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Po tom, čo už vieme, čo je to derivácia , integrovanie a diferenciálne rovnice, nám už nič nebráni v tom, aby sme postupne
počítali príklady, ktoré si vyžadujú aj túto “náročnejšiu” matematiku, bez nej by sme totiž d’aleko nezašli resp. náš obzor
by bol celkom limitovaný. Tento týždeň sa budeme venovat’ Termodynamike. Predpokladám, že štandartné deje už zvládate,
takisto ako vypočítat’ rôzne účinnosti a práce, a tak môžeme prejst’ na niečo zaujímavejšie a t’ažšie.

Príklady z FO

Úloha č.1 Vlhkost’ vzduchu pri rozličných teplotách (39FO – B – I – 3, Ivo Čáp)

Zo skúsenosti vieme, že v lete obsahuje vzduch i pri nižšej relatívnej vlhkosti pomerne vel’ké množstvo vody, zatial’ čo v
mrazivej zime býva vzduch vel’mi suchý.

• Určte hmotnost’ m vody, obsiahnutej v 1m3 vzduchu pri teplote 30◦C a pri relatívnej vlhkosti 60%.

• Na akú hodnotu t musí poklesnút’ teplota tohto vzduchu, aby začala voda kondenzovat’?

• Pri postupnom poklese teploty na hodnotu −10◦C sa pri priebežnej kondenzácii vody udržiava relatívna vlhkost’
100%. Akú hmotnost’ má voda obsiahnutá v 1m3 vzduchu pri teplote −10◦C a relatívnej vlhkosti 100%

• Akú relatívnu vlhkost’ bude mat’ vzduch podl’a c), ak pri vetraní vnikne do miestnosti a zohreje sa na teplotu 20◦C?

Dokazujú výsledky skutočnosti uvedené v úvode? Pre výpočty použite údaje o tlaku nasýtených pár z matematicko-
fyzikálnych tabuliek. Pre určenie parciálneho tlaku vodnej pary vo vzduchu použite stavovú rovnicu ideálneho plynu.

Úloha č.2 Rozmyškový? (42FO – C – II – 3, L’ubomír Mucha)

V nádobe s konštantným objemom V je vzduch s tlakom rovným atmosférickému tlaku pa. Vývevou sa odčerpáva vzduch
z nádoby tak, že pri každom cykle sa odčerpá pri tlaku rovnom tlaku v nádobe vzduch s objemom V0. Určte tlak vzduchu
v nádobe ked’ výveva vykoná n cyklov.

Úloha č.3 Pokles teploty v atmosfére (38FO – A – I – 7, L’ubomír Mucha)

Pokles teploty vzduchu s narastajúcou výškou súvisí s termodynamickými procesmi, ktoré prebiehajú pri jeho vertikálnom
prúdení. V zjednodušenom fyzikálnom modeli, uvažujte vzduchový stĺpec, v ktorom sa vzduch pohybuje iba smerom
nahor (nerozpína sa do strán). Medzi jednotlivými vrstvami vzduchu v stĺpci nedochádza k tepelnej výmene (dej je
adiabatický). Vzduch považujte za ideálny plyn, zmenu tiažového zrýchlenia s výškou neuvažujte. S použitím uvedeného
modelu určte zmenu teploty vzduchu pripadajúcu na zmenu výšky ∆h = 1km.

Úloha č.4 Felix a jeho výpočty (41FO – B – II – 1, L’ubomír Mucha)

Balón s hmotnost’ou obalu m a s nemenným objemom V má v spodnej časti malý otvor. Objem obalu balóna je vel’mi
malý. Vzduch v okolí balóna na povrchu zeme má teplotu T0, tlak po a hustotu ρ0. Vypočítajte do akej výšky h balón
vystúpi. Predpokladajte, že teplota vzduchu v balóne sa nemení ani teplota T0.

