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Mojím ciel’om bude za týchto zopár dní zopakovat’ nejasnosti a záludnosti rôznych zákutí termodynamiky a elektrodyna-
miky. V oboch témach sa pokúsim načrtnút’ d’alšie cesty, ktorými sa dá vydat’. Niektorým kl’účovým alebo štandardným
problémom som sa však vyhol, ked’že ich možno nájst’ v minuloročných príkladoch alebo ste ich už zväčša poznali. Pri
výbere príkladov som sa zväčša inšpiroval Bzdušovými prípravkami a úlohami z medzinárodných olympiád a sút’aží.

Termodynamika

Úloha č.1 Opakovanie - 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.

Úloha č.2 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.3 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.4 Optimalizácia výkonu Carnotovho stroja

Uvažujme cyklicky pracujúci stroj, ktorý pracuje medzi teplotami T1w a T2w. Realizujeme ho tak, že zložíme dve izotermy a
dve adiabaty. Aby sme optimalizovali výkon Carnotovho stroja, spomínané teploty nie sú teploty samotných rezervoárov,
tie sú vyžšie resp. nižšie T1 a T2. Počas izotermických fáz, je teda tepelný výkon prestupu tepla konštantný a úmerný
rozdeliu teplôt. Predpokladajme, že každá z príslušných fáz trvá ∆t1 resp. ∆t2. Ďalej predpokladajme, že celkový čas,
ktorý strávi Carnotov stroj v adiabatických cykloch je α(∆t1 + ∆t2), kde α je konštanta.

1. Nájdite účinnost’ takéhoto stroja.

2. Nájdite výkon takéhoto stroja.

3. Nájdite optimálne nastavenie pracovných teplôt aby bol výkon Carnotovho stroja čo najväčší.

4. Ukážte, že účinnost’ Carnotovho stroja pri optimálnom výkone je 1−
√

T2
T1

.

Úloha č.5 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.6 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.
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Úloha č.7 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.8 Clausius-Clapeyron

Odvod’te Clausius-Clapeyronovej rovnicu pre zmenu tlaku na krivke nasýtených pár. Hint: Uvažujte Carnotov stroj pra-
cujúci medzi dvomi blízkymi teplotami.

Úloha č.9 Apparent temperature PLANCKS 2016

In a calm winter day (with no wind) thermometers indicate the average air temperature −5 ◦C. However, human subjects
(whose average skin temperature is 37 ◦C) perceive approximately 5 ◦C in these conditions. Assume in that same day a
strong turbulence occurs, a strong wind, with no change in the actual air temperature. Estimate the new perception of the
human body in this modified enviroment. In other words, find out which value should have the outside temperature of a
calm atmosphere in order to make people feel the same cold than the −5 ◦C air of that windy day.

Úloha č.10 Neutron Star PION 2003

The binding energy of a nucleus is given empirically by the following formula if one assumes it has a spherical shape:

BE(A, Z) = av A− as A2/3 − acZ(Z− 1)A−1/3 − aa(A− 2Z)2 A−1

Here the pairing effect has been neglected, Z is the proton number of the nucleus and A the atomic number. The coefficients
are given by:

av = 15.85 MeV, as = 18.34 MeV, ac = 0.71 MeV, and aa = 23.21 MeV

(a) Assume the nucleus is spherical and its radius is given by R = r0 A1/3 with r0 = 1.2 · 10−15 m. Also, assume that the
nuclear force is short-ranged. Explain the origins of the first three terms in the above formula.

This formula gives the binding energy of a nucleus with no more than a few hundreds of nucleons. Let us now construct
a star, with nothing but neutrons, in which the strong and the gravitational forces are the only relevant ones. The formula
mentioned above can the be used for the star as well; except for the fact that, because of the large mass, gravity has to
been taken into account.

(b) Given that the radius of the star is equal to the radius in part (a), and that the mass of the star is the AMn, where
Mn = 1.67 · 10−27 kg is the mass of a neutron, calculate the extra term caused by gravity in the formula for the
energy.

(c) The gravitational constant equals G = 6.67 · 10−11Jmkg−2 and 1 MeV = 1.602 · 10−13 J. Calculate the minimal radius
and mass of the neutronstar.

Úloha č.11 Van der Waalsova rovnica Bzdušove prípravká/IPhO 2014

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. Dopočítajte aj zvyšok úlohy z IPhO 2014.
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Štatistická fyzika

Úloha č.12 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’ nasledujúce integrály.∫ ∞

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.13 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.14 Slowly Leaking Box A Guide to Physics Problems Thermodynamics ...

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.15 Centrifúga

Uvažujme centrifúgu s polomerom R, ktorá rotuje okolo svojho stredu uhlovou rýchlost’ou omega. Centrifúgu navyše
umiestnime do vertikálneho homogénneho gravitačného pola s intenzitou g. Centrifúga je vysoká h metrov. Na základe
Boltzmanovho rozdelenia nájdite tlak ako funkciu miesta v centrifúge, ak viete, že pred jej roztočením sa v nej nachádzalo
N molekúl.

Úloha č.16 Retiazka spinov

Uvažujme N chlievikov. V každom chlieviku sa môže nachádzat’ spin bud’ v stave hore alebo dole. Danému stavu prislú-
cha energia +µB resp. −µB.

• Nastavme vonkajšie podmienky tak, že celková energia E systému je konštantná. Nájdite kol’ko rôznych mikrostavov
systému Ω(E) prislúcha danej energii E.

