
Fyzikálna olympiáda 

53. ročník, 2011/2012 

krajské kolo 

kategória A 

zadanie úloh 

 

1. Zasiahnutie cieľa     

Zasiahnutiu cieľa tenisovou loptičkou bráni zvislá 

prekážka, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti a od 

miesta hodu A. Cieľ B je vo vzdialenosti a + b od bodu 

A a v rovnakej výške ako bod A. Prekážka má výšku h 

meranú od úrovne spojnice bodov A a B. Situáciu 

znázorňuje obr. A2−1. 

a) Akou najmenšou začiatočnou rýchlosťou v01 a pod 

akým uhlom α01 by bolo potrebné hodiť loptičku, aby došlo k zasiahnutiu cieľa v prípade, že 

medzi bodmi A a B nie je žiadna prekážka?  (4 body)  

b) Akou najmenšou rýchlosťou v02 a pod akým uhlom α02 treba hodiť loptičkou, aby došlo 

k zasiahnutiu cieľa v prípade prítomnosti uvedenej prekážky? Rozoberte všetky možnosti  

vzhľadom na výšku h prekážky a rozhodnite, ktorej z možností zodpovedajú zadané hodnoty.                                            

(6 bodov) 

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: a = 15 m, b = 10 m, h = 12 m, g = 9,8 m∙s−2. 

Odpor vzduchu neuvažujte a tenisovú loptičku považujte za hmotný bod. 

 

2. Meteorologický balón          

Pomocou meteorologického balóna sa zistila závislosť teploty vzduchu od výšky. Závislosť sa dá 

približne  vyjadriť lineárnou funkciou T = T0 − k h, kde T0 = 293 K je teplota v mieste štartu balóna na 

povrchu zeme, k = 0,0075 K∙m−1 a h je výška nad povrchom zeme. Tlak vzduchu v mieste štartu 

balóna je p0 = 101 kPa. Balón má tvar gule s objemom V = 20 m3 a so zmenou výšky sa jeho objem 

nemení. Hmotnosť balóna s prístrojmi a s plynom je m = 12 kg. 

a) Určte silu F, ktorou je napínané lano, ktorým je balón pripútaný k zemi. (2 body) 

Po uvoľnení lana sa balón vznesie do atmosféry a prístroje zaznamenávajú hodnoty základných  

meteorologických veličín. 

b) Odvoďte vzťah pre závislosť tlaku p vzduchu od výšky h a overte údaj p1m = 76 kPa zaznamenaný 

prístrojom vo výške h1 = 2 500 m. (4 body) 

c) Určte maximálnu výšku h2, do ktorej je balón schopný vystúpiť a hustotu ρ2 vzduchu v tejto 

výške. (4 body) 

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: plynová konštanta R = 8,314 J∙K−1∙mol−1, molárna 

hmotnosť vzduchu M = 29∙10−3 kg∙mol−1, g = 9,81 m∙s−2, 

Vzduch považujte za ideálny plyn. 
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3. Merací transformátor prúdu       

Bežné ampérmetre sa používajú na meranie prúdu do desiatok ampérov. Na meranie veľkých 

striedavých elektrických prúdov sa používajú ampérmetre v spojení s meracími transformátormi, 

príklad na obr. A2-2, ktorými sa veľký prúd primárneho vodiča transformuje na menší prúd 

sekundárneho vinutia, ku ktorému je pripojený ampérmeter.  

 

Transformátor tvorí sekundárna cievka s N závitmi, ktorá je navinutá na feromagnetickom jadre tvaru 

toroidu, obr. A2-1 (b), a priamym primárnym vodičom, ktorého os predstavuje os celej sústavy, 

obr. A2−1 (a). K svorkám sekundárneho vinutia sa pripája ampérmeter s veľmi malým vnútorným 

odporom RA a rozsahom IAm. Jadro v tvare toroidu má relatívnu permeabilitu μr a rozmery vyznačené 

v obrázku: vnútorný priemer d, vonkajší priemer D a výška h. Primárnym vodičom prechádza 

striedavý prúd s časovou závislosťou i1(t) = I1m sin ω t, kde ω = 2πf , pričom f je frekvencia prúdu. 

a) Pri prechode prúdu i1(t) primárnym vodičom vzniká v jadre magnetické pole s intenzitou H1. 

