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Zelená farba, veľká sila, ničenie súperov. A k
tomu jeden jednoduchý, ale zaujímavý fyzikálny
jav.

Obr. 1: Otočenie kolesa o jednu otáčku. Pri pek-
nom valení sa posunie koleso presne o obvod. Ak
sa špagát niekde namotáva, posunie sa o menej, ak
sa po zemi šúcha, posunie sa viac.

Pekné valenie

Na strednej škole sme mu hovorili valenie bez
prešmykovania, dnes mu budeme hovoriť „valiť sa
pekne“. O čo ide? Majme na kolese namotaný špa-
gát. Ten sa pri peknom valení odmotáva od kolesa
na zem a slušne sa ukladá, ani sa po zemi nešúcha,

ani ho nikde nie je priveľa. Znamená to, že pri jed-
nej otáčke sa koleso posunie dopredu o vzdialenosť,
ktorá je presne jeho obvod.

Takto sa kotúľa koleso na bicykli, keď na ňom
ideme alebo keď ho tlačíme. A presne tak meriame
obvod kolesa, keď ho zadávame do nového tacho-
metra.

Obr. 2: Ak sa špagát niekde namotáva, koleso sa
posunie o menej ako jeho obvod, ak sa po zemi
šúcha, posunie sa viac.

Spodný bod stojí

Teraz si ukážeme, že to znamená, že bod kolesa,
ktorý je práve v kontakte zo zemou má nulovú
okamžitú rýchlosť. A úvaha to vôbec nie je zložitá.
Keďže špagát sa pekne ukladá na zem, v momente
uloženia má rovnakú rýchlosť ako zem a teda stojí.
Špagát je okrem toho namotaný na koleso a teda
má rovnakú rýchlosť ako bod kolesa, ktorého sa
dotýka. Bod kolesa, z ktorého sa špagát odmotáva
má preto rovnakú rýchlosť ako zem, a teda stojí.

Ako je to možné? Pohyb kolesa sa skladá z
dvoch pohybov: otáčania a posúvania dopredu.
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Rýchlosť každého z bodov na kolese je súčtom
rýchlostí od týchto pohybov.

Obr. 3: Rýchlosti bodov kolesa pri posúvaní a otá-
čaní

To znamená, že rýchlosť bodu na obvode ko-
lesa pochádzajúca z otáčania musí byť rovnaká ako
rýchlosť posúvania. Iba vtedy sa tieto rýchlosti na-
vzájom odčítajú.

Obr. 4: Odčítanie rýchlostí v spodnom bode.

Horný bod sa ponáhľa

To ale znamená ešte jednu, rovnako prekvapivú
vec. V hornom bode kolesa sa tieto dve rýchlosti
sčítajú, a teda tento bod sa pohybuje v smere po-
hybu kolesa dvakrát tak rýchlo ako koleso.

Obr. 5: Odčítanie rýchlostí v spodnom bode.

Dobre to vidno na fotkách, kde je spodná časť
kolesa ostrá a horná značne rozmazaná. Avšak ak
je fotka robená z motorky, ktorá sa hýbe rovnako
ako bicykel, ostrý je stred kolesa a okraje sú roz-
mazané rovnako ako zem. Podobný efekt využívali
maliari, keď na maľbe chceli zdôrazniť pohyb koča
alebo niečoho podobného.

Obr. 6: Pohybujúce sa koleso.

Obr. 7: Pohybujúce sa koleso fotografované mo-
torky, ktorá sa hýbe rovnako rýchlo ako bicykel.
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Peter Sagan

Čo to znamená pre Petra Sagana a ostatných cyk-
listov? Keďže bod dotyku sa nepohybuje, trenie
medzi kolesom a podložkou je statické, a nie dy-
namické. A možno si pamätáte, že koeficient sta-
tického trenia je väčší, ako koeficient dynamického
trenia, v závislosti od podmienok to môže byť viac
ako dvojnásobok. Trecia sila je väčšia, ako pri šú-
chajúcom sa kolese a dovolí cyklistom ísť rýchlej-
šie. Ak ste sa niekedy snažili na bicykli vyjsť do
strmého kopca, určite viete, aký je to problém, keď
vám začne zadné koleso prešmykovať.

V zákrutách to potom znamená, že nimi cyk-
listi môžu prechádzať rýchlejšie a ostrejšie, keďže
trenie vie vyrobiť väčšiu dostredivú silu.

Efekt v hornej časti kolesa zas musia brať do
úvahy konštruktéri bicyklov. Pri väčších rýchlos-
tiach je odpor vzduchu kľúčovou brzdnou silou.
Keďže rastie s druhou mocninou rýchlosti, naj-
významnejšia časť odporu od bicykla vtedy pochá-
dza práve od vrchnej časti predného kolesa, ktorej
kosštruktéri musia venovať špeciálnu pozornosť. A
videli sme, že na pretekoch ide často o centimetre,
ktoré sa takto dajú získať alebo stratiť.

Tank

A čo s tým majú tanky a ostatné pásové vozidlá?
Spodná časť pásu, ktorá je v kontakte so zemou,
stojí. Horná časť naopak upaľuje dvojnásobnou
rýchlosťou a tank predbieha. Tank si teda na zem
položí cestu, prejde po nej, za sebou si ju zodvihne,
prenesie pred seba, tam ju opäť položí a prejde po
nej. Pás je vlastne namotaná cesta.

Obr. 8: Rýchlosti častí tanku pri pohybe.

Domáca úloha

A ak vás text zaujal, na domácu úlohu si premys-
lite, ako to funguje pre koleso na železničnom va-
góne.
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