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Mojim ciel’om bude za tieto dva dni ukázat’ čo najviac rôznych príkladov z oblasti elektromagnetizmu a termodynamiky,
na ktorých si zopakujeme kl’účové postupy (imaginárne náboje, ...), ktoré sa vyskytujú v IPhO príkladoch a príklady, na
ktorých objavíme pomerne jednoducho možno na prvý pohl’ad prekvapivé výsledky.

Elektromagnetizmus

Elektrostatika

Úloha č.1 Zahrievacia

Použitím Gaussovho zákona nájdite elektrické pole vytvárané od

• Nekonečného rovnomerne nabitého drôtu, homogénne nabitej gule, valca

• Elektrického dipólu (Dvoch nábojov +q a −q vzdialených o d vo vzdialenosti r >> d. Veličina ~p ≡ q~d sa označuje
dipólový moment.)

Úloha č.2 Dipólová

Nájdite vzt’ahy pre energiu el. dipólu, silu a moment sily pôsobiace na elektrický dipól, ak ho umiestnime do nehomo-
génneho elektrického pol’a E(~r).

Úloha č.3 Vodiče a Elektrostatický tlak [Štandardné vysokoškolské učebnice]

• Aké podmienky musí spĺňat’ elektrické pole vnútri vodiča, v dutine vodiča a na povrchu vodiča?

• Majme l’ubovol’ný povrch vodiča. Nájdite tlak elektrostatického pol’a pôsobiaceho na vodič, ak poznáte elektrické
pole a lokálnu hustotu elektrického náboja na povrchu vodiča. Nájdite tlak elektrostatického pol’a pôsobiaceho na
rovnomerne nabitú gul’ovú škrupinku. Nájdite silu. ktorou musíme pôsobit’ na to, aby sme pri sebe udžali dve
rovnomerne nabité polgule.

Úloha č.4 Energia elektrostatického pol’a

Energiu elektrostatického pol’a možno vypočítat’ niekol’kými spôsobmi. Uvažujme systém N nábojov, kde i-ty náboj má
vel’kost’ qi a jeho polohový vektor je ~ri. Energiu elektrostatického pol’a potom možno vypočítat’ ako
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V spojitom prípade prejdú náboje na hustoty nábojov a sumy na integrály cez objem.
Iná možnost’ ako vypočítat’ energiu elektrostatického pol’a je využit’ hustotu energie el. pol’a vo vákuu (dá sa odvodit’ z

MR)

UE =
1
2

ε0

∫
E2dV

Ďalšia možnost’ ako spočítat’ energiu je budovat’ systém postupne t.j. privádzaním malých nábojov dQ z nekonečna.
Uvažujme gul’ovú škrupinku polomeru R rovnomerne nabitú nábojom Q. Ukážte, že všetky prístupy vedú na rovnaký

výsledok. Ako sa zmení výsledok ak bude náboj rozložený v celom objeme? Skúste na základe hmotnosti elektrónu
odhadnút’ jeho polomer. Elektrón je však bodová častica, akú by mal v takomto prípade energiu? Vypočítajte energiu pol’a
obidvomi spôsobmi aj v prípade elektrického dipólu.

Úloha č.5 Imaginárne náboje

Vysvetlím dôsledky lineárnosti MR - princíp superpozície a vety o jednoznačnosti riešenia. V kovovej dutej guli polomeru R, ktorá
je izolovaná a nenabitá, je umiestnený bodový náboj q vo vzdialenosti d od jej stredu. Vypočítajte silu, ktorou gul’a pôsobí
na náboj. Aká bude táto sila, ak sa gul’a uzemní? Nájdite energiu takejto sústavy, znovu skúste aplikovat’, čo najviac
spôsobov. Čo ak by sa v guli nenachádzal bodový náboj ale dipól?
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Úloha č.6 Dielektrické [FO/Vysokoškolské učebnice fyziky]

Vysvetlím dôsledky vety jednoznačnosti riešenia na možnost’ definovat’ niečo ako kapacitu vodiča.

• Vypočítajte silu, ktorou je vt’ahované dielektrikum s permitivitou εr medzi dosky kondenzátora. Na kondenzátore
je konštantné napätie U.

