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Tento týždeň sa zameriame na zákony zachovania a statiku. Povieme si odkial’ sa zobrali zákony zachovania a s akými
symetriami súvisia. Vysvetlíme si prečo možno pohyb telesa rozdelit’ na rotáciu a translačný pohyb. Odkial’ sa zobrali
3 zotrvačné sily. Bližšie sa pozrieme na rotáciu. Tak sa pripravíme na to, aby sme nabudúce mohli riešit’ príklady z
dynamiky.

Statika

Ako riešit’ takýto typ úloh asi viete ... vektrový súčet pôsobiacich síl a momentov síl má byt’ rovný nule. Častokrát sa dá
nájst’ rovnovážna poloha, tak, že derivujeme potenciálnu energiu systému, prípadne hl’adáme jej minimum.

Úloha č.1 Rozmyška I - Gule v nádobe (44FO – D – II – 4, L’ubomír Konrád)

Vo valcovej nádobe s vnútorným polomerom r sa nachádza gul’a s polomerom 2R a na nej gul’a s polomerom R (obrázok).
Do nádoby začneme nalievat’ vodu. Spodná gul’a sa oddelí od dna, ked’ hladina vody v nádobe dosiahne výšku, v ktorej
sa nachádza stred hornej gule. Hustoty obidvoch gúl’ sú rovnaké, trenie medzi gul’ami a nádobou neuvažujeme. Určte
silu vzájomného pôsobenia gúl’, ked’ hladina vody v nádobe dosiahne uvedenú výšku.

Úloha č.2 Rozmyška II - Dvíhanie valca (47FO-D-II-2, L’ubomír Konrád)

Homogénny valec s hmotnost’ou m a polomerom podstavy R leží na vodorovnej podložke, pričom sa dotýka schodu s
výškou h. Na obvode valca je navinutý tenký pás, ktorý je vnútorným koncom k valcu prilepený.

• Akou silou F1 treba rovnomerne t’ahat’ pás vo vodorovnom smere, aby sa valec nadvihol?

• Pod akým uhlom α vzhl’adom na vodorovnú rovinu treba pás rovnomerne t’ahat’, aby sa valec nadvihol vplyvom
najmenšej možnej sily? Aká vel’ká je táto minimálna sila?

Predpokladajte, že trenie je dostatočne vel’ké na to, aby sa valec v bode dotyku so schodom neprešmykoval.

Úloha č.3 Stabilita plávajúcej kocky (36FO – B – I – 1, Ivo Čáp)

Pokúste sa teoreticky vyšetrit’ stabilitu polohy homogénnej kocky plávajúcej na vode. Aká podmienka musí byt’ splnená,
aby kocka plávala tak, že jej podstava je rovnobežná s hladinou. Určte stabilnú polohu plávajúcej kocky, ak pomer jej
hustoty a hustoty vody má hodnoty p1 = 0.2, p2 = 0.5 a p3 = 0.9.

Úloha č.4 *Valcové more (40FO – A – III – 1, Daniel Kluvanec)

Model „valcového mora“ si môžeme predstavit’ ako valcovú vrstvu vody vo valcovej nádobe
rotujúcej okolo svojej geometrickej osi v beztiažovom stave. Polomer valcovej nádoby je R0,
vnútorný polomer valcovej vrstvy vody je R, uhlová rýchlost’ otáčania nádoby je ω. K pevnej
osi valca je jedným koncom prichytená pružina s tuhost’ou k, na druhom konci pružiny je
valček s dĺžkou l a prierezom S << R2, ktorý sa ponára do vody a je indikátorom uhlovej
rýchlosti sústavy. Hustota vody je ρ0, hustota valčeka ρ, hmotnost’ pružiny je vel’mi malá.

• Ako závisí tlak p v kvapaline od vzdialenosti h bodu od vnútornej hladiny valcovej
vrstvy?

• Aká vztlaková sila Fv pôsobí na valček zo zadania úlohy, ak nie je celkom ponorený do
vody?

• Určte, ako závisí uhlová rýchlost’ ω otáčania valca od hĺbky h ponorenia tyče pod hladinu
„valcového mora“ pre prípad l = R0 − R. Dĺžka neroztiahnutej pružiny je R − l.
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Úloha č.5 Polgule (42FO – B – I – 3, Miroslav Randa)

Na vodorovnej podložke je položená plochou podstavou polgul’a s polomerom R1 . Druhú homogénnu polgul’u s polo-
merom R2 položíme na vrchol prvej dvoma spôsobmi, (A) - stretávajú sa gul’ovými podstavami a (B) - stretáva sa gul’ová a
rovinná podstava. Určte pomer R2/R1 tak, aby bola sústava v polohe (A) v stave stabilnej rovnováhy. Určte pomer R2/R1
tak, aby bola sústava v polohe (B) v stave stabilnej rovnováhy. Aká je stabilita polôh (A) a (B) pri rovnakých polomeroch
polgúl’ R1 = R2?

