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Ukázali sme si základné operácie v komplexných číslach, a že mnoho vecí a problém sa potom zjednoduší. Následne
sme si ukázali periodicky budené kmity a tlmené kmity harmonického oscilátora.

Príklady

Úloha č.1 Nútené kmity harmonického oscilátora

Uvažujme teliesko hmotnosti m zavesenej na pružinke tuhosti k. Druhý koniec pružinky je pevne uchytený. Na teliesko
pôsobíme periodickou silou F = Fm cos(ωt). Aká je perióda oscilácií telieska? Ako bude vyzerat’ pre x(t) ? Nezabudnite
rozlíšit’ špeciálne prípady!

Úloha č.2 Nútené kmity harmonického oscilátora II

Výsledok s prechádzajúcej úlohy možno aplikovat’ aj na všeobecnú periodickú vynucujúcu silu (nemusí to byt’ ). Prečítajte
si o Fourierovej transformácii.

Úloha č.3 Tlmený harmonický oscilátor

Uvažujme teliesko s hmotnot’ou m na pružinke tuhosti k, ktoré vložíme do viskóznej kvapaliny, takže na teliesko bude
pôsobit’ odporová sila , ktorá bude v našom priblížení úmerná rýchlosti telieska Fodp = −αv. Ako bude vyzerat’ vo
všeobecnosti riešenie pohybovej rovnice? Čo ak ešte na teliesko aplikujeme vynucujúcu silu F = Fm cos(ωt) ?

Úloha č.4 Ako priblížit’ potenciál okolo jamy?

Predpokladajme, že máme hmotný bod hmotnosti m, ktorý sa nachádza v lokálnom minime nejakého všeobecného poten-
ciálu V(x), ktorý trochu postrčíme, takže bude harmonicky kmitat’ okolo minima. Všimnite si, že vo všeobecnosti môže
byt’ potenciál okolo minima nesymetrický, aj v blízkom okolí, no napriek tomu bude hmotný bod okolo neho harmonicky
kmitat’. Ako by sme vo všeobecnosti vypočítali tuhost’ systému s potenciálom V(x), a teda aj periódu malých kmitov?

Úloha č.5 Harmonické oscilácie

Ukážte, že nasledujúce predpisy sú navzájom ekvivalentné. Ako určit’ koeficienty A, B, C, D, ϕ, φ ? Ako medzi sebou
súvisia? Koeficienty A, ϕ, φ, Bc, Bs sú reálne. Koeficienty C, D môžu byt’ komplexné. C∗ označuje komplexne združené
číslo ku číslu C.

x(t) = A cos(ωt + ϕ)

= A sin(ωt + φ)

= Bc cos(ωt) + Bs sin(ωt)

= Ceiωt + C∗e−iωt

= Re
(

Deiωt
)
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Úloha č.6 LC obvody a pružinky Feynman/Známy zaujímavý problém

Akú analógiu má L a C v telieskach zavesených na pružinkách m, k, vedeli by ste prekreslit’ LC obvod do zapojenia
pružiniek a teliesok s analogickou uhl’ovou frekvenciou? Aké sú analogické veličiny k rýchlosti a zrýchleniu?

Úloha č.7 Seriózne

Naozaj sa pozrite na zdroje, ktoré sú nižšie. Vel’mi nápomocnou môže byt’ hlavne draft pripravovanej knihy Davida Morina
Waves.

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

• Bzdušove prípravká pred IPhOm - Zopár pekných príkladov pokope.

• Archívy Nábojov, FKS, Fykosu a Fyziklání

• Archívy IPhO, APhO, WoPhO

• Študijné texty českej FO

– Harmonické kmity mechanických soustav

– Obvody striedavého proudu

• R. Bohm - Základné matematické metódy

• 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

• MIT 8.03 Physics III: Vibrations and Waves

• Estonian Study Guide for IPhO - Mechanics
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