Fyzikální korespondenþní semináĜ MFF UK

Úvod

PĜedmluva
Fyzikální korespondenþní semináĜ (dále jen FKS), jehož devátý roþník se vám dostává do
rukou, patĜí tradiþnČ k nejznámČjším fyzikálním aktivitám poĜádaným MFF UK pro
studenty stĜedních škol. ěešením FKS získají stĜedoškoláci praxi v Ĝešení fyzikálních
problémĤ a zároveĖ hlubší náhled na jejich podstatu. Narozdíl od aktivit typu Fyzikální
olympiády jsou úlohy zamČĜené pĜedevším na rozvíjení fyzikálního myšlení, bez kterého je
nemožné Ĝešit fyzikální problémy tak, aby Ĝešení mČla reálný vztah ke svČtu. Proto úlohy
FKS svou obtížností vysoko pĜesahují rámec základního stĜedoškolského vzdČlání, a tedy
i požadavky pĜi pĜijímacím Ĝízení na fyzikální smČry vysokých škol, MFF UK z toho
nevyjímaje. Najdou se i úlohy, se kterými mají samotní studenti þi uþitelé na MFF UK
problémy, což dokazuje to, že není jednoduché bádat nad problémy, které pĜed nás pĜíroda
staví. To však neznamená, že to nemá smysl. Naopak!
Jak probíhá FKS? Šestkrát do roka dostanou Ĝešitelé (a pĜípadní další zájemci, napĜ.
uþitelé fyziky) zadání obsahující šest úloh a navíc jednu úlohu Seriálu na pokraþování
(SNP). Úlohy jsou znaþeny Ĝímskou þíslicí série a samotným poĜadovým þíslem v sérii
(úloha III.4 znaþí þtvrtou úlohu tĜetí série, S.IV je pĜíklad SNP ze þtvrté série). ěešitelé
mají asi mČsíc na rozmyšlenou a poté zašlou svá Ĝešení problémĤ, kterými se zabývali. Se
zadáním dalších sérií dostanou zpČt svá okomentovaná Ĝešení a vzorová Ĝešení opravených
úloh. Úlohy jsou obodovány rĤzným poþtem bodĤ (podle obtížnosti) a podle poþtu
dosažených bodĤ sestavíme poĜadí ĜešitelĤ, které posíláme spolu s další sérií.
Pro nejúspČšnČjší Ĝešitele poĜádáme dvakrát do roka týdenní soustĜedČní v nČjakém
krásném zákoutí naší vlasti a na vítČze celého roþníku þeká zajímavá (fyzikální) cena.
RovnČž rozesíláme ĜešitelĤm informace o možnostech studia fyziky, nejrĤznČjší nabídky
fyzikálních aktivit (napĜ. PĜednáČky z moderní fyziky, Kroužek fyziky), prostČ cokoli
fyzikálnČ podnČtného dáváme dle svých možností navČdomí. Na druhou stranu si
uvČdomujeme, že stĜedoškolská výuka fyziky je vždy primární, a tak se snažíme
spolupracovat i s uþiteli fyziky. Tato publikace mĤže sloužit jako zásobárna zajímavých
fyzikálních problémĤ, vzhledem k obtížnosti úloh mĤže napomoci udržovat þtenáĜe ve
“fyzikální kondici”. A pĜitom je vše psáno stĜedoškolsky pĜístupnou Ĝeþí.
Náš korespondenþní semináĜ není ojedinČlou aktivitou takového druhu ve stĜední EvropČ,
existují korespondenþní semináĜe matematiky a programování pĜi MFF UK, FKS má své
pĜíbuzné v BrnČ, BratislavČ a Košicích. RozhodnČ si však nekonkurujeme, právČ naopak –
každý semináĜ nabízí trochu nČco jiného, Ĝešitelé si mohou vybrat z bohaté nabídky úloh a
jsou i tací nadšenci, kteĜí úspČšnČ Ĝeší nČkolik semináĜĤ najednou.
Velice rádi odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se studia fyziky i samotných
fyzikálních problémĤ, a to nejenom našim ĜešitelĤm. Jakýkoliv fyzikální nápad þi problém,
jakákoliv iniciativita þi nabídka ke spolupráci je vítána na adrese:
FKS
KTF MFF UK
V Holešoviþkách 2
180 00 Praha 8
e-mail: hradil@mail.kolej.mff.cuni.cz
tel.: (02) 8576 2493 (sektretariát KTF)
(02) 2191 2526 (místmost FKS)
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Roþník IX

Zadání
Obr. 1

Úloha I . 1 ... loć ve vanČ
MĤže bitevní loć plovat ve vanČ?
Máme samozĜejmČ na mysli dostateþnČ malou
loć nebo dostateþnČ velkou vanu. V každém
pĜípadČ je okolo lodČ málo vody v porovnání s
jejím objemem (viz obr. 1). MČjme konkrétnČ loć
o hmotnosti 100 tun a vanu, ve které je 1 m3 vody.
Úloha I . 2 ... polopropustná zrcadla
MČjme dvČ polopropustná zrcadla, z nichž každé
propouští pĜibližnČ 1/5 svČtelného toku a zbytek
odráží (což je experimentální poznatek). Jestliže
vložíme do cesty rovnobČžnému svazku svČtelných
paprskĤ obČ zrcadla kolmo na smČr šíĜení (viz obr.
2), zdálo by se na první pohled, že tato soustava
propustí jen 1/25 dopadajícího svČtelného toku, ale
ve skuteþnosti je to o dost více, 1/9. VysvČtlete tento
“paradox”!

Obr. 2

Úloha I . 3 ... deskový kondenzátor
Kondenzátor ze dvou desek plochy S vzdálených o l1 nabijeme baterií na napČtí Ub.
Jakou práci musíme vykonat k oddálení desek na vzdálenost l2, když jsme pĜed tím baterii
a) odpojili,
b) neodpojili.
Jestliže se práce v pĜípadČ a) a b) liší, vysvČtlete, jaké “tajemné síly” tento rozdíl
zpĤsobují. RozmČry desek jsou mnohem vČtší než vzdálenosti l1, l2.
Úloha I . 4 ... tlak plynu
V nádobČ, jejíž stČny mají teplotu tc, se nachází plyn o teplotČ t. V kterém pĜípadČ bude
tlak na stČny nádoby vČtší: t > tc nebo t < tc?
Obr. 3
Úloha I . 5 ... lokomotivy
Na obr. 3 je letecký snímek
parních lokomotiv s oblaky
dýmu, které se pohybují
rovnomČrnČ
po
pĜímých
rovnobČžných
kolejích.
Rychlost
první
parní
lokomotivy je v1 = 50 km/h,
rychlost tĜetí v3 = 70 km/h.
SmČry
rychlostí
jsou
vyznaþeny na obrázku. Jaká je
rychlost v2 druhé lokomotivy?
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Zadání úloh

Obr. 4

Úloha I . 6 ... mohyla z písku
Sypeme-li prášek (suchý písek, mouku þi
cukr) volnČ na jedno místo, vznikne kužel
s vrcholovým úhlem α (viz obr. 4). Pokuste se
zmČĜit tento úhel pro rĤzné látky. Umíte
výsledky mČĜení nČjak odĤvodnit?
Úloha II . 1 ... Nezbedova Nezbedka
Na obr. 5 plove loćka. Její majitel, známý
vynálezce a kutil Nezbeda, vyĜešil problém
bezvČtrného poþasí následujícím zpĤsobem: na
záć lodi pĜipevnil výkonný fén znaþky Fukar a
nasmČroval jej vpĜed pĜímo na malou lodní
plachtu. Na vás teć je, abyste usoudili, za jakých
podmínek se loćka rozjede vpĜed þi vzad.
MĤžete se také zamyslet nad tím, jaké zlepšovací
návrhy byste Nezbedovi poradili, aby jeho pohon
pracoval za bezvČtĜí co nejefektivnČji.

Obr. 5

F
Rychlá Nezbedka

Úloha II . 3 ... jádro hélia
SpoþtČte stĜední vzdálenost mezi nukleony v jádĜe 23 He . Zadány máte hmotnosti þástic:
jádro
neutron
–27
hmotnost [10 kg] 1,674 929

proton
1,672 623

deuterium
3,343 590

tritium
5,008 271

helium 23 He
5,008 239

Poznámka: Silná interakce je invariantní vĤþi zámČnČ protonĤ a neutronĤ v jádĜe. Také
platí, že na vzdálenostech ~ 10–15 m jsou jaderné síly daleko intenzívnČjší než
elektromagnetické pĤsobení.
Obr. 6
Úloha II . 2 ... válcovací stolice
Dva stejné válce o polomČru R, jejichž
osy jsou rovnobČžné a leží ve vodorovné
rovinČ ve vzdálenosti a, rotují opaþnými
smČry. Na tyto válce položíme
vodorovnČ desku délky 2a o hmotnosti m
R
tak, že pĜeþnívá vpravo více než vlevo
(viz obr. 6). Mezi deskou a válcem ω1
a
pĤsobí tĜení s koeficientem µ.
Co se bude dít s deskou,
a) pokud jsou obvodové rychlosti
stejnČ veliké,
b) pokud je obvodová rychlost levého válce dvakrát vČtší
než obvodová rychlost pravého?

2a

G

ω2

Obr. 7
A

Úloha II . 4 ... elektrická krychle
PĜedstavme si krychli s rovnomČrnČ rozloženým nábojem
o hustotČ ρ v celém jejím objemu. Ve vrcholu A jsme
namČĜili intenzitu elektrického pole E. Jakou intenzitu
namČĜíme v bodČ A, jestliže vyĜízneme z krychle krychliþku
o poloviþní délce hrany, jak je znázornČno na obr. 7?
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Úloha II . 5 ... LomonosovĤv prĤvan
Velký pĜírodovČdec M. V. Lomonosov studoval ve své svČtovČ proslulé
práci “O volném pohybu vzduchu v dolech” závislost smČru proudČní vzduchu
na roþním období. Po dlouhém a
strastiplném bádání dospČl k závČru, že
teplota vzduchu je v dole stále stejná po
celý rok (v jeho dobČ byly doly ještČ
pomČrnČ mČlké). Urþete, jakými smČry
bude vzduch proudit v létČ a v zimČ
v dolech umístČných podle obr. 8.

Roþník IX

Obr. 8

a)

b)

Úloha II . 6 ... odpolední þajíþek
Pokuste se zmČĜit odpor spirály elektrického vaĜiþe.
Návod: OhĜívejte vodu vaĜiþem a sledujte závislost její teploty na þase. Z této závislosti
zjistČte výkon vaĜiþe, ze kterého už snadno odvodíte odpor spirály.
Tato úloha je takzvanČ experimentální. Naše zkušenosti ukazují, že jen málo ĜešitelĤ má
správnou pĜedstavu o tom, jak má vypadat zpracování fyzikálního mČĜení, proto pĜikládáme
následující návod “Jak zpracovávat experimentální úlohy”.
Nejprve je dobré ujasnit si, jaké fyzikální dČje bČhem pokusu probíhají [v našem pĜípadČ
pĜemČna elektĜiny na teplo, pĜedávání tepla lázni] a jaké vztahy lze mezi zadanými a
mČĜenými veliþinami použít [vzorce pro energii spotĜebovanou v odporu atd.]. S jejich
pomocí se pokusíte odhadnout, jaké jsou oþekávané výsledky vašich mČĜení [vyhledáte si
hodnoty konstant v tabulkách a dosadíte do vzorcĤ]. Tyto úvahy tvoĜí první þást vámi sepsaného protokolu, teorii.
Poté se budete vČnovat experimentálnímu zaĜízení: popíšete aparaturu a uvedete i ostatní
parametry [materiál nádoby, teplota okolí], které by mohly výsledky ovlivnit. Stanovíte
postup mČĜení a jeho rozsah [jak þasto hodnoty odeþítat, kolikrát se mČĜení opakuje],
v prvním pĜiblížení platí: “þím více výsledkĤ, tím lépe”, máte takzvanČ lepší statistiku.
Nyní dojde na vlastní provedení; záznam namČĜených hodnot je nutné také pĜiložit
[tabulka].
Následuje zpracování: spoþtete hledané hodnoty a máte-li více mČĜení pro danou
veliþinu, stanovíte prĤmČr a smČrodatnou odchylku, tu možná nČkteĜí neznají – je dána
prĤmČrem
þtvercĤ
rozdílu
namČĜených
hodnot
a
aritmetického
prĤmČru, σ =

(¦ ( x − x ) ) n . Spoþtené odchylky jsou základem pro urþení chyby;
2

i

pĜidáte k nim ještČ chyby zadaných veliþin (rozmČry mČĜených prvkĤ apod.) a celkovou
relativní chybu pak stanovíte vČtšinou jako kvadratický prĤmČr všech možných relativních
chyb (relativní chyba δA je dána podílem absolutní chyby ∆A a velikosti veliþiny A). Ve
skuteþnosti je to všechno složitČjší, zájemce mĤžeme odkázat napĜ. na knihu Jaromíra
Brože, Základy fyzikálních mČĜení. RadČji pĜipomeneme, že chyba se stanovuje maximálnČ
na dvČ platné cifry (ale spíše na jednu, pokud nemČĜíte soubor okolo tisíce hodnot) a
výsledek pak zaokrouhlujeme na stejný poþet desetinných míst, jako má chyba [napĜ.
R = (120 ± 10) Ω]. MČĜíte-li nČjaké závislosti, jsou nedílnou souþástí vyhodnocení
pĜedevším grafy, neboĢ obrazovou informaci je þtenáĜ schopen mnohem lépe strávit než
dlouhé sloupce þísel.
ZávČrem protokolu je diskuse získaných výsledkĤ, potvrzení souhlasu þi zdĤvodnČní
nesouhlasu s teoretickou nebo tabulkovou pĜedpovČdí [ztráty tepla do okolí, nestejné
podmínky opakovaných mČĜení]. Dokladem úspČchu je, když se teorie a experiment liší
maximálnČ o spoþtenou chybu, proto nebućte pĜi jejím urþování pĜíliš optimistiþtí.
Tento popis byl pro vás asi vyþerpávající; budete-li se ho však alespoĖ zhruba držet, máte
pĜi Ĝešení experimentálních úloh, které jsou znaþnČ bodovČ dotovány, velkou šanci uspČt.
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Úloha III . 1 ... vyhlodaný hranol
Na vodorovné rovinČ je položen
vyhlodaný hranol o hmotnosti M (viz obr.
9), který se po ní mĤže bez tĜení pohybovat.
V nejnižším místČ leží krychliþka o
hmotnosti µ. Na naklonČné þásti hranolu leží
krychliþka o hmotnosti m. I malé krychliþky
se mohou pohybovat po vyhlodaném
hranolu bez tĜení.
Jaká musí být splnČna podmínka mezi
hmotnostmi M, m, µ a úhlem α, aby se po
uvolnČní krychliþky m krychliþka µ zaþala
vĤþi hranolu M pohybovat?

Zadání úloh

Obr. 9

m

µ
α

α

M

Úloha III . 2 ... dálkový prĤzkum
Zjistit pĜesné údaje o Merkuru bylo pro astronomy vždy velkým problémem. Není
jednoduché zmČĜit pomocí dalekohledu jeho zdánlivý prĤmČr, který nepĜesahuje 13″, a
protože na povrchu Merkuru není vidČt mnoho podrobností, zĤstávala rychlost jeho rotace
dlouho neznámá. Od konce minulého století se pĜedpokládalo, že Merkur má tzv. vázanou
rotaci, to znamená, že jedna jeho otoþka kolem osy je stejnČ dlouhá jako doba obČhu kolem
Slunce, tedy 88 dní. Tento omyl vyvrátilo teprve v 60. letech radarové pozorování.
Dejme tomu, že radioastronomové vyslali v þase t0 = 0 s signál smČrem k Merkuru a
jeho odraz pozorují od doby t1 = 1070,156 24 s do t2 = 1070,172 52 s. PĜi dalším mČĜení se
soustĜedili na rudý posuv pĜijaté vlny. PĤvodní signál mČl frekvenci 100 MHz a frekvence
jednotlivých složek ozvČny byla od f1 = 99,977 398 94 MHz do f2 = 99,977 402 95 MHz.
VypoþtČte z tČchto údajĤ (za pĜedpokladu, že sklon rotaþní osy této planety vĤþi ekliptice je
malý) vzdálenost a rychlost vzdalování Merkuru od observatoĜe, jeho polomČr, úhlovou
rychlost rotace a dobu jedné otoþky kolem osy.
Úloha III . 3 ... Pinocciova þepiþka
Papa Karlo zhotovil pro Pinoccia þepiþku z tenkého plechu ve tvaru kužele o výšce
20 cm a s vrcholovým úhlem 60°. Bude ale takováto ozdoba držet na jeho hlavČ, která má
tvar koule o polomČru 15 cm a je dokonale hladká?
Úloha III . 4 ... ledniþka
V místnosti stojí otevĜená ledniþka zapojená do zásuvky a mrazí. Po jedné hodinČ
provozu necháme teplotu v místnosti ustálit. Jak se tato teplota liší od poþáteþní teploty
v místnosti, pokládáme-li místnost za tepelnČ izolovanou?
Úloha III . 5 ... vodní kyvadlo
MČjme nádobu tvaru kvádru zanedbatelné hmotnosti
o þtvercové podstavČ strany a a výšce 2a. V této nádobČ se
nachází krychlové vodní tČleso. V jaké maximální výšce h ode
dna mĤžeme naši nádobu zavČsit, aby se po zmrznutí vody právČ
pĜevrátila? (Viz obr. 10, který znázorĖuje Ĝez nádoby vertikální
rovinou procházející tČžištČm.)
Uvažujte dva pĜípady:
a) nádoba je dokonale tuhá a voda zamrzá ode dna,
b) voda si bČhem zamrzání uchovává stále svĤj krychlový tvar,
nádoba je tedy dostateþnČ pružná. PĜitom podél stČn led klouže,
tedy výška závČsu nad podstavou zĤstává konstantní.

Obr. 10

h
a
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Roþník IX

Úloha III . 6 ... gravitaþní zrychlení
Pokuste se zmČĜit gravitaþní zrychlení co nejvČtším poþtem metod. U každé metody
provećte 10–20 mČĜení, porovnejte výsledky a pĜesnost rĤzných metod.
NápovČda: MĤžete využít matematického nebo fyzikálního kyvadla (tČžký pĜedmČt na
nehmotném závČsu). PĜi pĜímém mČĜení, tedy zrychlení volného pádu, nepoužívejte lehké
pĜedmČty (pírko), neházejte nic na hlavy chodcĤ (špatnČ mČĜitelná výška). Ani vrhat své
tČlo vám nedoporuþujeme (opakovatelnost pokusu). PĜi kutálení þehokoli po naklonČné
rovinČ nezapomeĖte uvážit, že tČleso má i nČjaký moment setrvaþnosti. Lze použít i AdwoodĤv padostroj, rychlost výtoku kapaliny z nádoby nebo cokoliv jiného, co budete umČt
zmČĜit.
Úloha IV . 1 ... Pozor, pĜímý pĜenos!
Ve velké newyorské koncertní síni Carnegie Hall sedí malý þeský þlovíþek Honzíþek, na
programu je Beethovenova sedmá symfonie. Ne každý milovník vážné hudby z naší
zemiþky má na to, aby slyšel takovýto koncert na vlastní uši, a tak jiný malý þeský þlovíþek
Pepíþek (mimochodem blízký pĜítel našeho hrdiny) sedí hezky doma v Praze na
Vinohradech ve svém kĜesílku s ouškem pĜitisknutým na rozhlasovém pĜijímaþi. Do jaké
Ĝady má Honzíþek koupený lístek, víte-li, že spolu se svým pĜítelem Pepíþkem slyší tóny
Sedmé ve stejný okamžik?
Poznámka: Pokud postrádáte nČkteré údaje, tak si je vyhledejte; jestli nČco nemĤžete
skuteþnČ zjistit, napĜ. vzdálenost Ĝad v C. Hall, tak si to odhadnČte, jsme pĜece fyzici, ne?
Úloha IV . 2 ... opilci v New Yorku
Dva kamarádi se po dlouhém noþním tahu ztratili kdesi ve spleti newyorských streets a
avenues. Jak to odpovídá jejich stavu, procházejí ulice po kĜivce velmi blízké sinusovce
s amplitudou A = 5 m a periodou T = 12,6 m. Udržují konstantní rychlost potácení
v = 1 m/s (ve smČru osy ulice). Shodou okolností se v jeden okamžik ocitnou oba ve
vzdálenosti l = 27 m od téže kĜižovatky, každý však uprostĜed jiné ulice (viz obr. 11),
pĜiþemž oba smČĜují doleva od smČru k prĤseþíku obou ulic. Urþete, v jaké nejmenší
vzájemné vzdálenosti se bČhem prĤchodu kĜižovatkou ocitnou, pĜedpokládáte-li, že oba
smČĜují stále týmž smČrem a jeden druhého si nevšímají.
Cílem této úlohy je, abyste se nauþili pracovat se souĜadnicemi, takže Ĝešení nemusí být
v obecném tvaru, mĤžete klidnČ zaokrouhlovat. Výsledky obdržené numericky budou
posuzovány rovnocenČ analytickému þi grafickému Ĝešení.
Obr. 11

NEW YORK

OPILEC
zaþínající
chĤzi
vlevo

trajektorie
podobná
SINUSOVCE

amplituda

perioda

vzdálenost
od stĜedu
kĜižovatky
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Úloha IV . 3 ... stvoĜení hvČzd
Podle jedné z teorií vznikají hvČzdy z oblakĤ mezihvČzdné látky (kosmického prachu)
smršĢováním pod vlivem gravitaþních sil. Urþete dobu, za jakou se mĤže zformovat hvČzda
z obrovského kulového oblaku kosmického prachu o hustotČ ρ€= 2.10–17 kg.m–3. MĤžete
pĜedpokládat, že se bČhem smršĢování þásteþky hmoty nepĜedbíhají a na zaþátku
smršĢování mČly nulové rychlosti (oblak nijak nerotoval, nebyly v nČm víry apod.).
Zanedbejte také rozmČry vzniknuvší hvČzdy vĤþi poþáteþní velikosti oblaku.
Úloha IV . 4 ... drama na schodech
Obr. 12
Starostlivá maminka se chystá se svým malým
drobeþkem na procházku do parku. Vytlaþí koþárek ze
dveĜí, zamkne je a teć už na ni þeká jen malá pĜekážka
T
– schody. PostupnČ zdolává první patro, druhé patro a
stále se ne a ne objevit nČkdo, kdo by jí pomohl.
Najednou si ale vzpomene, že nahoĜe zapomnČla láhev
se sunarem. Co kdyby se snad její mazlíþek na
procházce unavil a dostal hlad? Nechá tedy koþárek
koþárkem a bČží zpČt nahoru.
Odemkne dveĜe, jde do kuchynČ, vezme láhev a vtom jí pĜebČhne mráz po zádech, vyrazí
studený pot na þele, znovu jí pĜebČhne mráz po zádech a teprve potom si uvČdomí proþ.
VždyĢ nechala stát koþárek jen tak na schodech! (ěešitelé bez pĜedstavivosti nechĢ si
prohlédnou pĜiložený obr. 12, kde T znaþí tČžištČ.) HrĤzou nepĜíþetná bČží zachránit, co se
dá.
Na vás zbývá dokonþit tento pĜíbČh, co myslíte, kde nalezne koþárek se svým dČĢátkem?
Úloha IV . 5 ... hrátky se rtutí
MČjme dvČ tenounké trubiþky, jednu o prĤmČru d, druhou
o prĤmČru 3d, pĜiþemž menší z nich je souose vsunuta do vČtší
(opaþnČ by to nejspíše nešlo). Tuto soustavu ponoĜíme jedním
koncem do misky se rtutí, jak je to vidČt na obr. 13. V jaké výšce
se ustálí hladina rtuti uvnitĜ tenþí kapiláry a v mezeĜe mezi obČma
kapilárami vzhledem k hladinČ v misce?

Obr. 13

ddd

?

Úloha IV . 6 ... AĢ žije sníh!
Je zima, blíží se jarní prázdniny, a jistČ každý z vás se chystá do
hor lyžovat, þehož jsme se rozhodli zneužít, a tak vám zadáváme
následující úlohu:
ZmČĜte koeficient tĜení lyžaĜe na snČhu. K dispozici máte cokoliv, zejména tedy toho
lyžaĜe, lyže (kdo provede mČĜení pro porovnání zvlášĢ na bČžkách a zvlášĢ na sjezdovkách,
bude mít plus), sjezdovku (fyzikálnČ Ĝeþeno naklonČnou rovinu), mČĜiþ þasu (normálnČ
Ĝeþeno stopky) a jiné vČci, co vás napadnou a co byste mohli upotĜebit. Pokud byste se
chtČli vymlouvat, že letos již lyžovat nebudete, není problém tuto úlohu zmČĜit i na rovinČ.
Je pravdČpodobné, že i ve vaší vesnici (mČstČ, nebo v þem jiném bydlíte) bude alespoĖ
jeden den sníh.
Poznámka: NezapomeĖte, že navoskované lyže na snČhu je krásný pĜípad systému, kdy
koeficient tĜení závisí na rychlosti a možná i na povrchu styþné plochy, což mĤžete ovČĜit
jízdou po jedné lyži. Bohužel však vzhledem k odporu vzduchu a dalším rušivým vlivĤm
budou asi tyto efekty špatnČ mČĜitelné (ve vyšší rychlosti sice trochu klesne koeficient tĜení,
zato znaþnČ vzroste odpor vzduchu).
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Úloha V. 1 ... Ĝetízek babiþky Julie
Na stole leží stĜíbrný Ĝetízek po babiþce Julii. ýást, která je
dlouhá a, visí pĜes hranu stolu, zbytek délky b ještČ leží na
stole, jak je vidČt na obr. 14. Deska stolu je ve výšce H nad
podlahou, vše se nachází v klidu. V þase t = 0 Ĝetízek
uvolníme a ten zaþne klouzat dolĤ ze stolu. Za jak dlouho
spadne celý Ĝetízek na zem (mČĜeno od chvíle, kdy se pĜestane
dotýkat stolu)?