Úloha č.6 Rebrík (37FO – C – II – 2, L’ubomír Konrád)

O hladkú zvislú stenu je opretý rebrík s dĺžkou L a s hmotnost’ou M, pričom t’ažisko rebríka sa nachádza uprostred
jeho dĺžky. Na rebrík vystupuje osoba s hmotnost’ou m Do akej výšky x, meranej pozdĺž rebríka, môže osoba vystúpit’,
aby nehrozilo nebezpečenstvo zošmyknutia rebríka? Podmienku stability rebríka vyšetrite v závislosti od vel’kosti uhla
α, ktorý zviera rebrík s vodorovnou rovinou. Súčinitel’ statického trenia medzi rebríkom a vodorovnou podložkou je f =
0,25, trenie medzi rebríkom a stenou je zanedbatel’ne malé.

Úloha č.7 Statická rovnováha - Ale sú v tej FO originálny? (42FO – B – II – 2, Milan Grendel)

Máme tri rovnaké homogénne valce s polomerom podstavy r. Dva z nich položíme vedl’a seba na vodorovnú podložku
tak, že osi valcov sú rovnobežné a vzdialenost’ osí valcov l < 4r. Na valce potom položíme tretí valec. Súčinitel’ statického
trenia medzi valcami je f1 a medzi valcami a podložkou f2. Odvod’te podmienky, ktoré musí spĺňat’ uhol α, aby bola
sústava valcov v uvedenom usporiadaní stabilná.

Úloha č.8 Tyčka Náboj FKS

Homogénna tyč dĺžky 2l sa opiera o vodorovnú podložku a o pripevnený polovalec polomeru r. Koeficient tretnia tyče o
valec a o podložku je f . Akú najväčšiu hodnotu môže mat’ uhol φ, pri ktorom je ešte tyč v rovnováhe?

Úloha č.9 Tyčinka v miske (37FO – A – I – 2, Ivan Košinár

Do misky s dutinou v tvare polgule s polomerom R vložíme šikmo tenkú tyčinku s dĺžkou L tak, aby sa opierala o okraj.
Akú stabilnú rovnovážnu polohu zaujme tyčinka, ak L = 2/3R, L = 5/3R, L = 8/3R? (Trenie je zanedbatel’ne malé).
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Úloha č.10 Rods and bar Estonian-Finnish Olympiad 2012

Dve horizontálne valcové tyče sú fixované vo zdialenosti 4d, kde d je priemer tyče. Mezi tyče vložíme d’alšiu tyč priemeru d
– vid’ obrázok. Koeficient trenia medzi tyčami je f = 1

2 .Ak je tyč dostatočne dlhá, tak táto pozícia je rovnovážnou polohou.
Aká je minimálna dĺžka tyče L aby išlo skutočne o stabilnú rovnovážnu polohu?

Úloha č.11 Prism Estonian-Finnish Olympiad 2013

Pravý hranol tvaru rovnostraného trojuholníka s dĺžkou a je vlložený do žlabu, tak že jedna strana je vo vertikálnom
smere. . Aká malá môže byt’ širka žl’abu d, aby hranol nespadol. Medzi hranolom a žl’abom nie je žiadne trenie a hranol
je homogénny. Aká malá môže byt’ najmenšia širka zl’abu l, aby poloha hranolu bola nestabilná, ak hranol umiestnime do
žl’abu, tak že jedna jeho hrana je v horizontálnom smere.

Úloha č.12 Most z CDčiek Známy problém/FKS

V case nových technológií sa mi nahromadilo množstvo starých nepotrebných CD-ciek. Co s nimi? Postavím si most.
Uložím ich všetky na seba na jednu kopu a potom ich zacnem vyklánat tak, aby táto kopa nespadla. Akú najväcšiu
vzdialenost dokážem preklenút mojím (pol)mostom?

Zákony zachovania

Úloha č.13 Zrážky ... Klasický príklad

Uvažujme dve guličky s hmotnost’ami m1 a m2, ktoré majú rýchlosti v1 resp. v2, také že kladná orientácia vektora rýchlosti
je definovaná pre obidve guličky rovnako. Určte rýchlosti guličiek u1 a u2 po dokonalej pružnej zrážke. Určte rýchlosti po
zrážke, v prípade ak sa pri zrážke stratí (1 − k) násobok celkovej energie.

