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Tento text vznikol tesne pred sústredením, aby pomohol mne ujasnit’ si, čo všetko Vám chcem vlastne povedat’ a ukázat’.
Ak ste na sústredení neboli, tak tu môžete nájst’ načrtnuté odvodenia a motivačné príklady na zákony zachovania energie,
hybnosti a momentu hybnosti. Snád’ vám pomôžu.
Zákony zachovania sú mocným nástrojom ako riešit’ mnohé príklady vo fyzike. Ako budeme vidiet’ z odvodení, v pod-

state by sme si vystačili s nudným F = ma, no pri niektorých problémoch by sme sa takto d’aleko nedostali. Častokrát
preto, lebo nepoznáme do detailov celý systém. Príkladom môže byt’ napr. zrážka automobilu či len dvoch guličiek, ak
nepoznáme zákony zachovania, tak tieto príklady sú vel’mi t’ažké. Zistit’ detaily silového pôsobenia medzi dvomi gulič-
kami si vyžaduje urobit’ množstvo experimentov odkial’ by sme získali potrebné závislosti, či použitie poloempirických
modelov. Sami uznáte, že mat’ v rukáve nejaký šikovný trik ako sa tomuto všetkému vyhnút’ asi nezaškodí. Tým trikom
sú práve zákony zachovania. Každý z týchto zákonov prináša akúsi skomprimovanú verziu fyzikálneho stavu telesa,
no častokrát nám bohato stačí. Navyše každý zákon zachovania odráža istú skrytú symetriu istej fyzikálnej veličiny.1

Taktiež si ukážeme čo musí byt’ splnené aby tie zákony zachovania vlastne platili. Nakoniec uvádzam zopár vybraných
motivačných príkladov. Nakoniec som sem hodil nejaké linky, kde sa dá pre tých čo chcú vediet’ ešte viac2 dočítat’ viac.
Na úvod, ak to bude potrebné, si spomenieme rozdelenie pohybu sústavy telies, na pohyb t’ažiska a pohyb sústavy

hmotných bodov voči t’ažisku. Hodit’ sa to bude hlavne v tretej časti. Konkrétne prvú a druhú impulzovú vetu.

Zákon zachovania hybnosti

Odkial’ sa vzal? Predstavme si systém N hmotných bodov. Každý má hmotnost’ mi a rýchlost’ ~vi. Napíšme si teraz
Newtonov pohybový zákon pre každý hmotný bod. Pričom sily pôsobiace na i-ty hmotný bod si rozdelíme na vnútorné,
tie pochádzajú od zvyšných N − 1 hmotných bodov z nášho systému a potom na nejakú vonkajšiu silu Fi, ktorá nemá
pôvod v našom systéme, tú budeme volat’ vonkajšia.

mi~ai =
N

∑
k=1, k 6=i

~fik + ~Fi .

Ak teraz sčítame všetky pohybové rovnice, tak si môžeme všimnút’, že isté členy sa vyrušia. Stačí si totiž spomenút’ na
zákon akcie a reakcie. Ak totiž teleso i pôsobí na teleso j silou fij, potom aj naopak teleso j pôsobí na teleso i rovnako
vel’kou silou, tá má ale opačný smer, a preto ~fij + ~f ji = 0.

N

∑
i=1

mi~ai =
N

∑
i=1

N

∑
k=1, k 6=i

~fik +
N

∑
i=1

~Fi ,

N

∑
i=1

mi~ai =
N

∑
i=1

~Fi .

A kde je vlastne tá hybnost’? Stačí ak si spomenieme, že hybnost’ je definovaná ako ~p ≡ m~v. Ak teraz urobíme časovú
deriváciu3 hybnosti tak dostaneme práve mi~ai.

d
dt

N

∑
i=1

~pi =
N

∑
i=1

~Fi .

Všimni me si, že ak je hybnost’ konštantná, zachováva sa, tak súčet vonkajších síl pôsobiacich na systém je nulový (de-
rivácia konštanty je nulová). To je vlastne formuláciou zákona zachovania hybnosti. Pod’me s ním teda niečo počítat’,
kde bližšie zistíme ako ho aplikovat’. Poznamenám, že zákon zachovania hybnosti súvisí s posuvnou symetriou “rovníc”
popisujúcich daných systém.
Nasledujúce príklady boli prerátané na prednáške. No postup a ani riešenie tu neuvádzam. Po prvé z pedagogických

dôvodov, budete ho musiet’ vymysliet’ sami a takisto si overit’ prečo je naozaj správne. Druhý dôvod je prozaickejší,
nechcelo sa mi to sem rozpisovat’:). Ak ho ale neviete vymysliet’ ani po úmernej práci, tak snád’ nebude morálnym
problém nájst’ si riešenie v knižke od Davida Morina, či sa poohliadnut’ v archíve FKS či Náboja.