Obr. 14

b
a
H
H>a+b

Úloha V. 2 ... sportující elektrony
Ampérmetry na obr. 15 jsou všechny shodné. Odpory Rx se také neliší svými hodnotami.
Vrchní ampérmetr ukazuje hodnotu proudu I1 = 1 mA, stĜední proud I2 = 4 mA. Na spodní
ampérmetr nevidíme, neboĢ je umístČn v ideální tmČ. Baterie je plochá, tedy má napČtí
U = 4,5 V.
Jaký proud I3 teþe spodním ampérmetrem a jaká je hodnota odporu Rx?
Úloha V. 3 ... ucpaná roura
V trubce þtvercového prĤĜezu S (viz obr. 16) je umístČn hranol se stČnami sklonČnými
o úhly α, β. Na obou stranách hranolu je plyn o tlaku p. Kterým smČrem a s jakým
zrychlením se zaþne hranol pohybovat, jestliže byl pĤvodnČ v klidu?
Obr. 15
Obr. 16

A
I1
I2
I3

Rx
A

Rx

A

p

α

β

p

Rx
U

Úloha V. 4 ... baron Prášil
Na ledovou plochu rybníka o teplotČ 0 oC dopadne rozehĜátá dČlová koule o polomČru R,
mČrné tepelné kapacitČ ck a teplotČ 100 oC. Jak hluboko se koule ponoĜí do ledu, jestliže
mČrná tepelná kapacita ledu je cl? PĜedpokládáme, že se veškeré teplo spotĜebuje na tavení
ledu.
Obr. 17
Úloha V. 5 ... rotující kyvadýlka
PĜedstavte si, že máte na tyþce pĜipevnČno pomocí dvou
ω
pevných závČsĤ nČkolik kuliþek tak, že se mohou
pohybovat pouze po kružnici o polomČru ln (ve svislé
rovinČ, viz obr. 17), kde n je poĜadové þíslo kuliþky.
ln
Potom celou soustavu roztoþíme podél svislé osy úhlovou
rychlostí ω a nepatrnČ do kuliþek šĢouchneme (aby nebyly
pĜímo na ose rotace). Co se dČje s jednotlivými kuliþkami
a jak bude vypadat pohled z boku na rotující soustavu?
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Úloha V. 6 ... experimentální úloha z mechu a kapradí
KĜemílek a VochomĤrka mají problém. UprostĜed zimního
spánku je probudil kapající vodovod, nenechal je usnout a nutil je
pĜemýšlet na téma “kapající vodovody v souþasném svČtČ”. Byl
tak dotČrný, že pokud neumĜeli, pĜemýšlejí dodnes. Zkuste doma
objevit nČjaký kapající vodovod, zamyslete se, a poté zmČĜte, jaké
povrchové napČtí vykazuje voda kapající z kohoutku.
Úloha VI . 1 ... gejzír na betonČ
Jednoho krásného dne se studentíci na jednom nejmenovaném gymnáziu nudili, a tak si
vymysleli zábavu. Do igelitového pytlíku nabrali vodu a vyhodili jej z okna. Na betonovém
chodníku to udČlalo krásný gejzír. Ale co þert nechtČl – zrovna pĜišel do tĜídy profesor
fyziky a zeptal se jich: “Z jaké výšky byste museli vyhodit ten pytlík z okna, aby vám ta
voda pĜešla do varu?” No, a my se vás ptáme na totéž. MĤžete zanedbat odpor vzduchu,
popĜípadČ zauvažovat, co by se stalo, kdyby tam odpor vzduchu byl.
Úloha VI . 2 ... rtuĢová koupel
Máme soustavu kapiláry o prĤĜezu s a nádoby
o vodorovném prĤĜezu S, která je naplnČná rtutí jako
na obr. 18. Z kapiláry je vyþerpán vzduch. Když
uvolníme kolíþek A v kapiláĜe, stoupne hladina rtuti
v kapiláĜe o h a v nádobČ klesne o ∆h. Jaká se pĜi tom
uvolní energie? PĜedpokládejte, že S C s a h C ∆h.

Obr. 18
s
h

A

S

Úloha VI . 3 ... kap, kap
JistČ se vám už nČkdy stalo, že jste pĜi vaĜení ukápli na mírnČ horkou plotýnku þi pánev
kapku vody. Potom jste si mohli kromČ nepĜíjemného sykotu všimnout, že chvilku kapka
poskakuje po plotýnce, a pak velice rychle zmizí. Jak to, že se menší kapka vypaĜuje
rychleji než kapka vČtší?
Úloha VI . 4 ... žabák BĜéĢa
Na rybníce plave þtvercová deska o hmotnosti M a stranČ l a na jejím okraji sedí žabák
BĜéĢa s tČlesnou hmotností m. Jakou rychlostí a jakým smČrem musí vyskoþit, jestliže se
chce trefit pĜesnČ na druhý konec desky? PĜedpokládejte, že se deska pĜi odrazu minimálnČ
ponoĜí, odpor prostĜedí mĤžete zanedbat.
Úloha VI . 5 ... Studentova žárovka
Píše se rok 1963. V nejmenovaném pokoji na Strahovských kolejích se pĜipravuje
Student ýVUT na zkoušku z elektĜiny a magnetismu. Blíží se vánoce, brzy se stmívá, a tak
studenti po celé koleji pomáhají svým unaveným oþím svitem žárovek (60W za 4,60 Kþ,
jak se mĤžete doþíst na obr. 19). Když tu náš Student v zamyšlení pozvedne zrak k
jedinému zdroji svČtla v pokoji, jeho oþi sají proud fotonĤ, myšlenky však bloudí kdesi
kolem Maxwellova tenzoru elmag. pole. A jak to tak bývá, aþ duchem nepĜítomen,
podvČdomí spustí poplašný signál: “Tady není nČco v poĜádku.”
Student vyskoþí z postele, jsa fotoamatér rychle dobČhne pro svĤj fotoaparát a
nafotografuje dva snímky své svítící žárovky (viz obr. 19). Poté jako správný fyzik poþne
experimentovat. Nejprve si všimne, že žárovka, i když má pĜerušenou spirálku, svítí pro
lidské oko nezmČnČným jasem. Vypne-li a okamžitČ zapne spínaþ lampy, žárovka svítí
vesele dál. PeþlivČ si také prohlédne drátky, jež drží wolframovou spirálku v prostoru
baĖky. Nakonec uzná, že vidČl dost, a aby si ovČĜil, že rozĜešil “parafyzikální” jev v
souladu s uþebnicí pohozenou na posteli, vypne lampu asi na dvČ sekundy a opČt zapne.
Ocitne se však v nefalšované tmČ strahovské noci.
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Nakonec poznamenejme, že tento pĜíbČh se za hluboké totality skuteþnČ odehrál,
fotografie, které jsme se pokusili otisknout v co nejkvalitnČjší podobČ, nejsou podvrhem a
vše, co vidíte a co jste se dozvČdČli, vás dovede k správné odpovČdi na otázku:
“Jak mĤže žárovka s pĜerušenou spirálkou svítit nezmČnČným jasem!?”
Úloha VI . 6 ... hledání jednoho malého bodu
V této sérii bychom po vás chtČli, abyste se pokusili zmČĜit
ohniskovou vzdálenost lupy. Pokud nemáte lupu, poproste tĜeba
svého dČdeþka, jestli by vám na chvilku nepĤjþil brýle na þtení.
NezapomeĖte, že brýle mají obvykle každé sklo jinak opticky
mohutné.
Obr. 19
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Seriál na pokraþování
Úvod
V tomto roþníku SNP bychom se pokusili oproti minulým roþníkĤm ponČkud zpĜístupnit
probírané téma. Zvolili jsme proto partii fyziky probíranou na stĜední škole a pokusíme se
rozšíĜit vaše fyzikální obzory takto:
a) zpĤsob výkladu látky bude matematicky nenároþný, pĜiþemž pĜípadné mezery
vyplníme fyzikou,
b) pĜíklad na konci každého dílu bude jednodušší, spíše kontrolního rázu, abyste
odvykládanou látku snadno strávili,
c) nebude toho tolik.
O co tedy pĤjde? Na stĜední škole jste se setkali nebo se ještČ setkáte s dĤležitým oborem
fyziky, s “Molekulovou fyzikou”. PĜedmČtem zájmu molekulové fyziky je zkoumání stavu
a vzájemného pĤsobení makroskopických objektĤ a to dvČma pĜístupy:
1. Metoda termodynamická je založena na tzv. fenomenologickém pĜístupu k fyzikálním
objektĤm. To znamená, že experimentálnČ bylo objeveno nČkolik základních principĤ,
jimiž se makroskopická tČlesa Ĝídí, a pomocí tČchto principĤ jsme schopni pĜedpovídat
termodynamický stav tČles, tj. jejich tlak, objem, teplotu nebo magnetickou þi
elektrickou susceptibilitu. Tento pĜístup si ukážeme v první kapitole.
2. Metoda statistická zpracovává poznatky kinetické teorie látek. Termodynamická
soustava je chápána jako soubor mikroskopických þástic, kterých je tolik, že k nim
musíme pĜistupovat statisticky. A právČ statistické charekteristiky tohoto souboru
(napĜíklad stĜední hodnota, rozptyl,...) jsou pak tČmi veliþinami, které mČĜíme a které
zkoumá výše zmínČná termodynamika, což budete schopni posoudit ve druhé až páté
kapitole

Struþný obsah SNP
• Kapitola první ... povíme si nČco o prvním termodynamickém principu, ponČkud více do
hloubky, než se vám dostane na stĜední škole.
• Kapitola druhá ... mezi statistické charakteristiky pohybu molekul patĜí stĜední volná
dráha a stĜední kvadratická rychlost. Ukážeme si jejich snadné statistické odvození.
• Kapitola tĜetí ... odvodíme známý vzorec pro tlak plynu na stČnu nádoby.
• Kapitola þtvrtá ... rozšíĜíme vaše znalosti o vedení tepla v látkách skrze energetické toky
v plynech.
• Kapitola pátá ... poslední model se bude týkat tĜecích sil v tekutinách.
Úloha S . I ... úvodní otázka
PĜedstavte si, že za vámi pĜijde kamarád a prohlásí, že vyrobil þi vymyslel perpetuum
mobile. NesmČjte se, toto je situace na matfyzu celkem bČžná a my pak musíme jako fyzici
nČjak odpovČdČt. Které z odpovČdí byste zvolili vy (je jich více správných) a proþ?
1. Termodynamika dokáže na základČ svých principĤ, že to nejde.
2. Normálka, vždyĢ už Golem byl jedno velký perpetuum mobile.
3. Odmaliþka nám vtloukají do hlavy, že to nejde, jak tČ mohla napadnout taková blbost?
4. Nevím, neboĢ se zabývám kinetickou teorii látek.
5. To je skvČlé, protože pak je celá termodynamika špatnČ.
6. Mám sám jedno doma.
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Kapitola 1
Než pĜejdeme k prvnímu termodynamickému principu (též první vČta termodynamická),
Ĝekneme si nČco více o práci plynu. Všichni znáte oznaþení malé zmČny veliþiny ∆ (napĜ.
v = ∆x ∆t ). Pokud místo této znaþky napíšeme δ þi d, rozumíme tím fyzikálnČ taktéž
malou zmČnu veliþiny; rozdíl mezi oznaþením δ a d má hlubší fyzikální dĤvody, kterými se
nyní zabývat nebudeme.* Když spletete δ a d, zatím se tak moc nedČje.
Bude-li tedy plyn konat práci, bude práce na malé dráze dx rovna
δW = Fdx = pS dx = pdV .
(1.1)
Celkovou práci pak dostaneme souþtem (uþenČ integrací) všech elementárních prací δW,
kon.

W = δW .

³

zaþ .

(1.2)

První vČtu termodynamickou, která vlastnČ vyjadĜuje zákon zachování energie
termodynamické soustavy, mĤžeme zapsat takto:
dU = δQ − δW ,
a tedy
δQ = dU + pdV .
(1.3)
kde U znaþí vnitĜní energii soustavy, Q je dodané teplo.
Dále definujeme molární tepelnou kapacitu c, což je veliþina popisující, kolik tepla je
tĜeba k ohĜátí jednoho molu látky o 1 K,
1 δQ
,
(1.4)
c=
n dT
kde n je látkové množství. Tato veliþina je závislá na dČji, který právČ probíhá (pĜi
konstantním tlaku ji znaþíme cp, pĜi konstantním objemu cV).
1. DČj pĜi konstantním tlaku p nazýváme izobarickým. Konstantní tlak znamená dp = 0.
Dosadíme-li do (1.3) vztah odvozený ze stavové rovnice
pdV = nRm dT ,
(1.5)
dostaneme
1 dU
cp =
+ Rm .
(1.6)
n dT
Význam prvního výrazu na pravé stranČ vztahu (1.6) naleznete pĜi Ĝešení dnešní úlohy.
2. DČj pĜi konstantní teplotČ T nazýváme izotermickým. Zase mĤžeme napsat δT = 0.
Jelikož vnitĜní energie plynu U je úmČrná pouze teplotČ T , platí i δU = 0. První vČta
termodynamická se zmČní na
δQ = pdV .
(1.7)
n
3. Pro ty, kteĜí znají pojem derivace a umí zderivovat alespoĖ funkci y = x , jsou další
Ĝádky. Adiabatický je dČj, pĜi kterém soustava ani nepĜijímá ani nedodává teplo, δQ = 0.
První vČta termodynamická pĜejde na
ncV dT + pdV = 0 .
(1.8)
Ze stavové rovnice ideálního plynu dostaneme diferencováním
pdV + Vdp
dT =
,
(1.9)
nRm
což dosadíme do první termodynamické vČty. Další úpravou získáme
(cV + Rm ) pdV = − cV Vdp .
(1.10)
Jelikož cV + R = cp , mĤžeme psát
dp
p
= −κ ,
(1.11)
dV
V
kde jsme oznaþili κ€= cp /cV, což je to samé jako
* Pro zájemce: δ znaþí takovou zmČnu, která závisí na jejím prĤbČhu, naopak d znaþí zmČnu, která závisí
pouze na poþáteþním a koncovém stavu.
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dy
y
= −κ .
(1.12)
dx
x
Derivací funkce y = cx–κ zjistíme, že vyhovuje této rovnici, tedy mĤžeme uzavĜít, že pro
adiabatický dČj platí
pV κ = const.
(1.13)
Pro ty, co si rovnici (1.11) chtČjí vyĜešit a umí integrovat, upravíme rovnici na tvar
dp
dV
= −κ
(1.14)
p
V
a zintegrujeme na ln p = −κ ln V + ln c , kde ln c je integraþní konstanta; odtud pak
odlogaritmováním dostaneme výše uvedený vztah.

Úloha S . II
Jde o úlohu jednoduchou, ale pokud ji budete chtít Ĝešit, radši si ještČ jednou pĜeþtČte
první kapitolu, a pokud pĜíklad zdárnČ vyĜešíte, urþitČ pochopíte, o co v tomto díle seriálu
šlo. Odvoćte, jak vypadá první vČta termodynamická pro izochorický dČj (V = const.) a
urþete tím, co znamená výraz
1 dU
.
(1.15)
cV =
n dT
Výsledek po dosazení do jedné z výše uvedených rovnic (snadno naleznete které),
nazýváme Mayerovým vztahem.

Kapitola 2
Obr. 20
Následující kapitoly budou již z kinetické
teorie látek. MČjme N molekul plynu v objemu
V. Jejich objemovou hustotu definujeme
NV = N V .
(2.1)
PĜedpokládejme, že molekuly mají kulový tvar
o stejném polomČru r a jsou v klidu, až na jednu. 2r
x
Podívejme se na obr. 20.
Zavedeme úþinný srážkový prĤĜez molekuly
σ c = π(2r ) 2
(2.2)
Nachází-li se ve válci o podstavČ σc a výšce (spíše délce) ∆l nČjaká jiná þástice než ta,
která se pohybuje, narazí na sebe.
Srážkovou frekvenci definujeme jako poþet srážek molekul, které se vyskytují ve válci
o objemu σc ∆l za þas ∆t. Oznaþíme ji z :
∆l
z = NV σ c
= NV σ c v ,
(2.3)
∆t
kde v je nČjaká stĜední rychlost letící molekuly ( stĜední kvadratická
rychlost).Vynásobíme-li dráhu mezi dvČma srážkami srážkovou frekvencí, dostaneme
rychlost v . Tedy
v
1
l= =
.
(2.4).
z σ c NV

Veliþinu l nazýváme stĜední volnou dráhou molekuly a znaþíme ji vČtšinou λ.
Další odstavce budou pro ty, kteĜí umČjí alespoĖ trošiþku derivovat a integrovat, nebo
alespoĖ mají ponČtí o tom, o co jde.
Hustota pravdČpodobnosti ρ′€(v) nechĢ je pravdČpodobnost dČlená objemkem ∆V
v urþitém elementárním místeþku prostoru, který má místo souĜadnicových os vyneseny
rychlosti vx, vy, vz. PĜedpokládejme, že tuto funkci vektoru rychlosti lze vyjádĜit jako souþin
funkcí jednotlivých jeho složek
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(2.5)

Zlogaritmujeme na
ρ
ln ρ ′(v ) = ln ρ x (v x ) + ln ρ y (v y ) + ln ρ z (v z )
(2.6)
ρ
Budeme-li poþítat derivaci funkce ln ρ (v ) postupnČ podle složky rychlosti vx, máme
ρ
ρ
ρ
∂ ln ρ ′(v ) d ln ρ ′(v ) ∂v
d ln ρ ′(v ) v x
,
(2.7)
=
=
∂v x
dv
∂v x
dv
v
jelikož
2
2
2
v
∂v ∂ v x + v y + v z
(2.8)
=
= x .
∂v x
∂v x
v
Odtud dostaneme vztah
ρ
1 d ln ρ ′(v ) 1 d ln ρ x (v x )
.
(2.9)
=
v
dv
vx
dv x
Jelikož tento výpoþet mĤžeme provést pro každou složku a vztah (2.9) nám vyjde
s nezmČnČnou levou stranou i pro složky vy a vz, lze napsat napĜ.
1 d ln ρ y (v y ) 1 d ln ρ x (v x )
=
.
(2.10)
vy
vx
dv y
dv x
Protože obČ strany rovnice jsou funkce dvou nezávislých promČnných, musí se rovnat
konstantČ, aby se vĤbec mohly rovnat pro libovolná vy a vx. To znamená
1 d ln ρ x (v x )
1
=− 2 .
(2.11)
vx
σ
dv x
VyĜešeme-li tuto diferenciální rovnici, zjistíme, že rozložení hustoty pravdČpodobnosti pro
složku rychlosti vx je
1/ 2
2
2
§ 1 ·
ρ x (v x ) = ¨
e − v x 2σ ,
(2.12)
2¸
© 2πσ ¹
kde þlen v závorce je jakási integraþní konstanta, kterou obdržíme z podmínky, že
pravdČpodobnost nalezení libovolné rychlosti þástice je jistotou, tedy jedniþkou.
Pro celkovou hustotu pravdČpodobnosti tedy platí
32
ρ § 1 ·
− ( v x2 + v 2y + v z2 ) 2 σ 2
ρ ′(v ) = ¨
e
.
(2.13)
¸
© 2πσ 2 ¹
Chceme-li dostat závislost na velikosti vektoru rychlosti, musíme si uvČdomit, že
v prostoru souĜadných os vx, vy, vz je rychlost velikosti v zastopena povrchem koule. Pak
32
2
2
§ 1 ·
ρ (v ) = 4 π¨
v 2 e − v 2σ ,
(2.14)
2¸
© 2πσ ¹
což je Maxwellovo-Boltzmanovo rozdČlení rychlosti molekul, které už nČkteĜí znáte z hodin fyziky. V poslední ĜadČ lze Ĝíci, že
kT
σ2 =
,
(2.15)
m0
kde k je Boltzmanova konstanta, T termodynamická teplota plynu a m0 hmotnost jedné
molekuly v plynu. Na obr. 21 je zakresleno rozdČlení rychlostí pro molekulu dusíku pĜi
rĤzných teplotách plynu. VšimnČte si, že exponent ve vzorci (2.14) je bezrozmČrný a má
tvar
1
m0 v 2
2
,
(2.15)
kT
tedy podíl kinetické energie þástice plynu a jakéhosi energetického faktoru.
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Obr. 21

Úloha S . III
VypoþtČte stĜední volnou dráhu molekuly
dusíku pĜi normálním tlaku a pokojové
teplotČ t ′ = 20 o C . PolomČr molekuly dusíku
r = 1,5.10–10m.

Kapitola 3
K odvození tlaku na stČnu nádoby
uvažujme kvádr o objemu V, pĜiþemž budeme poþítat tlak na jeho boþní stČnu obsahu S
rovnobČžnou s rovinou yz, jak je to vidČt na obr. 22. Všímejme si molekul, které se
pohybují ve smČru osy x rychlostmi vx.
Za okamžik dt narazí na stČnu tolik molekul, kolik je jich obsaženo v objemu
VS = Sv x dt .
(3.1)
Závislost objemové hustoty þástic na rychlosti lze vyjádĜit jako souþin funkce pravdČpodobnostního rozdČlení
Obr. 22
rychlosti
(viz
minule
Maxwellovo-Boltzmannovo
y
rozdČlení) ρ (vx) a celkového poþtu molekul N v kvádru:
z
N
N V (v x ) = ρ (v x ) .
(3.2)
V
S
Na stČnu o obsahu S tedy narazí
N
dn(v x ) = N V (v x )VS d v x = ρ (v x ) Sv x dtdv x (3.3)
x
V
vxdt
molekul, které mají rychlost v intervalu (vx , vx + dvx).
PĜedpokládáme-li, že náraz na stČnu je dokonale pružný, zmČní se rychlost pĜi nárazu z vx
na – vx a síla pĤsobící na stČnu bude rovna zmČnČ hybnosti za þas dt, tedy
2m0 v x dn(v x )
N
dF ( v x ) =
= 2 Sm0 v x2 ρ (v x )dv x
(3.4)
dt
V
StĜední kvadratická rychlost je statisticky definovaná jako
∞

ρ (v x )dv x ,

(3.5)

což je rovno 2 v x2 ρ (v x )dv x ,

(3.6)

v =
2
x

³v

2
x

−∞
∞

³
0

neboĢ
v x2 ρ (v x ) = ( − v x ) 2 ρ ( − v x ) .
(3.7)
Rovnost ρ (v x ) = ρ ( − v x ) je vlastnČ matematickou representací faktu, že rozložení
pravdČpodobností v kladném smČru osy x je stejné jako v záporném smČru.
Pro tlak platí
F
p = = N V m0 v x2 .
(3.8)
S
ZávČreþná úvaha se týká pĜevedení problému do prostoru: pĜedstavujeme-li si pohyb jako
chaotický, mĤžeme napsat
v x2 = v y2 = vz2 ,
(3.9)
tj. stĜední kvadratická rychlost je ve všech smČrech shodná.
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Jelikož pro velikost rychlosti platí
v 2 = v x2 + v y2 + v z2
(což platí i pro stĜední hodnoty), je
v x2 = 13 v 2 .
KoneþnČ se pak dostáváme ke vztahu
1 Nm0 2
p=
v .
3 V

(3.10)
(3.11)
(3.12)

Úloha S . IV
PĜi odvození rovnice plynu jsme neuvažovali nárazy molekul na sebe navzájem. Pokuste
se Ĝíci, ve kterém bodČ našich úvah je tĜeba tento problém diskutovat a diskutujte ho.
NápovČda: pĜi diskusi použijte pojem stĜední volné dráhy molekuly.

Kapitola 4
V další kapitole seriálu se budeme zabývat transporty
Obr. 23
þástic v plynech – difúzí. PĜedpokládejme trubici o prĤĜezu
S umístČnou podélnČ ve smČru osy x. NechĢ hustota þástic
NV v závislosti na souĜadnici x není konstantní. Toho
S
dosáhneme napĜ. tím, že umístíme do trubice pĜepážku a
N V−
N V+
oddČlíme tak dva stejné plyny o rĤzných hodnotách
stavových veliþin (NV = p/kT; k = 1,38.10–23 J.K–1 je
Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota, p tlak
x0 − l
x0 + l
x0
plynu). Na obČ strany od x0, kde zjišĢujeme podmínky,
urþíme ve vzdálenosti l hodnoty funkce N V ( x ) , N v+ a N v− (viz obr. 23).
Poþet molekul, které projdou za þas dt plochou S zleva doprava je roven
n+ ( x 0 , t ) = N V−V = N V− S (v x dt ) = 2 N V ( x 0 − l , t ) S (v dt ),
(4.1)
π
protože v x = 2v π , což lze odĤvodnit tak, že prĤmČt v x takových rychlostí v do osy x,
ρ ρ
v⋅x
ρ
. StĜední hodnota cos γ na intervalu
kde v x má smČr zleva doprava, je v x = v cos γ = v
vx
(-π/2; π/2) je 2/π, což lze zjistit integrováním.
ObdobnČ poþet molekul, které projdou zprava doleva:
2
n − ( x 0 , t ) = N V ( x 0 + l , t ) S ( v dt ) .
(4.2)
π
Hustota difúzního toku i je rovna poþtu þástic, které projdou plochou S zleva doprava za
jednotkový þas:
n − n−
2v
i= +
=−
NV x0 + l , t − NV x0 − l , t .
(4.3)
Sd t
π
Rozdíl hustot þástic N v+ a N v− lze vyjádĜit spádem (gradientem) této hustoty v bodČ x 0 pro
∆x = 2l
dN V ( x 0 , t )
∆N V ( x 0 , t )
NV ( x0 + l , t ) − NV ( x0 − l , t ) =
2l =
2l .
(4.4)
∆x
dx
CelkovČ tedy:
dN
i = −D V ,
(4.5)
dx
kde D = 4 l v π .
PĜesnČjší výpoþty, kde je zapoþteno i napĜ. silové pĤsobení mezi molekulami, vedly
k výsledku d = 0,599l v .

( (
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Úloha S . V
Ve vztahu pro tepelnou vodivost válcové nádoby plynu o spádu teploty dT/dx a prĤĜezu S
Q
dT
q=
= −λ
(4.6)
Sd t
dx
se pokuste najít vyjádĜení pro konstantu λ, pokud tyþí projde za þas dt teplo Q.
NápovČda: stĜední energii jedné molekuly lze vyjádĜit jako u = m0cVT.

Kapitola 5

Obr. 24

Pro jednoduchou analýzu viskozity plynĤ budeme uvažovat
podobný model jako u odvození toku þástic v plynech. TĜení
x
v pohybujícím se plynu nebo kapalinČ (obecnČ tedy tekutinČ)
vzniká tehdy, pohybují-li se jednotlivé vrstviþky tekutiny
S
d
rĤznými rychlostmi. TĜení potom mĤžeme pomocí kinetické
teorie modelovat pĜechody molekul mezi jednotlivými
ρ
vrstviþkami, a tedy pĜedáváním hybnosti.
v
PĜedstavíme si dvČ vrstvy vzdáleny od sebe o vzdálenost d
y
(ze stejného dĤvodu jako v pĜíkladu S.III) podle obr. 24.
Jedna se pohybuje rychlostí v, druhá rychlostí v + dv, což lze také psát:
dv
v+l
.
(5.1)
dx
PodobnČ jako u modelu poslední úlohy je každá molekula nositelem hybnosti m0v, resp.
m0(v + dv). PĜeletí-li jedna z þástic jedné vrstvy do vrstvy druhé, bude zmČna hybnosti
rovna
dv
m0 dv = m0 l
.
(5.2)
dx
Poþet þástic, které se podílí na tomto dČji lze napsat pomocí n + a n − v minulé kapitole jako
n+ + n − .
(5.3)
PĜedaná hybnost je potom
dv
dp = − (n+ + n− )m0 l
,
(5.4)
dx
(záporné znaménko je zde z dĤvodu pĜedávání hybnosti ve smČru osy x, opaþném, než je
smČr stoupající rychlosti).
Poþty þástic n + a n − bereme jako poþet þástic v objemu mezi plochami, tj. N V Sv x dt , kde
NV je hustota þástic. Tedy
4
(n+ + n− ) = 2 N V Sv x dt = N V Sv dt .
(5.5)

π

Budeme-li uvažovat tĜecí sílu mezi plochami závislou pĜímo úmČrnČ na zmČnČ rychlosti
a ploše vrstviþek, dostaneme
dv
F = −η S .
(5.6)
dx
dp
) zjistíme dosazením za dp a
A nakonec z definice síly jako zmČny hybnosti v þase ( F =
dt
porovnáním posledních dvou rovnic
4
η = ρ vl ,
(5.7)
π
uvČdomíme-li si, že ρ = N V m0 .
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Úloha S . VI
Využijte vztahu pro velikost tĜecí síly k urþení funkce závislosti rychlosti proudČní
kapaliny v trubici kruhového prĤĜezu na vzdálenosti r od stĜedu trubice.
TĜecí síla pĤsobící na pomyslný válec okolo stĜedu trubice o polomČru dr musí být
opaþná k síle zpĤsobující pohyb (rozdíl tlakĤ), jinak by došlo ke zmČnČ rychlosti v þase.
Pomoc pro neintegrující: je-li dv/dr = kr, kde k je konstanta, potom v = kr2/2 + c, kde c je
konstanta, kterou urþíme z okrajových podmínek úlohy – rychlost nČkde musí být nČjaká.

