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Ukázali sme si, že okolo každej stabilnej rovnovážnej polohy, môže systém vykonávat’ harmonické kmity. Povedali sme,
ako možno frekvenciu takýchto netlmených, harmonických kmitov vo všeobecnosti určit’, či už na základe síl alebo energií
resp. ich vhodným priblížením.

Príklady

Úloha č.1 Valivé kmity (42FO – B – I – 4, Ivo Čáp)

Na dne vodorovného valcového žl’abu s polomerom R sa nachádzajú tri telieska: gul’ka, plný homogénny valček a ten-
kostenná trubička. Všetky tri telieska majú rovnaký polomer r, os valcových teliesok je rovnobežná s osou žl’abu. Malým
pohybom žl’abu vo vodorovnom smere kolmom na jeho os sa uvedú telieska do valivého kmitavého pohybu okolo rovno-
vážnej polohy na dne žl’abu. Aký je pomer periódy valivých kmitov jednotlivých teliesok?

Úloha č.2 Pásový dopravník (37FO – B – II – 1, Ivo Čáp)

Pás pásového dopravníka sa posúva rýchlost’ou v0 = 0.8ms−1. Na páse je položená doska s dĺžkou L = 1.5 m. Z pásu
sa doska posúva na stôl, ktorého horný povrch je v rovnakej výške ako horná čast’ pásu. Koeficient trenia medzi doskou
a pásom je f1 = 0.25, medzi doskou a stolom f2 = 0.15. Rozdiel medzi koeficientmi statického a šmykového trenia
neuvažujte. Aká čast’ dĺžky dosky sa presunie na stôl pri danej rýchlosti posunu pásu v0? Pri akej rýchlosti posunu pásu
v sa celá doska presunie na stôl? Predpokladajte, že tiaž dosky je rovnomerne rozložená na príslušnej podložke pozdĺž
celej dosky, medzeru medzi dopravníkom a stolom neuvažujte.

Úloha č.3 Kmity dosky na rotujúcich valcoch (37FO – A – II – 1, Ivo Čáp)

Dva rovnaké valce s polomerom r = 25 mm a s rovnobežnými horizontálnymi osami vzdialenými d = 30 cm sa otáčajú
s rovnakou a stálou uhlovou rýchlost’ou ω0 v opačných smeroch. Uhol sklonu α spojnice osí AB možno menit’. Na valce
položíme tenkú homogénnu dosku s dĺžkou L kolmo na osi valcov tak, že t’ažisko dosky je uprostred medzi valcami.
Súčinitel’ šmykového trenia medzi doskou a valcami f = 0.4.

• Dokážte, že doska pri splnení určitých podmienok koná jednoduché harmonické kmity.

• Pre prípad harmonického pohybu dosky určte rovnicu výchylky t’ažiska zo začiatočnej polohy, amplitúdu výchylky
a periódu ako funkciu uhla sklonu α. Určte tiež rovnicu rýchlosti kmitavého pohybu dosky.

• Určte podmienky, ktoré musia byt’ splnené, aby doska konala jednoduché harmonické kmity.

Úloha č.4 Gul’a vo vode (43FO – B – I – 4, L’ubomír Konrád)

Na hladine vody pláva dutá sklenená gul’a s polomerom R = 15 cm. Aby sme zistili jej hmotnost’, zatlačíme ju nepatrne
nadol a pustíme ju, následkom čoho začne vykonávat’ malé kmity v zvislom smere. Meraním určíme periódu týchto
kmitov T1 = 0.54 s. Aká bola hĺbka ponorenia h gule pred uvedením do kmitavého pohybu? Aká je hmotnost’ m gule?

Úloha č.5 Kmity dosky (44FO – A – II – 2, Milan Grendel)

Doska s dĺžkou l a hrúbkou d sa nachádza na povrchu valcovej plochy s polomerom R v rovnovážnej vodorovnej polohe.
Po vychýlení dosky z vodorovnej polohy o malý uhol a uvol’není vykonáva doska malé kmity okolo rovnovážnej polohy
tak, že sa po povrchu valca odval’uje bez prešmykovania. Aká je perióda malých kmitov dosky?

Úloha č.6 Kmity piestu II (42FO – B – II – 1, L’ubomír Mucha)

Vo zvislom valci s obsahom podstavy S sa môže pohybovat’ piest s hmotnost’ou M so zanedbatel’ným trením. V nádobe
je pod piestom uzatvorený vzduch. V stave rovnováhy je výška vzduchového stĺpca h. Zhora pôsobí na piest atmosférický
tlak pa. Pri malom vychýlení piesta z rovnovážnej polohy bude piest vykonávat’ kmity s harmonickou časovou závislost’ou.