Úloha č.5 Centrifúga (39FO – A – III – 2, Arpád Kecskés)

Na zmenu rozdelenia (koncentrácie) izotopov s rôznymi mólovými hmotnost’ami sa používa metóda odstred’ovania na
centrifúge. Máme plyn, ktorý pozostáva z atómov flóru spojených bud’ s l’ahkým alebo t’ažkým izotopom uránu. Tieto
molekuly UF6 možno nazvat’ fluorid uránový. V uvedenom plyne vo valcovej nádobe centrifúgy za daných podmienok je
začiatočná koncentrácia l’ahkých molekúl n01 = 0.715 % a t’ažkých molekúl n02 = 99.28 %. Teplota plynu T = 300 K, prie-
mer valcovej nádoby centrifúgy d = 15 cm a frekvencia otáčok nádoby v činnosti centrifúgy f = 2.5 · 103s−1. Molová hmot-
nost’ l’ahkých molekúl UF6 je Mm1 = 0.349 kg · mol−1, molová hmotnost’ t’ažkých molekúl UF6 je Mm2 = 0.352 kg · mol−1.
Určte podiel podielu koncentrácií t’ažkých a l’ahkých molekúl UF6 pri stene centrifúgy na začiatku a podielu koncentrácií
t’ažkých a l’ahkých molekúl UF6 pri stene centrifúgy, ked’ sa nádoba otáča a vzniklo rovnovážne rozmiestnenie izotopov.

–1-

http://fks.sk/~matob/kruzok


6. november 2014

Krúžok FO na GJH ’14/15
Štvrtok / 15.20-17.50 / 311

Príprava na Fyzikálnu olympiádu
kategórie A a B

Matej Badin
http://fks.sk/~matob/kruzok

Úloha č.6 Kvapky v mraku (47FO-B-I-2, Dalibor Blažek)

Tlak nasýtenej pary zodpovedá stavu rovnováhy medzi parou a rovinným povrchom vodnej hladiny (rovnováha medzi
neustálym vyparovaním vody a kondenzáciou pary nad hladinou). V prípade kvapiek sa zvyšuje rovnovážny tlak o
kapilárny tlak spôsobený zakrivením povrchu vody. Vypočítajte relatívnu vlhkost’ vzduchu v hmle s teplotou 5 ◦C, kedy
je tlak nasýtenej pary 867 Pa, tvorenej kvapôčkami s polomerom r = 0.2 mm.

Úloha č.7 Tepelný dej (... zase raz) (44FO – B – I – 2, L’ubomír Mucha)

Na začiatku má hélium s objemom VA pri teplote TA tlak pA. S plynom uskutočníme dej, ktorý je v p − V diagrame
na obrázku znázornený úsečkou AB, pri ktorom plyn dosiahne objem VB a tlak pB. Pri akom objeme plynu V < VA
nadobudne teplota plynu počas deja rovnakú hodnotu TA ako na začiatku? Aké teplo prijme plyn od okolia počas deja?

Úloha č.8 Tepelná kapacita plynu (... zase raz) (47FO-B-II-4, L’ubomír Konrád)

Ideálny plyn s látkovým množstvom n zohrievame z teploty T1 na teplotu T2 tak, že jeho tlak je počas zohrievania priamo
úmerný jeho objemu. Na začiatku má plyn tlak p1 a objem V1. Určte mernú tepelnú kapacitu plynu pri tomto deji.

Úloha č.9 Vesmírne delo (52FO-A-III-2, L’ubomír Konrád, Dušan Nemec)