• Doskový kondenzátor je ponorený do dielektrickej kvapaliny s hustotou ρ a permitivitou εr. Kondenzátor je udržia-
vaný na napätí U. Vypočítajte výšku, do ktorej vystúpi kvapalina medzi doskami kondenzátora.

s

Úloha č.7 Kondenzátor v dielektriku a materiálové vzt’ahy [Vysokoškolské učebnice fyziky]

Na tomto príklade vysvetlím všetky podstadné materiálové vzt’ahy. Na dvoch koncentrických gul’ových plochách s polomermi a a
b sú rozložené náboje±Q. Priestor v gul’ovej vrstve medzi elektródami kondenzátora je do polovice vyplnený dielektrikom
s permitivitou ε, v druhej polovici je vákuum. Nájdite priebeh vektora elektrickej indukcie v kondenzátore. Vypočítajte
rozloženie intenzity elektrického pol’a v kondenzátore. Nájdite plošné rozloženie nábojov na elektródach kondenzátora.
Vypočítajte hustotu viazaných nábojov na povrchových plochách dielektrika a v jeho objeme. Vypočítajte kapacitu takého
kondenzátora.

Ďalšie príklady na precvičenie

• APhO : 2008/3, 2013/1

• IPhO : 2004/1, 2010/2, 2011/2

Magnetostatika a elektromagnetická indukcia

Úloha č.8 Zahrievací

Pomocou Biot-Savartovho zákona nájdite pole vytvárané nasledujúcimi vodičmi, ak nimi preteká prúd I

• Na osi kruhového závitu polomeru R vo vzdialenosti z od roviny, v ktorej leží cievka. Akú limitu musíme urobit’
aby sme dostali pole od magnetického dipólu. Porovnajte pole magnetického a elektrického dipólu.

• Na osi cievky s počtom závitov N.

• Vo vzdialenosti x od nekonečne dlhého vodiča.

Úloha č.9 Biot-Savart vs. Ampér

Ak bude čas. Ukážte, že Biot-Savartov zákon vedie na Ampérov zákon.
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Úloha č.10 Energia magnetostatického pol’a [WoPhO a IPhO 2011]

Z MR sa znovú dá odvodit’, že magnetické pole so sebou nesie energiu, ktorú možno (vo vákuu) vypočítat’ na základe:

UB =
1

2µ0

∫
B2dV

Na základe tohto vzt’ahu vypočítajte nasledujúce príklady:

• Uvažujte obdĺžnikovú dosku zo supravidového materiálu, ktorej hmotnost’ je m. Doska obsahuje štyri identické
kruhové otvory s polomerom R, jeden pri každom rohu vo vzdialenosti ∆ od okraja. Každým výrezom prechádza
nejaký (pre všetky výrezy rovnaký) tok magnetického pol’a. Túto dosku umiestnime nad vel’kú horizontálnu pod-
ložku, ktorá je taktiež v supravodivom stave. Magnetické pole uväznené v otvoroch spôsobuje, že doska zostane
levitovat’ vo výške d nad podložkou, pričom d << R, ∆. Doska dokáže vykonávat’ malé kmity vo vertikálnom smere
s frekvenciou f0. Aká bude perióda týchto kmitov, ak dosku zat’ažíme dodatočnou hmotnost’ou M?

• Uvažujme valcovú slamku vytvorenú so supravodivého materiálu. Dĺžka rúry je l a má vnútorný polomer r, pri-
čom l >> r. V slamke je tok magnetického pol’a Φ. Nájdite napät’ovú silu T pôsobiacu vo vertikálnom smere v
strede trubice. Uvažujeme d’alšiu rovnakú rúru antiparalelne umiestnenú vo vzdialenosti l. Nájdite silu magnetickej
interakcie F medzi slamkami.

Úloha č.11 Skrížené polia

Nájdite trajektóriu častice s nábojom q a hmotnost’ou m vol’ne vypustenej v počiatku skrížených polí B = Bz~k a E = Ey~j.

Úloha č.12 Induktancia

Vysvetlím, čo je to vlastná a spoločná induktancia. Nájdite vlastnú indukčnost’ obdĺžnikovej toroidálnej cievky na obrázku. S
rozmermi a, b a h a N závitmi. Nájdite spoločnú induktanciu obdĺžnika s rozmermi a a b ležiaceho v rovine vo vzdialenosti
l od vodiča, v ktorej tečie prúd I.