1Tomuto sa vnovat’ nebude pretože sa to budete jednak učit’ na vysokej škole, a pretože by to bolo strašne nadlho. Akúsi myšlienku si však naznačíme.
Pre účely tejto prednášky bohate postačí ak si pod touto veličinou budeme predstavovat’ energiu.

2Čo by som bol naozaj rád.
3Netreba sa bát’. Stačí ak chápeme intuitívny význam derivácie. A že deriváciou polohy je rýchlost’ a deriváciou rýchlosti je zrýchlenie. Ak vynásobíme

rýchlost’ hmotnost’ou a tá sa v čase nemení, tak deriváciou hybnosti je práve ma.
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Úloha č.1 Snehová gul’a

Snehovú gul’u hodíme o stenu. Kam sa podeje energia a hybnost’?

Úloha č.2 Nepružné zrážky?

Gulička hmotnosi m letiaci rýchlost’ou v sa približuje ku stojacej guli hmotnost M. Gulička a gul’a sa medzi sebou odrazia
bez straty energie. Nájdite rýchlosti gulí po zrážke bez využitia zákona zachovania energie. Riešte v sústave spojenej s
hmotným stedom sústavy.

Úloha č.3 Dopad ret’aze na váhu

Ideálna ret’az dĺžky L a dĺžkovej hustoty ρ držíme nad váhou tak, že spodný koniec sa akurát dotýka váhy. Následne ju
pustíme. Akú hodnotu nám bude ukazovat’ váha v závislosti od výšky horného konca?

Úloha č.4 Pohyb rakety

Majme raketu s počiatočnou hmotnot’ou m + M, kde M je hmotnost’ paliva. Palivo vystrel’ujeme rýchlost’ou u, tak že
hmotnostný prietok je konštantný a je Q. Aká je rýchlost’ rakety, ked’ zhorí všetko palivo?

Úloha č.5 Pád rotujúceho valca na podložku s trením

Pustime s výšky H rotujúci valec, tak že vyskočí do výšky h. Valec rotuje rýchlost’ou ω a koeficient trenia medzi valcom
a podložkou je f . Do akej vzdialenosti odskočí valec? Kol’ko energie sa stratí počas zrážky?

Zákon zachovania energie

Na začiatku treba spomenút’, že energia je veličina, ktorá sa zachováva naozaj vždy. Naozaj. Ak by to tak nebolo, tak by
ste pravdepodobne dostali Nobelovu cenu. Občas však hovoríme o mechanickej energii.4 Pod mechanickou energiou máme
namysli kinetickú a potenciálnu energiu. Zákon zachovania energia resp. mechanickej energie je šikovný spôsob ako
vyriešit’ mnohé úlohy. Nesmieme však zabudnút’ započítat’ všetky možné druhy energie, čo môže byt’ občas kameňom
úrazu tejto metódy. Odkial’ sa vzal? Budeme sa zaoberat’ najprv zaoberat’ pohybom po priamke. Na jeho odvodenie sa
budeme trošku hrat’ z diferenciálmi. Patrilo by sa vediet’, ako sa derivuje zložená funkcia. Ak k tomu tak nie je, tak môžte
odvodenie preskočit’. Schopnosti počítat’ príklady sa to nedotkne. No netreba sa toho bát’l. Formálne ide iba o to ako si
vyjadrit’ zrýchlenie pomocou zmeny rýchlosti podl’a pozície. Využijeme ešte čomu sa rovná zmena v2.5

a ≡ ∆v
∆t

=
∆x
∆t

∆v
∆x

= v
∆v
∆x

.

F(x) = ma ,

F(x) = mv
∆v
∆x

,

F(x)∆x = mv∆v ,

F(x)∆x = ∆(
1
2

mv2) ,

−∆Ep = W = F(x)∆x = ∆(
1
2

mv2) = ∆Ek .