Úloha č.14 Odraz loptičky (43FO – D – I – 6, L’ubomír Mucha)

Menšiu loptičku s hmotnost’ou m postavíme na väčšiu s hmotnost’ou M a takto usporiadanú dvojicu necháme padat’
na vodorovnú podložku z výšky h. Do akej výšky H1 sa odrazí malá loptička? Pri akom pomere m/M bude výška H1
najväčšia? Všetky odrazy a deformácie považujte za dokonale pružné.

Úloha č.15 Zrážka (40FO – B – I – 7, Vladimír Urban)

Na vodorovnej hladkej doske stola sa nachádza sústava telies A a B s hmotnost’ami m1 a m2, vzájomne spojenými pružinou
s tuhost’ou k. Sústava je na začiatku v pokoji v rovnovážnom stave. Do telesa B narazí teleso A s hmotnost’ou m0 , ktoré
sa pred zrážkou pohybovalo s rýchlost’ou v0 . Zrážka telies A a B bola dokonale nepružná.

• Za aký čas od okamihu zrážky sa telesa A a B opät’ oddelia?
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• Akú najväčšiu rýchlost’ nadobudne teleso C počas pohybu?

• Akú rýchlost’ bude mat’ teleso A po oddelení od telesa B?

• Za aký čas od okamihu oddelenia telies dosiahne pružina svoju najväčšiu dĺžku?

Úloha č.16 *Spomal’ovanie neutrónov (48FO-A-II-4, Arpád Kecskés)

Rýchly neutrón s kinetickou energiou En vnikne do oloveného štítu a postupnými zrážkami s jadrami olova sa spomalí na
priemernú rýchlost’ tzv. tepelného neutrónu s kinetickou energiou En0.

• Určte rýchlost’ vn rýchleho neutrónu a rýchlost’ vn0 tepelného neutrónu a rozhodnite, či je úlohu potrebné riešit’
relativisticky. Akú kinetickú energiu ER by musel mat’ neutrón, aby sa pohyboval relativistickou rýchlost’ou v = αc.

• Vypočítajte, v akom pomere p poklesne energia neutrónu následkom centrálnej pružnej zrážky s jadrom. Predpokla-
dajte, že pred zrážkou je kinetická energia jadra nulová.

• Určte počet N po sebe nasledujúcich centrálnych zrážok podl’a predchádzajúcej časti potrebných na pokles energie
neutrónu z hodnoty En na hodnotu En0, príslušný celkový čas t spomal’ovania a zodpovedajúcu dráhu s, ktorú
neutrón počas spomal’ovania urazí.

Pri riešení úlohy predpokladajte, že neutrón urazí medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zrážkami s jadrom olova vždy
rovnakú dráhu s1. Stredná kinetická energia tepelného neutrónu je En0 = 3

2 kT. Úlohu riešte pre hodnoty En = 3.2MeV,
α = 0.9, s1 = 10mm, T = 293K, k = 1.38 · 10−23 JK−1, hmotnost’ neutrónu mn = 1.67 · 10−27kg.

Úloha č.17 *CK... (54FO-A-III-A, Daniel Kluvanec)

Štyri homogénne a dokonale pružné gule sú uložené tak, že ich t’ažiská sa nachádzajú na jednej zvislej priamke a susedné
gule sa navzájom dotýkajú. Pre pomer hmotností gúl’ platí vzt’ah mi/mi+1 = p > 1. Zostavu gúl’ necháme vol’ne padat’ z
výšky h0 = 50cm na vodorovnú dokonale pružnú dosku s hmotnost’ou M >> m1. Po dopade zostavy dôjde k postupnému
odrazu gúl’ zvislo nahor. Stredy gúl’ zostávajú počas celého deja na spoločnej zvislej priamke.

• Najprv riešte prípad pružnej stredovej zrážky dvojice gúl’ A a B s pomerom hmotností mA/mB = p, ktoré sa pred
zrážkou pohybovali pozdĺž priamky prechádzajúcej ich stredmi s rýchlost’ami vA0 a vB0 < vA0. Odvod’te vzt’ahy
pre rýchlosti vA1 a vB1 gúl’ po zrážke.

• V nasledujúcej časti riešte prípad odrazu sústavy gúl’ od vodorovnej podložky. S použitím výsledkov predchádza-
júcej časti odvod’te vzt’ahy pre okamžitú rýchlost’ vi jednotlivých gúl’ tesne po ich odraze smerom nahor. Pri riešení
predpokladajte, že zrážky gúl’ nastávajú postupne.