Projekt „Quicklauncher“ uvažuje s obrovským delom umiestneným s ohl’adom na priestorové možnosti v oceáne šikmo
vzhl’adom na hladinu s tým, že jeho podstatná čast’ je pod hladinou. Hlaveň dela má dĺžku L = 1km a vnútorný
priemer d = 40cm. K spodnému koncu je pripojená expanzná nádoba naplnená pred výstrelom vodíkom ako hnacím
plynom s objemom V0 = 50 m3 pod tlakom p0 = 15 MPa pri teplote t0 = 20◦C. Vo vnútri tejto nádoby je spal’ovacia
komora s metánom, ktorá po zhorení metánu zohreje svojím povrchom vodík v expanznej nádobe na teplotu t1 = 1400◦C.
Prechod medzi expanznou nádobou a hlavňou s projektilom je uzatvorený ventilom, ktorý sa otvorí, ked’ vodík dosiahne
maximálnu teplotu t1. Po otvorení ventilu pôsobí hnací plyn na projektil s hmotnost’ou M = 200 kg a udelí mu pri pohybe
v hlavni vysokú rýchlost’. Pre zjednodušenie úvah pri riešení úlohy predpokladajte, že hlaveň nie šikmá ale smeruje
nahor kolmo na hladinu vody a nad hladinu vyčnieva (pozri obrázok). Pri riešení d’alej neuvažujte trenie projektilu v
hlavni a expanziu vodíka po otvorení ventilu považujte za adiabatickú. Hnací plyn (vodík) považujte počas výstrelu za
homogénny (v celom objeme vodíka je rovnaký tlak a rovnaká teplota) Určte maximálnu rýchlost’, ktorú dosiahne projektil
v hlavni. Na základe výsledku vysvetlite, prečo je ako hnací plyn výhodný práve vodík. Pozn.: Kinetickú energiu plynu pri
pohybe projektilu rýchlost’ou v vzhl’adom na hlaveň uvažujte E = 1

6 mv2, kde m je celková hmotnost’ plynu. Dĺžku expanznej komory
považujte vzhl’adom na dĺžku hlavne za zanedbatel’ne malú.

A tie zaujímavé

Úloha č.10 Clausius-Clapeyron ...

Odhadnite teplotu varu vody na Mont Evereste. Molárne skupenské teplo varu vody je L = 40.6 · 103J · mol−1 a predpo-
kladáme, že nezávisí od teploty.

Úloha č.11 Tepelná kapacita II

Uvažujme dve rovnaké kovové gule. Jednu položíme na dokonale izolujúcu podložku, druhú necháme vol’ne visiet’.
Obidvom guliam dodáme rovnaké množstvo tepla. Ktorá bude mat’ vyššiu teplotu?

Úloha č.12 Voda v akváriu 200 Puzzling Physics Problems

Voda pri okraji akvária vystúpi do výšky h oproti stredu nádoby. Vypočítajte túto výšku. Ak koeficient povrchového
napätia je γ = 73 mNm−1.
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Úloha č.13 Kvapka 200 Puzzling Physics Problems

Je možné, aby sa sférická kvapka vody vyparila bez toho aby sme jej museli dodat’ teplo alebo by musela stratit’ čast’
vnútornej energie?

Úloha č.14 Piston 200 Puzzling Physics Problems

Horizontálne umiestnený piest zanedbatel’nej hmotnosti a tepelnej kapaciti rozdel’uje tepelne izolovaný valec na dve
časti. Každá čast’ obsahuje 1 mol vzduchu pri štandartnej teplote a tlaku. Závažie hmotnosti W je zavesené na piest, vid’
obrázok. Po pár osciláciách sa piest ustáli nižšie. Aký vel’ký objem piestu zaberá stlačený vzduch v dolnej časti, ak W je
vel’mi vel’ké?

Úloha č.15 Jazero 200 Puzzling Physics Problems

Vzduch nad hladinou jazera má teplotu 2 ◦C, zatial’ čo teplota vody jazera je 0 ◦C. Za predpokladu, že je dôležité iba
tepelné vedenie odhadnite ako dlho bude trvat’ kým sa na hladine jazera vytvorí 10 cm vrstva l’adu. Tepelná vodivost’
vody je 0.56 Wm−1K−1. Tepelná vodivost’ ĺadu je 2.3 Wm−1K−1. Hustota vody resp. l’adu je 1000 kgm−3 resp. 920 kgm−3.
Merné skupenské teplo topenia je 3.3 · 105Jkg−1.

Úloha č.16 Zvieratká 200 Puzzling Physics Problems

Ak sa 5 kg moriak rozmrazuje dva dni, ako dlho sa bude rozmrazovat’ 8 t sibírsky mamut? Pozn. do mikrovlnky sa mi
nezmestil.