Úloha č.13 Solenoidy

Vypočítajte spoločnú induktanciu dvoch solenoidov, ktorých jeden má dĺžku b1, polomer a1 a počet závitov N1 a druhý
dĺžku b2, a2 a počet závitov N2.
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Úloha č.14 Prstenec FO

Na podložke s nulovým trením je položený nevodivý prstenec, po ktorého obvode je zasade- ných N kovových gul’ô-
čok. Na gul’očkach je rovnomerne rozdelený kladný náboj Q. V istom momente v okolí prstenca magnetické pole B v
smere naznačenom na obrázku, v čoho dôsledku sa prstenec začne točit’. Určte uhlovú rýchlost’ ω prstenca po zapnutí
magnetického pol’a. Hmotnost’ prstenca s gul’ôčkami je m, jeho polomer je R.

Úloha č.15 Koaxiálne vodiče IPhO 1996

Uvažujte dva koaxiálna valcové vodiče s polomermi a a b ako na obrázku. Priestor medzi nimi je vyplnený vákuom.
Na vonkajší valec, ktorý budeme nazývat’ anódou, možno priviest’ kladný potenciál V vzhl’adom na vnútorný valec. V
priestore medzi nimi možno zapnút’ magnetické pole B rovnobežné s osami valcov. Budeme sa zaujímat’ o dynamiku
elektrónov s hmotnost’ou m a nábojom −e v takomto systéme. Relativistické javy sa uvažujú iba v časti (a) úlohy.

(a) Nech potenciál V je zapnutý, no vel’kost’ magnetického pol’a je B = 0. Určte rýchlost’ elek- trónu pri dopade na
vonkajší valec, ak sa z vnútorného valca uvolnil so zanedbatel’ne malou počiatočnou rýchlost’ou.

(b) Nech teraz V = 0 a magnetické pole je zapnuté na nenulovej hodnote B. Uvažujte elektrón, ktorý sa z vnútorného
valca uvol’nil s počiatočnou rýchlost’ou v0 v radiálnom smere. Určte kritickú vel’kost’ magnetického pol’a Bc takú, že
pre B > Bc elektrón nedoletí na vonkajší valec.

Odteraz až do konca úlohy sú obe V aj B nenulové.

(c) Magnetické pole spôsobuje zmenu momentu hybnosti elektrónu. Zapíšte rovnicu pre rýchlost’ zmeny dL/dt tohto
momentu. Ukážte, že z tejto rovnice vyplýva, že výraz

L− keBr2

sa pre istú hodnotu čísla k počas pohybu zachováva. Tu r je vzdialenost’ od osi symetrie systému. Určte číselný faktor
k!

(c) Zaujíma nás možnost’ aplikácie magnetického pol’a na reguláciu prúdu elektrónov naprieč systémom. Určite kritickú
hodnotu magnetického pol’a Bc2 takú, že pre B > Bc2 neprejde na druhú stranu žiadny elektrón s nulovou počiatočnou
rýchlost’ou.

Úloha č.16 Disk 200 Puzzling Physics Problems

Kruhový disk polomeru r môže rotovat’ so zanedbatel’ným trením vnútri dlhej rovnej cievky okolo osi splývajúcej s osou
symetrie cievky. Jeden koniec drôtu cievky je spojený s okrajom disku a druhý k osi. Odpor cievky je R a počet závitov na
jednotku dĺžky n. Sústava je umiestnená v magnetickom poli Zeme B paralelne s osou cievky. Načrtnite závislost’ prúdu
od ω. Overte zákon zachovania energie.
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Úloha č.17 Bouncing Battery PION 2014

While cycling homewards my bicycle light broke off and landed so hard on the ground that the clip that holds the battery
in place was completely crushed. The battery could now slide back and forth and make electrical contact on one side only.
This led to the following question: Is it (theoretically) possible to make a light bulb glow by bouncing a battery between
two contacts?

(a) Argue whether this is possible and give an expression for the current in terms of x1(t). You may assume that the
battery contacts resemble parallel plate capacitors. Distinguish between two cases.

(b) Estimate the maximum power dissipated in a light bulb with resistance R = 5Ω when a cylindrical battery with 1cm
diameter is bounced back and forth 10 times a second across a 1mm gap. Assume that the battery is a 1.5V type with
a protruding positive contact which covers a quarter of the top surface of the battery and a negative contact covering
half of the bottom surface.

Ďalšie príklady na precvičenie

• APhO : 2013/1, 2012/2, 2009/2, 2002/3

• IPhO : 2014/1

• Pan-River Delta Physics Olympiad 2007/10

• PLANCKS 2015/1

• PION 2014 - Magnetic Monopole

Maxwellove rovnice

Úloha č.18 Okrajové podmienky

Odvodt’e aké podmienky musia spĺňat’ polia na nekonečnom rovinom rozhraní medzi dvomi prostrediami.

