
Pjesa e parë: PYETJE
Koha: 1 orë e 20 minuta.

1 Nje enë përmban ujë dhe, sipër ujit, një shtresë  vaji. Një rreze e dritës, që vjen nga poshtë, godet sipërfaqen  ujë-vaj me një
kënd prej 400 me drejtimin vertikale. Treguesi i përthyerjes së ujit eshte 1.33 dhei vajit 1.45.
• përcaktoni kënd e përthyerje (në lidhje me drejtimin vertikal) së rreze kur kjo del në ajër.

2 Tre trupa janë shtyhen përgjatë një sipërfaqe horizontale të lëmuar me një forcë F paralele me rrafshin, siç është paraqitur
në Fig.

• Cili është intensiteti i forcës që trupi qendror ushtron në trupin në të majtë?

3 Një top lihet të bjerë vertikalisht posht. Në tre sekonda e parë përshkon një hapësirë pesë herë sa ajo në sekondën e parë.
• Duke neglizhuar rezistencën e ajrit, sa është shpejtesi e tij fillestare v0?

4 Intensiteti i rezultante force Fqë veprojnë mbi një trup rritet nga 0 deri në F1 = 100 N me një shpejtësi ndryshimi konstante
me  10 N/s. gjatë kësaj kohë trupi, duke filluar nga prehja, arrin shpejtësinë v = 50 m/s.
• Llogaritni masën e trupit.

5 Një bombël që përmban gaz është siguruar me nje valvul sigurie që nxjer automatikisht nga pak gaz kur presioni i brendshëm
tejkalon 2 MPa. Kur temperatura është 100C sasitë maksimale e gazit që cilindri mund të mbajë është 15kg. Gazi trajtohet si një gaz
ideal.
• Sa gaz gjendet në bombël kur temperatura bëhet 300C?

6 Një enë që përmban ujë në 200C është vendosur në një pjatë nxehtësie që siguron nxehtësinë me një normë konstante. Pas
1 min temperatura është 400C.
• Kur uji ka arritur pikën e vlimit, çfarë përqindje të ujit fillestare kalon në gjendje të gaztë për10 min?
(neglizhoni avullimin i cili zhvillohet në fazën e parë dhe transferimin e nxehtësisë në ajër.)

7 Një cilindër i ngushtë, i lartë 1m dhe i hapur në krye, është pjesërisht i mbushur me ujë. Kolona e ajrit në cilindër rezonon me
notën me frekuencë 880 Hz kur ajo është 48,4 cm e lartë. Shtimi ujë pak nga pak, gjejmë rezonancë tjetër në të njëjtën frekuencë kur
kolona e ajrit është e lartë 29,2 cm.
• Përcaktoni shpejtësinë e tingullit në ajër në kushtet e eksperimentit.

8 Në vitin 1932 Andersoni zbuloi një grimcë të re, të quajtur pozitron,
duke vëzhguar gjurmën që grimca la në një detektor (dhoma e erët). Siç tregon
emrin e saj, pozitroni ka një ngarkesë pozitive elektrike. Fotoja në të majtë është
origjinale dhe në mënyrë të qartë tregon gjurmën që një positron i cila është duke
lëvizur në dhomën e erët dhe kalon nëpër një lastër (pllakë shumë e hollë) plumbi
të vendosur horizontalisht, me trashësi 6 mm, ku ajo ndhet në dy.

Në këtë hapësirë gjendet një fushë magnetike uniforme pingul me planin e fotos.
Në figurën djathtas  situata është skematizuar për tu qartësuar. Supozojmë se lëvizja zhvillohet në planin e fotos.
• Tregoni në mënyrë të përshtatshme përgjigjen, thoni në se  pozitroni kalon pjatë nga lart poshtë, ose anasjelltas, si dhe drejtimin e
fushës magnetike.

9 Dy kondensator të rrafshët ideal me faqe paralele, A dhe B, të
përfaqësuar si në figura, janë të barabarta dhe të dy të ngarkuar me të njëjtën
tensionit. Le të jetë q0 ngarkesa pranishme në secilën prej tyre.
• Nëse distanca midis pllakave të të parit është dyfishuar, sa ngarkesë kalon
përmes rezistencës R?

10 Një trup që ka një masë M = 7 kg shtyhet në një rrafsh horizontal me
shpejtësi konstante; koeficienti i fërkimit ndërmjet kutisë dhe dyshemesë është μ= 0.1.
Farca F formon me horizontin këndin θ = 640 si në figurë
• Llogaritni komponentin normal të forcës që ushtrohet mbi trupin.



Pjesa e dytë: PROBLEMA
1 – Loja e hijes [10 pikë]
Një burim drite drejtkëndësh, me brinjë b dhe c ku b> c, Është e fiksuar
në dhomën e errët sipër rrafshit horizontal në lartësi lartësi L = 3,00 m.
Një ekran katror i errët me brinjë  a = 10 cm,  lëviz horizontalisht, është
vendosur nën burimin e dritës në një lartësi prej h mbi dysheme (si në
figurën majtas). Anët e burimit janë paralele me ato të ekranit.
Figura në të djathtë  tregon skematikisht formën dhe madhësinë e hijes
krijuar nga ekrani në dyshemenë e dhomës, përbëhet nga një hije e
plotë të rrethuar nga një zonë gjysmëhije; për hir të qartësisë, kufijtë
midis zonave janë të përfaqësuara më qartësisht se në realitet.