Vidíme, že len čistým formálnym prepisom vyplýva z F = ma zákon zachovania mechanickej energie. Ak by sme chceli
machrovat’, tak nahradíme delty za dčka a miesto rozdielov budeme hovorit’ o diferenciáloch. Nastáva tu len menší
problém. Nie pre každú silu existuje potenciálna energia. Na to aby sme mohli definovat’ potenciálnu energiu nejakej
sily, tak musí byt’ táto sila konzervatívna. To znamená, že práca, ktorú vykonáme pri premiestňovaní telesa z bodu 1 do
bodu 2 nemôže záležat’ na trajektórii, po ktorej teleso premiestňujeme, ak to tak nie je, tak potom je zrejme iba funkciou

4Väčšinou nám je z kontextu jasné o akú energiu sa jedná. No napriek tomu sa môžu nájst’ l’udia, ktorí vás chcú silou mocou chytat’ za slovíčka, ako
sa to stalo autorovi tohto textu v lete 2012 a celkom na to doplatil.

5∆(v2) = (v + ∆v)2 − v2 = v2 + 2v∆v + (∆v)2 − v2 = 2v∆v + (∆v)2. Ak je (∆v) malé, tak (∆v)2 môžme zanedbat’ už dupl’om. Odtial’ vidíme, že v∆v
je rovné ∆( 1

2 v2).
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koncových bodov 1 a 2, dá sa nahliadnut’, že potom má zmysel hovorit’ o potenciálnej energii. Pričom energia telesa v
bode 2 voči bodu 1 je práca, ktorú musíme vykonat’ na to aby sme premiestnil teleso z bodu 1 do bodu 2. Príkladom
konzervatívnej sily je napríklad sila od pružinky, či gravitačná sila (centrálne sily). Príkladom nekonzervatívnych síl je
napríklad trecia sila. Tá nemá potenciálnu energiu, lebo vel’kost’ práce, ktorú musíme vykonat’ záleží po akej trajektórii
presúvame teleso. Poznamenajme ešte, že existujú sily, ktoré nekonajú prácu a to sú tie, ktoré sú kolmé na posunutie.
Príkladom sú všetky normálové sily, či dostredivé sily. Pripomeniem, že zákon zachovanie mechanickej energie súvisí s
časovou symetriou “rovníc” popisujúcich daný systém. Resp. na tom, že potenciálna energia nie je priamo (!) závislá na
čase.

Úloha č.6 Pružné zrážky

Gulička hmotnosi m letiaci rýchlost’ou v sa približuje ku stojacej guli hmotnost M. Gulička a gul’a sa medzi sebou odrazia
bez straty energie. Nájdite rýchlosti gulí po zrážke bez využitia zákona zachovania energie.

Úloha č.7 Billiard

Billiardová guĺa sa rýchlost’ou v približuje k identickej stojacej guli. Zrážka je pružná a udeje sa takým spôsobm, že
prichádzajúca gul’a sa od pôvodnej dráhy vychýli o uhol θ. Aká je finálna rýchlost’ gulí? Aký vel’ký je uhol φ?

Úloha č.8 Teliesko na polguli

Malé teliesko si pokojne leží na vrchu gule. Gul’a je klzká, takže sa na nej pohybu bez trenia. Následne do telieska jemne
strčíme. V akom bode stratí kontakt s gul’ou?

Úloha č.9 Pohyb auta

Z nejakého zvláštneho dôvodu ste sa rozhodli hádzat’ tenisové loptičky do auta hmotnosti M, ktoré sam môže bez trenia
pohybovat’ po vozovke. Tenisové loptičky hádžate do auta rýchlost’ou u, tak že za jednu sekundu opustí vašu ruku ρ
hmotnosti gulí (hmotnostný prietok). Tenisové loptičky sa pružne odrážajú od zadného okna auta. Nájdite rýchlost’ a
pozíciu auta v čase.

Úloha č.10 Pohyb auta 2

To isté len nahrad’te tenisové loptičky kameňmi, ktoré zostávajú v aute.

Úloha č.11 Odpor vzduchu

Štvorec hmotnosti M sa pohybuje rýchlost’ou V priestorom, ktorý obsahuje častice hmotnosti m pohybujúce sa rýchlost’ou
v. Objemová koncentrácia častíc je n. Štvorec sa pohybuje v smere kolmom na jeho plochu. Predpokladajme, že m << M, a
že častice medzi sebou neinteragujú. Nájdite odporovú silu pôsobiacu na štvorec ak v << V a v >> V. Pre jednoduchost’
predpokladajme, že zložka rýchlosti v smere pohybu štvorca je ± v

2 .
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Úloha č.12 Škrečok na fitlopte

Možno ste videli možno nie :), no zd’aleka nie je dobrý nápad umiestnit’ škrečka na fitloptu. Uvažujme n gulí B1, ..., Bn s
hmotnost’ami m1, m2, ..., mn, ktoré sú umiestnené na sebe. Najnižší bod B1 je vo výške h nad zemou a najnižší bod Bn je
vo výške h + l. Do akej výšky vyskočí najl’ahšia gul’a? Predpokladajte, že všetky zrážky sú pružné, a že zrážky nastávajú
postupne.