• Určte výšky h1 a h4, do ktorých vystúpia po odraze najväčšia a najmenšia gul’a za uvedených podmienok pre dve
hodnoty pomeru hmotností p1 = 3 a p2 = 5. (Polomery gúl’ považujte vzhl’adom na výšku h4 za vel’mi malé).

Úloha č.18 Pohyb telesa v gravitačnom poli Zeme (40FO – C – I – 1, Ivo Čáp)

Z rakety obiehajúcej okolo Zeme vo výške h nad jej povrchom je vystrelené teleso. Vektor rýchlosti telesa vzhl’adom na
vzt’ažnú sústavu spojenú so stredom Zeme a bez rotácie má vel’kost’ vo a so spojnicou stredu Zeme a telesa zviera uhol
α < π

2 . Do akej maximálnej vzdialenosti od Zeme sa teleso vzdiali? Stanovte podmienku pre vo a α tak, aby teleso pri
svojom pohybe nedopadlo na Zem. Pre tento prípad odvod’te vzt’ahy pre maximálnu a minimálnu vel’kost’ rýchlosti
pohybu telesa.

Úloha č.19 Elastic collision Estonian-Finish Olympiad 2012

Uvažujme dokonale pružnú zrážku dvoch gúl’, jednej hmostnosti M s rýchlost’ou v. Druhá má hmotnost’ m ≤ M a na
začiatku je v pokoji. Zrážka gulí nie je nutne centrálna, ale povrch gúl’ je šmyklavý, takže gule nebudú rotovat’. Aké sú
hybnosti gulí pred zrážkou, v sústave spojenej s t’ažiskom celej sústavy. Aké sú hybnosti gulí v tejto sústave po zrážke?
Aký je maximálny odklonu uhol α trajektórie guličky po zrážke.
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Úloha č.20 Dumbbell Estonian-Finish Olympiad 2008

Dve rovnaké, perfektne pružné guličky spojenej pružinkou tuhosti k tvoria “činku”. Trenie medzi činkou a povrchom je
zanedbatel’ne malé. Tretia gulička, rovnaká ako tie tvoriace činku, prichádza k činke zl’ava rýchlost’ou v. Štvrtá gulička
rovnaká ako zvyšné leží v pokoji na jednej priamke so zvyšnými. Nájdite rýchlost’ t’ažiska po zrážke s tret’ou guličkou.
Pre aké vzdialenosti L medzi činkou a štvrtou guličkou, bude výsledná rýchlost’ činky, rovnaká ako počiatočná rýchlost’
v tretej guličky.

Úloha č.21 Skákajúci valec FKS

Vo výške H nad podložkou je zavesený homogénny valec priemeru R, hmotnosti m rotujúci obrovskou uhlovou rýchlostou
ω okolo osi rotačnej symetrie, ktorá je rovnobežná s podložkou. Po uvolnení zo závesu valec padne na zem a odrazí sa
do výšky h. Do akej vzdialenosti od prvého miesta odrazu valec dopadne druhý raz, ak je koeficient trenia f . Pri riešení
predpokladajte, že valec aj dlážka sú vyrobené z vel’mi tvrdého materiálu a trecia sila je priamo úmerná prítlačnej sile.

Úloha č.22 Narazená palička FKS

Andrejovi sa sníval divoký sen. Bol nahý vo vákuu ako tenká homogénna palička. Vznášal sa uprostred ničoho, ked’
tu zrazu uvidel meteorit rovnako tažký ako on rútit’ sa kolmo naňho. Vyplašený Andrej od hrôzy zavrel oči a zmeral
vzdialenost’ od svojho stredu, v ktorej doňho meteorit pružne narazil. Andrej sa začal posúvat’ a otáčat’ a myslel si, že už
sa nikdy nezastaví. . . ked’ tu zrazu po polke otáčky opät’ pružne narazil do toho istého meteoritu a Andrej. . . zastal. V
okamihu zrážky bol Andrej kolmý na dráhu meteoritu. Ked’ sa ráno zobudil, povedal Kaji o svojom sne. Tá mu povedala,
v akej vzdialenosti doňho narazil. Viete to aj vy?

Úloha č.23 Špirála FX

Fajo našiel vo vesmíre dlhý a vel’mi t’ažký valec s polomerom r. Na jeho plášti bol uviazaný špagát s vol’nou dĺžkou
L, s malým kamienkom pripevneným na druhom konci. Ako správny fyzik, Fajo natiahol špagát tak, aby sa uviazaným
koncom práve dotýkal valca, a kamienku udelil rýchlost’ v kolmú na špagát tak, aby sa začal namotávat’ v rovine kolmej
na os valca. Za aký čas sa špagát úplne namotá na valec?