Úloha č.19 Maxwellov prúd

Ukážte, že štvrtá MR je bez pridania člena ∂D
∂t nekonzistentá so zákonom zachovania el. náboja.

Obvody

RLC obvody
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Úloha č.20 IPhO IPhO 2014

Na začiatku, spínač S je nezapnutý v nasledujúcom obvode. Kondenzátor s kapacitou 2C nesie elektrický náboj q0, kon-
denzátor s kapacitou C je nenabitý a cez obe cievky neprechádza žiadny prúd. Kondenzátor sa začne vybíjat’ a v momete,
kedy prúdy v cievkach dosiahnu maximálnu hodnotu zapneme okamžite spínač. Nájdite maximálnú hodnotu prúdu
prechádzajúcu cez spínač.

Úloha č.21 Telegraf

Ukážte, že napätie a prúd v nasledujúcom (nekonečnom) obvode spĺňajú nasledujúce rovnice, kde L a C sú induktancie a
kapacitancie na jednotku dĺžky vodiča.

∂2V
∂z2 = LC

∂2V
∂t2

∂2 I
∂z2 = LC

∂2 I
∂t2

Dá sa ukázat’, že každá prenosová linka zložená z dvoch vodičov spĺňa predchádzajúce vzt’ahy. Aká je rýchlost’, ktorou
sa v obvode šíria vlny?
Pri používaní telegrafu sa objavili problémy so vzdialenost’ou - signály sa stávali retardovanými a rozrušenými. Te-

legrafné spoločnosti s v tom čase obrátili na Michael Faradaya a William Thomsona s prosbou o pomoc. Uvažujme
nasledujúcu rovnicu,

∂2u
∂z2 = LC

∂2u
∂t2 + RC

∂u
∂t

kde sme započítali aj efekt odporu prenosovej linky. Preskúmajte “fyziku” v dvoch limitách, ked’ je dominatný prvý člen,
a ked’ je dominantný druhý člen. Ako vyzerajú riešenia tejto rovnice v týchto limitách?

Termodynamika

Úloha č.22 Zahreivací 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.23 Zahrievací - Tepelné kapacity Bzdušove prípravká

Nájdite tepelnú kapacitu plynu s s kvadratickými stupňami vol’nosti, v prípade polytropického deja pVk = const. (Polyt-
ropický dej je najvšeobecnejší prípad deja s konštantnou tepelnou kapacitou). Nájdite tepelené kapacity pri izotermickom,
izobarickom a adiabatickom deji ako limity/špeciálne prípady tohto všeobecného prípadu.
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Úloha č.24 Elektromagnetizmus v termodynamike Bzdušove prípravká/IPhO

Vypočítajte tepelnú kapacitu nabitej mydlovej bublinky s polomerom R, povrchovým napätím σ ak je nabitá nábojom Q.

Úloha č.25 Carnotov stroj

Uvažujme cyklicky pracujúci stroj, ktorý pracuje medzi teplotami T1 a T2. Realizujeme ho tak, že zložíme dve izotermy a
dve adiabaty.

1. Nájdite účinnost’ takéhoto stroja.

2. Ukážte, že zložením dvoch Carnotových strojov “za seba” vznikne opät’ Carnotov stroj.

3. Ukážte, že neexistuje stroj, ktorý má väčšiu účinnost’ ako Carnotov stroj.

4. Ukážte, že každý cyklický pracujúci stroj, ktorý pracuje pri teplotách T1 a T2 (Čo to presne znamená?) má rovnakú
účinnost’ ako Carnotov stroj.

Úloha č.26 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.27 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.28 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.29 Chladnička FKS

Chcem mat’ doma chladničku. V chladničke budem udržiavat’ stálu teplotu štyri stupne nad nulou. V kuchyni, kde
chladnička bude stát’, je za horúcich letných dní teplota aj 24 ◦C. Porad’te mi, ako si mám takú chladničku postavit’ a
určte najmenšiu možnú spotrebu elektrickej energie najideálnejšou možnou chladničkou, ak jej koeficient prestupu tepla
je k = 20 WK−1

Úloha č.30 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.