Odvoďte vzťah pre závislosť intenzity H1 od vzdialenosti r od osi toroidu a určte magnetický tok 

Φ1(t) v priereze jadra vyvolaný prúdom i1(t) za predpokladu, že μr nezávisí od magnetickej 

intenzity H. (2 body) 

b) Sekundárnou cievkou prechádza indukovaný prúd i2(t), ktorý vytvára v jadre magnetické pole 

s intenzitou H2 orientované proti smeru magnetického poľa primárneho vodiča. Odvoďte vzťah 

pre závislosť intenzity H2 od vzdialenosti r od osi toroidu a určte magnetický tok Φ2(t) v priereze 

jadra vyvolaný prúdom i2(t) za predpokladu, že μr nezávisí od magnetickej intenzity H. (2 body) 

Napätie u2(t) na svorkách sekundárnej cievky závisí od výsledného magnetického toku 

Ψ = N (Φ1 − Φ2) sekundárnej cievky s N závitmi a je dané jeho časovou deriváciou. 

c) Odvoďte vzťah pre prúd i2(t) sekundárnou cievkou, ak je k výstupným svorkám pripojený 

ampérmeter so zanedbateľne malým odporom (RA ≈ 0), určte amplitúdu I2m  tohto prúdu a 

transformačný pomer prúdu kI = I1m/I2m. (2 body) 

d)  Odvoďte vzťah pre časovú závislosť napätia u2(t) pri odpojenom ampérmetri, ak predpokladáme, 

že relatívna permeabilita µr materiálu jadra  nezávisí od magnetického toku jadra. Určte 

amplitúdu U2m tohto napätia. (2 body) 
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e) Pri použití meracieho transformátora prúdu platí zásada, že k sekundárnej cievke musí byť vždy 

pripojený ampérmeter alebo pri odpojení ampérmetra sa musia svorky spojiť nakrátko. Na 

základe výpočtov určte, prečo je nebezpečné odpojiť záťaž sekundárnej cievky a ponechať 

výstup naprázdno? (2 body) 

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: I1m = 2 000 A, f = 50 Hz, N = 1000, IAm = 10 A, 

D = 60 mm, d = 20 mm, h = 20 mm, magnetická konštanta µ0 = 4π⋅10−7 H⋅m−1, relatívna permeabilita 

jadra µr = 500. 

 

 

4. Premena izotopu plutónia 

Jadro izotopu plutónia sa premení na jadro izotopu U235
92 vyžiarením častice α (jadra He4

2 ) 

a) Napíšte rovnicu reakcie uvedenej premeny. Určte atómové číslo Z a relatívnu atómovú 

hmotnosť A izotopu PuA
Z  plutónia. (3 body) 

b) Určte kinetickú energiu Ek sústavy po skončení premeny. Výsledok vyjadrite v jednotkách eV. 
(3 body) 

c) Určte rýchlosť v1 a kinetickú energiu Ek1 častice α po skončení premeny. Kinetickú energiu 
vyjadrite v jednotkách eV a rýchlosť ako násobok rýchlosti svetla vo vákuu c. Výpočet urobte 
s použitím klasickej mechaniky a podľa výsledku overte, či je tento postup oprávnený. (4 body) 

Príslušné veličiny vyjadrite vo vzťažnej sústave, v ktorej bolo jadro plutónia na začiatku v pokoji. 

Pokojové atómové hmotnosti jednotlivých jadier sú um 05124,239Pu = ;  um 04301,235U = ; 

um 00261,4α = , kde u = 1,66∙10−27 kg je atómová hmotnostná jednotka, 1 eV = 1,602∙10−19 J, rýchlosť 

svetla vo vákuu c = 3,00∙108 m∙s−1.  
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