A to je konec IX. roþníku Seriálu na pokraþování. Snad se vám alespoĖ trochu líbil.

ěešení úloh SNP
Úloha S . I (3 body)
Tato úloha vás mČla pĜimČt k tomu, abyste se více zamysleli nad tím, jaký vztah má
fyzikální teorie k okolnímu svČtu a pĜedevším lidem v nČm, co si mĤžeme na základČ
našich vČdeckých poznatkĤ dovolit tvrdit a co ne. Odtud také plyne, že odpovČdi nebyly
úplnČ jednoznaþné ve smyslu ano/ne, záleželo pĜedevším na tom, jak své “správné”
odpovČdi obhájíte. Mnohdy staþí podívat se na daný problém z více stran a hned pocítíme,
jak je “pravda” relativním pojmem. Vezmu postupnČ všechny nabídnuté odpovČdi našemu
pĜíteli vynálezci, první diskutuji vždy tu možnost podle mého názoru správnČjší.

1. Termodynamika dokáže na základČ svých principĤ, že perpetuum mobile neexistuje.
Ano: ÚmyslnČ jsem v zadání úlohy neuvádČl, o jaké perpetuum mobile vlastnČ jde,
jestli prvního þi druhého druhu. Na tom totiž až tak nezáleželo. Jako každá teorie i
termodynamika stojí na jistých základech, postulátech, o jejichž pravdivosti se
nepochybuje, prostČ se z nich vychází. Tvrzení o neexistenci perpetua mobile druhého
druhu pak dokážeme napĜíklad za použití postulátu, že nemĤže samovolnČ pĜecházet
teplo ze studenČjšího tČlesa na teplejší hraním si s nejrĤznČjšími Carnoutovými cykly.
Ne: Pokud ale vezmeme za jeden z principĤ právČ tvrzení o neexistenci periodicky
pracujícího stroje, který by všechno získané teplo mČnil plnČ na práci, aniž by nČjaké
teplo odevzdával chladiþi, stává se toto tvrzení v rámci teorie nedokazatelným. Je to
prostČ postulát, o jehož platnosti se nemĤžeme pĜít. Je tu však ještČ jeden dĤležitý pohled
na naši první odpovČć. Cokoliv dokážeme uvnitĜ nČjaké teorie, je skuteþnČ stoprocentnČ
pravdivé, ale jenom v té konkrétní teorii. VĤbec to neznamená, že to tak ve svČtČ kolem
nás platí, vČdecká teorie nikdy nedokáže, že se svČt podle ní Ĝídí, tomu mĤžeme jen vČĜit.
Termodynamické principy platí prostČ proto, že jsme zatím nepozorovali jev, kdy by
byly narušeny. MĤžeme mít nČjaké tvrzení ovČĜené milióny pokusy a vĤbec to
neznamená, že je toto tvrzení pravdivé, ale naopak staþí jeden jediný pokus a celá teorie
je špatnČ.
2. Normálka, vždyĢ už Golem byl jedno velký perpetuum mobile.
Ne: Tak tohle by seriózní vČdec nemČl vypustit z úst. Proþ? Protože k existenci
Golema se prostČ nemĤžeme vČdecky vyjadĜovat, v Golema buć vČĜíme, anebo ne.
Ano: Pokud vás chudák pĜítel moc otravuje, mĤžete jej takto odbít, ale to je
psychologie a ne fyzika. Chcete mu snad pomoci nebo ne?
3. Odmaliþka nám vtloukají, že to nejde...
Ne: Tady budu rozhodnČ a kategoricky proti. PĜesnČ tento pĜístup nejlépe symbolizuje
tmáĜství, které do vČdy nepatĜí. Za správné se budu vždycky snažit uznat to, o þem jsem
se sám pĜesvČdþil, a ne nČco, co mČ nČkdo nČkdy uþil recitovat nazpamČĢ. Pokrok
spoþíval a poĜád spoþívá v bourání pĜedsudkĤ, které svazují naše myšlení. A pokud vČdec
nČco vytvoĜil a dokázal, musí stát za svým, i kdyby mČl být jediný na svČtČ, jako tĜeba
Albert Einstein na poþátku 20. století.
Ano: S takovýmto pĜístupem je život o dost jednodušší (ale co znČj pak máme?).
4. Nevím, neboĢ se zabývám kinetickou teorií látek.
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Tato otázka se mi jeví býti velice spornou, nejsem úplnČ rozhodnut pro þi proti.
Ano: Pravdou je, že jedna teorie se nemĤže vyjadĜovat k pojmĤm, které v ní nejsou
smysluplnČ nadefinovány. Jak by se nám asi líbilo, kdyby sociolog kafral do fyziky a
naopak? Ve fyzice to tak jednoznaþné není, tam souvisí všechno se vším, zkuste však
dokázat neexistenci perpetua pomocí elektrických obvodĤ.
Ne: Na druhou stranu pokud se nČkdo nazývá fyzikem (aĢ už se zabývá þímkoli) a
neví, co to je perpetuum mobile, je to dost divný, že?
5. To je skvČlé, protože pak je celá termodynamika špatnČ.
Ano: Pokud prasknou základy, zĜítí se celá budova.
Ne: Ovšem pokud ty základy praskají tĜeba za takových podmínek, které na Zemi
nejsou dosažitelné, je pevnost naší budovy dobrou aproximací. Co tím mám na mysli?
Ve fyzice dČláme vždycky model a myslím si, že podchytit naprosto pĜesnČ okolní svČt
se nám nikdy nepodaĜí. Newtonovská fyzika platí v našich podmínkách, protože korekce
Obecné relativity jsou prostČ nemČĜitelné. S termodynamikou a zákonem zachování
energie je to trochu složitČjší, protože tČm se snažíme vČĜit. Kdyby se vČci nezachovávaly
a z niþeho vznikalo nČco, mohli bychom svoji fyzikální zástČru povČsit na hĜebík.
6. Mám sám jedno doma.
Ne: To je lež (jinak ho pĜines ukázat, rád se podívám).
Ano: Dobrý tah, jak se kamaráda zbavit, hmm; ale co když náhodou pĜišel na nČco
kardinálního a po takové odpovČdi, místo aby si šel pro nobelovku, skonþí všelijak. Když
už dáváme takové odpovČdi (každý z nás alespoĖ jednou “kecal”), mČli bychom si být
také vČdomi dĤsledkĤ a pĜípadných následkĤ, které z toho plynou. Kamarád mohl strávit
pĤl života výrobou zázraþného stroje a teć aby ho hodil do koše?
Tolik asi k první úloze, která byla (a pĜiznám to bez muþení) více filozoficko-vČdeckého
rázu, než þistČ fyzikálního. Nebojte se o svČtČ kolem sebe pĜemýšlet, ale potom zase
s mírou. Jak tvrdí profesor Formánek, filozofovat o fyzice mĤžeme až tehdy, pokud jsme
daný obor skuteþnČ a dostateþnČ technicky zvládli, jinak je to jen mlácení prázdné slámy a
k niþemu rozumnému to nevede. Pojćme tedy dČlat tu fyziku a za deset dvacet let se o výše
zmínČných otázkách pobavíme více.
Úloha S . II (2 body)
Úloha byla pro Ĝadu ĜešitelĤ zĜejmČ jednoduchá. Pro izochorický dČj platí V = const., což
znamená, že δV = 0, tedy δW = pdV = 0. První vČtu termodynamickou napíšeme ve tvaru
dU = δQ .
1 dU
1 dU
je definicí molární tepelné kapacity pro izochorický dČj, cV =
.
Výraz
n dT
n dT
Staþí jen nalézt správný vztah, do kterého dosadíme, a máme c p = cV + Rm .
Úloha S . III (3 body)
Vztah pro stĜední volnou dráhou molekuly naleznete v druhé kapitole (2.4):
1
l =
,
σ c NV
kde σc je úþinný prĤĜez molekuly, v našem pĜípadČ dusíku N2: σc = π(2r)2, a NV je
objemová hustota þástic.Tu vypoþteme pro dané podmínky ze stavové rovnice
N
p
pV = NkT → N V =
=
.
V
kT
Pro stĜední volnou dráhu molekuly N2 tak odvodíme
kT
l =
.
π( 2r ) 2 p
Zadanou teplotu pĜevedeme na teplotu termodynamickou a po dosazení dostaneme
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l = 1,43 . 10 −7 m .
Úloha S . IV (3 body)
Možná je tato úloha pĜíliš úvahová, ovšem myšlenkové
postupy tohoto druhu jsou ve fyzice þasté a mnohdy pro vyĜešení
problému klíþové. PĜi odvození tlaku na stČnu nádoby jsme
uvažovali objem V, který byl urþen plochou S (ve stČnČ nádoby)
a hranou vxdt. Chceme-li poþítat nárazy molekul na stČnu
nádoby, musíme ve svých úvahách zabránit molekulám, aby se
srážely mezi sebou. Z definice stĜední volné dráhy molekuly
víme, že molekula narazí na jinou prĤmČrnČ po ubČhnutí dráhy l.
Hrana vxdt objemu V tedy musí být menší než l . ýasový
okamžik dt, ve kterém dČj uvažujeme, musíme tedy volit podle
relace
l
dt <
.
vx

Obr. 25

α

ρ
v

ρ
v′

ρ
v

JeštČ si dovolím napsat dodatek k definici stĜední volné dráhy molekuly l . StĜední
volnou dráhu molekul plynu λ lze pomocí ní definovat takto: z jsme odvodili ze vztahu
z = σN V v ,
(*)
kde v je stĜední rychlost molekuly vĤþi ostatním, které uvažujeme v klidu. Budeme-li
uvažovat i pohyb ostatních molekul, které budou mít v prĤmČru také rychlosti v , potom se
budou dvČ molekuly vĤþi sobČ pohybovat rychlostí v ′ . Situace je naþrtnuta na obr. 25.
VyjádĜíme to kosinovou vČtou
v ′ 2 = 2v 2 − 2v 2 cos α ,
pro stĜední hodnotu v ′ potom v ′ 2 = 2v 2 − 2v 2 cosα , pĜiþemž cos α = 0 (kosinus dává
hodnoty –1 až 1 v obou smČrech shodným zpĤsobem).
MĤžeme psát: v ′ = 2v a dosadit místo v v ′ do (*): z ′ = σN V v ′ .
v
l
v
.
=
Místo l = pak píšeme λ =
z
z′
2
Koeficienty tohoto druhu v úvahách ovšem v kinetické teorii nemají takovou dĤležitost.
Úloha S . V (4 body)
Obr. 26
Jednoduchý model tepelné vodivosti si pĜedstavíme
l
jako na obr. 26.
Molekuly v místČ s teplotou T2 mají energii
u2 = m0 cV T2 ,
podobnČ v místČ s teplotou T1 je
T2
T1
u1 = m0 cV T1 .
Pokud je T1 > T2, bude tok tepla probíhat tak, že molekuly s energií u1 putují do oblasti
s energií u2 a naopak, takže pohybem molekul dojde k pĜedávání energie
Q = − N (u2 − u1 ) ,
záporné znaménko je zde proto, že energie je pĜedávána proti smČru spádu teploty.
Lze psát N jako
N = N V Sv x dt ,
2
kde v x = v . Jde o þástice v objemu, který právČ odpovídá výmČnČ tepla za þas dt (þástice
π
uletí dráhu v x dt ).
CelkovČ po dosazení
2
Q = − N V S vm0 cv (T2 − T1 )dt ,
π
Strana 22

Fyzikální korespondenþní semináĜ MFF UK

kde T2 − T1 je vlastnČ dT, což lze napsat ( dx = l ) jako T2 − T1 =

Seriál na pokraþování

dT
l.
dx

Dosadíme-li vztah pro Q do vzorce (4.6), tj.
Q
dT
,
= −λ
S dt
dx
dostaneme porovnáním
2
λ = N V m0 cV vl ,
π
pĜiþemž poþet þástic v objemu krát hmotnost jedné z nich je právČ hustota.
Tedy λ ≈ ρ cV vl .
Úloha S . VI (4 body)
MČjme trubici o polomČru R a malé délce l, na jejích koncích rozdílné tlaky p1 a p2.
Rozdílem tlakĤ vzniká v trubici proudČní. To je ovšem (u newtonovské viskózní kapaliny)
omezováno tĜením v kapalinČ s koeficientem η; tento proces lze popsat vztahem
dv
F = −η S ,
dr
uvedeným v kapitole 5. Zde S je obsah ploch, které se o sebe tĜou, dv/dr je spád rychlosti na
vzdálenosti od stĜedu trubice smČrem ke krajĤm, F je tĜecí síla.
Ve vzdálenosti r od stĜedu trubice je tedy tĜecí síla
dv
F = −η 2 π rl ,
dr
ta vyrovnává pĜi ustáleném proudČní sílu pĤsobící na sloupec kapaliny zpĤsobenou rozdílem tlakĤ
F ′ = ( p2 − p1 ) π r 2 a samozĜejmČ F = F ′ .
Po dosazení do posledního vztahu lze vyjádĜit
p − p1
dv
=− 2
r,
2η l
dr
p − p1 2
což integrujeme na v = − 2
r +c,
4η l
p − p1
kde ona konstanta k v nápovČdČ k integrování je k = − 2
.
4η l
Mluvilo se též o okrajových podmínkách úlohy. V tomto pĜípadČ je rozumné požadovat,
aby rychlost v = v (r ) (v je funkcí r) byla na stČnách trubice nulová, tj.
v ( R) = 0 .
Dosadíme do vyjádĜení pro rychlost
p − p1 2
p − p1 2
0=− 2
R + c , z toho c = 2
R .
4η l
4η l
CelkovČ tedy (po dosazení za c)
p − p1 2
v= 2
R − r2
4η l
nebo také
1 dp 2
v=
(R − r 2 ) .
4η dl

(

)
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Roþník IX

ěešení
Úloha I . 1 ... loć ve vanČ (3 body)
Loć tČžká 100 tun musí podle Archimedova zákona vytlaþit 100 m3 vody (mg = ρVg),
aby plavala. Ve vanČ je jenom 1 m3 vody, a proto nemĤže vytlaþit 100 m3 vody (1<100) a
tudíž nemĤže ani plavat. Tak to tedy NE!!!, i když toto Ĝešení zaslala znaþná þást ĜešitelĤ.
NejdĜíve se domluvíme na tom, co znamená plavat. To je takový stav lodi, kdy loć je
v klidu a mĤže tak zĤstat libovolnou dobu ve styku pouze s vodou a se vzduchem, to
znamená, že se nedotýká bĜehu, dna ani ji nad hladinou nedrží žádný jeĜáb þi vrtulník.
Celková výslednice sil pĤsobících na loć musí být nulová, aby se loć nezaþala nČkam
pohybovat a nenarazila nám na stČnu vany. Na loć pĤsobí jen dvČ síly: tíhová a vztlaková.
ObČ pĤsobí ve vertikálním (svislém) smČru, první nahoru, druhá dolĤ. V horizontálním
(vodorovném) smČru žádná síla nepĤsobí. Velikost vztlakové síly se tedy rovná velikosti
tíhové síly.
A teć nastupuje onen ArchimedĤv zákon. Ten povídá nČco o objemu ponoĜené þásti
tČlesa a nČjaké síle. Vtip spoþívá v tom, že ta síla je právČ úmČrná ponoĜené þásti tČlesa.
Nezáleží už na niþem jiném, tedy ani na tom, kolik kapaliny (vody) je kolem, jak je tu
hluboko atd. Pokud si povrch lodi rozdČlíte na malé plošky, žádná z nich nepozná, jestli je
kolem ní 1 mm (jako ve vanČ) nebo 11 km vody (jako v Mariánském pĜíkopČ). Stále do ní
tlaþí ta stejná hydrostatická síla. Ta má na svČdomí vznik vztlakové síly, která vystupuje
v ArchimedovČ zákonČ. Hydrostatická síla závisí na hloubce. Její vodorovné složky se
vykompenzují a zbyde jen svislá složka, úmČrná výšce kvádru krát ploše podstav, což je
objem kvádru. Celé tČleso mĤžeme složit z úzkých svislých kvádĜíkĤ o malých podstavách,
pro které platí úmČrnost síly a objemu.
ArchimedĤv zákon netvrdí, že by ve vanČ muselo být tolik vody, aby byla stejnČ tČžká
jako loć. Je jen potĜeba, aby celá þást lodi, která byla ponoĜena ve vodČ pĜi plavbČ na moĜi,
byla ponoĜena i ve vanČ. Objem ponoĜené þásti na moĜi je 100 m3 (mg = Vρg 
V = m/ρ = 100.103/103 = 100 m3). Množství vody klade na vanu jisté nároky – musí mít
velice podobný tvar jako kýl lodi. To proto, aby mezera mezi lodí a vanou nemČla objem
vČtší než 1 m3. Také musí být vana dostateþnČ veliká (tzn. asi 101 m3), aby se do ní vešla
loć s trochou vody. Potom loć plave.
NČkteĜí z vás uvažovali o tom, že pokud by byla mezera mezi lodí a vanou dostateþnČ
malá, mohly by se uplatnit i kapilární jevy, které by celý výsledek mohly zmČnit. Pokud si
aproximujete loć krychlí o objemu 100 m3, vyjde vám vrstviþka tlustá asi 9 mm a tady se
ještČ kapilární jevy neprojevují pĜíliš silnČ.
Jestli stále nevČĜíte tomu, že loć mĤže plavat, tak se vás pokusím ještČ dvakrát
pĜesvČdþit, že to opravdu lze (viz obr. 27).
PĜedstavte si bitevní loć plovoucí na moĜi (a). Kolem ní natáhneme pomyslnou plochu,
která ji obepíná, oddČluje ji od okolní vody a objem vody který tato plocha uzavírá kolem
lodi je 1 m3 (b). Pak necháme veškerou vodu kolem této plochy zamrznout (c).
Z vytvoĜeného ledu vyĜízneme nČco tvarem pĜipomínající vanu (d). Zcela evidentnČ cítíme,
že v žádném kroku 1→2→3→4 jsme nenarušili “silové pomČry”. Plovoucí loć ve vanČ (4)
je tedy stejnČ dobĜe možná jako loć vznášející se v moĜi.
Koho ani tento myšlenkový pokus nepĜesvČdþil, mĤže si udČlat malý pokus. PotĜebuje na
to dva kelímky od jogurtu. Jeden bude sloužit jako “vana” a druhý jako “bitevní loć”. Ten
druhý se mĤže vyzbrojit dČly a výzbrojí do celkové hmotnosti asi 150 g (u 200 ml
kelímku). Pak se do “vany” nalije trocha vody a ponoĜí se “loć”. Regulováním zátČže
kĜižníku se dá dosáhnout toho, že ve “vanČ” bude jen velmi málo vody. Její hmotnost bude
urþitČ menší než hmotnost “lodi”.
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Obr. 27

(a)

(b)

(c)

(d)

Úloha I . 2 ... polopropustná zrcadla (4 body)
Oznaþíme-li koeficient propustnosti zrcadla K, odráží se vždy (1 – K)-násobek intenzity
dopadajícího svČtla a K-násobek prochází. SvČtlo má více možností, jak se dostat na druhou
stranu soustavy zrcadel. Buć projde rovnou a bude mít intenzitu K2I0, nebo se mezi zrcadly
dvakrát odrazí a pĜispČje intenzitou (1 – K)2K2I0, anebo mĤže dojít i k více odrazĤm (musí
jich být ale sudý poþet) a pĜíslušný pĜíspČvek bude (1 – K)2nK2I0, kde n je poþet odrazĤ od
jednoho zrcadla. Výsledná intenzita je tedy souþtem nekoneþné geometrické Ĝady
I = K 2 I 0 + (1 − K ) 2 K 2 I 0 + (1 − K ) 4 K 2 I 0 +...+ (1 − K ) 2 n K 2 I 0 +...
Geometrická Ĝada s prvním þlenem a1 a kvocientem q ( q < 1 ) má souþet
a1 + a1q + a1q 2 +...+ a1q n +... =

a1
.
1− q

K 2 I0
KI 0
.
=
2
2−K
1 − (1 − K )
Pro zadanou hodnotu K = 1/5 je I = 1/9. MénČ pĜesné výsledky (napĜ. numerické sþítání
Ĝady uvedené výše) byly pochopitelnČ ohodnoceny menším poþtem bodĤ.

Takže výsledek mĤžeme zapsat ve tvaru:

I=

Úloha I . 3 ... deskový kondenzátor (5 bodĤ)
PĜíklad lze nejelegantnČji vyĜešit pomocí zákona zachování energie. Práce vykonaná na
kondenzátoru je rovna rozdílu koneþné a poþáteþní energie kondenzátoru. (Veliþiny na
poþátku dČje mají index 1, veliþiny na konci index 2.)
a) Vykonaná práce je Wa = E 2 − E1 , pĜiþemž energii kondenzátoru spoþítáme jako
2

Q
1
2
E i = Ci U i = i .
2
2Ci
Uvážením, že Q1 = Q2 a Q = C1Ub, kde
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S
,
li

