
1 

 

60. ročník Fyzikálnej olympiády 

v školskom roku 2018/2019 

kategória B − domáce kolo 

Texty úloh (prvé tri úlohy) 

 

1. Kmity zaťaženej obruče 

Uvažujme tenkú obruč tvaru kružnice s polomerom r a hmotnosťou 

M, ktorá je zavesená v bode A na jej obvode. Na obruči v bode T je 

pevne uchytené malé teliesko s hmotnosťou m, obr. B−1. Poloha 

telieska je určená uhlom α medzi úsečkami SB a ST, kde bod B je 

protiľahlý k bodu A vzhľadom na stred S obruče.. 

a) Určte uhol φ odchýlky priamky AB od zvislého smeru v stave 

rovnováhy ako funkciu uhlu α. Nakreslite obrázok a vyznačte 

v ňom vonkajšie sily pôsobiace na sústavu obruč−teliesko. 

b) Obruč s telieskom vychýlime o malý uhol γ v rovine obruče 

a potom uvoľníme. Určte periódu T kmitov obruče. 

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: M = 50 g, m = 20 g, r = 15 cm, α = 30°, g = 9,8 ms−2. 

Vplyv trenia a odporu prostredia neuvažujte. 

 

2. Regulátor hladiny transformátorového oleja 

Medzi najpresnejšie metódy merania patria rezonančné metódy. Používajú sa na určenie elektrických, 

mechanických a optických veličín. Pritom sa vychádza z rôznych vlastností rezonančnej charakteristiky. 

Nasledujúca úloha je príklad jednoduchej aplikácie tejto metódy, v ktorej sa využíva veľká strmosť 

frekvenčnej charakteristiky rezonančného obvodu s veľkým faktorom kvality Q >> 1. Predstavuje 

metódu merania alebo regulácie výšky hladiny transformátorového oleja vo vani vysoko výkonového 

transformátora. 
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Kapacitný snímač na meranie výšky hladiny oleja v nádrži je vytvorený z dvoch rovnobežných 

vodivých dosiek (elektród), medzi ktoré preniká olej v nádrži, obr. B−2. Šírka dosiek je a, výška b 

a vzájomná vzdialenosť dosiek d. Ak je normálna výška h0 hladiny oleja v nádrži, dosahuje olej do 

jednej polovice výšky dosiek. Označíme pokles hladiny x = h0 − h. 

K snímaču s kapacitou C je pripojený induktor s indukčnosťou L, rezistor s odporom R a zdroj 

striedavého napätia s amplitúdou U0 a frekvenciou f.  

K rezistoru je pripojený detektor s diódou D a kondenzátor s kapacitou Cd, na ktorom je konštantné 

napätie U1 rovné amplitúde UR napätia UR na rezistore R.   

Napätie U1 je pripojené na + vstup rozdielového operačného zosilňovača RZ. Na − vstup RZ je pripojené 

napätie U2 z nastaviteľného zdroja. Na výstupe RZ je napätie U3 = A (U1 − U2), kde A je zosilnenie RZ. 

Napätie U2 sa nastaví tak, aby bolo U3 = 0 pri normálnej výške h0 hladiny oleja.  

Napätím U3 sa ovláda spínač napájania čerpadla. Pri nenulovej hodnote U3s sa čerpadlo zapne a pri 

poklese na nulovú hodnotu sa čerpadlo vypne. 

a) Určte kapacitu C snímača ako funkciu poklesu x hladiny oleja. Určte kapacitu C0 snímača pri 

normálnej výške h0 hladiny oleja. 

b) Požadujeme rezonančnú frekvenciu f0 a faktor kvality Q pri normálnej výške h0 hladiny. Určte 

odpor R a indukčnosť L obvodu snímača.  

c) Určte rezonančnú frekvenciu f01 obvodu snímača, ak hladina oleja klesne v pomere p = x/b << 1. 

Zostrojte v spoločnom obrázku grafy UR/U0 ako funkciu f/f0 pre hodnoty Q,  f0 , f01 a p1. 

d) Pre maximálnu citlivosť merania volíme frekvenciu f zdroja tak, aby zmena napätia UR pri zmene 

výšky hladiny bola čo najväčšia. Ako vhodnú v tomto prípade zvolíme f  = 1,05 f0. Určte napätie 

U2 a napätie U1 pre pokles p1 hladiny. 

e) Pre dané hodnoty určte pomerný pokles hladiny p2, pri ktorom spínač zapne čerpadlo. 

Úlohu riešte najprv všeobecne a potom pre hodnoty: relatívna permitivita oleja r = 2,1; elektrická 

konstanta 0 = 8,9×10−12 Fm−1, U0 = 24 V, Q = 10, f0 = 1,0 MHz, a = 10 cm, b = 10 cm, d = 2,0 mm, 

p1 = 0,10; A = 10, U3s = 0,70 V. 

 

3. Valec na naklonenej rovine 

Na naklonenú rovinu s uhlom sklonu φ položíme roztočený 

homogénny valec s polomerom r, ktorý sa otáča okolo 

vodorovnej osi rovnobežnej s naklonenou rovinou uhlovou 

frekvenciou ω0 v smere otáčania označenom na obr. B−3. 

Rotujúci valec položíme do vzdialenosti l od dolného okraja 

naklonenej roviny. Faktor šmykového trenia medzi valcom 

a naklonenou rovinou je fk  a faktor statického trenia fs . 

a) Nakreslite obrázok a vyznačte v ňom sily, ktoré pôsobia 

na valec počas pohybu. Pomenujte tieto sily a napíšte, 

aký význam majú pre pohybový stav valca. Uveďte, kedy pôsobí medzi valcom a naklonenou 

rovinou trenie šmykové a kedy trenie statické. Napíšte pohybové rovnice postupného a otáčavého 

pohybu valca na naklonenej rovine. 

b) Aké trenie pôsobí medzi valcom a doskou v okamihu položenia roztočeného valca na dosku? Určte 

medzný uhol φk naklonenej roviny, pri ktorom po položení valca na naklonenú rovinu zostane os 

valca stáť na jednom mieste, a po akú dobu t0 valec v tomto stave zostane. Ako sa začne valec 

pohybovať po položení na naklonenú rovinu pre φ < φk a pre φ > φk? 

ω0 

φ 

l 

Obr. B−3 



3 

 

c) Aké podmienky musia byť splnené, aby sa valec pohyboval na naklonenej rovine valivým 

pohybom? Aké trenie v takom prípade pôsobí medzi valcom a naklonenou rovinou? Určte medzný 

uhol φv naklonenej roviny, pri ktorom sa môže valec pohybovať na naklonenej rovine valivým 

pohybom. 

d) Uveďte, ako bude prebiehať pohyb valca po položení na naklonenú rovinu pre rôzne intervaly uhlu 

φ naklonenej roviny. Opíšte jednotlivé časti pohybu valca od okamihu položenia na naklonenú 

rovinu až po dosiahnutie jej dolného okraja. Uveďte, aké trenie pôsobí medzi valcom a naklonenou 

rovinou v jednotlivých častiach pohybu.  

e) Určte dobu tc, za ktorú valec dosiahne dolný koniec naklonenej roviny pre tri uhly φ: φ1 > φv, φ2 = φk 

a φ3 < φk. 

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: ω0 = 2π×10 rads−1; l = 1,0 m; r = 3,0 cm; faktor 

šmykového trenia fk = 0,35; faktor statického trenia fs = 0,40; g = 9,8 ms−2; φ1 = 60°; φ3 = 15°. 

Naklonená rovina je smerom nahor dostatočne dlhá, aby valec cez horný koniec nespadol. 
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