• Určte periódu Ti kmitov piesta za predpokladu, že teplota vzduchu vo valci sa počas pohybu piesta nemení.

• Určte periódu Ta kmitov piesta za predpokladu, že valec s piestom sú dokonale teplotne izolované.
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• Určte pomer periód Ti/Ta.

Úloha č.7 Kmity kovovej tyčky v magnetickom poli (43FO – A – I – 5, Igor Štubňa)

Homogénna kovová tyčka s dĺžkou l a hmotnost’ou m môže konat’ kmitavý pohyb v zvislej rovine okolo osi prechádzajúcej
koncom tyčky. Indukčné čiary homogénneho magnetického pol’a sú kolmé na rovinu kmitov tyčky. Ku koncom tyčky sú
pripevnené vel’mi tenké drôtiky a k nim rezistor s odporom R (obrázok). Tyčku vychýlime v zvislej rovine z rovnovážnej
polohy o malý uhol a uvol’níme.

• Vysvetlite, ako sa prejavuje pôsobenie magnetického pol’a na pohyb tyčky.

• Určte momenty síl, ktoré pôsobia na tyčku.

• Napíšte pohybovú rovnicu pre kmity tyčky v tomto prípade.

Úloha č.8 Kmity nabitého kyvadla (47FO-B-I-5, Ivo Čáp)

Nad vodorovnou vodivou doskou je na tenkom vlákne s dĺžkou l zavesená malá gul’ôčka s hmotnost’ou m nabitá elektric-
kým nábojom Q. Gul’ôčka sa nachádza vo výške h nad doskou a pre jej polomer R platia podmienky R << l a R << h.
Ako závisí plošná hustota elektrického náboja na povrchu dosky od vzdialenosti r od osi závesu?

• Určte elektrický potenciál ϕ gul’ôčky vzhl’adom na dosku.

• Určte relatívnu zmenu doby kmitu kyvadla, spôsobenú prítomnost’ou náboja.

Úloha č.9 Kmity atómov v kryštáli (48FO-A-III-2, Ivo Čáp)

Atómy sú v kryštalickej látke usporiadané v pravidelnej mriežke a vykonávajú kmitavý pohyb okolo svojich rovnováž-
nych polôh. Niektoré úvahy urobíme s použitím vel’mi jednoduchého modelu. Kryštál nahradíme nekonečným radom
jednomocných iónov s nábojom e a hmotnost’ou m usporiadaných pravidelne pozdĺž priamky p. V stave rovnováhy je
vzdialenost’ medzi susednými iónmi a. Ióny sa môžu vychyl’ovat’ zo svojich rovnovážnych polôh iba v smere priamky p,
na ktorej sa nachádzajú. V prvom priblížení uvažujeme možný pohyb iba jedného iónu A, pričom všetky ostatné ióny sú
nehybné vo svojich rovnovážnych polohách.

• Určte intenzitu E elektrického pol’a nehybných iónov v okolí rovnovážnej polohy iónu A pozdĺž priamky p. Vyjadrite
závislost’ E(x) od výchylky x z rovnovážnej polohy približným lineárnym vzt’ahom pre x << a.

• Ukážte, že ión A sa pohybuje okolo svojej rovnovážnej polohy kmitavým pohybom s harmonickou (sínusovou)
časovou závislost’ou (harmonické kmity). Určte uhlovú frekvenciu tohto kmitavého pohybu a jej zodpovedajúcu
vlnovú dĺžku elektromagnetickej (EM) vlny generovanej týmito kmitmi. Ktorej časti spektra EM vĺn zodpovedá toto
vlnenie pre zadané hodnoty? V druhom priblížení uvažujeme dva pohyblivé susedné ióny A a B, pričom všetky
ostatné ióny sú nehybné vo svojich rovnovážnych polohách.

• Určte intenzitu E elektrického pol’a nehybných iónov v okolí rovnovážnych polôh pohyblivých iónov A a B. Vyjadrite
závislosti E(xA) od výchylky xA z rovnovážnej polohy iónu A a E(xB) od výchylky xB z rovnovážnej polohy iónu B
lineárnymi vzt’ahmi pre xA << a a xB << a.