dostáváme
§C
· 1
§l
·
1
Q2
Q2
Wa =
−
= U b2 C1 ¨ 1 − 1¸ = U b2 C1 ¨ 2 − 1¸ .
2C2 2C1 2
© C2
¹ 2
© l1
¹
b) Do zákona zachování energie musíme zapoþítat i energii, kterou dodáváme baterii
(v pĜípadČ l1 > l2 se kapacita kondenzátoru snižuje, a tedy i náboj na nČm – ten vlastní prací
“pĜenášíme” do baterie):
Wbat = − U b2 ( C2 − C1 ) , tedy Wb = Wbat + E 2 − E 1 .
UvČdomíme-li si, že U 1 = U 2 = U b , dostaneme
§ C · 1
§
l ·
1
1
1
Wb = U b2 (C1 − C2 ) + U b2 C2 − U b2 C1 = U b2 C1 ¨ 1 − 2 ¸ = U b2 C1 ¨ 1 − 1 ¸ .
C1 ¹ 2
2
2
2
©
© l2 ¹
Práce se tedy liší. Je to zpĤsobeno tím, že v pĜípadČ b) ubývá na deskách kondenzátoru
náboj, þímž klesá síla vzájemného pĜitahování desek, kterou musíme pĜekonávat.
Mnoho studentĤ Ĝešilo problém právČ pĜes síly. Je tĜeba si uvČdomit, že mechanická síla
má opaþné znaménko než síla elektrická, která má velikost
E
Fe = Q ,
2
(deska nepĤsobí sama na sebe; jedna deska vytváĜí pole pouze E 2 , souþtem polí z obou
desek vzniká pole E). Potom je ovšem složitČjší popsat vliv baterie. Další chybou bylo
zapomínání právČ vlivu baterie na výmČnu energií.
PĜekvapilo mČ, že nČkteĜí Ĝešitelé neznají správnČ vztah pro energii kondenzátoru
1
E = CU 2
2
a píše ho bez 1/2. Podívejte se proto do pĜíslušné uþebnice fyziky, kde je tento faktor
patĜiþnČ oddĤvodĖován.
Úloha I . 4 ... tlak plynu (4 body)
Problém této úlohy spoþíval již v nejasnČ formulovaném zadání – nebylo zĜejmé, zda
a) držím konstantní teplotu plynu T a prudce ohĜívám þi ochlazuji nádobu nebo
b) do nádoby o teplotČ TC vkládám stejné množství plynu o rĤzných teplotách.
V druhém pĜípadČ se totiž Ĝešení redukuje na prostý problém souvislosti tlaku plynu a
teploty, kterou stanovuje rovnice ideálního plynu pV = nRT, pro vyšší teplotu je vyšší tlak!
V pĜípadČ a) se musíme zaobírat interakcí mezi plynem a stČnou nádoby. Jelikož jsou
teploty T a TC rĤzné, dochází k výmČnČ tepla (jde tedy o nerovnovážný dČj). Je zĜejmé, že
aby k tomu došlo, þástice plynu musí odlétat s jinou rychlostí, než dopadla. Zajímáme-li se
však o tlak plynu v daný moment, nelze argumentovat tím, že se plyn u stČny ohĜeje a tím
se zvýší jeho tlak (jak psali mnozí z vás), je potĜeba jistý þas, aby se zmČnČný impuls
odražených þástic pĜedal ostatním uvnitĜ plynu, které se pohybují opaþnými smČry. ZmČnu
tlaku lze zdĤvodnit pouze tím, že v prĤmČru je zmČna hybnosti dopadající þástice vČtší
nebo menší než v rovnováze. Protože dochází k pĜenosu energie, je zĜejmé, že stĜední
energie þástic (a tedy stĜední kvadratická rychlost) odražených þástic je vČtší resp. menší
než dopadajících. PĜesto z toho neplyne, že by se musela zmČnit stĜední “ne kvadratická”
rychlost – spektrum þástic po odrazu mĤže být jiné než pĜed ním. Toto zdĤvodnČní Ĝešení
úlohy bereme jako dostateþné, pokud jste se nepokusili o detailnČjší výpoþty. Následující
kvantitativní zdĤvodnČní by mČlo pĜesvČdþit i ty nejvČtší zatvrzelce.
Zkusme popsat tuto úlohu prostým modelem. Pro naše potĜeby se omezíme na jednu
komponentu rychlostí kolmou na uvažovanou stČnu – o dalších dvou lze pĜedpokládat, že
se pĜíliš nezmČní. Pak lze celou situaci (prozatím) zjednodušit na pružný ráz dvou koulí,
þástice plynu s hmotností m a rychlostí v a þástice stČny, která má hmotnost M a rychlost V.
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Ta podle pĜedstav o tuhé látce kmitá kolem rovnovážné polohy s amplitudou X0, tedy
V = V0 cos ωt, kde V0 = X0ω. Zavedeme-li parametr ξ€= m/M, dostáváme pro rychlost v′
plynu po srážce (ze zákona zachování hybnosti a energie)
1− ξ
2
(1)
v′ = −
v+
V.
1+ ξ
1+ ξ
Když by þástice stČny nekmitaly, byla by velikost rychlosti þástice plynu po odrazu
menší než pĜed ním. Chceme-li stanovit tlak plynu, tedy sílu, jakou molekuly pĤsobí
v daném okamžiku na þást stČny o jednotkovém obsahu, je tĜeba stanovit stĜední zmČnu
hybnosti þástic pĜi nárazu na stČnu, tedy
N( v − v′ )
∆p
F =−
=
,
(2)
∆t
∆t
kde N je poþet þástic, který za dobu ∆t (jdoucí v limitČ k 0) narazí na danou plochu, N
závisí na teplotČ plynu a nikoli na vlastnostech stČny, tedy je konstantní. StĜedování v ′
musíme provést nejen pĜes všechny poþáteþní rychlosti, ale i pĜes všechny fáze oscilujících
þástic stČny. Poþet þástic N je zĜejmČ dostateþný, abychom pĜi stĜedování místo sum mohli
uvažovat integrály. Na první pohled by se zdálo, že vlivem stĜedování pĜes symetrický
interval se druhý þlen na pravé stranČ vztahu (1) anuluje a dostaneme pĜípad stejný jako pĜi
nekmitající stČnČ. Pravdu ale mČli ti Ĝešitelé, kteĜí usoudili, že situace není zcela
symetrická: Bude-li se þástice stČny pohybovat “ven” z nádoby, pomalejší þástice plynu ji
vĤbec nedoženou. Jak lze ukázat (v zájmu struþnosti to zde dČlat nebudeme), pĜi
rovnomČrném dopadu þástic plynu je pravdČpodobost srážky úmČrná vzájemné rychlosti v –
V0 cos ωt. V jistém zanedbání oblastí, kde tato pravdČpodobnost vychází záporná (þástice
se zde nemĤže srazit), lze stĜedováním vzorce (1) dospČt k tomuto výsledku:
1−ξ
1 V02
(3).
v′ = −
v−
1+ξ
1+ξ v
Aniž bychom se pokoušeli definovat teplotu stČny, je zĜejmé, že þím bude vyšší, tím vČtší
bude V02 (þástice stČny kmitající s vČtší energií). Tím pádem i rozdíl stĜedních rychlostí ve
vzorci (2) a následkem toho i tlak na stČnu bude zĜejmČ vČtší v pĜípadČ TC > T než TC < T.
ZĤstává otázka, jakou hodnotu má faktor ξ. Protože je þástice ve stČnČ držena vazbami,
nelze tvrdit, že se pĜi rázu (který není okamžitý) chová jako volná – hmotnost M bude tedy
spíše než hmotnosti molekuly þi jádra atomu v krystalové mĜíži odpovídat efektivní
hmotnosti více sousedních center. NicménČ se zase zĜejmČ nejedná o hmotnost celé stČny,
pro bČžné látky tedy mĤže mít tento pomČr hodnotu desetin až setin.
Existuje jedno experimentální potvrzení odvozeného jevu. Mnozí z vás znají svČtelný
mlýnek: koleþko s plochými lopatkami rovnobČžnými s osou otáþení, jejichž jedna strana je
postĜíbĜená a druhá þerná. Je-li tento pĜedmČt vystaven svČtlu ve vakuované trubici, zaþne
se otáþet ve smČru þerných plošek – svČtlo, které se od lesklých stran odrazí, pĜedá mlýnku
vČtší impuls než to, které se pohltí na protilehlé þerné plošce. Nacházi-li se ovšem v nádobČ
zbytkový plyn, zaþne se mlýnek toþit pĜekvapivČ opaþným smČrem. VysvČtlení spoþívá
v tom, že se þerné stČny zahĜejí a pĜevládne pohyb zpĤsobený kinetikou plynu. Protože je
plyn dost Ĝídký a lopatky se pohybují, nelze pĜedpokládat, že by se u teplejších þerných stČn
vytvoĜila vrstviþka teplého plynu s vČtším tlakem – ten je neustále nahrazován plynem
novým. VysvČtlení tedy dává až diskutovaný jev, že stĜední rychlost odražených molekul
bude u teplejší plošky vČtší než u chladnČjší.
Bylo by vhodné uvést pár slov k argumentĤm, které studenti ve svých Ĝešeních uvádČli.
Slovní argumenty typu “plyn se rozpíná, proto víc tlaþí”, jsem zavrhl, i když v jádru byly
správné – k fyzikálnímu popisu je tĜeba používat pĜesné výrazy podepĜené platnými
rovnicemi. Úloha se zabývala nerovnovážným stavem v daném okamžiku, nikoli
izochorickým dČjem – Ĝešení uvádČjící tento proces byly zákonitČ odmČnČny 0 body.
Argumenty, které se opíraly o tepelné stahování a rozpínání nádoby, jsem také zavrhl,
kromČ toho, že pro všechny známé látky je tento efekt podstatnČ menší než výše popsané
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jevy, závisí i samotný smČr zmČny objemu nádoby na materiálu: pro gumu, která se teplem
stahuje, je jiný než pro kovy.
Úloha I . 5 ... lokomotivy (5 bodĤ)
Nejprve bych vás chtČl upozornit na jednu maliþkost, co se týþe obr. 3. Jedná se o letecký
snímek, tedy pohled shora a nikoliv ze strany, což pochopilo jen málo ĜešitelĤ. Je pravda, že
obrázek není pĜíliš šĢastný, ale i tak se dalo pĜijít na to, že odklon kouĜe od kolejí zpĤsobuje
boþní vítr. PĜestože kouĜ je teplejší než okolní vzduch, nestoupal by totiž rovnomČrnČ, ale
spíš by se zpomaloval, ponČvadž se postupnČ ochlazuje. NepĜedpokládáme samozĜejmČ
vzestupný vítr (tornádo u nás tČžko potkáte). Navíc pokud úlohu opravdu vyĜešíme,
zjistíme složku rychlosti kolmou na koleje asi 44 km/h, což je na stoupání trochu moc.
Samotná úloha pak skrývá jen dvČ
nebezpeþná místa. Jednak si musíte uvČdomit,
Obr. 28
že fouká vítr, a to smČrem nahoru doprava (pĜi
pohledu na obr. 28), a dále pak zvolit vhodnČ
souĜadnou soustavu, aby nevznikla chyba ve
v xt
znaménku. Je zde také nČkolik pĜedpokladĤ,
které musí být splnČny, aby úloha byla
v yt
vv
Ĝešitelná. Vítr musí vát ve všech místech
αi
stejným smČrem a stejnou rychlostí. To je sice
idealizace, ale bez ní bychom úlohu tČžko
Ĝešili. Lehké þásteþky kouĜe jsou navíc po
vypuštČní z komína témČĜ okamžitČ zastaveny
vi t
(vx – vi)t
a dále jsou unášeny pouze vČtrem. PĜijmeme-li
tyto pĜedpoklady, mĤžeme pĜejít k Ĝešení.
Úvahou zjistíme smČr vČtru. SmČr kolmé složky ke kolejím je jasný. A že fouká proti
smČru jízdy první lokomotivy, nahlédneme napĜ. porovnáním úhlĤ mezi kouĜem a kolejemi
u první a tĜetí lokomotivy. První lokomotiva má ostĜejší úhel, pĜestože je její rychlost
menší, odtud smČr vČtru. Zvolme si nyní kladné smČry rychlostí: nejpĜirozenČjší jsou smČry
zleva doprava a odspodu nahoru. Úhel budeme mČĜit proti smČru hodinových ruþiþek (viz
obr. 29). V takto zvolené soustavČ mĤžeme psát:
v1 = –50 km/h,
v3 = 70 km/h,
Obr. 29
v2 = ?,
vx = ?, vy = ?,
α1 = 30°,
y
α3 = 135°,
α2 = 70°,
vv
x
kde vx a vy jsou složky
rychlosti vČtru. Za þas t urazí
α1
obláþek kouĜe dráhu vy t ve
smČru kolmém ke kolejím a
v1
α2
vx t
dráhu
ve
smČru
rovnobČžném. Vlak za stajný
α3
v2
þas urazí v témž smČru dráhu
vi t, jak je vidČt z obr. 28.
v3
MĤžeme tak psát
tg α i =

vyt
vy
.
=
(vx − vi )t vx − vi

Tento vztah platí díky vhodnČ zvolené soustavČ souĜadnic pro všechny vlaky. Platí tedy
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vy
vy
vy
, tg α 2 =
, tgα 3 =
.
vx − v1
v x − v2
v x − v3
Z tČchto rovnic mĤžeme urþit neznámé složky vČtru
v 3 − v1
v tg α 1 − v3 tg α 3
vx = 1
vy =
,
tg α 1 − tg α 3
cotg α 1 − cotg α 3
a rychlost druhého vlaku
v tg α 1 ( tg α 2 − tg α 3 ) − v3 tg α 3 ( tg α 2 − tg α 1 )
v2 = vx − v y cotg α 2 = 1
.
tg α 2 ( tg α 1 − tg α 3 )
ýíselnČ pak dostaneme v2 = 10 km/h, vx = 26 km/h, vy = 44 km/h.
OdpovČć tedy zní: druhá lokomotiva se pohybuje rychlostí 10 km/h doprava, tedy ve
smČru jízdy tĜetí lokomotivy. KouĜ pĜitom lokomotivu pĜedbíhá, neboĢ vane silný vítr.

tgα 1 =

Úloha I . 6 ... mohyla z písku (8 bodĤ)
Šlo o experimentální úlohu!!! – tedy o mČĜení a zpracování výsledkĤ. TvoĜení nČjaké
teorie bylo pouze druhoĜadou záležitostí, spousta ĜešitelĤ se však zamČĜila spíš na teorii a
samotné mČĜení a zpracování dat velice podcenila.
Základem každého experimentu je navrhnutí vhodné metody mČĜení a sestavení
aparatury potĜebné pro mČĜení. PĜedpokládám, že každý, kdo nČco mČĜil, se pokusil
nČjakou vhodnou metodu nalézt a také nČjakou našel, ale vČtšina ĜešitelĤ se s popisem
metody pĜíliš neobtČžovala, bohužel. Uvedeme zde metody mČĜení, které jste vynalezli s
cílem co nejlépe namČĜit vrcholový úhel kužele sypané látky.
Obr. 30

NČkteré z metod mČĜení jsou naznaþeny na obr. 30. VČtšina ĜešitelĤ mČĜila parametry
sypaného kužele, nČkteĜí však tento problém obešli tím, že mČĜili úhel, pĜi kterém se zaþne
sesouvat sypká látka z naklánČného tácku (viz bod c) na obrázku). Vyskytlo se i Ĝešení, kdy
experimentátor umístil sypkou látku do krabice, a uvolnil otvor uprosĜed dna, þímž se
v krabici vytvoĜila kuželová prohlubeĖ, jejíž parametry pak mČĜil.
Zásady metody sypání

• sypat na vodorovnou podložku (jinak by byl kužel dole šikmo seĜíznutý)
• sypat z malé výšky
• sypat do jednoho bodu (napĜ. pomocí úzkého trychtýĜe, ustĜiženého kornoutku, které
jsou upevnČné)

Metody mČĜení

1. PĜímé mČĜení úhlĤ:
a) pĜiložíme špejli nebo papírové pruhy zajištČné v místČ kĜížení (lze použít i kružítko).
Tento úhel pĜeneseme a zmČĜíme úhlomČrem. Musíme však pĜiložit proužky kolmo
k podložce (kolmost jste asi odhadovali, málokdo kontroloval svĤj odhad olovnicí).
Výhody: Touto metodou mĤžeme mČĜit jak vrcholový úhel α, i úhel γ (viz obr. 31)
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Nevýhody: Úhel se mĤže pĜi pĜenášení zkreslit nebo mĤže snadno dojít k požkození
kužele a tím k vČtší nepĜesnosti mČĜení.
Obr. 31

α
β

vrcholový úhel

úhel pĜi základnČ

γ

nepravý vrcholový úhel

δ

stĜední úhel

Obr. 32
b) zavČsíme olovniþku nad vrchol a pĜiložíme úhlomČr
podle obr. 32.
Nevýhody: PĜikládání úhlomČru je pomČrnČ nesnadné,
metoda bude zatížená velkou chybou, neboĢ
úhlomČr nemĤžeme pĜikládat pĜímo k olovniþce.
120°
c) pĜisypáváme ke kolmé desce, na kterou tento kužel
obkreslíme a poté zmČĜíme úhlomČrem jeho vrcholový úhel.
240°
0°
Výhody: MČĜení je nenároþné a snadno realizovatelné.
Nevýhody: Deska mĤže zkreslit výsledky mČĜení. Vrchol
kužele se nám pĜi nejlepší vĤli nepodaĜí udČlat
pĜímo u desky.
d) mČĜíme vrcholový úhel stínu kužele nebo jeho obrazu
v zrcadle, popĜípadČ se na kužel díváme pĜes sklo a
Obr. 33
obkreslíme jeho obrys. Zdroj svČtla je tĜeba umístit
dostateþnČ daleko, aby nedocházelo k co nejmenšímu
zkreslení, jak je to vidČt na obr. 33. PĜi osvitu bodovým
S
t
zdrojem nepromítáme naši hromádku pĜes kolmý prĤĜez, ale
í
s rostoucí vzdáleností zdroje stává se tato chyba
n
zanedbatelnou.
í
e) pĜiložíme alobal k okraji základny kužele a ohneme jej
t
Zdroj
podle tvaru kužele. Takto pĜeneseme úhel pĜi základnČ nebo
k
svČtla
o
nepravý vrcholový úhel, což závisí na délce proužku
alobalu.
Nevýhody: Úhel se mĤže pĜi pĜenášení zkreslit nebo mĤže
snadno dojít k požkození kužele jako v bodu a)
2. NepĜímé mČĜení úhlĤ:
ZmČĜíme dva rozmČry kužele (napĜ. výšku + prĤmČr základny nebo výšku + obvod).
Výhody: Je to jednoduché a nic nepoškozujeme.
Nevýhody: MČĜíme tak pouze stĜední vrcholový úhel δ. Promítnou se nám do mČĜení také
nejrĤznČjší nepravidelnosti hromádky, pĜedevším to, že u podložky se kužel
rozplývá.
3. Netradiþní mČĜení:
Jakékoliv netradiþní nápady pĜi Ĝešení úloh vítáme a jsou samozĜejmČ pĜíslušnČ bodovČ
oceĖovány, proto se nebojte vymýšlet co nejefektivnČjší metody.
a) tácková metoda.
Je tĜeba zajistit, aby tĜení mezi táckem a látkou bylo vČtší než tĜení mezi þásteþkami
látky, neboĢ pokud bude toto tĜení pĜíliš malé, bude nám látka po tácku sjíždČt pod
mnohem menším úhlem než je úhel sypný.
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b) krabicová metoda.
U této metody zĤstává problémem mČĜení úhlu, který jsme diskutovali v bodu 1.
MČĜení pro cukr krystal rĤznými metodami

Každou metodou jsme zmČĜili pČt zvlášĢ nasypaných kuželĤ, pĜiþemž pro každý kužel
jsme provedli tĜi mČĜení námi zjišĢovaného úhlu a u metody d) délkových parametrĤ
kužele. Výsledky mČĜení jsou psány vedle tabulky, kde uvádČné absolutní a relativní chyby
jsou smČrodatnou odchylkou aritmetického prĤmČru, do které je zapoþítaná i chyba metody
(v prĤmČru jsme ji odhadli asi na 2°)
a) pĜiložení proužkĤ
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
105° 110° 118° 107°
2
107° 109,5° 119° 107°
3
108,5° 110,5° 118,5° 109°

α5
112°
108°
113°

b) pĜiložení dvakrát pĜeloženého tuhého papíru
þ. m.
α1
α2
α3
α4
α5
1
112° 104° 111° 104° 114°
2
111° 104° 109° 104° 114°
3
106° 109° 108° 104° 108°
c) pĜekreslení na sklo
þ. m.
α1
α2
1
106,5° 108°
2
110° 111,5°
3
105° 109,5°

α3

α4

α5

118° 114°
115° 118,5°
112° 112°

117°
118°
120°

α = 111° ± 6°
δα = 5,4%

α = 108° ± 6°
δα = 5,6%

α = 113° ± 5°
δα = 4,4%

d) mČĜení délkových parametrĤ kužele
þ. kužele þ. mČĜení
1
1
2
3
1
2
2
3
1
3
2
3
1
4
2
3
1
5
2
3

o[cm]
48,0
47,2
48,4
59,8
59,4
60,8
49,5
49,2
49,5
61,7
63,0
62,0
49,4
50,0
50,2

v[cm]
4,6
4,6
4,5
6,2
6,1
6,25
4,9
4,8
5,0
5,8
5,7
5,8
4,8
4,7
4,75

d[cm]
14,7
14,9
15,2
19,1
19,5
19,3
15,6
15,9
16,0
19,6
19,8
20,0
16,1
15,7
16,0

Výpoþet vrcholového úhlu
z prĤmČru a výšky i z obvodu
a výšky vyšel po zaokrouhlení
stejnČ:
α = 117° ± 4°
δα = 3,4%

MČĜení pro rĤzné látky metodou pĜekreslení na sklo

Metodou pĜekreslení na sklo jsme zmČĜili þtyĜi zvlášĢ nasypané kužely, pĜiþemž pro
každý kužel jsme provedli tĜi mČĜení námi zjišĢovaného úhlu.
a) mletá káva (malá zrna, velmi nepravidelný tvar)
þ. m
α1
α2
α3
α4
1
80°
88°
87°
83,5°
2
80,5°
89°
87°
86°
3
86°
86,5°
84°
78,5°

α = 85° ± 5°
δα = 5,9%

b) strouhanka (stĜední zrna, zcela nepravidelný tvar)
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þ. m.
1
2
3

α1

α2

α3

α4

85°
86°
85°

86°
83,5°
86,5°

85,5°
86°
85,5°

91°
90,5°
90°

Roþník IX

α = 87° ± 4°
δα = 4,6%

c) rýže loupaná znaþky EMARKO (velká zrna, doutníkový tvar)
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
100°
97°
95°
104°
α = 99° ± 5°
2
101°
98°
99°
95°
δα = 5,1%
3
105°
95°
96°
102°
d) sĤl moĜská s jódem SEL (stĜední zrna, krystalky )
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
114°
110°
114°
117°
2
110°
110°
122°
109°
3
107°
111°
113,5°
108°

α = 112° ± 6°
δα = 5,4%

e) hladká mouka AHEMA (velmi malá zrna, nepravidelný tvar )
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
72°
70°
73,5°
73°
α = 74° ± 5°
2
77°
79°
74°
80°
δα = 6,8%
3
74°
71°
70,5°
79°
f) polohrubá mouka AHEMA (dosti malá zrna, nepravidelný tvar )
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
93,5°
93°
98°
98°
α = 94° ± 4°
2
94,5°
94°
95°
96°
δα = 4,3%
3
91°
94°
94°
89°
g) hrubá mouka AHEMA (malá zrna, nepravidelný tvar )
þ. m.
α1
α2
α3
α4
1
104°
93,5°
102,5°
101°
2
109°
95°
99°
100°
3
106,5°
98°
94,5°
98,5°

α = 100° ± 7°
δα = 7,0%

Obr. 34

Teorie a diskuse výsledkĤ

Hned v úvodu musím poznamenat, že teorie je spoleþným dílem nás všech, tedy i vaším.
1. NČkteĜí z vás se pokoušeli vysvČtlit pozorovaný jev pomocí pravidelnosti zrn a
pravidelnosti uspoĜádání (viz obr. 34). Tento model sice vysvČtluje, že úhel v dobrém
pĜiblížení nezavisí na velikosti kužele, nevysvČtluje však, proþ vzniká právČ kužel
(jehlan by pĜece odpovídal pravidelnému uspoĜádání þásteþek mnohem lépe!). Dále není
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jasné, jak takto uspoĜádaná zrna drží pohromadČ a zda jsou tĜecí síly dostateþnČ velké.
UspoĜádání a), c) dávají velký nesouhlas s experimenty.
NČkteĜí se snažili dokázat, že vrcholový úhel je pro všechny materiály stejný. Tato teorie
je však v rozporu s experimenty!
Našla se i Ĝešení pĜirovnávající sypké materiály k silnČ viskozním kapalinám. Viskozní
kapalina se však narozdíl od sypané látky po dostateþnČ dlouhé dobČ rozteþe. Krom
toho tento model objasĖuje pouze rovnocennost smČrĤ sesypávání.
NejvýhodnČjším modelem se ukázalo být pĜirovnání pohybu pĜisypávaných zrnek
(pohybovala se pĜevážnČ po povrchu) k pohybu zrnek po naklonČné rovinČ, tento
model vysvČtluje velikost sypného úhlu tĜením. PĜedpokládáme náhodné rozložení
zrnek do smČrĤ (což je reálný pĜedpoklad). Potom jsou smČry rovnocenné a vzniká
osovČ symetrická kupka. Tento model také dobĜe zdĤvodĖuje, proþ úhel s velkou
pĜesností nezávisí na velikosti kupky, pĜi pohybu po naklonČné rovinČ totiž nezáleží na
množství na sypaných zrn.

Vrcholový úhel tedy závisí na tĜení. Projevují se zde oba druhy tĜení: smykové tĜení
o velikosti Fsmyk = Fn f, kde f je koeficient smykového tĜení, a valivé tĜení o velikosti
Fval = Fn µ/R, kde µ je koeficient valivého tĜení a R je polomČr zrna. Které tĜení se více
projeví, závisí na tvaru a velikosti (þím vČtší a pravidelnČjší zrna, tím je menší valivé tĜení
a þásteþky se spíše valí než sesouvají, krásným pĜíkladem je hrách).Valivého tĜení si
povšimli pouze dva (!) Ĝešitelé. Pro menší zrna je µ/R vČtší. To by vysvČtlovalo závislost
vrcholového úhlu α na velikosti þásteþek pro zrna, která mají valivé tĜení menší nebo
srovnatelné se smykovým.
Dále mĤžeme z namČĜených hodnot a dle vlastního úsudku odhadovat, na þem závisí
vrcholový úhel. DrsnČjší povrch zrn zpĤsobuje vČtší tĜení þástic, proto bude α menší.
ýásteþky mající þlenitČjší tvar do sebe lépe zapadají, α bude tedy menší. Menší zrna budou
znamenat menší α, neboĢ jednak je pro menší zrna menší valivé tĜení, jednak mají menší
zrna vČtší pĜilnavost (zde velmi záleží na tom, jak je materiál vlhký).
V našem mČĜení se však projeví i výška, ze které sypeme (snažili jsme se o co nejmenší).
BČhem letu se mČní polohová energie na kinetickou, která se po dopadu musí spotĜebovat
tĜením (zachycení zrnka odpovídá zastavení). Sypeme-li z vČtší výšky, bude vrcholový úhel
vČtší. Vrcholový úhel závisí i na pružnosti – zrnka sypeme z urþité výšky a dochází k
nárazĤm – zrnka mohou odskakovat (bortí hromadu a nezachycují se). Dále se projevují
nepĜíjemnosti vzniklé tĜením s podložkou – pĜi nedostateþném tĜení s podložkou by se
hromada mohla rozjíždČt; vnČjší vlivy, otĜesy, vítr narušují mČĜení a v neposlední ĜadČ
elektromagnetické a chemické charakteristiky zrn mohou podstatnČ zkreslit výsledky
mČĜení.
ZávČr

Z namČĜených výsledkĤ za použití našich fyzikálních znalostí mĤžeme Ĝíci: DrsnČjší
povrch zrn (vČtší povrchové tĜení), þlenitČjší tvar zrn (lépe do sebe zapadají), menší zrna
(vČtší valivé tĜení), pĜilnavost þi vlhkost (drží víc pohromadČ), to vše zpĤsobuje ostĜejší tvar
kužele neboli menší vrcholový úhel α.
Úloha II . 1 ... Nezbedova Nezbedka (4 body)
Jakkoli se to zdá nepravdČpodobné, loćka mĤže plout vpĜed i vzad, takže kdokoli
z ĜešitelĤ vyslovil alespoĖ nČjaký názor, který dokázal zdĤvodnit, mČl šanci na pár bodĤ.
TémČĜ nikdo se nezamyslel nad tím, kde se vzduch vlastnČ bere. PĜedpokládejme tedy, že
je nasáván zeshora, nebo rovnomČrnČ z obou bokĤ, zkrátka, že nasávání pohyb neovlivní.
Fukar vyšle vzduch s hybností p a sám získá hybnost –p (kladný smČr k pĜídi). No a co se
dČje dál. Vzduch narazí do plachty a odrazí se od ní (jinak by se tam hromadil, což vzduch
nedČlá). Tím se jeho hybnost zmČní v ideálním pĜípadČ, kdy se odrazí pĜesnČ dozadu z p na
–p, tedy o –2p. Loćka tedy od plachty získá 2p a jede vpĜed. Pokud ale plachta nebude
100%-nČ úþinná (lze toho dosáhnout její menší plochou, vČtší vzdáleností od Fukaru,
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náklonem, prodyšností apod.), bude pĜedaná hybnost menší, a to až do extrémního pĜípadu,
kdy plachtu odstraníme úplnČ. Pak bude výsledná hybnost loćky –p a Nezbedka couvá.
Mezi tČmito dvČma extrémy leží i nulová hodnota, kdy se 50% vzduchu odrazí a 50%
vzduchu kolem plachty jen projde (nebo se všechen vzduch na plachtČ rozptýlí do boku).
Pak Nezbedka stojí. Odmyslíme-li si rĤznost odporové síly pĜi pohybu vpĜed a vzad, mĤže
jet Nezbedka v principu stejnČ rychle dopĜedu jako dozadu, aþkoli jistČ cítíme, že úþinnost
plachty jako odrážeþe vzduchu není vysoká.
NČkolik poznámek se vyskytlo ohlednČ momentĤ sil, které by mČly Nezbedkou otáþet,
pĜípadnČ dvojic sil, které by ji deformovaly, eventuelnČ roztrhly. PĜedpokládejme tedy, že
všechny momenty vyrovná vztlak lodi a deformace není velká.
Shrnuto a podrženo: Nezbedka za bezvČtĜí mĤže plout vpĜed i vzad.
A nyní k zlepšovacím návrhĤm:
VČtšinu studentĤ napadlo Fukar otoþit a sundat plachtu. To je skuteþnČ asi nepĜirozenČjší.
Ale našly se i exotiþtČjší nápady. Jedna Ĝešitelka, tuším že to byla dívka, rozdČlila loć na
dvČ, na jedné byla plachta, na druhé fén. Jedna z lodí se vždy zakotvila, þímž se její hybnost
“odvedla” do dna, zatímco druhá þást mohla plout. A jako zjednodušení dotyþná navrhla
zĜídit podle pravidelné trasy Ĝadu bójí s Fukary.
NČkolik ĜešitelĤ se pokusilo dále zvýšit výkon tím, že by se vzduch foukal do vody.
Nejsem si zcela jist, jestli to funguje.
Vírou v sílu Fukaru vynikl návrh založený na vhánČní vzduchu pod kýl (vznášedlo).
ěada lidí obcházela bezvČtĜí (pokud vĤbec) tím, že Ĝekli, že vzduch je v klidu a voda
teþe. Mnozí radili aĢ se Nezbeda pĜitahuje za elektrickou pĜípojku (aþ proud se dá získat
napĜ. ze solárních baterií nebo diesel agregátu) nebo aĢ vesluje þi aĢ si koupí motor. To je
sice hezké, ale jde o to, jak problém vyĜešit, ne jak ho obejít.
A ještČ jedna poznámka nakonec: udČlal jsem pokus. UdČlal jsem ho ve chvíli, kdy mi to
mohlo jen uškodit, ale dopadlo to dobĜe. Prkno zavČšené na metr dlouhé dvojici provázkĤ,
s ruþním fénem (40 W, vzduch nasáván z bokĤ) na “zádi” a plachtou z pĜekližky na “pĜídi”
se skuteþnČ po zapnutí fénu do zásuvky vychýlilo asi o milimetr “vpĜed”. Aþ byla pĜesnost
hodnČ malá, jsem na základČ tohoto ochoten vČĜit, že je vše tak, jak jsem napsal.
Úloha II . 2 ... jádro hélia (5 bodĤ)
Tritium má vazebnou energii:
ET = (2mn + mp – mT) . c2 = 1,277.10–12 J,
helium 3He ji má o nČco nižší:
EHe = (2mp + mn – mHe) . c2 = 1,073.10–12 J.
Jelikož je silná interakce mezi nukleony stejná bez ohledu na to, zda se jedná o proton
nebo neutron, musí být vazebná energie zpĤsobená silnou interakcí u obou jader stejnČ
veliká. Námi nalezený rozdíl je zpĤsoben pouze elektromagnetickým odpuzováním dvou
protonĤ v jádĜe tritia, tedy hlavnČ elektrostatickou potenciálni energií,
∆E = e2/ (4πε0r).
Jednoduchou úpravou získáme výsledný vztah
r = e2 / (4πε0c2(mn – mp + mHe – mT)) = 1,1.10–15 m,
což ĜádovČ odpovídá jiným pozorováním. Mnozí Ĝešitelé neĜešili úlohu fyzikální úvahou a
výsledek získali použitím pĜibližnČ platného empirického vztahu pro polomČr jádra atomu:
R = R0 ⋅ 3 A ,
kde R0 = 1,2.10–15 m a A je nukleonové þíslo. Za toto Ĝešení jsem ovšem nemohl dávat více
než dva body, protože cílem úlohy bylo odhadnout polomČr jádra helia pouze ze znalosti
hmotností pĜíslušných þástic.
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Úloha II . 3 ... válcovací stolice (5 bodĤ)
Podívejme se na obr. 35, jak to mČlo asi vypadat. Síly pĤsobící v soustavČ jsou zĜejmé
z obrázku: F1 a F2 jsou síly, kterými deska pĤsobí na válce a síly N1 a N2 jsou reakce,
kterými válce pĤsobí na desku. Ft1 a Ft2 jsou tĜecí síly vyvolané tlakem desky na válce a
rotací válcĤ. Platí rovnice
(1)
G = F1 + F2
a vztahy F1 = –N1, F2 = –N2, Ft1 = µF1, Ft2 = µF1.
Obr. 35