1. Përcaktoni përmasat b dhe c të burimit të dritës, , dhe lartesine h të ekranit.
2. Specifikoni orientimin e burrimit të dritës nëse brinja e tij (b) është paralel meboshtin ox apo oy të grafikut në të djathtë.

2 – Ngrohësi elektrik  [10 pikë]
Një ngrohës elektrik i ujit është i formuar nga dy cilindra metalikë me bosht të përbashkët me gjatësi L. Rrezja e cilindrit të brendshëm
është r  dhe s është distanca mes dy cilindrave e tillë që s<<r. Të dy cilindra janë të lidhura me një gjenerator i cili siguron një tension të
ulët V0. Uji rrjedh ndermjet dy cilindrave paralel me aksin e tyre me shpejtësi v
aty ngrohet nga rryma elektrik që kalon përmes saj.

1. Specifikoni dhe motivoni, nëse rryma elektrike rrjedh:
(a) paralel me boshtin e cilindrit;
(B) rreth cilindrit të brendshme, duke përshkruar rrathë pingul me aksin;
(C) pingul me aksin e cilindrave, në drejtim radial.

Shënoni me δ densiteti i ujit, me ρ rezistencën specifike dhe c nxehtësinë
specifike të ujit. Nuk marrim në konsideratë kapacitetin termik të dy cilindra
dhe transferimin e nxehtësisë në mjedisin.

Konsideroni një gjerësi të hollë rrjedhe uji ΔX. Në varësi të parametrave të parashikuara, llogaritni:
2. Rezistenca elektrike.
3. Sasia e nxehtësisë që thith në kalimin përmes hendekut mes cilindra.
4. Ndryshimi i temperatures ΔT.

3 - Trampolini [20 pikë]
Valeria është një vajzë e re që hidhet në trampolin në një park lojërash. Fillimisht ka disa kërcime të thjeshta vertikalisht në rritje gjatë
çdo kërcimi  derisa arrin në lartësinë maksimale.

Për të studiuar lëvizjen konsiderojmë qendrën e saj të masës (CdM) C. Fiksojmë një sistem referimi me origjinë në pikën C kur ndodh
ndarja e menjëhershme nga trampolini dhe aksin  y vertikal dhe të orientuar drejtë-lartë.
1. Shprehni kohën e fluturimit t0 (nga njeri kërcim në tjetrin) dhe të v0 shpejtësinë në kohën e ndarjes nga trampolini në funksion të
lartesisë së arritur h, domethënë të ndryshimin të kuotës (lartësisë) së CdM. Llogaritni vlerat numerike të t0 dhe v0 për h=2m.

Në hedhjen e saj, Valeria mbetet vertikalisht drejtë, dhe i mbnë duart të shtrirë lart. Me shumë përafërsi, ne mund të konsiderojmë atë
të ngurtë dhe uniforme me një gjatësi  dhe masë m, siç tregohet në figurën (a).

Në një moment, kur gjykohet se ka arritur një lartësi maksimale të mjaftueshme, Valeria do të doja të bëjë një rrotullim (salto mortale)
në ajër, por kuptohet se në qoftë se ajo do të mbetet e ngurtë është e pamundur.
2. Përse?
Valeria pastaj krijon mundësinë për tu rrotulluar (më shumë do të shohim më vonë
se si), menjëherë pas një reagim, rreth një boshti horizontal që kalon nëpër CdM të
saj, siç tregohet në figurën (b). Le të jetë ω0 shpejtësia e saj këndore.
Valeria tenton por shpejt e kupton se ajo rrotullohet shumë ngadalë dhe nuk mund
të kryej salton.
Pastaj mblidhet, siç është paraqitur në figurën (c) dhe në këtë mënyrë mund të zvogëlojë 4 herë momentin e saj të inercisë I . Shpejtësi
e saj këndore bëhet ω1

3. Gjej marrëdhëniet në mes ω0 e ω1.
Pasi ka kryer një pjesë të mirë të rrotullimit, Valeria relaksohet përsëri. Ajo është me të vërtetë e aftë, sepse arrin të bëjë atë në
momentin e saktë që i lejon për të përfunduar rrotullimin dhe bie në tokënë një pozicion vertikal. Gjatë kërcimit të saj, ajo kaloi gjysmën
e kohës në pozitë të strukur (mbledhur) .
4. kujtojmë  se koha e fluturimit është t0, gjeni shpejtësinë këndore ω0 si një funksion i lartësisë maksimale h dhe llogaritni vlerën
numerike të ω0 për h = 2 m.
Siç kemi thënë më lart, për të bërë salto Valeria bën të sigurt që të ketë një shpejtësi këndore tashmë në fillim të kërcimit të saj. Për të
arritur këtë, në fund të kërcimit mëparshëm vjen në trampoline  me një kënd të vogël α ndaj vertikales, sapse në këtë mënyrë ajo merr
nga trampolini edhe një moment këndore kundrejt me CdM, siç tregohet në figurën (d).

