.



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 64
	В однорідному магнітному полі на тонкому провіднику висить стержень довжиною l і масою m (мал. 21). Індукція магнітного поля дорівнює В. На який кут відхиляється провідник, якщо вздовж стержня проходить струм I.
	Приклад 65
	Уздовж двох довгих паралельних провідників, розташованих у повітрі на відстані 8 см один від одного, течуть струми однакового напряму. Сила струму в першому провіднику дорівнює 12,3 А, а в другому — 4,7 А. Де між ними слід розмістити третій, паралельний їм провідник зі струмом, щоб він був у рівновазі (мал. 23)?

	Приклад 66
	У просторі між двома різнойменно зарядженими пластинами, крім електричного, існує ще й однорідне магнітне поле, спрямоване перпендикулярно до електричного. Між пластинами рухається електрон у напрямі CD (мал. 24). Якою має бути швидкість електрона, щоб його траєкторія була прямолінійною?

	Приклад 67
	Електрично заряджена частинка рухається в однорідному електричному полі з напругою U. Потрапивши в магнітне поле, індукція якого дорівнює В, вона описує коло радіусом R. Визначте питомий заряд частинки. Початкову швидкість частинки вважати рівною нулеві.

	Приклад 68
	Прямолінійний провідник 50 см завдовжки, по якому проходить постійний струм в 4,5 А, переміщується в однорідному магнітному полі з індукцією 500 мТл з положення AB в положення CD (див. мал. 267 у підручнику). Яку роботу виконує магнітне поле при переміщенні провідника на відстань r = 80 см?



	Основні закони й співвідношення
	Формула
	Основні закони й співвідношення
	Назва формули або закону
	Приклад 69
	Прямолінійний провідник завдовжки 50 см з’єднали з джерелом струму, ЕРС якого 12 В і внутрішній опір 0,8 Ом. Опір провідника 1,6 Ом. Його поміщають у магнітне поле, індукція якого 600 мТл. Яка сила струму виникає в провіднику, якщо: а) провідник нерухомий; б) провідник рухається в магнітному полі зі швидкістю 10 м/с під кутом 90° до вектора магнітної індукції? Опором підвідних проводів знехтувати.

	Приклад 70
	На рамку розміром 10 см×15 см намотано 100 витків дроту. Рамка рівномірно обертається з частотою 120 об/хв в однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 400 мТл. Яке максимальне (амплітудне) значення ЕРС індукції виникає в рамці?

	Приклад 71
	Соленоїд завдовжки 20 см має 2400 витків дроту, намотаних на осердя з площею поперечного перерізу 8 см2, яке виготовлене із нікелю. Під час розмикання кола сила струму в його витках зменшується зі швидкістю 10 А/с. Яка ЕРС самоіндукції виникає в обмотці соленоїда?




	3-я часть
	Основні закони й співвідношення
	Приклад 72
	Кулька нерухомо висить на пружині, розтягнутій на 4 см. Визначте період коливань пружинного маятника.
	Приклад 73
	Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо його перенести із Зем-лі на Місяць?

	Приклад 74
	На скільки відстане за добу (τ= 24 год) маятниковий годинник із латунним маятником, якщо температура повітря підвищиться на ∆t = 10 °С? Коефіцієнт лінійного розширення латуні α = 1,9·10−5 1/град.

	Приклад 75
	Хлопчик маса тіла якого 40 кг, гойдається на гойдалці, маса якої становить 8 кг. Від-хиляючись від положення рівноваги на 1 м, гойдалка зміщується з одного крайнього положення в інше за 4 с. Яка кінетична й потенціальна енергія гойдалки в той момент часу, коли вона відхиляється від положення рівноваги на 0,5 м? Вважати, що початкова фаза коливань φ0 = 0.