N1

Ft1

ω1

N2

2a
x0
Ft2

ω2

F1
a

G

F2

Ve svislém smČru se deska nemá dĤvod pohybovat, neboĢ síly v tomto smČru jsou
v rovnováze, ve smČru vodorovném pak pohyb mohou zpĤsobovat pouze tĜecí síly. TĜecí
síla závisí jen na koeficientu smykového tĜení a pĜítlaþné síle, tuto zjistíme z již zmínČné
momentové vČty. Vzhledem k poþátku souĜadnic, který jsme si zvolili pĜesnČ uprostĜed
mezi válci, platí ve tvaru (M1 je moment síly N1 atd.)
a
a
M 1 + M 2 + M G = 0  F2 − F1 = Gx
(2)
2
2
VyĜešíme-li soustavu rovnic (1) a (2) vzhledem k F1 a F2 a získané vztahy dosadíme do
vzorcĤ pro tĜecí síly, výsledná síla F pĤsobící na desku nám vyjde ve tvaru
2 µmg
F = Ft 1 − Ft 2 = −
x
(3)
a
Vztah pro sílu má tvar F = – kx, kterým je dána výše uvedená elastická síla. Deska se tedy
bude chovat jako harmonický oscilátor kmitající s periodou
m
a
T = 2π
= 2π
(4)
k
2 µg
Toto Ĝešení zcela staþilo na plný poþet bodĤ. Devadesát procent chybných Ĝešení
spoþívalo v názoru, že tČleso se zastaví, jestliže na nČj nepĤsobí žádná síla. Proti tomuto
aristotelovskému pojetí fyziky musíme dĤraznČ protestovat! První NewtonĤv zákon jasnČ
Ĝíká: TČleso setrvává v klidu nebo v rovnomČrném pĜímoþarém pohybu, pokud není
pĤsobením vnČjších sil nuceno tento stav zmČnit. V okamžiku, kdy deska dorazí do
rovnovážné polohy, což je právČ uprostĜed mezi válci, je síla nulová. Jenomže deska má
nČjakou nenulovou rychlost, kterou pĤsobením síly získala, ještČ než do oné rovnovážné
polohy dojela. V rovnovážné poloze na desku síla nepĤsobí, tudíž není dĤvod, aby
nepokraþovala dál do oblasti, kde síla opČt zaþne pĤsobit.
Pro nevČĜící a zájemce pĜidávám exaktní Ĝešení rovnice (3). Dosadíme z druhého Newtonova zákona za sílu, zkrátíme hmotnost a 2µg/a oznaþíme jako ω 2. Dostaneme
diferenciální rovnici druhého Ĝádu ve tvaru
d2 x
(5)
+ω2x = 0.
2
dt
ěešení získáme poþetním trikem, který je úþinný i na rovnice složitČjší, proto se vyplatí si
jej zapamatovat. Celou rovnici vynásobíme výrazem 2.dx/dt.
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dx d 2 x
dx
(6)
+ 2ω 2 x
= 0.
2
dt dt
dt
Ti, kteĜí jsou zbČhlí v derivování, na první nebo na druhý pohled vidí, že to je ekvivalentní
zápisu
2
º
d ª§ dx ·
2 2
(7)
«¨ ¸ + ω x » = 0 .
dt «¬© dt ¹
»¼
2

To znamená, že výraz v závorce je roven nČjaké konstantČ, kterou oznaþme C2ω2:
2
§ dx ·
2 2
2 2
(8)
¨ ¸ +ω x = C ω .
© dt ¹
Toto je pouze rovnice prvního Ĝádu, kterou mĤžeme Ĝešit separací promČnných,
dx
ωdt =
.
(9)
C2 − x2
Integrací a následnou úpravou již dospČjeme k obecnému Ĝešení
x
ωt + ϕ 0 = arccos
 x = C cos(ωt + ϕ 0 ) ,
(10)
C
pĜiþemž z poþáteþních podmínek plyne C = x0,ϕ0 = 0.
ěešení (10) má však jeden háþek. Platí totiž pouze za pĜedpokladu, že deska pĜed
prĤchodem rovnovážnou polohou nedosáhne rychlosti rovné obvodové rychlosti válcĤ.
V okamžiku, kdy se tak stane, pĜestane totiž na jednom z válcĤ pĤsobit tĜecí síla. Proþ?
Protože relativní rychlost válce a desky je nulová. To znamená, že deska již nebude dále
urychlována, naopak tĜecí síla na druhém válci ji zpomalí, ale jen o maliþko, nebot’
okamžitČ zaþne pĤsobit tĜecí síla na prvním válci a jelikož deska ještČ neprošla
rovnovážnou polohou, je tato síla vČtší než síla na druhém válci, výslednice tedy desku
urychlí zpČt na hodnotu obvodové rychlosti válcĤ. TĜecí síla opČt pĜestane pĤsobit atd., atd.
Toto pokraþuje po elementárních þasových intervalech až do rovnovážné polohy, kam
deska dospČje s rychlostí, jakou se otáþejí válce. Jakmile však deska projde rovnovážnou
polohou, tak výslednice tĜecích sil již smČĜuje proti smČru pohybu, a jak víme, je dána
vztahem F = –kx. OpČt tedy máme pĜed sebou harmonický oscilátor kmitající se stejnou
periodou a rychlostí danou rovnicí
v = −ω 1 R sin ωt
(11)
Co se zmČní, bude amplituda. Integrací pĜedchozího totiž dostaneme závislost výchylky na
þase
ω R
x = 1 cos ωt .
(12)

ω
Graf závislosti rychlosti na þase je na obr. 36.
Obr. 36
Pak již není žádný problém, nebot’ deska
dosáhne obvodové rychlosti válcĤ jen v
v
rovnovážné poloze, kde na ní stejnČ žádná síla
nepĤsobí. To je vše, co se týká háþku.
ωR
Pokud bychom se chtČli bavit o tlumení
kmitĤ desky, pak dospČjeme k tomu, že
amplituda bude zmenšována jen dĤsledkem
t
odporu vzduchu. Na rozdíl od klasických
–ωR
kmitajících
vČcí
(závaží
na
pružinČ,
matematické kyvadlo) je zde tĜecí síla silou
kmitání zpĤsobující a nikoli pĤsobící proti
nČmu. Jestliže bychom válcovací stolici umístili
do vakua, deska by kmitala netlumenČ, což napĜíklad u pružiny nenastane, nebot’ þást její
mechanické energie se pĜemČĖuje na energii vnitĜní.
K pĜípadu b): nejjednodušším a k získání bodĤ postaþujícím pĜístupem bylo považovat
tĜení za coulombické neboli suché, a tedy nezávisející na rychlosti. Pak je Ĝešení identické
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s a). Mnoho z vás se snažilo použít nČjaký jiný model, kde tĜení na rychlosti záviselo.
Bohužel pak nebyli schopni tento model propoþítat ani dostaþujícím zpĤsobem odĤvodnit.
Takže pro pĜíštČ: je lepší zvolit aproximaci, kterou umím spoþítat, než trvat na pĜesnosti, jež
mi stejnČ není nic platná, protože se nedopoþítám k žádnému rozumnému výsledku.
Úloha II . 4 ... elektrická krychle (4 body)
VezmČme si obecný vztah pro výpoþet intenzity elektrického pole, který zní
( r − r0 ) 3
E ( r0 ) = kρ
d r , kde integrujeme pĜes celý objem V tČlesa.
3
r − r0
V
Nyní tento vztah aplikujeme na krychli o stranČ a (poþátek souĜadnic zvolíme v bodČ A) a
hledáme intenzitu v bodČ A.
a a a
x+ y+z
E ( A) = kρ
dxdydz ,
2
2
2 3/ 2
x
+
y
+
z
0 0 0

³

³³³(

)

Tento integrál bychom mohli vyĜešit, ale bohužel je analyticky nevyjádĜitelný. Takže se
uchýlíme k numerickému Ĝešení, abychom pro rĤzná a získali odhad, že intenzita je závislá
na hranČ krychle lineárnČ, což nyní hravČ dokážeme (i když v matematice by tento dĤkaz
asi neprošel, fyzikĤm staþí). PĜes co se vlastnČ integruje? PĜes nekoneþnČ malé krychliþky
o hranČ dx = dy = dz, jejichž stĜed má polohový vektor (x,y,z). Co když se hrana zmenší na
poloviþku? Pak se zmenší i (x,y,z) na poloviþku, ale také dx,dy a dz na poloviþku. ýili
budeme moci psát
x y z
a a a
+ +
dx dy dz 1
2
2 2
E ′ ( A) = kρ
= 2 E ( A) ,
3
2
/
2
2
2
2
2
2
§
·
0 0 0 § x·
y
z
¨¨ ¨ ¸ + §¨ ·¸ + §¨ ·¸ ¸¸
©
©
©
¹
¹
2
2¹ ¹
© 2
Dle principu superpozice intenzita vykousnutého tČlesa bude
E ′′€= E – E ′€= 1/2E.
Jak se vám to líbí? Nerozumíte tomu? Tak já vám ukážu hezþí Ĝešení.

³³³

Tako jako lze s hmotností tČlesa poþítat, jako by byla celá v tČžišti, nahradíme
rovnomČrné rozložený náboj v krychli bodovým, taktČž umístČným v tČžišti. ýili v bodČ A
bude intenzita (pro krychli o hranČ a) rovna
kQ
4
E ( A) =
= kρa , neboĢ Q = ρV = ρa 3 .
2
3
a 3

( )
2

Pro krychli o poloviþní hranČ, tj. a/2, pak po dosazení do téhož vzorce vyjde
E′ 1
4 a
= .
E ′ = kρ , tzn.
3 2
2
E
Dle principu superpozice intenzita našeho vykousnutého tČlesa bude
E ′′€= E – E ′€= 1/2E.
Hezké? TAK TO TEDY NE!!! Úvaha o tom, že lze rovnomČrnČ rozložený náboj v krychli
nahradit bodovým v jejím tČžišti, je naprosto chybná, což si pĜibližnČ 1/3 ĜešitelĤ
neuvČdomila a vesele s tím poþítala. Pokud tutéž úvahu navíc použili i na to vykousnuté
tČleso, jemuž pracnČ vypoþítali polohu tČžištČ, doþkali se pĜekvapivého (tzn. špatného)
výsledku. To, že to nelze ani pro speciální pĜípad, kdy intenzitu mČĜíme ve vrcholu krychle,
mi však trvalo dokázat více než 10 hodin za pomoci celkem výkonné poþítaþové techniky.
Že to nejde obecnČ, je celkem jasné z toho, že máme-li bodový zdroj elektrického pole, pak
se okolo utvoĜí radiální elektrické pole, tj. takové, jehož ekvipotenciální plochy jsou koule.
No jo, ale okolo krychle se takové pole vytvoĜí asi tČžko.
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Takže tohle Ĝešení by se vám asi taky líbit nemČlo. Tak já vám to, které se mi líbilo
nejvíce, ukážu. PĜedem ale ještČ povím, co je to ten tajemný princip superpozice. Tak jako
mĤžeme skládat síly, mĤžeme skládat i intenzity (v jednom bodČ). Plyne to z definice
intenzity, která zní E = Fe /Q. Když složíme síly Fe a vynásobíme to reálným þíslem 1/Q,
dostaneme i výsledné pole pro E. Teć už tedy ke správnému a srozumitelnému Ĝešení. Je to
víceménČ totéž, co jsem pĜedvedl v úvodu, avšak lidsky Ĝeþené.
RozdČlme krychli na veliký poþet stejnČ rozmČrných krychlí a oznaþme si vzdálenost
každé z nich (jejich náboj bude ρV/N, kde N je poþet krychlí). Intenzita celé krychle bude
díky principu superpozice
N ρV
ρ
N eρ
E = lim
i
2
N →∞
ri
i =1
Nyní mČjme krychli o poloviþní hranČ. Ta je stejnolehlá podle bodu A s koeficientem 1/2
s velkou krychlí. Tedy pokud budeme poþítat intenzitu v tomto bodČ, každé krychliþce ve
velké krychli je stejnolehlostí jednoznaþnČ pĜiĜazena jiná krychliþka v malé krychli,
pĜiþemž tato nová krychliþka má poloviþní velikost hrany (tzn. 1/8 objemu) a zároveĖ je
v poloviþní vzdálenosti. ýili
ρV
ρV
N
N
ρ
4
ρ
N eρ = 1 Eρ
N
ei = lim
E ′ = lim
i
2
2
2
N →∞
N →∞
ri
i =1 ( ri 2 )
i =1 8

¦

¦

¦

Dle principu superpozice intenzita vykousnutého tČlesa bude
E ′′€= E – E ′€= 1/2E.
Toto Ĝešení je takĜka ideální. Uznával jsem i mnohem ménČ pĜesnČ zapsané Ĝešení
(konkrétnČ ty limity tam nemČl skoro nikdo, sumu leckdo obcházel pouze slovním
vysvČtlením rozdČlení na nekoneþnČ mnoho krychliþek, z nichž pro každou platí, že se
pĜimČĜenČ zmenší a pĜiblíží; jiní zase rĤznČ obcházeli stejnolehlost a podobnČ).
Ze správných Ĝešení bych se pak ještČ zmínil o úvaze, že bude urþitČ existovat nČjaký
bod, do kterého kdyby se zhustil všecek náboj, pak by intenzita v bodČ A byla stejná, jako
kdyby ten náboj byl rovnomČrnČ rozložen (nebude to stĜed, jak se mnoho lidí mylnČ
domnívalo!). Vzdálenost tohoto bodu od vrcholu A bude zjevnČ lineárnČ závislá na
velikosti hrany krychle, neboĢ ve vzorci E = kQ/r2 náboj v krychli roste s tĜetí mocninou
hrany, avšak druhá mocnina vzdálenosti klesá s druhou mocninou velikosti hrany krychle.
ýili pĜi poloviþní hranČ krychle bude intenzita poloviþní; intenzita vykouslého tČlesa se
opČt dopoþítá superpozicí.
Úloha II . 5 ... LomonosovĤv prĤvan (3 body)
Oznaþme nejprve nČkteré veliþiny podle obr. 37:
h – výškový rozdíl mezi body A a D.
pA ... pF, ρA ... ρF – tlaky a hustoty vzduchu v bodech A,...,F
Ad a) Porovnáme tlaky pA, pB, pC, pD v bodech A, B, C, D. ZĜejmČ platí
pA = pB a pD = pA + hρD g, pC = pB + hρC g,
pokud hustota ve sloupci AC je stejná jako v bodČ D a hustota v bodČ C je stejná jako ve
sloupci BC. Bude tedy platit pD > pC pro ρD > ρC a pD < pC pro ρD < ρC. Ze stavové rovnice
ideálního plynu vyjádĜíme hustotu; myslím, že všichni víme, že studenČjší vzduch má vČtší
hustotu než vzduch teplý, neboli hustota vzduchu je nepĜímo úmČrná jeho teplotČ,
pM
.
ρ=
RT
Teplota v dole je konstantní, a tak je v létČ TC < TD, resp. v zimČ naopak TC > TD. Proto
je ρC > ρD, resp. ρC < ρD. Odtud dostáváme, že pC > pD , resp. pC < pD. V létČ vzduch proudí
z bodu C do bodu D, v zimČ naopak je smČr proudČní DC.
Shrnujeme:
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léto – smČr proudČní vzduchu je A-B-C-D,
zima – smČr proudČní vzduchu je D-C-B-A.
Obr. 37

a)
B
D

B

D

C

E

F

h

A
h

A

C

b)

Ad b)
OdĤvodnČní pro druhý dĤl provedeme trochu jiným zpĤsobem, slovní zdĤvodnČní není
možná tak pĜehledné jako vzoreþky, zato skrze nČj mĤžeme vČci více porozumČt. OdpovČć
získáme srovnáním aerostatických tlakĤ daných sloupci vzduchu v bodech E, F dolu.
Celkový tlak v bodech z obrázku má tĜi komponenty:
tlak vzduchového sloupce nad horizontální úseþkou AB, který je stejný pro oba
diskutované body E, F,
tlak sloupcĤ AD a BC, tyto tlaky budou také stejné, pokud hustota vzduchu bude stejná
v obou sloupcích,
tlak daný sloupci DE a CF.
Nyní pĜedpokládejme, že teplota vzduchu v dole, která je konstantní, je nižší než okolní
teplota v létČ, resp. vyšší v zimČ. Potom teplota vzduchu v létČ ve sloupci AD bude vČtší a
hustota vzduchu tak menší než ve sloupci BC, resp. v zimČ pak máme hustotu vzduchu ve
sloupci AD vČtší než je v protČjším BC. Odtud dostáváme, že tlak tvoĜený sloupcem BC
bude v létČ vČtší než tlak daný sloupcem AB. SkuteþnČ se pak rozdíl tČchto tlakĤ projeví
v bodech E, F, a tak urþí proudČní vzduchu, a to tak, že v létČ bude vzduch proudit z bodu
F do bodu E a v zimČ naopak bude smČr proudČní EF.
V létČ bude vzduch vstupovat do otvoru dolu ležícího ve vyšší výšce (bod B) a horníci
u otvoru ležícího níže (bod D) budou ofukováni nezdravým dĤlním vzduchem. I v zimČ na
tom budou lépe hornící u otvoru B, protože je sice bude ofukovat nezdravý dĤlní vzduch,
zato však o nČco teplejší než tĜeskutý mrazivý prĤvan proudící do dolu otvorem D. Když už
diskutujeme o pracovních podmínkách zamČstnancĤ dĤlních závodĤ, nemĤžeme zase upĜít
dČlníkĤm u otvoru D, že za letního parného poþasí jim studený dĤlní prĤvan urþitČ
prospívá.
Shrnujeme:
léto – smČr proudČní vzduchu je B-C-F-E-D,
zima – smČr proudČní vzduchu je D-E-F-C-B.
V obou pĜípadech tak budeme v létČ ofukováni dĤlním vzduchem u otvoru ležícího níže a
v zimČ na nás bude proudit vzduch z dolu otvorem ležícím výše.
Vzduch v dole nevzniká ani nezaniká, je tedy znaþnČ nepravdČpodobná hypotéza, že by
z dolu vzduch proudil obČma otvory þi tam naráz obČma otvory foukal. StejnČ tak je
nepravdČpodobné, že by vzduch jedním otvorem proudil ven i dovnitĜ.
Nakonec ješte takovou drobnou poznámku k samotnému zadání pĜíkladu. Byli jsme
upozornČni, že už ve 13. století byly doly hluboké nČkolik set metrĤ. Lomonosov se touto
problematikou asi zabývat musel, bohužel však máme pouze ty odkazy na jeho dílo, které
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zkoumají toliko doly mČlké, to znamená dvacet tĜicet metrĤ hluboké, prostČ doly, ve
kterých mĤžeme pĜírĤstek teploty s hloubkou zanedbat vĤþi teplotním rozdílĤm mezi
teplotou v dole a teplotou jeho okolí. NehledČ k tomu, že velice hluboké doly asi tČžko
vypadají tak jednoduše, jako ukazuje obr. 37.
Úloha II . 6 ... odpolední þajíþek (8 bodĤ)

1. Teorie
Výsledek ovlivĖuje

• kolísání napČtí v síti – tento jev je tĜeba zapoþítat do chyby mČĜení (dá se omezit
mČĜením v dobČ nízkého využití sítČ, bohužel mČĜit ve tĜi hodiny ráno není zrovna
nejlepší). Povolené napČtí v síti je 200–240 V, což pĜináší pomČrnČ velkou chybu
mČĜení,
• pĜedávání tepla okolí – dá se omezit þásteþným odizolováním soustavy, napĜ.
obložením pČnovým polystyrénem, pĜesto to je (zvláštČ, když bychom zvolili nevhodný
rozsah teplot) zdrojem pomČrnČ velkých chyb,
• tepelná kapacita hrnce – tu mĤžeme eliminovat mČĜením pro rĤzné množství vody,
• tepelná kapacita vaĜiþe – pokud pracujeme s ohĜátým sporákem, jeho teplota se již
témČĜ nemČní, u ponoráku se vaĜiþ ohĜívá s vodou,
• vaĜiþ má jistou induktanci a kapacitanci, jejich velikost je však zanedbatelná,
• závislost odporu na teplotČ – zahrneme do chyby mČĜení (ostatnČ u odporového drátu to
nebude zase tak moc),
• vaĜiþ nemá 100% tepelnou úþinnost – zahrneme do chyby mČĜení.
Odvození vztahĤ pro odpor

Pokud by mČĜení neovlivĖovaly výše uvedené vlivy, platilo by pro efektivní výkon
U ef2
.
(1)
Pef =
R
Tedy práce vykonaná obvodem bude
U ef2
(2)
W=
τ,
R
kde τ je þas, po který budeme ohĜívat vodu
Tato práce by se spotĜebovala pouze na ohĜev vody
U ef2
τ = cm∆t .
(3)
R
K tepelné kapacitČ vody musíme pĜipoþíst tepelnou kapacitu hrnce (a ponoráku)
U ef2
τ = ( K + cm)∆t .
(4)
R
Tak bychom mohli dostat pĜi dvou mČĜeních soustavu dvou rovnic o dvou neznámých.
PĜi jejím Ĝešení však odeþítáme dvČ ĜádovČ stejné hodnoty, þímž enormnČ vzrĤstá chyba
výsledku, proto je paradoxnČ pĜesnČjší (a taky jednodušší) K zanedbat. Potom platí:
(5)
τ = a ∆t ,
kde a koeficient úmČrnosti získaný z lineární regrese (viz níže), neboli
U ef2
U ef2
(6)
R=
a=
acm
Rcm
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2. MČĜení
VaĜiþ pĜipojíme ke zdroji napČtí podle obr. 38. Pro odpor spirály
pak platí (síĢ se chová jako zdroj bez vnitĜního odporu) R = U I .

Obr. 38

PomĤcky: 2 teplomČry, jeden s pĜesností na desetinu °C a se
A
stupnicí do 50(,5)°C a druhý s pĜesností na 1°C a se stupnicí do
100°C, elektrický ponorný vaĜiþ, malý a velký hrnec, ampérmetr a
V
voltmetr pro kontrolní mČĜení,
R
Postup: OdmČrným válcem jsme odmČĜili patĜiþné množství
vody. Hustota pĜi 20°C je pĜibližnČ 1000 kg/m3 (chyba je ve
srovnání s kolísáním napČtí a ztrátami tepla malá). Hrnec jsme
odizolovali ruþníky z boku a novinami zeshora (nepoužili jsme
pokliþku, neboĢ vodu bylo tĜeba míchat, krom toho by to i
ztČžovalo mČĜení teploty). Každých 10 s (u mČĜení bez izolace každých 20 s) jsme zmČĜili
teplotu vody. Uþinili jsme také jedno odstrašující mČĜení bez izolace do 82 °C – dále se již
voda témČĜ neohĜívala (ostatnČ na co je dobrá pokliþka, že?) – viz grafy 1 a 2.

Graf 1 – Bez izolace 1 l vody, teplomČr do 100°C, velký hrnec
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Graf 2 – MČĜení (7) pĜi objemu 2,5 l vody, teplomČr do 50°C, velký hrnec
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Výsledky mČĜení: (z dĤvodu úspory místa uvádím graf pouze pro dvČ mČĜení)
NamČĜené hodnoty jsem zpracoval lineární regresí teplota = a . þas + b (kdo ji nezná, aĢ
si pĜeþte dodatky).
Chyba lineární regrese (tj. odchylka od lineární závislosti) je, s výjimkou odstrašujícího
pĜíkladu, mnohem menší než chyba mČĜící metody (drží se pod 1 %), mĤžeme ji proto
s klidným svČdomím zanedbat.
Jednotlivá mČĜení: (neuvádím dílþí hodnoty, pouze výsledky regrese)
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Tabulka – Výsledky lineárni regrese
poþet
a
r***
R[Ω]
hodnot
(1) 0,75 l vody, teplomČr do 50 °C, malý hrnec
21
0,1437(5) 99,99 %
80
(2) 1 l vody, teplomČr do 50°C, malý hrnec
26
0,1126(7) 99,95 % 137
1 l vody, teplomČr do 100°C, velký hrnec bez
80
0,042(1) 95,73 %
==
*
izolace
(!)
(3) 2 l vody, teplomČr do 100°C, velký hrnec
66
0,0404(5) 99,33 %** 131
(4) 1 l vody, teplomČr do 50°C, velký hrnec
25
0,104(1) 99,69 % 111
(5) 1,5 l vody, teplomČr do 50°C, velký hrnec
41
0,0731(4) 99,95 % 114
(6) 2 l vody, teplomČr do 50°C, velký hrnec
51
0,0506(1) 99,98 % 106
(7) 2,5 l vody, teplomČr do 50°C, velký hrnec
65
0,0456(1) 99,98 % 101
MČĜení (v závorce þíslo pokusu)

U a je uvedena v závorce chyba poslední þíslice.
odstrašující mČĜení – tak takhle by to rozhodnČ vypadat nemČlo !!!
**
po vypuštČní 10 hodnot blízkých 100°C, které mČĜení výraznČ zkreslují, jsou hodnoty
a = 0,0443(3), r = 99,89 %, tyto hodnoty jsem také použil k dalším výpoþtĤm,
***
r je tzv. koeficient korelace, udávající, jak moc je závislost lineární.