Zákon zachovania momentu hybnosti

Zákon zachovania momentu hybnosti je super vec, ktorá sa dá aplikovat’ v otáčavej mechanike. Bohužial, na strednej
sa s ňou vel’mi nestretneme, čo je na škodu samotnej stredoškolskej fyziky. Však kto by nechcel vediet’ ako sa zmení
dĺžka dňa, ked’ opadá na jeseň všetko lístie? Na to aby sme sa bližšie pozreli, čo je to teda vlastne ten zákon zachovania
momenut hybnosti vlastne zač, sa musíme bližšie pozriet’ čo to vlastne ten moment hybnosti je. Analógiu nájdeme na
základe definície momentu sily. Moment hybnosti vzhl’adom na pevný bod je definovaný ako L ≡ ri × pi. Navyše platí
analogický vzt’ah ako pri posuvných pohyboch. Tam si spomenňme, že deriváciou hybnosti bola sila, tu je deriváciou
momentu hybnosti moment sily. Znovu využijeme rovnaký trik ako pri odvodení zákona zachovania hybnosti a sčítame
všetky všetky momentové vety. Problémom však je, že ak napriek tomu, že ak vektorový súčet síl pôsobiacich na dané
teleso je nulový, ešte to nemusí znamenat’, že je nulový aj ich moment síl.

d
dt

N

∑
i=1

~Li =
d
dt

N

∑
i=1

(~ri × ~pi) =
N

∑
i=1

~ri ×mi~ai =
N

∑
i=1

N

∑
k=1, k 6=i

~ri × ~fik +
N

∑
i=1

~ri × ~Fi =
N

∑
i=1

~ri × ~Fi .

Takto sme sa dostali ku zákonu zachovania momentu hybnosti, ktorý hovorí, že ak je vektorový súčet momentov síl pôso-
biacich na systém rovný nule, tak sa zachováva veličina ~L, ktorú voláme moment hybnosti. Zákon zachovania momentu
hybnosti súvisí s rotačnou symetriou “rovníc” popisujúcich daný systém, konkrétne spomínanej fyz. veliičiny.

Úloha č.13 Andrej

Gulička hmotnosti m cestuje vesmírom kolmo na paličku hmotnosti m, ktorá je na začiatku v pokoji. V akej vzdialenosti
má pružne narazit’ na paličku, tak aby sa stred paličky aj gulička pohybovali rovnakými rýchlost’ami po zrážke?

Úloha č.14 Opadá lístie

Na jeseň tradične opadá všetko lístie zo stromov. Ako sa v dôsledku zmení dĺžka dňa, vd’aka tomu, že opadá všetko
lístie.
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Čo d’alej?

Kde možno nájst’ viac, resp. čo sa oplatí aspoň pozriet’, či tam nie je náhodou niečo, čo neviete?

• Študijné texty českej FO

– Kinematika a Dynamika tuhého telesa

– Práce - Výkon - Energie

– Úlohy z mechaniky III - Zákony zachování

– Fyzika je kolem nás (Práce – výkon – energie)

– Mechanika rovinného pohybu tuhého telesa

– Hybnost a energie pri vzájomnom pôsobení telies

• Feynman R, Leighton R, and Sands M. The Feynman Lectures on Physics, I. diel

• David Morin Introduction on Classical Mechanics

• Halliday, Resnick Fyzika

• Každá vysokoškolská učebnica základov mechaniky

Appendix A: Pohybové zákony pre jeden hmotný bod a sústavu hmotných bodov

Musíme si uvedomit’ prečo tieto vzt’ahy platia, resp. prečo je možné pohyb sústavy hmotných bodov opísat’ ako pohyb
hmotného stredu a pohybu hmotných bodov vzhl’adom na stred. Hviezdičkovo sú značené veličiny vzhl’adom na hmotný
stred sústavy hmotných bodov.
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http://fyzikalniolympiada.cz/texty/dynamika.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/prace.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/ulohy3.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika2.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/r_pohyb.pdf
http://fyzikalniolympiada.cz/texty/hybnost.pdf
http://www.feynmanlectures.caltech.edu
http://www.people.fas.harvard.edu/~djmorin/book.html
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