Úloha č.24 Asteroid FX

Azag sa hral so svojím novým d’alekohl’adom, ked’ zrazu spozoroval pohybujúci sa asteroid. Azag zistil, že tento asteroid
sa práve nachádza vo vzdialenosti d od Slnka, jeho okamžitá rýchlost’ je v, a smer jeho rýchlosti zviera uhol α so spojnicou
asteroid-Slnko. Aká je jeho perióda obehu okolo Slnka?

Úloha č.25 Rutherford FX

Pán Rutherford znova vytiahol zo špajze zlatú fóliu a delo α častíc. Vystrelil α časticu rýchlost’ou w smerom na jadro zlata,
a ona sa mu odchýlila o uhol β (od pôvodného smeru letu). Zistite, o kol’ko pán Rutherford netrafil toto jadro zlata! (t.j.
ako d’aleko od pôvodnej priamky letu sa toto jadro nachádzalo)

Úloha č.26 Pinkačka FX

Jano chce porazit’ Jura v squashi a tak poctivo trénuje. Minule si napríklad zohnal loptičku s hmotnost’ou m a škatul’u
tvaru kvádra s hmotnost’ou M >> m. Potom kopol do škatule tak, aby sa šmýkala po zemi rýchlost’ou v smerom kolmo
na stenu, a do jej dráhy položil vo vzdialenosti D od steny nehybnú loptičku. Vypočítajte do akej najmenšej vzdialenosti
od steny sa krabica dostane. Trenie škatule aj loptičky o zem považujte za nulové, všetky zrážky za dokonale pružné a
predpokladajte, že krabica sa neotáča (celý pohyb loptičky sa deje na jednej priamke kolmej na stenu). Odpoved’ stačí do
prvého rádu v m

M .
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Úloha č.27 IPhO/Problem 3 IPhO 1985

In a space research project two schemes of launching a space probe out of the Solar system are discussed. The first scheme
(i) is to launch the probe with a velocity large enough to escape from the Solar system directly. According to the second
one (ii), the probe is to approach one of the outer planets, and with its help change its direction of motion and reach the
velocity necessary to escape from the Solar system. Assume that the probe moves under the gravitational field of only the
Sun or the planet, depending on whichever field is stronger at that point.

• Determine the minimum velocity and its direction relative to the Earth’s motion that should be given to the probe
on launching according to scheme (i).

• Suppose that the probe has been launched in the direction determined in a) but with another velocity. Determine the
velocity of the probe when it crosses the orbit of Mars, i. e., its parallel and perpendicular components with respect
to this orbit. Mars is not near the point of crossing, when crossing occurs.

• Let the probe enter the gravitational field of Mars. Find the minimum launching velocity from the Earth necessary
for the probe to escape from the Solar system. Hint: From the result a) you know the optimal magnitude and the
direction of the velocity of the probe that is necessary to escape from the Solar system after leaving the gravitational
field of Mars. (You do not have to worry about the precise position of Mars during the encounter.) Find the relation
between this velocity and the velocity components before the probe enters the gravitational field of Mars; i. e., the
components you determined in b). What about the conservation of energy of the probe?

• Estimate the maximum possible fractional saving of energy in scheme (ii) with respect to scheme (i).

Čo d’alej?

Odkial’ som t’ahal príklady a kde možno nájst’ viac, resp. čo sa oplatí aspoň pozriet’, či tam nie je náhodou niečo, čo
neviete?

• Fyzika v príkladoch - zbierka úloh zo slovenskej fyz. olympiády

– Statika, Statika tekutín, Zrážky telies, Gravitačné pole

• Archívy Nábojov, FKS, Fykosu a Fyziklání

• Zbierka FX

• Irodov - Problems in General Physics - legendárna ruská zbierka, existuje aj anglické vydanie

• Študijné texty českej FO

– Statika tuhého telesa

– Kinematika a Dynamika tuhého telesa

– Mechanika rovinného pohyby tuhého telesa

– Úlohy z mechaniky III - Zákony zachovania

– Hybnost’ a energia pri vzájomnom pôsobení telies

– Pohyby telies v planetárnej sústave

• Učebnica mechaniky prístupná na stredoškolskej úrovni, ale s naozajstnými príkladmi typu FX - dá sa nájst’ na nete,
od človeka, čo vymyslel (Harvard) Problem of the Week.
David Morin - Introduction to Classical Mechanics
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http://fks.sk/~matob/kruzok
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/statika.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/dynamika.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/r_pohyb.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/ulohy3.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/hybnost.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika5.pdf
https://www.physics.harvard.edu/academics/undergrad/problems
http://www.people.fas.harvard.edu/~djmorin/book.html
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