*

PrĤmČrná hodnota: 110 Ω.
Chyba mČĜení (souþet chyby statistické a systematické): 30 Ω.
Kontrolní mČĜení: NapČtí a proud jsme mČĜili voltmetrem a ampérmetrem s tĜídou
pĜesnosti 5.
U = (230 ± 15) V,
I = (2,25 ± 0,15) A,
R = (100 ± 10) Ω

3. ZávČr

Náš zpĤsob mČĜení se hodí (zejména vlivem chyby v napČtí ±10 %, což v druhé mocninČ
pĜedstavuje chybu ±20 %, i vlivem tepelných ztrát) pouze na orientaþní mČĜení.

4. NejþastČjší chyby

• Nemá smysl uvádČt chybu na víc platných cifer než na dvČ, ale spíše se pĜi tomto poþtu
mČĜení uvádí na jednu.
• K chybČ statistické, to je ta, která se poþítá podle vzorce σ =

1
N ( N −1)

¦ (x − x )

tĜeba ještČ “pĜiþíst” podle vzorce σ celková = (3σ statistická ) 2 + (σ systematická ) 2

i

2

je

chybu

systematickou, nebo obČ chyby aritmeticky seþíst σcelková=3σstatistická+σsystematická, pĜi
našem poþtu mČĜení není rozdíl pĜíliš velký. Systematická chyba zahrnuje hlavnČ chybu
pĜístrojĤ a chybu metody mČĜení – ztráty tepla a kolísání napČtí v síti. Za chybu
pĜístrojĤ považujeme (není-li uvedeno jinak, napĜ. mĤže být udána tzv. tĜída pĜesnosti
pĜedstavující chybu v procentech) polovinu dílku stupnice. Chybu metody, není-li
možno ji vypoþíst, musíme odhadnout.
Výsledek by pak mČl ležet (s pravdČpodobností 99,7%) v intervalu R ± σcelková!!!
• Je tĜeba pracovat v nižších teplotách, aby byly ztráty tepla co nejmenší (pĜi teplotách
blízkých 100 °C se navíc voda intenzívnČ odpaĜuje. Viz odstrašující mČĜení.
• Dále jee tĜeba pracovat s ohĜátým vaĜiþem, neboĢ jinak, po dobu než se vaĜiþ ohĜeje,
nedochází k ohĜevu vody a mČĜení je tím zkresleno (to platí jen pro sporák, u ponoráku
se vaĜiþ ohĜívá zhruba stejnČ jako voda).
• NamČĜené hodnoty nelze jen tak pospojovat (jsou zatíženy chybou mČĜení a skuteþná
závislost probíhá jinak).
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Úloha III . 1 ... vyhlodaný hranol (5 bodĤ)
ýím zaþít? Snad tím, že asi þtvrtina lidí nepochopila problém a Ĝešila, kdy se malý kvádr
µ uvede do pohybu tím, že do nČj narazí kvádr m. Jenže o to vĤbec nešlo, proþ by tam jinak
byla podmínka o pohybu hranolu M bez tĜení? Drtivá vČtšina to poþítala pomocí sil.
První krok: m klouže dolĤ a pĤsobí na hranol M ve vodorovném smČru silou F:

F = mg sin α cos α .

(1)

Tato síla pĤsobí na M a µ, takže jejich zrychlení je

a1 =

F
,
M+µ

(2)

a pokud prĤmČt tohoto zrcadlení do roviny pohybu µ je vČtší než prĤmČt tíhy µ tamtéž, þili

Fs = µ (a1 cos α − g sin α ) > 0 ;

(3)

potom m stoupá. Slouþením vzorcĤ (1),(2),(3) dostaneme podmínku

m cos 2 α > M + µ ,

(4)

která je ŠPATNċ.

Síla F totiž pĤsobí nejen na M a µ, ale je tĜeba vzít do úvahy i hmotu m a to s faktorem
sin2α€. Proþ? Tíhu mg rozložíme do smČru kolmého k podložce, tato složka je
vykompenzována, a do smČru rovnobČžného s rovinou: F0 = mg sin α . Tuto sílu rozložíme
opČt do dvou smČrĤ: vodorovného a svislého, tím dostaneme sílu (1).
Vodorovná þást síly urychluje hranol M, zatímco svislá þást má stejný úþinek, jako by na
hranolu M leželo pĜidané závaží o tíze m sin2α€.
Tedy
F
,
a=
M + µ + m sin 2 α
Fs = µ (mg sin 2 α cos 2 α − ( M + µ + m sin 2 α ) g sin α ) > 0 ;
m cos 2α > M + µ ,
kde cos 2α = cos 2 α − sin 2 α .
Aby pravá strana mohla být vČtší než strana levá, musí být vČtší než 0, proto
cos2α > 0  α < 45° ,
pro nezáporné hodnoty hmotností.
Úloha III . 2 ... dálkový prĤzkum (6 bodĤ)
Abychom si nekomplikovali život, pĜedpokládejme, že se Merkur pohybuje rychlostí
daleko menší než je rychlost svČtla, a proto se jeho poloha bČhem mČĜení pĜíliš nemČní.
Radiový signál se odráží pouze od pĜivrácené polokoule, þasová prodleva mezi zaþátkem a
koncem ozvČny bude tedy 2r/c, takže
c
r = (t2 − t1 ) .
2
Vzdálenost stĜedu Merkuru vypoþteme jednoduše ze vztahu
c
x = t2 ,
2
protože za þas t2, urazí paprsek dráhu dvakrát.
Signály o frekvencích f1 a f2 jsou odrazy od dvou protilehlých bodĤ na rovníku Merkuru,
pĜesnČ na okraji pozorovatelné polokoule. Z bodu A, který se vlivem rotace vzdaluje ještČ
více než stĜed, pochází signál f1, od bodu B, který se vzdaluje nejpomaleji, se odráží f2.
K Dopplerovu jevu dojde vždy dvakrát:
a) ve vztahu vysílaþ-Merkur. Pozorovatel stojící v bodČ A na Merkuru by registroval
frekvenci
c− v −ωr
f 1′ =
f0 ,
c
b) ve vztahu Merkur-pĜijímaþ. V soustavČ spojené s bodem A má odražený signál
frekvenci f1′ , v soustavČ spojené s observatoĜí je to však
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c
⋅ f1′ .
c + v +ωr
Celkem tedy dostáváme
c − v −ω r
c − v +ωr
f1 =
⋅ f 0 , f2 =
⋅ f0 .
c + v −ωr
c + v +ω r
Protože je v A c a ωr A c, mĤžeme po zanedbání pĜibližnČ psát
f1
2 v 2ω r f 2
2 v 2ω r
,
.
= 1−
−
= 1−
+
f0
c
c
f0
c
c
Kombinacemi tČchto rovnic dojdeme ke vztahĤm
1
f −f
4π f0
c§
f +f ·
, T=
⋅ (t2 − t1 ) .
v = ¨1 − 1 2 ¸ , ω = 2 1 ⋅
2©
2 f0 ¹
2 f0 t2 − t1
f2 − f1
ýíselnČ:
r = 2440 km, x = 1,604.1011 m = 1,0723 AU,
v = 33,875 km.s–1, ω€= 1,23.10–6 s–1, T = 5,1.106 s = 59 dní.
Doba rotace Merkuru tedy není 88 dní, jak se astronomové dĜíve domnívali, ale 59 dní.
NejpĜijatelnČjší hypotéza vázané rotace tedy padla. Po zveĜejnČní radarových mČĜení
dokázal italský fyzik Giusseppe Colombo, že se u planety s hodnČ výstĜednou drahou mĤže
pomČr obČžné doby a rotace ustálit na hodnotČ 2:3. Tím byla vyĜešena otázka pohybu této
neobvyklé planety.
f1 =

Úloha III . 3 ... Pinocchiova þepiþka (4 body)
Obr. 39
Na úvod si objasníme nČkolik faktĤ a zavedeme spoleþné
znaþení. Výrok “dokonale hladká” v tomto pĜípadČ znamená, že
b)
tĜení mezi þepiþkou a hlavou je nulové, nebo se alespoĖ k nule a)
blíží, proto v dalších výpoþtech nebudeme tĜení uvažovat. Dále
je chybný názor, že þepice je kužel (“je tvaru kužele” neĜíká, že
jde o kužel); jde o plášĢ kužele.
Základní pĜedpoklad úspČchu je zjistit, jak bude mít
Pinocchio þepici nasazenou. Buć zpĤsobem a) nebo b) na obr. 39.
V pĜípadČ a) musí být s = VC > a = VA (viz obr. 40),
v
r
, a=
.
s=
cos α
tgα
Po dosazení
s = 23,09 cm , a = 25,98 cm  s < a .
Z výpoþtu vidíme, že þepiþka ze zadání je na obr. 39 b). Je jasné, že tČžištČ þepiþky se
bude nacházet nČkde mezi podstavou a vrcholem kužele. Dále je zĜejmé, že tČžištČ bude
vždy nad osou otáþení, v našem pĜípadČ stĜedem hlaviþky, a þepiþka spadne. V nejlepším
pĜípadČ ji lze postavit do polohy labilní rovnováhy a spadne taky.
Obr. 40
V

V
2α

A

C
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Pro nenechavce rozebereme i pĜípad a). Nejprve urþíme, kde má þepiþka tČžištČ, a poté
v jaké poloze se tČžištČ nachází vĤþi stĜedu koule – hlavy.
TČžištČ urþíme pohledem. Pro ty, co neumČjí integrovat, je zde obr. 41. PlášĢ kužele
rozdČlíme na velmi malé rovnoramenné trojúhelníky, u kterých hlavní výška splývá
s tČžnicí, a proto je u každého z nich tČžištČ ve 2/3 od vrcholu. PonČvadž to je tČleso
symetrické, bude tČžištČ ve 2/3 výšky pláštČ kužele. Když už známe tČžištČ, musíme ještČ
zjistit délku SV .
r
SV =
= 30 cm (platí pouze pro s ≥ a )
Obr. 41
sin α
2
VT = v .
3
Je-li SV > VT , mĤžeme þepiþku v optimálním
pĜípadČ dostat pouze do polohy labilní rovnováhy.
Je-li SV = VT , þepiþka se bude nacházet v
poloze volné rovnováhy, þesky: bude v poloze
rovnovážné indiferentní.
Pro SV < VT bude þepice v poloze stabilní a
nespadne.
Obr. 42
Úloha III . 4 ... ledniþka (3 body)
Místnost je tepelnČ izolována a do místnosti je
Schéma ledniþky
dodávána energie ze zásuvky  teplota v místnosti se
©HvČzdík
ýerpadlo
zvýší. Schema ledniþky viz obr. 42.
Pozor: NČkteĜí z ĜešitelĤ psali: Kdyby ledniþka
byla ideální, teplota v místnosti by se nezmČnila.
VýmČník
Mražák
tepla
Tato ideální ledniþka by však porušovala 2.
termodynamický zákon: teplo samovolnČ pĜechází z
tČlesa teplejšího na tČleso studenČjší. Pokud chcete,
Redukþní
aby se teplo pĜedávalo z tČlesa studenČjšího na tČleso
ventil
teplejší, musíte dodat práci, a tuto práci nemĤžete
zanedbat ani v ideálním pĜípadČ. Proto se v ledniþce nachází onen kompresor – to je ta vČc,
která dodává práci, aby teplo ze studenČjšího tČlesa pĜešlo na teplejší.
Úloha III . 5 ... vodní kyvadlo (5 bodĤ)
TČleso se pĜevrátí, pokud bude v labilní rovnovážné poloze. Je k tomu sice nutná jistá,
byĢ malá, vnČjší síla, ale ta vznikne tĜeba už tím, že led nemrzne pravidelnČ (ne nutnČ musí
foukat vítr, jak uvedl jistý Ĝešitel). Jak roste pĜi mrznutí objem ledu, roste i výška tČžištČ
ledového kvádru. ZĜejmČ nejvyšší je po zamrznutí celého objemu vody. TČžištČ pak je
v polovinČ výšky ledového kvádru. Víme, že hmotnost vody je v obou skupenstvích stejná.
Tedy mĤžeme psát:

ρV
VV (z tabulek ρL = 917 kg.m–3, ρV = 998 kg.m–3)
ρL
a) Led se mĤže rozpínat pouze nahoru, takže vytvoĜí kvádr o podstavČ a€×€a a výšce 2h.
TČžištČ bude ve výšce h. Pokud zavČsíme tČleso níže, bude v labilní rovnovážné poloze.
Pokud zavČsíme tČleso ve výšce pĜesnČ h, bude teoreticky v poloze indiferentní, avšak
hmotnost nádoby je sice zanedbatelná, leþ nenulová, takže to bude ve skuteþnosti stejnČ
poloha labilní. ýili maximální výška závČsu, kde se ještČ nádoba pĜevrátí, je h,
ρ
ρ
a 2 2 h = V a 3 → h = V a = 0,54 a .
2ρ L
ρL
ρ V VV = ρ LV L → V L =
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b) Led se rozpíná do všech stran, ale výška tČžištČ roste, neboĢ led se po stČnách klouže.
Takže platí totéž co v pĜípadČ a) s tím rozdílem, že výsledné ledové tČleso bude krychle
s rozmČry 2h€×2h€×2h,
ρ
1 ρ
(2h) 3 = V a 3 → h = 3 V a = 0,51a .
ρL
2 ρL
NejþastČjší chybou bylo užití vzorce pro teplotní objemovou roztažnost látek, kde se
hovoĜí o zmČnČ objemu v závislosti na zmČnČ teploty, což je jaksi nesmysl, neboĢ pĜi 0°C
se teplota nemČní, kdežto objem se ponČkud zvČtší.
Úloha III. 6 ... gravitaþní zrychlení (8 bodĤ)
Gravitaþní zrychlení lze mČĜit mnoha zpĤsoby, jak si mnozí z vás zkusili v této
experimentální úloze. Naskytly se i takové výjimky, které nás doslova zahltily mČĜeními,
þítajíce deset i více rĤzných mČĜení .
Mezi nejþastČjší mČĜení, které jste provádČli, patĜí dobĜe známé mČĜení volného pádu,
rĤzných kyvadel, valení po naklonČné rovinČ, mechanický oscilátor, vytékání kapaliny
z trubice a mnoho jiných.

Teorie
1. Volný pád

Metoda volného pádu se vyskytla u ĜešitelĤ nejþastČji. Tato úloha je totiž technicky,
fyzicky i jinak nenároþná. Staþí k ní nČjaký ten pĜedmČt (nerozbitný þi jinak
nedeformovatelný, to pro vícenásobné mČĜení), stopky a nČjaká ta výška, z které, pokud
možno hozený pĜedmČt nikomu nespadne na hlavu. Z již klasického vzorce pro volný pád si
2s
vyjádĜíme gravitaþní zrychlení: g = 2 a dále, jak je z tohoto vztahu vidČt, mČĜíme þas t a
t
dráhu (výšku) s.
2. Kyvadla

a) matematické kyvadlo
Rozumíme jím hmotný bod hmotnosti m upevnČný na konci nehmotného závČsu délky l.
Pokud se omezíme jen na malé výchylky (asi do 5° ) lze ze vzorce pro dobu kmitu T urþit
místní tíhové zrychlení:
4π 2 l
.
g=
T2
b) reverzní kyvadlo
Toto kyvadlo kývá se stejnou dobou kmitu kolem dvou rovnobČžných os ležících
v rovinČ, která prochází tČžištČm kyvadla. Tyto osy mohou být buć symetricky položeny
vzhledem k tČžišti nebo vzdáleny o redukovanou délku kyvadla lr. Z doby kmitu po úpravČ
4π 2 lr
dostaneme: g =
. Zbývá tedy nalézt v kyvadle obČ osy. Leží-li tyto osy v rovinČ
T2
procházející tČžištČm tak, že jsou vĤþi nČmu nesymetricky rozložené, pak vzdálenost mezi
nimi je právČ námi hledaná redukovaná délka.
3. Mechanický oscilátor

Jestliže tČleso zavČsíme na pružinu, zaujme oscilátor rovnovážnou polohu, ve které je
v rovnováze tíhová síla (FG = mg) a síla pružnosti (Fp = k∆l, kde ∆l je prodloužení pružiny).
PĜi okamžité výchylce y z rovnovážné polohy pĤsobí na oscilátor výsledná síla F smČĜující
do rovnovážné polohy. Velikost této síly je pĜímo úmČrná velikosti okamžité výchylky a
pro její souĜadnici na ose y platí:
(*)
F = − ky .
Podle 2. pohybového zákona platí: ma = − ky ,
pĜiþemž a = −ω 20 y , ω 0 = k m , a tedy pro dobu T kmitání máme T = 2π m k .
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Dosadíme do (*) a dostaneme pro tíhové zrychlení g =

4π 2
y.
T2

4. Rychlost kapaliny vytékající otvorem v nádobČ

V blízkosti otvoru, který je v hloubce h pod volnou hladinou, se mČní tlaková energie
kapaliny Ep = pV na kinetickou energii Ek = 1/2ρVv2. Tzn. Ek = Ep, a tedy pro rychlost
kapaliny dostáváme v = 2 gh . Z rovnice kontinuity plyne, že rychlost je rovna objemu
kapaliny vyteklé prĤĜezem S za þas t. Tedy v = V/St. Porovnáním obou rychlostí obdržíme
vztah
V2
g= 2 2 .
2S t h
5. NaklonČná rovina

TČleso má ve výšce h potenciální energii Ep = mgh, vlivem tíhové síly se bude pohybovat
dolĤ. Jeho kinetická energie se bude rovnat souþtu translaþní a rotaþní energie.
1 2
1 v2
E KT = mv a E KR = J 2 , kde J je moment setrvaþnosti.
2
2 r
1
2
Pro kouli: J = mr 2 , pro válec: J = mr 2 .
2
5
7v 2
3v 2
Ze zákona zachování energie dostaneme pro kouli g =
, pro válec g =
.
10h
4h

Vzorové zpracování úlohy:
MECHANICKÝ OSCILÁTOR

Místní tíhové zrychlení urþíme tedy z doby kmitu tČlesa a to tak, že tČleso zavČsíme na
pružinu, zmČĜíme y a pak tČleso rozkmitáme.
Výsledky mČĜení:
MČĜení jsem provádČla pouze pro jednu pružinu (to abyste se neunudili opakováním).
NamČĜené hodnoty jsem zpracovala do následující tabulky:
Tabulka 1 – MČĜení tuhosti pružin a tíhového zrychlení

MČĜení
1
2
3
4
5

m [g]
50
100
120
150
200

l [cm]
43.70
36.42
33.88
29.41
22.42

N
5
10
10
10
10

T [s]
2.6
7.8
8.0
9.0
10.7

y [cm]
7.24
14.52
17.06
21.53
28.54

k [Nm–1]
6.77
6.76
6.90
6.83
6.87

Výsledky jsem statisticky zpracovala. Tuhost pružiny je: k = (6,83 ± 0,03) Nm–1.
Tíhové zrychlení jsem vypoþetla ze vztahu (1): g = (10,2 ± 0,2) ms–2, g je uvedeno jako
aritmetický prĤmČr mČĜení spolu s pravdČpodobnou chybou. Relativní chyba je ρg = 2 0 0 .

Diskuse:
Hodnotu tuhosti pružiny jsem urþila metodou statistickou.
Hodnota tíhového zrychlení je urþena s chybou, která byla zpĤsobena nepĜesností pĜi
mČĜení doby kmitu. Pro zmenšení chyby mČĜení by bylo zapotĜebí zmČĜit þas vČtšího poþtu
kmitĤ. To se ovšem nepodaĜilo, neboĢ k tomu by bylo tĜeba užít vČtších hmotností. Ovšem
pružina po zavČšení vČtšího poþtu závaží zaþala vykonávat nejen kmity vertikální, ale i
horizontální, což se projevilo v chybČ mČĜení, ale i ve výsledku.
NepĜesnost mČĜení byla zpĤsobena také tím, že pružina byla þásteþnČ deformována.
ZávČr: Tuhost pružiny jsem urþila metodou statistickou: k = (6,83 ± 0,03) Nm–1.
Pro tuto pružinu jsem urþila tíhové zrychlení: g = (10,2 ± 0,2) ms–2.
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NejþastČjší chyby, kterých se Ĝešitelé dopouštČli:

1. Píšete výsledky i mezivýsledky na strašnou spoustu desetinných míst. Staþí tolik
desetinných míst, na kolik je 1. platná cifra chyby (g = (9,82 ± 0,01) ms–2).
2. Pokud byly uvádČny chyby, velmi þasto jste zapomínali uvádČt chyby výsledku.
3. Skoro všichni uvádČli nČkteré veliþiny (výška, délka... ), aniž by jste je zmČĜili vícekrát
a vzniklou chybu zapoþítali do chyby výsledné.
JeštČ na závČr malý dluh.

Padostroje slouží k vyšetĜování rovnomČrnČ zrychleného
pohybu v tíhovém poli zemském.
U Atwoodova padostroje je rovnomČrnČ zrychlený
pohyb použitím kladky podstatnČ zpomalen proti volnému
pádu. Na obr. 43 je vidČt, že se skládá z vysokého stojanu
S, na jehož vrcholu je upevnČna kladka K, pĜes kterou jde
vlákno nesoucí na koncích dvČ závaží Z stejné hmoty m. Po
obou stranách stojanu opatĜeného mČĜítkem jsou posuvné
plošinky.
Jedna
plošinka
P1
bývá
opatĜena
elektromagnetem, který umožĖuje pĜidržet jedno závaží a
ve vhodný þas je uvolnit. Na druhé stranČ stojanu je kromČ
plné plošinky P2 i plošinka P3 s kruhovým otvorem,
kterým projde závaží, ale neprojde pĜívažek o hmotČ m1 ,
který pĜikládáme na jedno z obou závaží, abychom dosáhli
zrychlení, pro které plyne z Newtonova zákona
m1
, jestliže neuvažujeme tĜení a kladka i
a=g
2m + m1
vlákno jsou nehmotné. Dále zmČĜíme odpovídající doby
pádu závaží. Pro a z rovnomČrnČ zrychleného pohybu platí:
2s
a= 2 .
t