Supozojmë se moduli i shpejtësisë me të cilën Valeria arrin në trampolinin, dhe me të cilën ajo fillon përsëri, është në të dy rastet v0,
dhe fillimisht ω = 0. Konsiderojmë përplasjen me trampolinin të menjëhershme. Kujtojnë se në momentin e inercisë I i një shufre të
ngurtë dhe të njëtrajtshme në lidhje me një aks pingul me shufrën dhe që kalon nëpër qendrën e masës është I = mv2 / 12.
5. Merni α si një funksion i v dhe h. Neglizhoni faktin se kemi pas një kënd α të vogël kur vajza filloi kërcimin dhe e konsiderojmë
rrotullimin 3600; vendi është ende h = 2 m dhe ajo  është  = 1,80 m, llogaritni vlerën numerike të α.



4 - Rrezatimi termik [20 pikë]
Termi rrezatim termik është përdorur për ato valëve elektromagnetike spektëri i të cilëve është i vazhdueshëm dhe varet kryesisht nga
temperatura e trupit që rrezaton, në kontrast me atë që ndodh për llojet e tjera të valëve elektromagnetike, të tilla si valë radio, ose ato
të telefonit celular, të cilat karakterizohen nga frekuenca diskrete dhe të përcaktuara mirë, për shkak të karakteristikave të pajisjeve që I
rezatojnë.

Një madhësi e dobishëme për karakterizimin e rrezatimit termik të emetuar nga një trup është intensiteti i rrezatimit të tij (*). Jepet ∆E
sasia e energjisë së emetuar nga një pjesë e vogël e sipërfaqes së trupit ∆A, në një interval kohe të vogël ∆t, intensiteti I është raporti
∆E/(∆A ∆t). Njësitë e saj të matjes në SI arsye është ajo e fuqisë për njësi të sipërfaqes W/m2

Për të karakterizuar me hollësi fenomenet e rrezatimit madhësia më e rëndësishme është intensiteti spectral Is(λ), E përkufizuar si
raporti midis intenzitetit të rrezatimit, që përbën një interval të vogël të gjatesive të valëve ∆λ (me qender një vlerë të caktuar λ) me
gjerësinë përkatëse: Is = ∆I/∆λ, Is është një funksion i gjatësisë së valës.
Në përgjithësi, intensiteti spectral  i rrezatimit termik të emetuar nga një trup varet nga vetitë e trupit, si dhe temperaturën e tij, por
në disa raste ajo ka një të performancës të afërt me atë të një funksion universal, që llogaritet teorikisht vetëm në bazë të
temperatures së trupit dhe në fakt është i pavarur nga vetitë e tij: ky funksion quhet spektër i trupit të zi.
KUJDES: Në një grafikë të veçantë janë dhënë intansitetet spektrale të trupit të zi në dy temperatura të ndryshme T1= 2000 K dhe T2=
1300 K.
1. Përdorimi i këtyre dy grafikët për të përcaktuar marrëdhënien ndërmjet intensitetit spektral  të rrezatimit, në një gjatësi vale 4 µm,
nga dy trupa në temperatura T1 = 2000 K dhe T2 = 1300 K.
Një ligj i rëndësishëm i lidhur me spektrin trupit të zi është zbuluar në 1893 nga Wilhelm Wien: ai tregon që, për një trup të zi, gjatësi e
vales λm e cila korrespondon me intensitetin spectral maksimale është e lidhur me temperaturën T nga relacioni λm = bT n, ku n eshte
nje numer i plote dhe b një konstante universale, quajtur pikërisht konstante Wien.

2. Përcaktoni vlerat e b dhe n duke përdorur vetëm dy grafikët e ofruara.

Një ligj tjetër i rëndësishëm është nxjerrë në të njëjtën kohë, nga Joseph Stefan dhe, në mënyrë të pavarur, nga Ludwig Boltzmann, ligji
thotë se intensiteti i rrezatimit emetuar nga një trup i zi, dmth intensiteti spectral integruar mbi të gjitha gjatesitë e valëve (që
përmbledh kontributet e rrezatimit të gjatesi vale të ndryshme), është i lidhur me temperaturë nga lidhja I = σT m, ku m është një
numër i plotë dhe σ është një konstante universale, të quajtur pikërisht konstantja e Stefan-Boltzmann.
3. Përcaktoni vlerën e m dhe jepni një vlerësim të σ përmes dy grafikëve, duke shpjeguar siç duhet se si ato janë përdorur: matjet dhe
llogaritjet
Intensiteti spektral i rrezatimit që emetohet nga Dielli është përafruar me rrezatimit e trupit të zi me λm = 0.48 µm

4. Vlerësojnë kohën e nevojshme që Diellit të humbasë  1% të masës së tij për shkak të rrezatimit termik.Masë e diell it është  MD = 2.0 ×
1030 kg dhe rrezja e tij është RD= 7,0 × 108 m


