
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

 Напрям підготовки: мікро- та  наноелектроніка Контрольна робота 1 

Навчальний предмет: Загальна фізика  

 

ЗАВДАННЯ № 1 
1 Знайти середню освітленість опромінюваної частини непрозорою сфери, якщо на неї 

падає: паралельний світловий потік, що створює в точці нормального падіння 

освітленість Е0; радіус сфери R = 60 см і сила світла I = 36 кд(10) 

 

2. Монохроматична плоска світлова хвиля з інтенсивністю I0 падає нормально на 

непрозорий диск, що закриває для точки спостереження P першу зону Френеля. Яка 

стала інтенсивність світла I в точці P після того, як у диска видалили: 

  половину (по діаметру) (7) 

3. Рівняння перенесення енергії (5) 

4.  Ефект Вавiлова-Черенкова (5) 

5. Закон Кiрхгофа (3) 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики, протокол №   від   .  . 2019 р. 
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ЗАВДАННЯ № 2 
1 Знайти середню освітленість опромінюваної частини непрозорою сфери, якщо на неї 

падає: світло від точкового ізотропного джерела, що знаходиться на відстані l = 100 см 

від центра сфери; радіус сфери R = 60 см і сила світла I = 36 кд (10) 

2. Монохроматична плоска світлова хвиля з інтенсивністю I0 падає нормально на 

непрозорий диск, що закриває для точки спостереження P першу зону Френеля. Яка 

стала інтенсивність світла I в точці P після того, як у диска видалили: половину 

зовнішньої половини першої зони Френеля (по діаметру)? (7) 

3. Аберації оптичних систем (5) 

4. Нормальна й аномальна дисперсiя.(5) 

5.  Закон Стефана-Больцмана (3) 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики, протокол №   від  .   . 2019 р. 
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 Напрям підготовки: мікро- та  наноелектроніка Модульна робота 1 
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ЗАВДАННЯ № 3 
1 Равномерно светящийся купол, имеющий вид полусферы, опирается на горизонтальную 

поверхность. Определить освещенность в центре этой поверхности, если яркость 

купола равна L и не зависит от направления (10) 

2. Найти концентрацию свободных электронов ионосферы, если для радиоволн с частотой 

ν = 100 МГц ее показатель преломления n = 0,90 (7) 

3.  Інтерферометр Фабрi-Перо. (5) 

4.  Явище подвiйного променезаломлення (5) 

5.  Закон змiщення Вiна (3) 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики, протокол №  1   від  

17  .  9   . 2014 р. 
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ЗАВДАННЯ № 4 
1 Тело бросили под углом   с поверхности земли с начальной скоростью 

0V . 

Пренебрегая сопротивлением воздуха найти время полета. Максимальную высоту 

подъема (10) 

2. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону 3btat  . Где  a=6 рад/с 

b = 2 рад/с3 . Найти зависимость угловой скорости и ускорения от времени(7) 

 

3. Три закона Ньютона (5) 

4. Связь угловых и линейных величин (5) 

5. Второй закон Ньютона для вращательного движения (3) 

 

Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики, протокол 

№  2   від  17   .  10   . 2013 р. 



 