Obr. 43

AtwoodĤv padostroj
K

Z
P3

S
Z
P1
P2

Úloha IV . 1 ... Pozor, pĜímý pĜenos (5 bodĤ)
Tato úloha byla vymyšlena k tomu, abyste se nauþili sami si zvolit, co pĜi Ĝešení vzít
v úvahu, kde si co zjednodušit a co zanedbat. PĜíroda s sebou pĜináší problémy, které
nejsou dostateþnČ zadané, fyzik je nucen dČlat Ĝádové odhady, lineární zjednodušování,
zanedbávání nejrĤznČjších efektĤ, aby vĤbec k nČþemu dospČl.
K Honzíþkovi se šíĜí signál rychlostí zvuku v pĜímo od orchestru a to na vzdálednost h.
Pepíþek své tóny dostane tak, že z mikrofónĤ umístČných nad orchestrem musí rádiový
signál pĜekonat vzdálenost p rychlostí c až do Pepíþkova pĜijímaþe. Podle zadání pĜíkladu
potom snadno urþíme h:
pv
.
(1)
h=
c
Rozumná Ĝešení, jak urþit vzdálenost p, byla dvČ a lišila se od sebe zhruba o jeden Ĝád.
Signál se do Prahy mĤže dostat bućto pĜes telekomunikaþní družici, anebo zprvu
podmoĜským kabelem pĜes Atlantik a poté tĜeba z Londýna na dlouhých vlnách.
NČkteré výchozí údaje:
v = 345 m.s–1 (za teplot asi 20°C a normálního tlaku),
c = 3.108 m.s–1
New York: 41° s.š., 74° z.d; Praha: 50° s.š., 14,5° v.d.
A) telekomunikaþní družice
Družice urþené pro pĜenos informací z jednoho konce svČta na druhý musí mít jednu
základní vlastnost – být snadno zamČĜitelné z místa pĜenosu. Z tohoto dĤvodu se používají
tzv. geostacionární družice, které mají periodu obČhu stejnou jako je doba rotace ZemČ.
Obíhá-li taková družice po orbitČ nad rovníkem, nachází se poĜád nad stejným místem
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povrchu ZemČ, a je tudíž snadno zamČĜitelná. Dosadíme-li do pohybového zákona družice
(dostĜedivou silou mv2/r je síla gravitaþní κmM/r) za dobu obČhu T = 24 hod., zjistíme, že
se nachází na kruhové orbitČ ve výšce
κM 2
(2)
h=3
T , þíselnČ h = 35 700 km.
4π 2
Zapoþítáme-li, pĜípadnČ odhadneme-li to, že New York a Praha neleží pĜímo na rovníku
a jsou od sebe nČjak vzdáleny, dojdeme k celkové hodnotČ p = 73 000 km. Mnozí jste
vzdálenost urþili tak, že jste si zavedli kartézský systém souĜadnic s poþátkem ve stĜedu
ZemČ, našli souĜadnice New Yorku, Prahy a družice a z nich potom snadno Pythagorovou
vČtou hodnotu p. Je to pČkný matematický pĜístup, já se však spokojím s pouhým odhadem.
Podle (1) dostaneme h = 84 m.
B) podmoĜský kabel
Zjistíme nejmenší možnou vzdálenost New York – Praha jako délku oblouku na kouli, jíž
Zemi nahradíme. Tady jste se mnozí dopouštČli té chyby, že jste za polomČr oblouku vzali
polomČr ZemČ Rz a ne Rz.cosφ, kde φ stĜední zemČpisná šíĜka pro New York a Prahu
(φ = 45,5° s.š.). Délka oblouku pak vyjde 6900 km, mĤžeme proto smČle položit
p = 7000 km. Podle (1) máme h = 8 m, skuteþnČ o Ĝád ménČ než v A).
C) Carnegie Hall
A jak je to vlastnČ s parametry
Obr. 44 – Carnegie Hall
naší koncertní sínČ? Na obr. 44
jsem se pokusil naznaþit, jak vlastnČ
Carnegie Hall, postavená na konci
JevištČ
30m
minulého století, vypadá. Doþetl
jsem se, že pojme asi 2760
5m
posluchaþĤ,
mĤj
plánek
je
inspirován dobovou fotografií.
Vzdálenost Ĝad jsem odhadl na 1 m.
PĜiznám se, že jsem se snažil
50m
rozmČry spíše nadhodnocovat než
naopak (napĜ. velikost balkónĤ). I
tak podle výsledkĤ A) musí
Honzíþek
sedČt
na
tom
nejnepĜíznivČjším místČ galerie –
20m
posledním balkónu. Naopak podle
výsledkĤ B) má jedno z tČch
nejlepších míst v prvních Ĝadách pĜímo pĜed dirigentem. Rozmyslete si už sami, na co asi
malý þeský þlovíþek má. Zajímavé je, že nikoho nenapadlo, že mĤže Honzíþek sedČt
“uhlopĜíþnČ”, i když to dá jenom pár metrĤ.
U pár lidí se vyskytla idea šíĜení signálu odrazy od ionosféry, na tak velkou vzdálenost
by to asi skuteþnČ nefungovalo. ChtČl bych také zdĤraznit, že odhadovat neznamená
vymýšlet si, jak nČkteĜí pĜedvádČli sypání si þísel z rukávu. Nakonec ještČ poznamenejme,
že úloha mĤže mít trochu nestandartní Ĝešení, neboĢ pĜi poslechu pĜedevším ve vČtších
vzdálenostech hraje roli odrážení zvuku od stČn a stropu sálu.
Citlivost lidského ucha je tak asi 0,1 s, tudíž uvážíme-li Honzíþka jako mČĜící pĜístroj
s takovou citlivostí, námi spoþítaný efekt bude pĜekryt chybami. Honzíþek pak nebude
schopen Pepíþkovi pĜesnČ Ĝíci, kdy co slyšel, aby si ovČĜili, že skuteþnČ každou notu slyšeli
ve stejný okamžik.
Úloha IV . 2 ... opilci v New Yorku (6 bodĤ)
NejdĜíve si napíšeme parametrické rovnice pohybu obou kamarádĤ v závislosti na þase t
(zaþátek pohybu je v nulovém þase, smČry jsou pĜi pohledu na obrázek).
Vodorovný smČr: x1 = – l + vt,
y1 = A.sin(2πvt)/T,
svislý smČr:
x2 = – A.sin(2πvt)/T, y2 = – l + vt.
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Nyní si vyjádĜíme jejich vzdálenost s v závislosti na þase t pomocí Pythagorovy vČty:
2πvt
).
T
Až sem vedla vČtšina Ĝešení. Dále potĜebujeme zjistit, kdy je tato vzdálenost nejmenší,
tzn. je tĜeba nalézt minimum funkce s(t) v závislosti na þase. Mnozí z vás se pustili do
numerického hledání minima tak, že nechali na poþítaþi (nebo Ĝidþeji v ruce) probíhat þas
od nuly do nČjakého velkého þísla s tím, že pĜiþítali nČjaké malé ∆t, a hlídali si, zda
vzdálenost v pĜíslušném þase není menší, než dosavadní minimum. Tento postup má jednu
drobnou nevýhodu (která se ale naštČstí v tomto pĜípadČ neprojeví), že pokud se ve funkci
vyskytne nČjaký velký “skok dolĤ” na intervalu kratším než ∆ t, tak ho algoritmus pĜejde
naprosto bez povšimnutí. Bez znalosti derivací je to však Ĝešení nejsnažší. Já radČji
pĜedvedu Ĝešení, jaké by mi pĜipadlo korektnČjší.
Využijeme matematickou vČtu, která tvrdí asi toto: pokud má funkce v bodČ x0 minimum,
tak její derivace je v bodČ x0 nulová (pokud tato derivace existuje!) – tato vČta neplatí
naopak, jak ji takĜka všichni používají! Funkce s(t) vskutku je spojitá a také je všude
derivovatelná, a tak nám nic nebrání ji zderivovat. PĜíjemnČjší však bude pracovat s funkcí
w(t) = s2(t)/2, která má zĜejmČ minima právČ v tČch bodech, kde je má i funkce s(t), neboĢ
druhá mocnina je na intervalu (0,∞) rostoucí funkcí. Proto položíme
4 πvt
dw
πv
= 2v 2 t − 2vl + 2 A 2
sin(
)= 0.
dt
T
T
Tato rovnice nejde nijak rozumnČ Ĝešit analyticky (jednomu Ĝešiteli se to povedlo moc
pČknČ nahrazením sinu lineární funkcí, ale není to zas tak triviální a už vĤbec ne obecné),
snadno to však jde numericky, tĜeba nejjednodušší metodou pĤlení intervalu – byl tomu
vČnován seriál na pokraþování v minulém roþníku. Zde je krátký výpis pascalovského
programu:

s = ( x1 − x2 ) 2 + ( y1 − y2 ) 2 = 2(vt − l ) 2 + 2 A2 sin 2 (

var d,t,a,b:real;
function dd(t:real):real;
{derivace funkce w v bod t}
begin dd:=2*t-54+50*pi/12.6*sin(4*pi*t/12.6);end;
begin
a:=20;b:=27;
{krajní body intervalu, kde hledám minimum}
repeat
if dd((a+b)/2)>0 then b:=(a+b)/2 else a:=(a+b)/2;
{rozp lení intervalu}
until b-a<1e-4;
{1e-4 ... požadovaná p esnost}
t:=(a+b)/2;
{výsledný as leží n kde na intervalu <a,b>}
d:=sqrt(2*(t-27)*(-27+t)+50*sin(2*pi*t/12.6)*sin(2*pi*t/12.6));
writeln(t:10:3,d:10:3);
end.

Výsledek zní, že v þase asi 25,5 sekundy budou vzdáleni asi 2,4 metru. Taková by mČla
být pĜesnost výsledku vzhledem k zadaným hodnotám, i když vzhledem k interpretaci
zadání by se víc hodila odpovČć, že “nČkde skoro uprostĜed kĜižovatky do sebe skoro
vrazej”. Pro všechny, kteĜí se snažili o strašnČ moc desetinných míst – jen málokdo to mČl
dobĜe od nČjaké páté cifry dál správnČ – oficiální verze je: þas 25,451 691 9030 s a
vzdálenost 2,361 784 8417 m. Ale znovu upozorĖuji, uvádČjte výsledek pouze s takovou
pĜesností, s jakou byla úloha zadána.
Co se týþe algoritmĤ, celkem mČ mrzelo (i když na hodnocení to nemČlo vliv), že
naprostá vČtšina ĜešitelĤ pĜešla výpoþet poznámkou “a podle poþítaþe výsledek zní”.
Zmínil bych se ještČ o jedné chybČ. Leckdo zaokrouhlil výraz 2πt/T jako 0,5. Sice jsem
to tak pĜi vymýšlení úlohy zamýšlel, ale ukázalo se, že to ovlivĖuje vzdálenost již na
prvním desetinném místČ, což je docela nepĜíjemné. Zásadní chyba tedy byla, když nČkdo
užil tuto fintu a pak vesele vypsal (špatný) výsledek na 6 desetinných míst! Pod pojmem
grafické Ĝešení jsme mysleli nikoliv pĜibližný obrázek, ale nČjakou pĜesnou geometrickou
konstrukci.
Strana 50

Fyzikální korespondenþní semináĜ MFF UK

ěešení úloh

Úloha IV . 3 ... stvoĜení hvČzd (6 bodĤ)
Nejprve si pĜevećme problém z oblaku plynu a spousty þástic na problém dvou þástic,
který zajisté vyĜešíme snadnČji.
Jak jistČ víte a jak dokázal i Newton, máme-li kulovou slupku, která má všude stejnou
objemovou hustotu, mĤžeme ji nahradit hmotným bodem ve stĜedu této slupky – to však
platí pouze pro síly úmČrné – tedy pro gravitaþní nebo coulombovské.
Odtud je krĤþek k tomu, abychom kouli, u které je hustota závislá pouze na vzdálenosti
od stĜedu (a nebo jak Ĝíkají lidé, kteĜí chtČjí udČlat dojem: “hustota je rozmístČna radiálnČ
symetricky”), nahradili v pĜípadČ výpoþtu gravitaþních sil hmotným bodem ve stĜedu koule.
SamozĜejmČ, jednu þásteþku si necháme, aby mČlo co padat do stĜedu.
Tento þistČ gravitaþní problém – za jak dlouho dopadne malá þásteþka na velkou þástici
– mĤžeme Ĝešit nČkolika zpĤsoby.
1) pĜímou integrací (pouze pro šílence, nadšence a jiné matematicko-fyzikální talenty),
2) “fintou” a pokud možno co nejjednodušeji – pomocí Keplerových zákonĤ,
3) “podvodem” – tedy numericky.
PĜiþemž všechny zpĤsoby jsou správné a vycházejí stejnČ.

Ad 1) Ĝešení pĜímou integrací.
VyjdČme ze zákona zachovaní energie pro volnČ padající þástici, na poþátku je
potenciální energie nejvČtší a kinetická nejmenší (nulová), bČhem þasu se potenciální
energie zmenšuje, kinetická zvČtšuje,

1 2
1
1
mv − κ Mm = Ecelk. = −κ Mm .
r
R
2
Rychlost je derivace dle þasu, v = dr/dt, dostáváme diferenciální rovnici prvního Ĝádu
2
1 § dr ·
1
1
¨ ¸ = κ M −κ M .
r
R
2 © dt ¹
Nyní máme diferenciální rovnici prvního stupnČ, kterou mĤžeme Ĝešit separací
promČnných, to znamená, že všechny r (a jedno dr) pĜevedeme na jednu stranu rovnice a
všechny t (a jedno dt) na stranu druhou. Tento postup je vČtšinou nejjednodušší metoda
Ĝešení diferenciálních rovnic, jde však použít pouze pro diferenciální rovnice prvního Ĝádu.
Odseparováním r nalevo a t napravo dostáváme (souþasnČ jsme jaksi mimochodem
odmocnili, pĜipsali integrály, doplnili a pĜepsali dr na druhou stranu):
0
T
dr
= dt ,
2κ M r − 2κ M R 0
R

³

neboli

³

1

0

2κ M ³
R

rR
T
dr = [t ]0 = T .
R−r

Zatímco pravá strana je lehko Ĝešitelná, s levou stranou budou jistČ problémy. Toto je
onen slibovaný šílený integrál, jehož Ĝešení jsem zbabČle opsal. Máte-li volný víkend,
zkuste si pĜepoþítat Ĝešení. Pro zaþátek zkuste substituci r = Rsin2α, která by mČla po
dosazení vésti na
0
0
2R R
2 R 3 ª α − sin α ⋅ cos α º
R3
.
T=
sin 2 α dα ′ =
=
π
»¼ π 2
2
8κ M
κ M «¬
2κ M π 2

³

Nyní se již pouze dosadí za hmotnost hvČzdy její polomČr, hustota a nČjaké ty konstanty,
tedy M = 4/3πρR3, což po dosazení do doby pádu T dává koneþný výsledek
3π
.
T=
32κρ
ýíselnČ pro zadané hodnoty dostáváme nČjakých 470 tisíc let.
Je mi jasné, že tyto výpoþty jsou více než pĜíšerné, pokud se je rozhodnete pĜeskoþit,
zaruþenČ témČĜ o nic nepĜijdete. Proto mám v záloze pro vás pĜijatelnČjší Ĝešení.
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Ad 2) Ĝešení fíglem pomocí Keplerových zákonĤ
Použijeme následující trik: pohybuje-li se malá þásteþka v gravitaþním poli vČtší þástice,
lítá spokojenČ po elipse, jež má vČtší þástici v ohnisku a splĖuje 3. KeplerĤv zákon
a3
= konst. ,
Tob2
Obr. 45
kde a je velká poloosa elipsy a Tob perioda obČhu þástice.
Budeme-li elipsu zužovat a zužovat, což odbornČ znamená
zvyšovat její excentricitu, þasem se z ní stane úseþka, velmi
protáhlá elipsa, která ale také splĖuje Keplerovy zákony (viz
obr. 45). Tato trajektorie vpodstatČ odpovídá volnému pádu
þásteþky do centra, což je pĜesnČ to, co potĜebujeme.
Urþeme dobu obČhu þásteþky Tob letící po kruhové dráze
z rovnosti pĜitažlivých a gravitaþních sil:
κ Mm
.
mω 2 R =
R2
Odtud pomocí ω =

2π
R3
dostáváme Tob = 2 π 3
.
κM
Tob

My však mĤžeme ze znalosti polomČru a hustoty urþit hmotnost M = 4/3πρR3, z þehož
máme samozĜejmČ radost, ponČvadž se nám vykrátí polomČr R. Tím obdržíme koneþný
vztah pro dobu obČhu þásteþky po kruhové dráze:
3
.
Tob = 2 π
4 πρκ
Dále použijeme znalost Keplerových zákonĤ, tj.
3
R 2)
(
R3
a3
,
=
=
Tob2 (2T ) 2
( 2T ) 2
neboĢ doba pádu tČlesa do stĜedu je poloviþní dobČ obČhu velmi protáhlé elipsy (to
vysvČtluje ono 2T) a délka hlavní poloosy velmi protáhlé elipsy je polovina vzdálenosti R.
Po sesumírování nČkolika pĜedchozích vztahĤ se vyloupne pro dobu pádu oné poslední
þásteþky, a tím také doba smrsknutí mlhoviny do bodu (podle Newtona, termodynamika a
Einstein zde mají dovolenou), vztah
T = 3π 32κρ .

Ad 3) numerické Ĝešení
Numerických Ĝešeních je samozĜejmČ dČsnČ moc, na to je celá vČda zvaná numerická
matematika. V podstatČ máte dvČ cesty:
a) numericky vyĜešíte onen šílený integrál z první cesty Ĝešení (pĜímou integrací),
b) numericky Ĝešíte pĜímo diferenciální rovnici
κM
d2r
a=
= − 2 (NewtonĤv pohybový zákon),
2
dt
r
s tČmito poþáteþními podmínkami:
poþáteþní poloha: r = R,
poþáteþní rychlost: v0 = 0.
Na závČr ještČ princip jednoho pomČrnČ jednoduchého algoritmu se slušnou pĜesností:
znám polohu þásteþky → urþím zrychlení pomocí gravitaþního zákona → spoþtu novou
rychlost → spoþtu novou polohu þástice a toto opakuji až do omrzení, tedy
κM
a i −1 = − 2
→ vi = vi–1 + ai–1 dt → ri = ri–1 + vi–1 dt + 1/2 ai–1 dt2,
ri −1
kde dt je þasový krok simulace. Až vám klesne ri pod nulu, tak už jste se zhroutili.
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Úloha IV . 4 ... drama na schodech (3 body)
Aþkoliv to tak nevypadá, koþárek zĤstane stát (aspoĖ teoreticky) na místČ, protože se
nachází v rovnovážné poloze a tudíž nemá dĤvod se nČkam pohybovat, pĜedpokládáme-li,
že ho maminka zanechala v klidu. To, že tČleso je v rovnovážné poloze, znamená nulovou
výslednici vnČjších sil (tedy tČleso nemá tendenci zaþít se pohybovat translaþnČ) a nulový
výsledný vnČjší moment (tČleso nezaþne rotovat).
NejdĜíve se podívejme na to, které síly pĤsobí na
Obr. 46
koþárek. Je to tíhová síla v tČžišti a pak dvČ resp. þtyĜi
reakþní síly, kterými tlaþí schody do kol koþárku.
Reakþní síly jsou vždy kolmé k povrchu (a to nejen
R2
tady). Proþ tomu tak je? ObecnČ platí, že vazbové síly
T
jsou kolmé k vazbČ, tj. napĜíklad k desce stolu.
R1
Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to, že by teþná
složka síly urychlovala tČleso rovnobČžnČ s povrchem
G
a tudíž mu dodávala energii. Schody jsou sice šikmé,
ale lokálnČ (tzn. pod koly) je povrch vodorovný.
MĤžeme tedy shrnout, že síly pĤsobící na koþárek
jsou pouze svislého smČru, gravitace pĤsobí dolĤ, reakce schodĤ nahoru. Jsou tedy
navzájem rovnobČžné, jak se mĤžete pĜesvČdþit na obr. 46.
Podívejme se nyní na naši translaþní rovnováhu. Všechny síly pĤsobící na koþárek jsou
svislé, jejich výslednice má tedy svislý smČr nebo je nulová. Kdyby nebyla nulová, tak by
se koþárek nadzvedl a pĜestaly by pĤsobit reakþní síly zespoda a koþárek by opČt klesl.
DolĤ se koþárek pohybovat nemĤže, protože pak síly R1 a R2 rostou až do chvíle, kdy
vyrovnají gravitaci. Výslednice sil je tedy nulová a tČleso (koþárek) se nebude translaþnČ
pohybovat.
Ke stejnému výsledku mĤžeme dojít pomocí energetických úvah. Na poþátku je vše
v klidu, tzn. Ek = 0 a zvolme nulovou hladinu potenciální energie tak, aby i Ep = 0. Tedy
celková energie Ek + Ep = 0. Pokud koþárek popojede o kousek, musí získat rychlost, což
odpovídá nárĤstu kinetické energie. Ale co se dČje s potenciální energií? Ta zĤstává
konstantní, neboĢ výška tČžištČ zĤstává konstantní, opČt jen lokálnČ, pokud jsme na stejném
schodČ. Pak ale Ek + EP = 0 + nČco > 0, což by znamenalo neplatnost zákona zachování
energie. Možná se ptáte, proþ lokálnČ. To znamená že vše musí platit pro jakékoliv malé
zmČny polohy. U koþárku to znamená, že stojí stále na stejném schodČ (obr. 47a).
PodobnČ se podíváme na problém rotace.
TČleso mĤže rotovat vpodstatČ kolem dvou
Obr. 47
os, tČmi jsou osy pĜedních a zadních kol
koþárku. Tak jak je obrázek nakreslen
(pĜedevším umístČní tČžištČ vĤþi kolĤm),
T
musí se tČžištČ koþárku pĜi rotaci kolem
zadních kol zvedat, tedy Ep roste a zároveĖ
G
b)
koþárek získává nČjakou úhlovou rychlost,
a)
tedy i Ek roste. Celková energie opČt roste,
což znamená spor se zákonem zachování energie. Koþárek nemĤže zaþít rotovat. Jinak by
to ale dopadlo, pokud by tČžištČ bylo mnohem více vlevo, pĜi rotaci by tČžištČ klesalo a
Ep < 0, Ek > 0 a celková energie by se zachovávala (Ep + Ek = 0) – viz obr. 47b. Tak tomu
ale naštČstí podle zadání není.
Abych tedy shrnul, koþárek se nezaþne toþit ani posouvat, zĤstane pĜesnČ tam, kde jej
matka zanechala. Doufám, že jsem vás neodradil úvahami z teoretické mechaniky, které
jsem se snažil propašovat do Ĝešení tak snadného pĜíkladu.
Úloha IV . 5 ... hrátky se rtutí (4 body)
PĜedem bych chtČl upozornit, že se jednalo o rtuĢ a z obrázku šlo vykoukat, že v tomto
pĜípadČ rtuĢ nesmáþela stČny nádoby ani kapilár. Dochází tak ke kapilární depresi a hladina
poklesne, což vČtšina z vás správnČ pochopila. Úlohu lze Ĝešit, pokud pĜijmeme jisté
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zjednodušující pĜedpoklady: nádoba se rtutí má mnohem vČtší rozmČr než kapiláry, rtuti je
dostatek na ponoĜení kapilár a pĜedevším tloušĢka stČny vnitĜní kapiláry je zanedbatelná
vĤþi prĤmČru, jinak bychom potĜebovali tuto tloušĢku znát.
PĜi samotném Ĝešení vyjdeme ze známého vztahu pro tlak p = F/S, kde F = σ€l cosϑ je
kolmý prĤmČt síly vyvolané povrchovým napČtím po obvodu kapiláry do svislého smČru, ϑ
je úhel, který svírá síla se svislým smČrem (tedy úhel mezi zakĜiveným povrchem rtuti a
stČnou kapiláry) a S je obsah prĤĜezu kapiláry. Tlaková bilance pak je
σ l cosϑ
,
p a + hρ g = pa + p k = p a +
S
kde pa je atmosférický tlak pĤsobící na kapalinu jak v nádobČ, tak v kapiláĜe a hρ€g je tlak
v kapalinČ v hloubce h mČĜeno od nejvýše položené hladiny kapaliny. NČkteĜí z ĜešitelĤ
úlohu Ĝešili chybnČ tak, že nejdĜíve ponoĜili vnČjší kapiláru, spoþetli výšku hladiny a poté
ponoĜili do ní vnitĜní kapiláru a urþili výšku hladiny ve vnitĜní, jako by byla ponoĜena
pouze v té vnČjší nezávisle na okolí. To samozĜejmČ nelze, neboĢ tlak v kapalinČ je vyvolán
celkovou výškou kapaliny.
Pro jednotlivé kapiláry mĤžeme psát (za pĜedpokladu, že rtuĢ dokonale nesmáþí stČny
kapilár, ϑ€≅€0°):
a) vnitĜní kapilára
πd 2
σ l cosϑ 4σ cosϑ 4σ
,
l1 = π d , S1 =
 h1 = 1
=
≅
4
ρ gS1
ρ gd
ρ gd
b) vnČjší kapilára (mezikruží, dva obvody!)
π 3d 2
πd 2
4 π σ d cosϑ
2σ
.
l2 = 3π d + π d = 4 π d , S 2 =
−
= 2 πd 2  h2 =
≅
2
4
4
ρ gd
2 π ρ gd
Vidíme tedy, že nejníže bude hladina ve vnitĜní kapiláĜe a ve vnČjší kapiláĜe bude hladina
v dvakrát menší hloubce.
Poznámka: Úlohu bylo možné Ĝešit i jinak, ovšem se znalostí vztahu pro tlak pod
zakĜiveným povrchem kapaliny pk = σ(1/r1 + 1/r2), kde r1 a r2 jsou polomČry kĜivosti
povrchu v daném místČ. Tento vzorec lze odvodit z pĤsobení sil povrchového napČtí na
elementární plošku v daném místČ. Pro vnitĜní kapiláru bereme r1 = r2 = d/2 (jedná se o
kulový povrch) a pro mezeru mezi kapilárami r1 = d/2 a r2 = ∞, neboĢ zde jde o anuloid
(“pneumatiku”) a v Ĝezu kolmém na prĤmČr je polomČr kĜivosti nekoneþný. Dosazením
tČchto kĜivostí do rovnice pro pk, a pak do výchozí rovnice s tlaky obdržíme stejný výsledek
jako pĜedchozí metodou.

( )

Úloha IV . 6 ... AĢ žije sníh! (8 bodĤ)
Tak jsem dostal k opravení praktickou úlohu o tĜení lyžaĜe na snČhu, zrovna když bylo
den po oblevČ. Ale abyste neĜekli, provedl jsem mČĜení náhradní:

Valivé tĜení kola bicyklu
Nejprve trocha teorie:
Smyková tĜecí síla Ft se poþítá ze vzorce
(1)
Ft = f.Fg,
kde f je hledaný koeficient, pro danou dvojici materiálĤ témČĜ nemČnný a Fg tlaková síla
pĤsobící kolmo na podložku (zde tíhová síla, proto index g).
Naproti tomu valivé tĜení závisí ještČ na polomČru kola r:
(2)
Ft = ξ€Fg /r.
Proto má koeficient ξ rozmČr délky.
Vlastní mČĜení probíhalo tak, že jsem tahal þlovČka na kole, a to rychlostí pokud možno
rovnomČrnou, pĜiþemž jsem mČĜil sílu, kterou musím vyvinout. MČĜení jsem provádČl na
rovinČ, ale abych pĜesto eliminoval možnou chybu, vždy na dráze “tam a zpČt” a výsledek
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prĤmČroval. NamČĜenou hodnotu jsem považoval pĜímo za tĜecí sílu a koeficient ξ jsem pak
poþítal pĜímo z úpravy vzorce (2).
Výsledky mČĜení:
r = 33 ± 1 cm, mČĜeno dílenským metrem.
Fg /g = (73 ± 1) kg + (15,0 ± 0,5) kg = 88 ± 2 kg, první þlen je hmotnost jezdce, mČĜená
osobní váhou, druhý je hmotnost kola, zjištČná pomocí mincíĜe.
Ft pro rĤzné materiály, vždy v N, chyba 2 N. MČĜeno školním silomČrem s pĜesností 1 N,
ale rozptyl je velký a odeþítání za pohybu nepĜesné.
Beton: (13+21)/2 N= 17 N
Dlážky malé: (8+15)/2 N= 12 N
Kostky stĜední: (21+26)/2 N= 24 N (pardubický PĜíhrádek)
Kostky velké: (18+5)/2 N= 12 N (tamtéž)
Tráva: (62+52)/2 N = 57 N (znaþné oscilace)
Krom toho jsem mČĜil klidovou tĜecí sílu.
Kostky stĜední: 46 N
Kostky velké: 48 N
Beton: 30 N
Tyto hodnoty jsem dál neuvažoval, neboĢ na nČ nedá pohlížet jako na valivé tĜení.
Matroš
Beton
Dlážky
Kostky stĜední
Kostky velké
Tráva