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 76
	Рамка площею 200 см2 має 200 витків дроту й рівномірно обертається з частотою 2 Гц в однорідному магнітному полі, індукція якого 40 мТл. Яка ЕРС індукції вини-кає в рамці через 0,01 с після того, як рамка розпочала рухатися з нейтрального положення? Яке амп-літудне й діюче значення ЕРС індукції в рамці в цей момент часу?
	((   Приклад 77
	Під час реографії застосовують змінний струм частотою 30 кГц. Визначте імпе-данс кінцівки людини, вважаючи, що ємнісний і активний опори тканин з’єднані паралельно. Активний опір тканин дорівнює 1 кОм, а їхня електроємність — 10 нФ.

	.
	Приклад 78
	Первинна обмотка знижувального трансформатора, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 10, ввімкнута в електромережу з напругою 127 В. Опір вторинної обмотки дорівнює 1,2 Ом, а сила струму в ній 5 А. Яка напруга на затискачах вторинної обмотки трансформатора? Втратами енергії в первинній обмотці трансформатора знехтувати.

	((   Приклад 79
	Апарат для НВЧ-терапії працює на частоті 40,68 МГц. Терапевтичний контур апарата складається з котушки індуктивністю 0,17 мкГн й конденсатора змінної єм-ності на 10 — 80 пФ, з'єднаного паралельно з конденсатором, ємність якого дорівнює 48 пФ. При якій ємності змінного конденсатора терапевтичний контур буде настроє-ний у резонанс із коливальним контуром генератора?



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 80
	Теплохід, проходячи по озеру, створив хвилю, яка дійшла до берега через 1 хв. Відстань між двома сусідніми гребенями хвиль дорівнює 1,5 м, а проміжок часу між двома послідовними ударами хвиль об берег становить 2 с. Яка відстань від берега до теплохода?
	Приклад 81
	Вібратори, розміщені в точках А і В (мал. 28), створюють на поверхні води когерентні хвилі довжиною 0,7 см. Обидві системи хвиль зустрічаються в точці С. Підсилюється чи ослаблюється амплітуда коливань у точці С, якщо АС = 12,3 см, а ВС = = 10,2 см?

	Приклад 82
	Довга скляна трубка занурена у високий скляний циліндр, заповнений водою (мал. 29). Над верхнім кінцем трубки розташований камертон. Ударивши по ньому гумовим молоточком, трубку піднімають угору. Довжина стовпа повітря в трубці поступово збіль-шується. При довжині повітряного стовпа в 33,2 см виникає перше підсилення звуку камертона. Визначте швидкість звуку в повітрі, якщо частота коливань камертона дорівнює 256 Гц.

	Приклад 83
	Плоска звукова хвиля частотою 1 кГц поширюється в повітрі при температурі 20 ºС. Під дією хвилі молекули повітря коливаються з амплітудою 3·10(6 см. Скільки енергії щосекунди переносить така хвиля через плоску поверхню площею 50 см2, розташовану перпендикулярно до напряму її поширення.



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 84
	Відкритий коливальний контур ємністю 5 мкФ випромінює радіохвилі довжиною 300 м. Яка індуктивність коливального контуру? Яка частота електромагнітних коливань у контурі?
	Приклад 85
	Глибина розвідки радіолокатора (найбільша відстань від радіолокатора до об’єкта) дорівнює 60 км. Скільки імпульсів щосекунди посилає радіолокатор до спостережу-ваного об’єкта?

	Приклад 86
	Радіолокатор працює на довжині радіохвилі, що дорівнює 20 см і генерує 5000 імпульсів за 1 с. Тривалість кожного імпульсу дорівнює 0,02 мкс. Яка найбільша глибина розвідки радіолокатора? Скільки електромагнітних коливань випромінює радіолокатор протягом одного імпульсу?

	Приклад 87
	Плоске дзеркало MN (мал. 30) повертається на кут   φ = 30° навколо осі О, яка перпендикулярної до площини малюнка. На який кут при цьому відхиляється відбитий від  дзеркала промінь ОВ?

	Приклад 88
	У дно водойми завглибшки 2 м забили палю, яка на 0,5 м виступає з води. Визначте довжину тіні на дні водойми, якщо кут падіння променя дорівнює 30°.

