
Klasa III 

 

Seria dziesiąta 

 

FIII 28 

 Wiedząc, że: 

 Jednostka astronomiczna AU = 149,6 mln km.  

 Stała Hubble’a 
Mpc

skm
H

/
75  

 Parsek mpc 161009,3   

 Prędkość światła w próżni c = 300 tys km/s 

 Okres obiegu Ziemi wokół Słońca y = 365 dób 

 Promień Ziemi R = 6370km 

Oblicz 

o Odległość galaktyki, która oddala się z prędkością 0,9c. Wynik podaj w latach 

świetlnych. 

o Paralaksę  roczną gwiazdy, która znajduje się w odległości 1 parseka. Wynik padaj w 

sekundach kątowych. Wykonaj rysunek ilustrujący obliczenie. 

o Paralaksę niewielkiej plamy słonecznej zakładając, że obserwowana jest z punktów 

znajdujących się w odległości równej średnicy Ziemi. Wynik podaj w minutach 

kątowych. Wykonaj rysunek ilustrujący obliczenie. 

o Paralaksę krateru na Księżycu, zakładając, że dwaj obserwatorzy znajdują się w 

odległości 444km a odległość Księżyca jest równa 60 promieniom Ziemi. Wynik 

podaj w stopniach. Wykonaj rysunek ilustrujący obliczenie. 

o Średnicę Słońca wiedząc, że kulka o średnicy 1cm umieszczona w odległości 1m od 

oka dokładnie zasłania Słońce. Wykonaj rysunek. 

 

FIII 29 

Do źródła napięcia przemiennego o sile elektromotorycznej maksymalnej 111V oraz oporze 

wewnętrznym 1 podłączono szeregowo diodę i fotoopornik. Oporność diody w kierunku 

zaporowym wynosi 10000a w kierunkuprzewodzenia10. Oporność fotoopornika 

wynosi 100gdy jest oświetlony a 1000gdynie pada na niego światło.  

o Narysuj układ i zaznacz chwilowe kierunki napięć i natężenia prądu w pewnej 

chwili, określ czy w wybranej chwili dioda jest spolaryzowana w kierunku 

przewodzenia. 

o Oblicz napięcie na fotooporniku, gdy napięcie na źródle osiągnęło wartość 

ekstremalną, zaś dioda jest spolaryzowana w kierunku:  

- przewodzenia a fotoopornik jest oświetlony 

- przewodzenia a fotoopornik nie jest oświetlony 

- zaporowym a fotoopornik jest oświetlony 

- zaporowym a fotoopornik nie jest oświetlony 

o Narysuj wykres zależności natężenia prądu płynącego przez nieoświetlony 

fotoopornik od czasu.  

o Narysuj wykres przedstawiający zależność natężenia prądu płynącego przez diodę 

od napięcia pomiędzy jej końcówkami, w odpowiedniej skali. 

o Wymień nośniki prądu w diodzie i fotooporniku oraz w źródle. 

 

FIII 30 

Słońce ma promień 696 000 km; jego widmowa zdolność emisyjna osiąga maksymalną 

wartość dla długości fali 499nm. Słońce można traktować jak ciało doskonale czarne (które 

całkowicie pochłania padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne).  



o Oblicz temperaturę powierzchni Słońca korzystając z prawa Wiena: CTm  , 

gdzie m oznacza długość fali, dla której widmowa zdolność emisyjna  ciała 

doskonale czarnego o temperaturze T osiąga wartość maksymalną, zaś 

KmmC  90,2  jest stałą Wiena. 

o Oblicz zdolność emisyjną całkowitą Słońca korzystając z prawa Stefana-

Boltzmanna: 4Tc   , gdzie 
42

81067,5
Km

W


   jest stałą Stefana zaś c  jest 

całkowitą zdolnością emisyjną ciała doskonale czarnego. 

o Oblicz moc P promieniowania emitowanego przez Słońce, korzystając z definicji 

zdolności emisyjnej całkowitej SP c   , gdzie S jest polem powierzchni ciała. 

o Oblicz energię wyemitowaną w czasie jego życia wynoszący 10 mld lat. Przyjmij, że 

rok jest równy 365 dobom. 

o Oblicz procentowy ubytek masy Słońca równoważny wyemitowanej w czasie jego 

życia energii. Prędkość światła w próżni przyjmij 300 tys km/s. Masa Słońca wynosi 

2 kwintyliony kg. 
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