Úloha č.31 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?
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Úloha č.32 Naozajstný kruhový dej (Pre fajnšmekrov) American Journal of Physics

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

Úloha č.33 Clausius-Clapeyron

Odvod’te Clausius-Clapeyronovej rovnicu. Uvažujte Carnotov stroj pracujúci medzi dvomi blízkymi teplotami.

Úloha č.34 Horúci čaj Jarná škola FX

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. (Tlak v danej výške si taktiež vypočítajte.)

Úloha č.35 Van der Waalsova rovnica Bzdušove prípravká

p =
kBT

v− b
− a

v2

kde v = V/N je objem prislúchajúci na jednu časticu, je modelom, ktorý popisuje kvapalnú aj plynnú fázu teku-
tiny. Ukrýva v sebe aj kritický bod, t.j. koniec rozhrania medzi kvapanou a plynnou fázou. Nájdite kritické parametre
pc, vc, kBTc.

Úloha č.36 Kmity Bzdušove prípravká

Vo zvislom valci s obsahom podstavy S sa môže pohybovat’ piest s hmotnost’ou M so zaned- batel’ným trením. V nádobe
je pod piestom uzatvorený vzduch. V stave rovnováhy je výška vzduchového stĺpca h. Zhora pôsobí na piest atmosférický
tlak pa. Pri malom vychýlení piesta z rovnovážnej polohy bude piest vykonávat’ kmity s harmonickou časovou závislost’ou.
Určte periódu T kmitov piesta za predpokladu, že valec s piestom sú dokonale teplotne izolované (Poissonova konštanta
pre vzduch je κ).

Úloha č.37 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.38 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.39 Hora 200 Puzzling Physics Problems

Aká vysoká môže byt’ najvyššia hora na Zemi?
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Úloha č.40 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.41 Vedenie tepla 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.42 Enviroproblém FKS

Lenka je vel’ká environmentalistka a snaží sa šetrit’ energiou, kde to je možné. Uvedomila si, že doteraz postupovala pri
vetraní vel’mi neekologicky. Otvorila okno, nechala vojst’ dnu studený vzduch a odíst’ von teplý vzduch. Uvedomila si
však, že by mohla množstvo tepla ušetrit’, keby odchádzajúci teplý vzduch využila na ohriatie prichádzajúceho studeného.
Navrhnite Lenke čo najefektívnejší vetrací systém a zistite jeho účinnost’

Úloha č.43 Passive air-cooling Estonian-Finish Physics Olympiad 2004

Consider a passive cooling system depicted in figure. Cold air (at normal conditions: p0 = 105 Pa, T0 = 293 K) flows over
the heat sink of a chip of power dissipation P = 100 W, into a vertical pipe of length L = 1 m and cross-sectional area
S = 25 cm2. After passing the pipe, air enters the ambient room. Assume that the air inside the pipe becomes well mixed;
neglect the viscous and turbulent friction of air inside the pipe and heat sink. Air can be considered as an ideal gas. Find a
relationship between the outflowing air density ρ and temperature T. Find a relationship between the air flow velocity in
the pipe v and outflowing air density ρ 4) Express the power disspation P in terms of the air flow velocity v, the outflowing
air temperature T , and density ρ. 5) What is the temperature T of the outflowing air? In your calculations, you may use
approximation T − T0 << T0

Úloha č.44 Heat exchange Estonian-Finish Physics Olympiad 2005

Consider a simplified model of the air ventilation system of a house using a passive heat exchanger. The exchanger consists
of a metal plate of length x and width y and thickness d dividing the air channel into two halves, one for incoming cold air,
and another for outgoing warm air. Both channels have constant thickness h, air flow velocity is v. Thermal conductance
of the metal is σ. Specific heat capacity of the air by constant pressure is cp, air density is ρ(neglect its temperature
dependance). You may assume that the air is turbulently mixed in the channel, so that the incoming and outgoing air
temperatures Tin and Tout depend only on the coordinate x (the x-axes is taken parallel to the flow velocity). Assuming
that the inside and outside temperatures are T0 and T1, respectively, what is the temperature T2 of the incoming air at
the entrance to the room)? Attached is a plot of the heat exchange rate P of the wire of an electric heater as a function of
temperature (assuming the room temperature is T0 = 20 ◦C). The operating temperature of the wire is T1 = 800 ◦C. The
heater is switched off; find the time after which the temperature of the wire will drop down to T2 = 100 ◦C. The heat
capacitance of the wire is C = 10J/K.
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Štatistická fyzika