	Приклад 89
	Два когерентних джерела світла розміщені на відстані 1,8 мм одне від одного й віддалені від екрана на 3,6 м. Визначте оптичну різницю ходу світлових хвиль довжиною 400 нм у точці екрана А (мал. 33), віддаленій на 54 мм від його центра О. Яким буде результат інтерференції світла в цій точці? Визначте відстань між двома сусідніми максимумами освітленості.

	Приклад 90
	Яку ширину має спектр першого порядку, що утворюється на екрані, віддаленому на 50 cм від дифракційної решітки з періодом 0,01 мм?

	((    Приклад 91
	Визначте товщину алюмінієвої пластинки, яка ослаблює інтенсивність рентгенівського випромінювання вдвічі. Коефіцієнт ослаблення для алюмінію α = 69,3 1/м.



	Основні закони й співвідношення
	((   Приклад 92
	Дві лампи по 50 кд кожна висять над столом на висоті 1 м. Відстань між лампами 1,4 м. Визначте освітленість стола: а) під кожною лампою; б) в точці, рівновіддаленій від обох ламп.
	Приклад 93
	Екран освітлюється променями, що падають на нього перпендикулярно. На який кут слід нахилити екран, щоб його освітленість зменшилася удвічі?



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 94
	Предмет розміщений перед розсіювальною лінзою на відстані a = nf, де f — фокусна відстань лінзи. На якій відстані від лінзи знаходиться уявне зображення предмета і в скільки разів воно буде меншим від самого предмета?
	Приклад 95
	Збиральна лінза утворює на екрані 6-разово збільшене й дійсне зображення пред-мета. Відстань між предметом і екраном дорівнює 2 м. На яку відстань треба пересунути лінзу, не змінюючи розміщення предмета й екрана, щоб розміри зображення на екрані зменшилися удвічі? 

	((   Приклад 96
	Людина з нормальним зором деякий час дивиться вдалечінь, а потім переводить погляд на текст книги, розміщеної на відстані найкращого зору. На скільки при цьому змінюється оптична сила її очей?

	((   Приклад 97
	Далекозора людина втягує нитку в голку, віддаливши її на відстань 50 см. Надівши окуляри, вона чітко бачить вушко голки на відстані 25 см. Яка оптична сила її окуля-рів?

	Приклад 98
	Якої найменшої висоти повинно бути плоске дзеркало і на якій висоті від підлоги його слід підвісити, щоб людина бачила себе в ньому на повний зріст?

	Приклад 99
	Зображення предмета, яке створюється увігнутим сферичним дзеркалом утричі біль-ше від власних розмірів самого предмета. Визначте радіус кривизни увігнутого дзеркала, якщо відстань від оптичного центра дзеркала до зображення предмета дорівнює 32 см.

	Приклад 100
	Відстань між заднім фокусом об’єктива й переднім фокусом окуляра в мікроскопі становить 10,5 см. Фокусна відстань об’єктива 5 мм. Мікроскоп дає збільшення в 600 ра-зів. Яка фокусна відстань окуляра?



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 101
	Ілюмінатори космічного корабля виготовлені у вигляді прямокутників із співвід-ношенням сторін 2:1. Коли космічний корабель пролітає поблизу Землі, то земні спо-стерігачі бачать, що ілюмінатори корабля мають форму квадратів. З якою швидкістю рухається корабель відносно Землі?
	Приклад 102
	Два зорельоти рухаються один за одним відносно Землі зі швидкостями 0,5 і 0,8 с* від-повідно. З якою швидкістю другий зореліт віддаляється від першого?

	Приклад 103
	Сучасні прискорювачі заряджених частинок прискорюють електрони до швидкості 0,9999999 с. У скільки разів при цьому зростає маса електрона?

	Приклад 104
	Яка енергія спокою відповідає одній атомній одиниці маси? Виразіть цю енергію в мегаелектрон-вольтах.
	Основні закони й співвідношення


	((   Приклад 105
	Температура шкіри людини дорівнює 33 °С, а на поверхні її бавовняної одежі — 24 °С. У скільки разів бавовняна одежа зменшує втрати енергії на випромінювання, якщо температура повітря становить 18 °С? Поглинальна здатність тіла людини а1 = 0,9, а бавовняної одежі — а2 = 0,73. Одежа закриває 80% поверхні тіла людини.

