54. ročník Fyzikálnej olympiády
v školskom roku 2012/2013
Texty úloh 3. kola kategórie E
(ďalšie informácie na http://fo.uniza.sk a www.olympiady.sk)
1. Plavba motorového člna po rieke
Vzdialenosť medzi dvomi osadami na brehu rieky prekoná motorový čln pri plavbe po prúde
rieky za čas t1 = 40 min a pri plavbe proti prúdu rieky za čas t2 = 60 min. V osade v hornej
časti toku sa uvoľnil rybársky čln a prúd rieky ho unášal smerom k druhej osade.
Urči čas t, za ktorý rybársky čln unášala rieka medzi osadami. Predpokladaj, že rýchlosť
motorového člna vzhľadom na vodu v rieke pri oboch smeroch plavby člna bola rovnaká a
konštantná. Rýchlosť prúdu vody v rieke vzhľadom na breh bola stála.
2. Balón a slon
Hrdinovia knihy Julesa Vernea Päť týždňov v balóne leteli ponad
africký kontinent. Počas jednej zastávky spustili k zemi lano
s kotvou, ktorú zachytili o strom. V bezvetrí zaujalo lano
približne zvislú polohu.
a) Nakresli náčrtok ukotveného balóna a vyznač v ňom sily,
ktoré pôsobia na balón. Vymenuj sily, ktoré pôsobia na
ukotvený balón.
b) Urči veľkosť Fvz vztlakovej sily pôsobiacej na balón.
c) Vypočítaj veľkosť F1 sily, ktorou je napínané zvisle ukotvené
lano.
Ku kotviacemu lanu sa dostal slon a lano sa mu zachytilo o kly.
Preľaknutý slon sa rozbehol a ťahal lano s balónom za sebou.
Slon utekal rovnomerne. Lano počas vlečenia balóna slonom
zvieralo so zvislým smerom uhol  = 45°.
d) Nakresli náčrtok pre tento prípad a vyznač v ňom sily pôsobiace na balón. Urči veľkosť F2
sily, ktorou je napínané lano v tomto prípade.
Balón mal objem V = 700 m3 a bol naplnený vodíkom s hustotou H = 0,090 kg/m3. Hustota
vzduchu pri zemskom povrchu v0 = 1,3 kg/m3. Celková hmotnosť obalu balóna, koša
a posádky m = 447 kg, g = 10 N/kg.
3. Ohrievač vody v akváriu
Akvárium s rozmermi 80 cm x 40 cm x 30 cm (dĺžka x šírka x výška) je naplnené vodou do
4/5 výšky. Rybičky a vodné korytnačky v akváriu potrebujú však vyššiu teplotu (t = 28 °C)
ako je izbová teplota. K tomu je potrebný elektrický ohrievač s termostatom. Teplo uniká
z vody vyparovaním vody z voľnej hladiny vodnej náplne akvária. Predpokladáme, že
z každého metra štvorcového sa vyparí 50 g vody za hodinu. Steny akvária považuj za
dokonalý tepelný izolátor.
a) Urči teplo Q1 , ktoré unikne z akvária odparovaním z voľnej hladiny akvária za jednu
hodinu.

Výrobca ohrievačov udáva, že optimálny príkon ohrievača P0 vo wattoch zodpovedá objemu
vody v akváriu v litroch. Ak je napr. v akváriu 30 litrov vody, optimálny príkon ohrievača je
30 W. Všetka elektrická práca sa v ohrievači premení na teplo.
b) Aký je optimálny príkon P01 ohrievača, ktorý pre ohrev akvária použijeme.
c) Urči dobu 1, počas ktorej musí byť ohrievač s príkonom P01 v priebehu jedného dňa
zapnutý, aby sa udržiavala predpísaná teplota t vody?
d) Pri výmene vody v akváriu postupujeme tak, že všetku vodu najskôr vypustíme a potom
akvárium znova naplníme čistou vodou s teplotou t0 = 10 °C. Akú dobu 2 musí byť
ohrievač zopnutý, aby voda dosiahla predpísanú teplotu t? V tomto prípade neuvažuj
tepelné straty vyparovaním.
Merné skupenské teplo vyparovania vody lv = 2,3 MJ/kg, merná tepelná kapacita vody
c = 4,2 kJ/(kg°C), hustota vody ρ = 1000 kg/m3.
4. Vykurovanie žiarovkami
Meno Thomas Alva Edison je späté s vynálezom žiarovky, aj keď pokusy so žeraveným
vláknom boli realizované už predtým. Európska únia výrobu „klasických“ žeravených
žiaroviek z ekologických dôvodov zastavuje. Jedným z pokusov, ako pokračovať v ich
výrobe, bolo používanie žiaroviek ako vykurovacích telies. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá
ako nezmysel, žiarovka je oveľa lepší ohrievač ako zdroj svetla. Bolo namerané, že účinnosť
žiarovky ako zdroja viditeľného svetla je približne 8 %. Všetka energia privedená do žiarovky
sa napokon v miestnosti pohltí, a teda premení na teplo. Pozrime sa na žiarovku ako na
ohrievač.
Na vykúrenie jednej miestnosti s rozmermi podlahy 6 m x 4 m na požadovanú teplotu
(napr. t) je potrebné každú sekundu dodať teplo Q = 3,6 kJ (teplo je priamo úmerné objemu
vzduchu v miestnosti). Výška miestností vo všetkých prípadoch je rovnaká.
a) Byt má podlahu s plochou 48 m2. Urči množstvo N žiaroviek s elektrickým príkonom
Pz = 100 W, ktoré by mohli zabezpečiť požadovanú teplotu t v byte.
b) Vypočítaj elektrický prúd I0, ktorý by v prípade a) prechádzal každou žiarovkou, ak sú
pripojené na elektrickú sieť s napätím U = 230 V.
c) Ako budú zapojené žiarovky do elektrickej siete v prípade a), ak majú splniť požadovanú
funkciu vykurovania?
d) Urči celkový prúd I , ktorý odoberajú všetky žiarovky z elektrickej siete.
e) Cena elektrickej energie je 65 € za 1 MWh. Urči platbu za elektrickú energiu potrebnú na
vykurovanie bytu za 200 dní, pričom je potrebné byt vykurovať 12 hodín denne.
f) Žiarovka má životnosť T = 1 000 h a maloobchodnú cenu 0,45 €. Koľko by stáli žiarovky
potrebné na vykurovanie spomínaného bytu za jeden rok? Koľko percent z celkových
nákladov na vykurovanie bytu tvorí cena za žiarovky?
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