• Na základe definície entropie S ≡ k ln(Ω(E)) nájdite entropiu systému a k nemu prislúchajúcu teplotu T ≡
(

∂S
∂E

)
.

• Posledný vzt’ah invertujte a vyjadrite energiu ako funkciu teploty.

• Nájdite tepelnú kapacitu takéhoto systému.
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Úloha č.17 Kvantovomechanický oscilátor Bzdušove prípravka/APhO 2002

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, t.j. C → 0 pre T → 0.

Úloha č.18 Zvuk vo vzduchu

Odvod’te vlnovú rovnicu šírenia zvuku vo vzduchu. Nájdite rýchlost’ šírenia malých výchyliek uvažujúc izotermický, a
potom adiabatický model.

Úloha č.19 Zmena entropie

Vypočítajte zmenu entropie jednoatómového ideálneho plynu pri vratnom prechode zo stavu p1, V1, T1 do stavu p2, V2, T2.
(Návod: predstavte si nejaký konkrétny dej, napríklad izochorickú zmenu nasledovanú izotermickou a pre tieto deje
vypočítajte prírastok entropie z energetickej bilancie.)

Úloha č.20 Fluktuácie

Ukážte, že fluktuácie energie od jej strednej hodnoty súvisia s tepelnou kapacitou systému.

Počítali sme

• IPhO 2012 - Protostar formation, 2014 - Van der Waals

• APhO 2002

Nestihli sme - Ďalšie príklady na precvičenie

• IPhO 2006 - Evaporating of blackholes

• APhO 2010 - Collapsing of bubble, 2015

• WoPhO 2013 - Evaporating of the atmosphere
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Elektromagnetizmus

Elektrostatika

Úloha č.21 Gaussov zákon

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.22 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.23 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.24 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

UE =
1
2

N

∑
i=1

N

∑
j=1;j 6=i

1
4πε0

qiqj

|ri − rj|
=

1
2

N

∑
i=1

qi ϕ(ri)

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.25 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.26 Solid sphere Physics World Cup 2012

There is a solid metal sphere of radius R, which is cut into two parts along a plane in such a way that the outer surface
of the smaller part of the sphere is πR2. The cut surfaces are coated with a negligibly thin insulating layer, and the two
parts are put together so that the original shape of the sphere is restored. Initially the sphere is electrically neutral. Then
the smaller part of the sphere is given a positive electric charge +Q; the larger part of the sphere remains neutral. Find (a)
the charge distribution along the sphere; (b) the electrostatic interaction force between the two pieces of the sphere; (c) the
electrostatic energy of the sphere.

Magnetostatika a elektromagnetická indukcia

Úloha č.27 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.28 Elektrické pole Estonian-Finish Olympiad 2015

A conducting ring with radius R carries a large current I. The ring lies stationary in the x y-plane with its centerpoint at
(0,0,0). An observer approaches the ring parallel to the z-axis with velocity v and measures the electric field at distance r
from the axis. Assume that v << c and r << R. i) Find the direction and magnitude of the magnetic field B(z) on z axis
in stationary reference frame. ii) Estimate the magnitude and direction of electric field E(z, r) measured bythe observer
when he is at a distance z from the ring’s plane.

Úloha č.29 Solenoid Estonian-Finish Olympiad 2015

A tightly-wound rigid solenoid coil has been partly inserted into another. They are connected to a constant current source
so that the same current I flows through them; both generate a magnetic field in the same direction. The solenoids have
N turns both, their length is l, their cross-sectional areas are A1 and A2. It may be assumed that A1, A2 << l2. You may
find it useful to know that the magnetic field at the centre of one solenoid taken separately is B = µ0 IN/l, where µ0 is the
permeability of vacuum. i) The centres of the coils are at a distance x < l along their common axis [A1, A2 << (x− l)2, x2

Find the total energy Em of the magnetic field in the system. ii) Find the electromotive forces εE1 and εE2 generated on the
coils when one is pulled out with a speed v. iii) Find the force F needed to pull one coil outwards.

Úloha č.30 Solenoid Estonian-Finish Olympiad 2010

Consider a loop of freely deformable conducting wire with insulation of length 2l, the two ends of which are fixed
(permanently) to the ceiling. A load of mass m is fixed to the middle of the wire (the mass of the wire is negligible). There
is also a horizontal magnetic field of induction B; free fall acceleration is g. A current I is lead through the wire. Neglect
the field induced by the wires. i. Sketch the shape of the wire. ii.What is the maximal height by which the load can be
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lifted in such a way (increasing the current, if necessary)? iii. Write an equation from which it is possible to determine the
lifting height ∆h. iv. How large current I0 is needed to lift the load by ∆h0 = l(1− 3/π)?

Úloha č.31 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!

(d) 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.

Zdroje

Príklady som pokradol z nasledujúcich zdrojov,

• Zangwill A. Modern Electrodynamics

• Purcell Electricity and Magnetism

• Estonian Study Guide for IPhO - Electrical Circuits

• Estonian Study Guide for IPhO - Electromagnetism

• Estonian Study Guide for IPhO - Thermodynamics

• Ak vás zaujala termodynamika a štatistická fyzika dobrým začiatkom na jej naozajstné štúdium po IPhO môžu byt’
skriptá Davida Tonga, podobne ako aj v prípade elektromagnetizmu.
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