• Zostavte pohybové rovnice iónov A a B pohybu v blízkom okolí ich rovnovážnych polôh. Dokážte, že existujú dva
stacionárne módy kmitavého pohybu sústavy dvojice iónov. Stacionárny mód sa vyznačuje tým, že obidva ióny
kmitajú s rovnakou frekvenciou a pri svojom pohybe prechádzajú súčasne rovnovážnou polohou. Určte uhlové
frekvencie stacionárnych módov a im zodpovedajúce vlnové dĺžky EM vlnenia generovaného týmito kmitmi.

• Ako sa asi bude menit’ spektrum vlnových dĺžok pri uvol’ňovaní stále väčšieho počtu iónov. Ako súvisí vyšetrovaný
jav so sálaním tepla zo zohriatych telies.
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Úloha č.10 Kmity závesu (49FO-B-I-4, L’ubomír Konrád)

Nosič s hmotnost’ou mz je zavesený na pružnom závese podl’a obrázku. Tenkým lankom je pripevnený k osi homogénnej
valcovej kladky s hmotnost’ou M a polomerom R. Kladka je zavesená na lanku, v ktorom je na jednej strane vložená
pružina s tuhost’ou k. Na začiatku je prázdny nosič v pokoji. S akou frekvenciou začne kmitat’ sústava, ak na plochu
nosiča vložíme teleso s hmotnost’ou m? Aká bude amplitúda kmitov nosiča po vložení telesa?

Úloha č.11 Kyvadlo v magnetickom poli (52FO-B-I-2, L’ubomír Konrád, Ivo Čáp)

Kmitavá sústava pozostáva z tuhej tyčky s dĺžkou l a hmotnost’ou m, ktorá je pružne prichytená k zvislým stenám
pružinami s rovnakou tuhost’ou k. Tyčka je vol’ne otáčavá okolo horného konca O tak, že môže konat’ kmity v zvislej
rovine. Sústava sa nachádza v homogénnom magnetickom poli s indukciou B kolmým na rovinu pohybu tyčky. Tyčka
a pružina spolu s cievkou s indukčnost’ou L vytvára elektrický obvod so zanedbatel’ným odporom. Určte frekvenciu f1
vlastných malých kmitov sústavy, ak je elektrický obvod rozpojený. Aká je frekvencia f2 vlastných malých kmitov sústavy,
ak je elektrický obvod spojený.

Úloha č.12 Coat Hanger IPhO 1982

A (suitably made) wire coat hanger can perform small amplitude oscillations in the plane of the figure around the
equilibrium positions shown. In positions a) and b) the long side is horizontal. The other two sides have equal length. The
period of oscillation is the same in all cases.

Úloha č.13 Seiching IPhO 1984

In certain lakes there is a strange phenomenon called “seiching” which is an oscillation of the water. Lakes in which you
can see this phenomenon are normally long compared with the depth and also narrow. It is natural to see waves in a lake
but not something like the seiching, where the entire water volume oscillates, like the coffee in a cup that you carry to
a waiting guest. In order to create a model of the seiching we look at water in a rectangular container. The length of the
container is L and the depth of the water is h. Assume that the surface of the water to begin with makes a small angle
with the horizontal. The seiching will then start, and we assume that the water surface continues to be plane but oscillates
around an axis in the horizontal plane and located in the middle of the container. Create a model of the movement of the
water and derive a formula for the oscillation period T. The starting conditions are given in figure above. Assume that
ε << h.
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Úloha č.14 Rolling Cylinders APhO 2009

Úloha č.15 Creaking Door APhO 2011

Úloha č.16 Dva atómy Bzdušove prípravká pred IPhOm

Dva atómy tvoria stabilnú zlúčeninu prostredníctvom prít’ažlivej van der Waalsovej väzby FP = Ar−6
0 . O odpudivej sile

predpokladáme, že je úmerná r−12 ale nepoznáme konštantu úmernosti. Experimentálne sme zmerali frekvenciu kmitov
molekuly f a z tabuliek poznáme hmotnosti viazaných atómov sú m1 a m2. Aká je vzdialenost’ atómov v rovnovážnej
polohe?

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

– Kmity

• Archívy Nábojov, FKS, Fykosu a Fyziklání

• Archívy IPhO, APhO, WoPhO

• Študijné texty českej FO

– Harmonické kmity mechanických soustav

• Feynman R, Leighton R, and Sands M. The Feynman Lectures on Physics, I. diel, kapitoly 21-25, kapitoly 46-51;

• “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
David Morin - Waves

• Estonian Study Guide for IPhO - Mechanics
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