Úloha č.45 Maxwellovo rozdelenie rýchlosti

Nájdite Maxwellovo-Boltzmannovo rozdelenie molekúl plynu podl’a ich rýchlsoti. Nájdite priemernú, strednú kvadratickú
a najpravdepodobnejšiu rýchlost’ molekúl. Pri riešení sa vám môžu hodit’:

∫ ∞

0
e−ax2

=
1
2

√
π

a∫ ∞

0
x2e−ax2

=
1
4a

√
π

a∫ ∞

0
x3e−ax2

=
1

2a2∫ ∞

0
x4e−ax2

=
3

8a2

√
π

a

Úloha č.46 Ekvipartičná teoréma

Ukáže, na základe predcházajúceho výsledku, že platí tzv. ekvipartičná teoréma, t.j. na každý kvadratický stupeň vol’nosti
prislúcha priemerná energia 1

2 kT.

Úloha č.47 Slowly Leaking Box A Guide to Physics Problems Thermodanymics ...

Ideálny plyn s objemovou koncentráciou n a absolútnou teplotou T sa nachádza vo vnútri tepelne izolovaného kontainera
s malou dierkou plochy A na jednej zo stien. Predpokladajme Maxwellovo rozdelenie rýchlosti molekúl. Vel’kost’ dierky
je rádovo menšia ako rozmery kontainera a rádovo menšia ako stredná vol’ná dráha molekúl.

• Vypočítajte počet atómov, ktoré narazia na stenu kontainera za jednotku času a na jednotku plochy. Výsledok vyjad-
rite použitím strednej rýchlosti atómov.

• Aký je pomer kinetickej energie atómov vychádzajúcich z kontainera ku piemernej kinetickej energii atómov nachá-
dzajúcich sa v kontaineri. Predpokladajte, že únik atómov je jednosmerný dej t.j. žiadne atómy sa už nevracajú.

• Kol’ko tepla musíme dodávat’/odoberat’ kontaineru aby sme udržali teplotu plynu konštantnú.

Úloha č.48 Poissonova distribúcia

Ukážte, že pre ideálny jednoatómový plyn pozostávajúci s N molekúl v objeme V platí, že pravdepodobnost’ výskytu n
molekúl v malom objeme v je daná Poissonovou distribúciou,

p =
exp(−nV/v)(nV/v)N

N!
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Úloha č.49 Sublimácia vodíka v medzihviezdnom priestore

Zhluk kondenzovaného vodíka v medzihviezdnom priestore sublimuje, pretože okolitý tlak je menší ako rovnovážny tlak
pár. Nájdite rádový odhad rýchlosti sublimácie vodíka na jednotku plochu pri teplote T = 3K. Merné skumenské teplo
vyparovania je 450J/g a tlak nasýtených pár pri teplote T = 15K v trojnom bode je 760mmHg

Úloha č.50 Koeficient difúzie a tepelná vodivost’

Nájdite vzt’ah pre koeficient difúzie a tepelnú vodivost’.

Úloha č.51 Kvantovomechanický oscilátor Bzdušove prípravka

V najjednoduchšom kvantovom priblížení možno kryštál modelovat’ ako sadu nezávislých linárných oscilátorov. Dovolené
hodnoty energie sú E = h f ( 1

2 + n), kde f je frekvencia oscilácií atómov okolo rovnovážnych polôh. Určte strednú hodnotu
energie kryštálu a tepelnú kapacitu v závislosti na T. Overte platnost’ tretej vety termodynamickej C → 0 pre T → 0.

Zdroje

Príklady som pokradol z nasledujúcich zdrojov,

• Zangwill A. Modern Electrodynamics

• Purcell Electricity and Magnetism

• 200 Puzzling Physics Problems

• Feynman R, Leighton R, and Sands M. The Feynman Lectures on Physics, I. diel - termodynamika, II. diel - elektro-
magnetizmus. Možno nájst’ online.

• Estonian Study Guide for IPhO - Electrical Circuits

• Estonian Study Guide for IPhO - Electromagnetism

• Estonian Study Guide for IPhO - Thermodynamics

Na nasledujúcom odkaze http://fks.sk/~matob/kruzok nájdete stránku krúžku na GJH, kde som sa snažil aspoň ešte
počas roka, zhŕňat’ zaujímavé príklady z rôznych zdrojov k rôznym témam, taktiež tam nájdete pomerne obšírny zoznam
kvalitných zdrojov, z ktorých sa dá pomernej slušne naučit’ fyzika.
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