Úloha č.17 Krabica 200 Puzzling Physics Problems

0.6 kg s teplotou −10 ◦C je v uzavretej krabici s objemom 1m3 teploty −10 ◦C. Teplotu krabice zvýšime na 100 ◦C. O kol’ko
viac tepla sme museli dodat’ než na zohriatie prázdnej krabice?

Úloha č.18 Krabica II 200 Puzzling Physics Problems

Krabica je do polovice naplnená vodou. Zvyšná čast’ je vzduch. Krabicu začneme zahrievat’. Kedy sa začne voda varit’? V
akých stavoch voda existuje v krabici?

Úloha č.19 Krabica III 200 Puzzling Physics Problems

V dvoch tepelne izolovaných krabiciach mám vody teploty T1 a T2 (T2 > T1). Kol’ko najviac práce dokáže vykonat’ tepelný
stroj pripojený na tieto krabice?

Úloha č.20 Entropia ... 200 Puzzling Physics Problems

Vypočítajte zmenu entropie systému, ak sa premiešajú dva móly hélia a tri móly kyslíka. (Na začiatku boli oddelené, a
oba plyny mali štandartný tlak aj teplotu.)
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Úloha č.21 Tepelné kapacity zas a znovu Bzdušove prípravká

1. Určte molovú tepelnú kapacitu plynu pri deji, počas ktorého je pVk = konšt. Výsledok si overte pre bežne známe
deje. Poissonova konštanta je γ.

2. Určte tepelnú kapacitu valčeka s polomerom r a výškou h, ktorého tepelná kapacita v beztiažovom stave je c a
dĺžková tepelná rozt’ažnost’ je α – skúmajte prípad, ked’ je položený na stole a ked’ je zavesený.

3. Bublina s povrchovým napätím σ a polomerom R a nabitá nábojom Q.

Úloha č.22 Jurove gule Bzdušove prípravká/FKS

Vnútri horúcej škrupiny s polomerom R a udržiavanej na teplote T je uzavretá gul’a s polomerom r < R. Obe telesá žiaria
ako dokonale čierne. Aká je teplota gule vovnútri v ustálenom stave? Spočítajte (aj) poctivým integrovaním.

Úloha č.23 Carnot ... Bzdušove prípravká

Dokážte, že všetky vratné tepelné stroje pracujúce s ohrievačom T1 a T2 majú rovnakú účinnost’ – bez ohl’adu na pracovnú
látku a konkrétny charakter stroja.

Úloha č.24 FX Puding FKS/FX

Lenka navarila dva hrnce pudingu: jeden vanilkový a jeden čokoládový. Vanilkový puding má tepelnú kapacitu C1 a
teplotu T1, čokoládový má kapacitu C2 a teplotu T2. Kol’ko najviac energie vo forme makroskopickej práce z nich vie
vyt’ažit’?

Úloha č.25 FX Kompost FKS/FX

Judita sa rozhodla využit’ teplo kompostoviska vo svojej záhradke na dobročinné účely. S tým zámerom si postavila dva
vratné stroje periodicky pracujúce podl’a dejov ABD a BCD. Pracovnou látkou je vzduch, pretože je lacný. Aký je pomer
účinností týchto dejov?

Úloha č.26 FX L’ad FKS/FX

Počas ukrývania sa pred letnými horúčavami vzkrsol Tomášovi v hlave nápad. Zaujíma ho, kol’ko najmenej práce je
potrebnej na vyrobenie 1 kg l’adu pri izbovej teplote 20 ◦C. Merná tepelná kapacita vody je 4.18 kJK−1kg−1, skupenské
teplo topenia l’adu je 334 kJkg−1.

Úloha č.27 Naozajstný kruhový dej ...

Určte účinnost’ naozajstného kruhového deju t.j. takého, ktorý v pV-diagrame vyzerá ako kruh.

Úloha č.28 Vyhrievanie kameňom ...