	Приклад 106
	Довжина світлової хвилі, на яку припадає максимум енергії в спектрі випромінювання розплавленої платини, дорівнює 1417 нм. Визначте точку плавлення платини.

	((   Приклад 107
	Око після тривалого перебування в темряві здатне сприймати світлові хвилі довжи-ною 510 нм (зелене світло) при потужності випромінювання 2,1·10(17 Вт. Скільки фотонів щосекунди падає на сітківку ока за цих умов?

	Приклад 108
	Яку енергію має атом гідрогену на 4-му і 2-му енергетичних рівнях? Визначте дов-жину світлової хвилі, яку випромінюють атоми гідрогену при переході електронів з 4-го на 2-й енергетичний рівень.

	Приклад 109
	Визначте напругу електричного поля, здатного загальмувати всі електрони, що вилітають із цинкового катода К (див мал. 498 у підручнику) при його опромінюванні ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі 150 нм.

	Приклад 110
	Сонячні промені падають перпендикулярно на поверхню площею 100 м2. Коефіцієнт відбивання світла дорівнює 0,2, а інтенсивність світлових хвиль становить 1370 Вт/м2 (сонячна стала). Яка сила світлового тиску на поверхню?

	.
	Приклад 111
	Яким світлом слід опромінювати речовину, щоб у ній виникла фотохімічна реакція, якщо енергія активації однієї молекули цієї речовини дорівнює 2,5 еВ?



	Основні закони й співвідношення
	Приклад 112
	Альфа-частинка рухається зі швидкістю 1,9·107 м/с, наближаючись до ядра атома ауруму по прямій, що проходить через центр ядра. На яку найменшу відстань альфа-частинка наблизиться до атомного ядра?
	Приклад 113
	Атомна маса хлору дорівнює 35,5 а. о. м. Хлор має два ізотопи —  і . Визнач
	те їхній процентний вміст в атомах хлору.

	Приклад 114
	Активність 1 г радію дорівнює 3,7·1010 Бк. Визначте період його піврозпаду.

	Приклад 115
	Вміст радіоактивного ізотопу вуглецю в шматку деревини, знайденої під час археологічних розкопок, становить 0,0416 від його вмісту в живих рослинах. Який геологічний вік знайденого шматка дерева?

	((   Приклад 116
	Гранично допустима однократна експозиційна доза випромінювання становить 5,5·103 Кл/кг. Визначте поглинуту дозу випромінювання. Скільки променевої енергії при цьому поглинає людина масою 70 кг?

	Приклад 117
	Яку мінімальну кількість енергії потрібно надати ядру ізотопу літію , щоб розщепити його на окремі нуклони, які не взаємодіють між собою?

	Приклад 118
	Під час бомбардування ядер ізотопу  нейтронами з новоутвореного ядра викидається α-частинка. Напишіть рівняння цієї ядерної реакції.

	Приклад 119
	Скільки виділяється енергії при утворенні 1 кг кисню ?

	Приклад 120
	Визначте енергетичний вихід першої ядерної реакції, здійсненої Е. Резерфордом.

	Приклад 121
	Яка кількість енергії виділиться під час синтезу 1 кг дейтерію і 1,5 кг тритію? Скіль-ки потрібно спалити кам’яного вугілля, щоб одержати таку кількість енергії?

	Приклад 122
	Яка кількість енергії виділяється під час анігіляції нейтрона й антинейтрона, якщо маса спокою нейтрона дорівнює 1,675·10(27 кг?

	Приклад 123
	Червоне зміщення в спектрі квазара ЗС 273 — В становить 0,16. Наближається чи віддаляється цей квазар від Землі? З якою швидкістю він рухається відносно Землі? На скільки зміщується зелена лінія в спектрі цього квазара, якій відповідає світлова хвиля довжиною 500 нм, виміряна в лабораторній (нерухомій) системі відліку.
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