Kol’ko najviac tepla možno získat’ na vykúrenie domu (20 ◦C, prakticky nekonečná tepelná kapacita) v zime (0 ◦C, neko-
nečná tepelná kapacita), ak máme k dispozícii máme kameň s teplotou 500 ◦C a tepelnou kapacitou 1 kJK−1.
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Úloha č.29 Problem No 3 Physics World Cup 2012

Determine or estimate the net heat flux density P between two parallel plates at distance L from each other, which are at
temperatures T1 and T2, respectively. The space between the plates is filled with a monoatomic gas of molar density n and
of molar mass M. You may use the following approximations, the gas density is so low that the mean free path λ � L,
T1 � T2. When gas molecules bounce from the plates, they obtain the temperature of the respective plates (for instance,
this will happen if they are absorbed/bound for a short time by the molecules of the plate, and then released back into the
space between the plates). “Estimate” means that the numeric prefactor of your expression does not need to be accurate.

Úloha č.30 High efficiency LED WoPhO 2013

Based on reasonable approximations,find what is the theoretically highest possible efficiency of a LED assuming that,
the LED has a heat sink which is kept at the room temperature T0 = 293 K (via a fast enough heat exchange with the
surrounding medium), the LED emits light at wavelengths smaller than λ0 = 700 nm, the surface area of the light-emitting
part of the LED is S = 1 mm2, the light emission power of the LED is P = 1 µW.

Úloha č.31 Chladnička FYKOS 9. ročník

V místnosti stojí otevrená lednička zapojená do zásuvky a mrazí. Po jedné hodine provozu necháme teplotu v místnosti
ustálit. Jak se tato teplota liší od počáteční teploty v místnosti, pokládáme-li místnost za tepelne izolovanou?

Úloha č.32 Termoska FYKOS 13. ročník

Princíp termosky je nasledujúci. Máme dve súosie valcové steny, ktoré sa vzájomne nedotýkajú, medzni nimi je vyčerpaný
vzduch. Energia sa môže prenášat’ iba žiarením. Pre naše účely budeme steny termosky považovat’ za absolútne čierne
telesá. Teplotu vnútornej steny je T1 a vonkajšej T2. Tieto teploty budeme považovat’ za konštatný. Vlastnosti termosky
však môžeme vylepšit’, ak vložíme medzi steny jednu dokonale vodivú stenu. Určite ako sa zmení odtok tepla po ustálení
vloženej dosky. Spočítajte ako sa zmení odtok tepla vložením n dosiek.

Úloha č.33 Únik plynu FYKOS 25.ročník

Spočtěte, kolik procent své hmotnosti za rok ztratí zemská atmosféra, pokud uvážíte, že končí 10 km nad zemí, po celé své
výšce má konstantní tlak (stejný jako u hladiny moře), je tvořena ideálním plynem o teplotě 300 K, splňuje Maxwellovo
rychlostní rozdělení a gravitace se v jejím objemu nijak neprojevuje.

Úloha č.34 Oddel’ovanie plynov FKS

Samko C jedného dňa hl’adal svoje obl’úbené plyny A a B. Nakoniec našiel v l’avej hornej skrini nádobu, v ktorej bolo
n molov z každého. Na jeho sklamanie však boli zmiešané. No v tom C pri stenách nádoby objavil dve polopriepustné
membrány – jednu na jednej, druhú na druhej strane. Prvá z nich prepúšt’ala len plyn A a neprepúšt’ala plyn B, druhá
neprepúšt’ala plyn A a prepúšt’ala plyn B. I potešil sa C a pomaly presunul membrány do stredu nádoby, čím vlastne
plyny A a B oddelil. Akú pritom C musel vykonat’ prácu, ak bol jeho proces izotermický?
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Čo d’alej?

Odkial’ som t’ahal príklady a kde možno nájst’ viac, resp. čo sa oplatí aspoň pozriet’, či tam nie je náhodou niečo, čo
neviete?

• Fyzika v príkladoch - zbierka úloh zo slovenskej fyz. olympiády

– Stavba a vlastnosti látok, Termika a molekulová fyzika, Termodynamika

• Archívy Nábojov, FKS, Fykosu a Fyziklání

• Zbierka FX

• Študijné texty českej FO

– Kruhový dej s ideálnym plynom

– Mechanika ideálnych plynu

– Molekulová fyzika a termika

– Prenos tepla
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