ξ [ mm]
60
42
84
42
200

Chyba Abs[mm] Chyba Rel [%]
7
12
7
17
7
8,6
7
16,8
8
4,2

Je vidČt, že tam, kde byly hodnoty tĜecí síly velké, byla menší relativní chyba. Faktem
ovšem zĤstává, že chyba u napĜ. posledního mČĜení mohla být mnohem vČtší (staþilo vzít
rozptyl hodnot tĜeba 5 N).
Relativní chybu jsem poþítal jako odmocninu ze souþtu kvadrátĤ relativních chyb
jednotlivých veliþin.
PĜímé mČĜení, tedy urþení tĜecí síly a hmotnosti objektu (ve vašem pĜípadČ lyžaĜe, nebo
samotné lyže) je pochopitelnČ jednou z mnoha možností jak se dobrat výsledku. VČtšina
lidí to Ĝešila kinematicky, lze mČĜit napĜ. þas projetí známé dráhy na svahu, pĜi rozjezdu z
klidu. PĜi stálém tĜení lze pĜedpokládat stálé zrychlení (zpomalení), než jaké by odpovídalo
samotnému zrychlování ze svahu. Problém byl v tom, že když se urþil sklon svahu
(olovnicí, úhlomČrem), ve výsledném vzorci se od sebe odeþítaly dvČ blízké hodnoty, þímž
chyba narostla (u nČkterých až nad 100%).
Potížím s mČĜením úhlu v terénu se vyhnul ten, kdo mČĜil napĜíklad dojezd na rovinČ
(prohlásil, že má svah o nulovém sklonu). Na rovinČ byla tĜecí síla jedinou silou brzdící,
takže problémy s odeþítáním blízkých hodnot nevznikaly. Staþilo urþit dva parametry
zpomaleného pohybu. Nejlepší kombinací je dráha a þas, lze taky dráha a poþáteþní
rychlost, nebo þas a poþáteþní rychlost. Rychlost se nejlépe získá zmČĜením krátkého úseku
(napĜ. 1 m), mnozí si pomohli rozjezdem ze svahu, kde zase mČĜili pĜíslušný þas a dráhu,
pĜiþemž sklon je pálit nemusel. No a hrstka tČch, kteĜí mČli svah s promČnným sklonem
hledali mezní úhel, kdy se rozjedou rovnomČrnČ.
A jak to vlastnČ dopadlo? DobĜe. ěešitelé namČĜili hodnoty zahrnující všemožné druhy
snČhu od nadýchaného prašanu až po firn a led. Koeficient tĜení kolísá od 0,005 až po
0,300, pĜiþemž nejþastČji se vyskytovaly hodnoty mezi 0,050 a 0,100.
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Úloha V. 1 ... Ĝetízek babiþky Julie (5 bodĤ)
Obr. 48
Protože platí H > a + b, tak v okamžiku opouštČní
stolu je celý Ĝetízek ve vzduchu. Díky tomu mĤžeme
b
jeho pohyb rozdČlit do pouhých dvou fází, pĜiþemž
v první fázi ještČ leží nČjaká þást Ĝetízku na stole, ve
druhé jde o prostý volný pád, kdy “sledujeme”
b
poslední þlánek Ĝetízku (chceme vČdČt, v jakém
a
okamžiku leží celý Ĝetízek na zemi, tedy kdy dopadne
tento poslední þlánek). V reálném pĜípadČ by zĜejmČ
již ležící þást Ĝetízku ovlivĖovala þást nalézající se
ještČ ve vzduchu (aĢ už kvĤli nČjakému tĜení uvnitĜ
a
Ĝetízku, nebo jen díky pouhému tvoĜení “hromádky”),
ale od tČchto efektĤ, stejnČ jako od toho, že Ĝetízek je
složen z þlánkĤ, je radno pĜi Ĝešení odhlédnout. Dále
budu Ĝetízek považovat za homogenní.
Zavećme tedy lineární hustotu τ€=€m/(a + b), kde
m je hmotnost celého Ĝetízku. Potom hmotnosti jednotlivých þástí Ĝetízku budou ma = τ€a,
resp. mb = τ€b.
Jelikož stopky maþkáme až v okamžiku, kdy Ĝetízek opouští stĤl, staþí nám ve výše
zmínČné první fázi pohybu znát pouze koncovou rychlost v0. K jejímu urþení použijeme
zákon zachování mechanické energie. Celá þást a, a tedy i její tČžištČ, poklesne o výšku b
(viz obr. 48), tČžištČ þásti b poklesne o b/2. Odtud pro pokles potenciální energie máme
b
b·
§
(1)
∆E p = ma gb + mb g = gτ b¨ a + ¸ .
©
2
2¹
Tato se pĜemČní zþásti na energii kinetickou Ek, zþásti na práci W potĜebnou k pĜekonání
tĜení. Uvažme tĜecí sílu ve tvaru Ft = fFn, kde f je koeficient tĜení a Fn síla pĤsobící kolmo
na plochu. RozdČlíme-li si Ĝetízek na mnoho malých kouskĤ, mĤžeme si všimnout, že na
každý bude pĤsobit stejná tĜecí síla (je-li Ĝetízek homogenní), ovšem každý urazí po stole
jinou dráhu. Je vidČt, že vykonaná práce bude táž, jako kdyby celá þást b urazila dráhu b/2.
Bude tedy platit
W = Ft b 2 = τ gf b 2 2 .
(2)
Nyní už mĤžeme dosadit do zákona zachování mechanické energie ∆Ek = ∆Ep – W, odkud
velice snadnou úpravou získáme hledanou rychlost
gb
v0 =
(3)
(2a + b − fb) .
a +b
V druhé fázi pohybu jde o volný pád s nenulovou poþáteþní rychlostí, pro který platí
(4)
H = 12 gt 2 + v 0 t  t = ( v 02 + 2 gH − v 0 ) g ,
pĜiþemž uvedené Ĝešení je jediný fyzikálnČ smysluplný (= kladný) koĜen rovnice. Po
dosazení rovnice (3) do (4) a následné malé úpravČ získáme výsledek
b( 2a + b − fb) + 2H (a + b) − b( 2a + b − fb)
.
(5)
t=
g(a + b )
Úloha V . 2 ... sportující elektrony (5 bodĤ)
K Ĝešení se mĤžeme dobrat pomocí Kirchhoffových zákonĤ (které se ale, pokud se dobĜe
pamatuji, berou až nČkde ve vyšších roþnících), nebo s pomocí dvou všeobecnČ známých
pouþek a Ohmova zákona. Každý aĢ si vybere, co je jeho srdci bližší.
NejdĜív Ĝešení “bez Kirchhoffových zákonĤ” (ty uvozovky proto, že tyto pouþky jsou
pĜímým dĤsledkem Kirchhoffových zákonĤ, i když se dají odvodit pouhou úvahou, jak je
demonstrováno níže).
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Pravidlo 1: V sériovém obvodu je proud ve
všech þástech obvodu stejný a souþet napČtí
Obr. 49
na jednotlivých þástech obvodu je roven
RX
I1
Proud
celkovému napČtí v obvodu.
A
RX
pĜedstavuje množství pĜeneseného náboje za
B
C
jednotku þasu. Toto množství musí být
I2
RX
A
A
pĜeneseno všemi þástmi obvodu, jinak by se
D
I3
nČkde náboj hromadil, tedy proud je všude
A
stejný. Druhá þást pravidla pak plyne z
Ohmova zákona.
Pravidlo 2: V paralelním obvodu je napČtí
na všech vČtvích stejné a souþet proudĤ v jednotlivých vČtvích je roven celkovému proudu
v obvodu. Dle definice je napČtí mezi dvČma body rovno rozdílu potenciálĤ v tČchto
bodech, který je stejný, aĢ jej mČĜíme na kterékoli vČtvi obvodu. Druhá þást pravidla pak
plyne z Ohmova zákona.
Nyní k Ĝešení obvodu. Obvod si mĤžeme pĜekreslit do tvaru jako na obr. 49, z kterého je
zĜejmé, že kdyby mČly ampérmetry nulový odpor, byl by mezi body A a D zkrat a muselo
by platit I1 = I2 = 0.
NapČtí mezi body B a C mĤžeme podle pravidla 2 vyjádĜit jako UBC = RAI2 nebo
UBC = I1(RA + RX). Odtud dostáváme:
(1)
RA I 2 = I1 ( RA + RX ) ,
I1
.
(2)
RA = RX
I 2 − I1
NapČtí mezi body A a D mĤžeme podle pravidla 1 a 2 vyjádĜit jako UAD = RAI3 nebo
UAD = RAI2 + RX(I1 + I2), z þehož dostaneme:
(3)
RA I 3 = RA I 2 + RX I 2 + RX I1 .
Dosadíme-li nyní za RA z rovnice (2), máme
I1
RX
( I 3 − I 2 ) = RX ( I1 + I 2 ) ,
I 2 − I1

I 22 − I 12
I 2 + I 1 I 2 − I 12
.
(4)
+ I2 = 2
I1
I1
Podle pravidla 1 a 2 vyjádĜíme celkové napČtí
(5)
U = R X ( I1 + I 2 + I 3 ) + R A I 3 .
Z této rovnice a z rovnic (2) a (4) vyjádĜíme RX
§
I1
I 2 + I 1 I 2 − I 12
I 2 + I 1 I 2 − I 12 ·
,
U = R X ¨ I1 + I 2 + 2
⋅ 2
¸ + RX
I1
I 2 − I1
I1
©
¹
UI 1 ( I 2 − I 1 )
,
RX = 3
2
2
I 2 − I 2 I 1 + 2 I 2 I 1 − 2 I 2 I 12 + I 22 I 1 + I 2 I 12 − I 13
UI 1 ( I 2 − I 1 )
.
RX = 3
I 2 + 2 I 22 I 1 − I 2 I 12 − I 13
ěešíme-li úlohu pomocí Kirchhoffových zákonĤ je asi nejvhodnČjší sestavit rovnice pro
smyþky B–I1–C–I2, A–B–I2–C–D–I3 a A–I3–D, þímž dostaneme rovnice (1), (3) a (5).
VnitĜní odpor ploché baterie bývá ĜádovČ nČkolik ohmĤ, odpor vodiþĤ je v praxi ještČ
mnohem menší, a mĤžeme je tedy zanedbat (i když odvolávání na praxi trochu pokulhává
za situace, kdy odpor ampérmetru je 50 Ω).
NČkteĜí z ĜešitelĤ považovali obvod za paralelní, což podle obr. 49 zĜejmČ není pravda.
PomČrnČ dost ĜešitelĤ si neuvČdomilo, že ampérmetry musí mít nČjaký odpor, jinak by mezi
body A a B byl zkrat, všechen proud by tekl vČtví 3, a platilo by I1 = I2 = 0. NČkteĜí si také
neuvČdomili, že proud je v mA, a pak jim vyšel odpor 0,15 Ω.
I3 =
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Úloha V . 3 ... ucpaná roura (3 body)
PĜi Ĝešení této úlohy vyjdeme nejprve z Pascalova zákona. Ten Ĝíká, že síla, kterou pĤsobí
tlak na nČjakou plochu je na tuto plochu kolmá a její velikost je rovna pS, kde p je tlak a S
je velikost plochy. Levá stČna hranolu má plochu SL = S/sin α. Velikost síly, která na levou
stČnu pĤsobí, je tedy Fcelk = pSL = pS/sin α. Tato síla však nepĤsobí v ose trubky, a proto ji
musíme rozložit na dvČ složky – vodorovnou a svislou. Svislá složka nás nebude zajímat,
protože pohyb v tomto smČru nenastane (nebudeme-li uvažovat destrukci roury). Zato
vodorovná složka mĤže zapĜíþinit pohyb kvádru podél trubice. Jaká je však její velikost? Ze
situace na obr. 50 plyne, že velikost vodorovné složky síly je FV = Fcelk sin α
= (pS/sin α).sin α€= pS. Vidíme tedy, že velikost vodorovné složky síly nezávisí na úhlu α.
Analogický postup mĤžeme zopakovat pro pravou
stranu hranolu. OpČt dostaneme FV = pS. Vzhledem
Obr. 50
k tomu, že tyto složky mají opaþnou orientaci, jejich
výslednice je tedy nulová a hranol se nemĤže
Fcelk
pohybovat zrychlenČ. Jeho zrychlení je tedy nulové.
Jako krásné intuitivní zdĤvodnČní tohoto výsledku
p
FV
p
α
mĤže posloužit trubka se spojenými konci, ve které
je umístČn hranol. Ten by se pak pohyboval se
zrychlením, a kdybychom jej brzdili, získávali bychom mechanickou práci. Tak by se dalo
zkonstruovat perpetum mobile.
Ale zdaleka nejkurióznČjší využití pĜípadného zrychlování hranolu navrhl jeden z ĜešitelĤ
ve vojenství. Do trubky na obou koncích otevĜené (na obou stranách je atmosférický tlak)
se vloží nesymetrický náboj. Vzhledem k tomu, že by se v trubici urychloval (podobnČ jako
náš hranol), dostateþná délka trubice by zajistila dostateþnou rychlost výstĜelu. Tak by se
dalo bez jakéhokoliv hluku a bez stĜelného prachu stĜílet. Bohužel se hranol v trubici
urychlovat nebude, a proto se nám asi nepodaĜí revoluci ve vývoji stĜelných zbraní vyvolat.
Úloha V . 4 ... baron Prášil (4 body)
Úlohu si mírnČ idealizujeme. Budeme pĜedpokládat, že rychlost dopadu bude nulová (jak
snadno zjistíte dosazením do vzorce, je kinetická energie pro rozumnou rychlost výraznČ
menší než teplo, které koule vydá ochlazením na nulu), dále budeme pĜedpokládat, že se
taví led jen takový, který je v pĜímém styku s koulí, že koule nebude pĜedávat žádné teplo
vzduchu, že nedojde k destrukci ledu, že tloušĢka ledu bude dost velká na to, aby se koule
nepropadla až na dno, a tak podobnČ. Výsledná hodnota sice pĜíliš pĜesná nebude, jako
horní odhad však poslouží dobĜe.
PĜíklad jsme tak zredukovali na obyþejnou kalorimetrickou rovnici. Na jedné stranČ se
ochlazuje koule ze 100 °C na 0 °C, na stranČ druhé taje led. Tedy mk ck ∆T = ml lt, kde mk je
hmotnost koule, ck mČrná tepelná kapacita koule, ∆T = 100 °C, ml hmotnost roztátého ledu
a lt mČrné skupenské teplo tání ledu. Uznávám, že zadány všechny tyto údaje nebyly (ale
zase tam byly nČkteré navíc!), což vám však nemČlo zabránit v tom, abyste je pĜípadnČ
vyhledali v tabulkách. Hmotnosti si rozepíšeme jako souþin objemu a hustoty a tak máme
4
(*)
π R 3 ρ k ck ∆T = Vl ρ l lt
3
Nyní je tĜeba se zamyslet nad tím, jaký bude objem ledu. Jsou dvČ možnosti: buć se
koule ponoĜí ménČ než do poloviny svého objemu, a pak bude mít jáma vzniklá táním ledu
tvar kulového vrchlíku. Nebo se ponoĜí hloubČji, a pak bude mít jáma tvar válce, na jehož
dnČ bude “pĜilepena” polokoule. Tedy dosazeno do vzorce to bude vypadat takto:
a) v prvním pĜípadČ V = π h 2 ( R − 13 h) ,
kde h je hloubka vrcholu koule pod hladinou ledu, tzn. výška kulového vrchlíku, což
dosazeno do vzorce (*) dává kubickou rovnici
ρ l lt h 3 − 3ρ l lt h 2 + 4 Rρ k ck ∆T = 0 .
Tu nejlépe vyĜešíme pro zadané hodnoty numericky. Tedy jinými slovy, nic dalšího už
nebylo potĜeba. Pokud jste si našli hodnoty konstant pro olovo a vyĜešili s nimi tuto rovnici,
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vyšlo h = 0,97 R, takže v reálu by to vypadalo tak, že olovČná koule by byla v ledu do
necelé poloviny.
b) v druhém pĜípadČ V = π R 2 h + 23 π R 3 ,
kde h je hloubka stĜedu koule pod hladinou ledu, tzn. výška onoho válce, což dosazeno do
vzorce (*) dává vztah
2 § 2 ρ c ∆T ·
h = R¨ k k
− 1¸ .
3 © ρ l lt
¹
Po dosazení hodnot pro železo dostaneme výsledek h = 0,89 R, tedy spodek koule je pod
povrchem 1.89R, takže v reálu se železná koule zaboĜí do ledu skoro celá.
Co se týþe došlých Ĝešení, vČtší þást ĜešitelĤ uvažovala pouze jednu z tČchto dvou variant.
Jak je vidČt z dosazených konstant, není rozdČlení na pĜípady pustou teorií, skuteþnČ pro
dva naprosto bČžné materiály se zpĤsob Ĝešení liší. Je také nesmyslné uvažovat nČjak
výraznČji vliv regelace – styþná plocha koule s ledem je na to pĜíliš velká. Když se
postavíte na hladinu zamrzlého rybníka, tak také neklesnete ke dnu vlivem gravitace (ani na
bruslích, kde je styþná plocha už docela malá).
Úloha V. 5 ... rotující kyvadýlka (5 bodĤ)
Po roztoþení soustavy na konstantní úhlovou rychlost ω se
kuliþky vychýlí z rovnovážné polohy na svislé ose (zatím
nevíme, zda jde o labilní þi stabilní rovnováhu) buć
náhodnými fluktuacemi nebo nepatrným šĢouchnutím.
Nejlépe soustavu popíšeme v neinerciální soustavČ spojené
s rotující tyþkou. Tam na kuliþku pĤsobí síla gravitaþní,
odstĜedivá a tahová síla vlákna. Rozložíme-li sílu gravitaþní a
odstĜedivou na složky ve smČru vlákna a složky kolmé na nČj
(viz obr. 51), mají pohybový úþinek pouze složky kolmé. Pro
velikosti tČchto kolmých složek platí
Fg⊥ = mg sin α, Fo⊥ = mω2lnsin α cos α.
Výsledná síla je dána vztahem F = m sin α (ω2lncos α – g).
Je-li po nepatrném vychýlení kuliþky gravitaþní síla vČtší
než síla odstĜedivá, tomu odpovídá podmínka (píšeme-li
cos α€= 1, pro velmi malé úhly vychýlení)
g
ln < 2

Obr. 51

ln
Fo⊥

Fv

r
Fg⊥

Fo

Fg
Obr. 52

ω

bude se pohybovat kuliþka zpČt k ose a bude kmitat kolem
stabilní rovnovážné polohy na této ose. Uvažujeme-li
pĤsobení odporu vzduchu, ustálí se kuliþka na této ose.
Je-li naopak gravitaþní síla menší než odstĜedivá, bude se
dál vychylovat od osy otáþení a bude kmitat kolem
rovnovážné polohy dané podmínkou
g
cos α = 2
ω ln
plynoucí z rovnosti gravitaþní a odstĜedivé síly. Uvažujeme-li opČt odpor vzduchu, ustálí se
kuliþka v rovnovážné poloze a bude se pohybovat po kružnici se stĜedem na ose otáþení.
Rovnovážné polohy jsou tedy v konstantní vzdálenosti od vodorovné roviny procházející
tyþkou, neboĢ platí vztah
h = l cos α = g ω 2
Pohled z boku bude po ustálení vypadat jako na obr. 52.
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Úloha V. 6 ... experimentální úloha z mechu a kapradí (8 bodĤ)
V této experimentální úloze šlo o to, že jste mČli již hotovou “aparaturu” (tj. kapající
vodovod) a vašim úkolem bylo odpozorovat vhodné pĜiblížení, se kterým bylo nutné dále
poþítat. ěada ĜešitelĤ však tento pĜístup ošidila tím, že prohlásila pĜípad s kohoutkem za
nevhodný a poþítala si metodu svou. Tak se celkovČ objevily asi þtyĜi typy Ĝešení:
1) Nahrazení vodovodu trubiþkou (resp. kapilárou) nebo injekþní stĜíkaþkou, tím se úloha
pĜevedla na jednoduchý pĜípad, ponČvadž kapka vznikala na celém prĤĜezu trubiþky, jejíž
prĤmČr se dal lépe þi hĤĜe zmČĜit.
2) Pomocí kapilární elevace. Tato metoda je pomČrnČ pĜesná, ale s kapajícím vodovodem
toho má pramálo spoleþného.
3) Kapková metoda, kdy necháme kapat urþitý poþet kapek kapaliny známého
povrchového napČtí a látky neznámého povrchového napČtí. Velikosti povrchových napČtí
obou látek jsou pak v jistém pomČru jako jsou hmotnosti “nakapaných látek”. ýasto se jako
kapalina známého povrchového napČtí objevoval líh – zĜejmČ v nČkterých domácnostech
teþe z kohoutkĤ nejen voda teplá a studená, ale i “ohnivá”.
4) Poslední metodou byla metoda s kapajícím vodovodem. Protože nČkteĜí z ĜešitelĤ (jak
již bylo zmínČno) se buć této metodČ vyhnuli nebo Ĝadu vČcí možná pĜedpokládali, ale
neuvedli, probereme tuto metodu podrobnČji.
První þástí bylo pozorování tvoĜení kapek a experimentování se “škrcením” kohoutku.
Dá to u nČkterých kohoutkĤ trochu více práce (napĜ. u nových s
Obr. 53
kulovým ventilem), ale nakonec asi lze dobĜe docílit
pravidelného kapání kapiþek o prĤmČru asi 3 až 4 mm. Kapiþky
se vytváĜejí na okraji vodovodu nebo v nejnižším místČ síĢky
2r
perlátoru. To jak se vytváĜely kapky pĜes celý prĤmČr vodovodu
(tj. asi 1,5–2 cm) bych docela rád vidČl. Pozorováním
jednotlivých kapiþek si všimneme, že odtrhávající se kapka má
2R
tvar jako na obr. 53.
Tlak zpĤsobený zakĜivením plochy kapky je p = 2σ/R a síla
bránící v odtržení kapky je Fk = pkS, kde S je plocha “zaškrcení”
kapky, tedy S = πr2. Pro Fk pak platí Fk = 2πσ€r2/R. Odtrhávající
síla je síla gravitaþní Fg = mg. K odtržení kapky dojde ve chvíli
kdy Fk = Fg :
2πσr2/R = mg = Vρg,
(1)
kde ρ je hustota vody.
Požadavkem na kulovitost kapky získáme vztah mezi R a V
3V
.
(2)
R=3
4π
Objem V zjistíme pomocí kalibrované skleniþky. Necháme ji nakapat “po míru” a tento
známý objem V0 vydČlíme poþtem kapek k. Pak rovnici (1) lze psát
2 πσ r 2
V ρg
= 0
.
(3)
3 3V 4 π
k

Nyní stále zĤstává problém velikosti r. Zde si opČt pomĤžeme pozorováním. PĜi mém
mČĜení bylo možno Ĝíci, že r ≈ R (byly i pĜípady kdy 2r ≈ R − viz nastavení kapání
vodovodu). Finální vzorec má pak tvar
V0 2
3
(4)
σ = ρ g.
6π 2 k 2
Vidíme, že nyní σ závisí jen na poþtu kapek nakapaných do kalibrované skleniþky.
PĜesnost tohoto mČĜení není vysoká zvláštČ u odhadu r a nebo pĜi použití zbyteþnČ velké
skleniþky (mohli jste se v poþtu kapiþek pomČrnČ dobĜe seknout). PĜesto se hodnota
povrchového napČtí dala stanovit docela slušnČ.
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Úloha VI . 1 ... gejzír na betonČ (4 body)
Úvaha, která vede k cíli, je pĜedpoklad, že jediná energie, kterou pytlík má, je energie
potenciální a ta jediná se mĤže pĜípadnČ mČnit v teplo, potĜebné na ohĜátí vody. Kolik té
energie je potĜeba, vyplývá z kalorimetrické rovnice ∆Q = mc∆t + mlt, kde nČkteĜí z vás
neuvažovali þlen mlt, podle toho, jak kdo pochopil zadání. Toto teplo musí být v ideálním
pĜípadČ, kdy se veškerá potenciální energie pĜemČní na teplo dodané vodČ v pytlíku pĜesnČ
rovno potenciální energii. Jde o to, jak ji nejlépe odhadnout. Nejprve to zkusíme podle
vztahu Ep = mgh. Pak z rovnosti E = ∆Q dostáváme pro výšku
c( t − t ) + l t
,
h= v 0
g
což pro c = 4,18 kJ.kg–1.K–1, lt = 2,26 MJ.kg–1, g = 9,81 m.s–2 a teplotu t0 = 200C, tv = 1000C
dává h = 264 km (resp. h = 34,1 km nechceme-li, aby se voda zmČnila v páru). JistČ však
uznáte, že pĜi takové výšce se mĤže projevit nehomogenita zemského gravitaþního pole, a
proto by bylo vhodné podívat se na to, jak se to projeví ve vztahu pro výpoþet potenciální
energie. Pokud považujeme Zemi a pytlík za koule, platí
Mm
Mm
∆E p = −κ
− ( −κ
),
RZ + h
RZ
RZ (c∆t + l )
;
κM − RZ (c∆t + l )
h = 275 km þi h = 34,2 km (RZ = 6370 km, M = 5,98.1024 kg, κ€= 6,67.10–11 N.m2.kg–2).
Vidíme tedy, že tato korekce se projeví významČji pri vyšších výškách.
Co se bude dít, pokud zapoþítáme odpor vzduchu? Tím, že se pytlík bude tĜít o vzduch,
bude se zahĜívat již pĜed dopadem na zem, a proto dopadne pomaleji než bez odporu
vzduchu. PĜi dopadu však bude mít již vyšší teplotu než na poþátku. Ale þást jeho
potenciální energie se pĜemČní na tepelnou energii vzduchu, který o nČj tĜel, a proto bude
tĜeba pytlík hodit z ještČ vČtší výšky než bez odporu vzduchu. Také je jistČ podstatné, že
hustota vzduchu se s výškou znaþnČ zmČní.
2

a tedy

h=

Úloha VI . 2 ... rtuĢová koupel (5 bodĤ)
V mnohých Ĝešeních se vyskytla chybná domnČnka, že uvolnČnou energií se myslí rozdíl
potenciálních energií rtuĢových sloupcĤ pĜed a po dČji. Tento rozdíl jste ani nemohli urþit,
pokud jste – jako mnozí mlþky – nepĜedpokládali stejnou výšku hladin pĜed uvolnČním
záklopky. Kupodivu, za zmínČných pĜedpokladĤ dala tato chybná úvaha správný výsledek.
To už se prostČ stává.
NČkteĜí se dokonce snažili tvrdit, že je soustava izolovaná, a žádná energie se tedy
neuvolĖuje. To se dá odbýt snadno faktem, že soustava zĜejmČ sama nepĜejde zpČt do
pĤvodního stavu, a tedy nemĤže jít o rovnovážný dČj. Práce, kterou koná plyn v nádobČ, se
zþásti pĜemČní na potenciální energii (a povrchovou energii rtuti, kterou lze do jisté míry
chápat také jako potenciální) a zþásti na kinetickou – pohyb rtuĢového sloupce, který se
dĜíve nebo pozdČji tĜením zastaví – což je uvažovaná uvolnČná energie.
Ukazuje se nám tady ale cesta ke správnému Ĝešení. Množství uvolnČné energie je rovno
práci, kterou musíme vykonat, abychom dostali systém z koneþného do pĤvodního stavu.
Proti nám pĤsobí tlak plynu v nádobČ pn, který je ovšem po celou dobu konstantní
(uvažujeme, že zmČna hladiny v nádobČ je mnohem menší než výška vzduchu v nádobČ a
relativní zmČna tlaku, úmČrná relativní zmČnČ objemu, je zanedbatelná). Naopak pomáhá
nám konstantní kapilární deprese rtuĢového sloupce (tlak pk) a rozdíl hydrostatických tlakĤ
v trubici a v nádobČ ph = xρ€g (x je rozdíl hladin). Na poþátku naší práce jsou ovšem tyto
tlaky vyrovnány ( ph0 + pk – pn = 0) a bČhem ní se mČní pouze výška rtuĢového sloupce:
rozdíl tlakĤ, proti kterým musíme pĤsobit, snadno urþíme jako tuto zmČnu:
∆p = –(x – x0)ρ€g.
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ZároveĖ se zvyšuje hladina rtuti v nádobČ v pomČru s/S, což mĤžeme zanedbat; v
opaþném pĜípadČ vynásobíme pĜedchozí výraz faktorem (1 + s/S). Chceme-li urþit celkovou
práci, musíme pak provést integraci
x0 − h
x0 − h
h
s·
s·
1
s·
§
§
§
W = ³ ∆p s dx = ³ −( x − x 0 ) ρgs ¨ 1 + ¸ dx = ³ x ρgs ¨ 1 + ¸ dx = h 2 ρgs ¨ 1 + ¸ .
©
©
©
S¹
S¹
S¹
2
0
x
x
0

0

Integrace je samozĜejmČ triviální – pokud vám ovšem pĜesto tento pojem nic neĜíká, mĤžete
se spokojit s tím, že za velikost ∆p, která roste lineárnČ s x, dosadíte stĜední hodnotu
odpovídající x = x0 – h/2. Dostanete pak stejný výsledek, jako pĜi pĜedchozí integraci.
MĤžeme se ještČ vrátit k otázce energetické bilance. PĜi pĜibližnČ izobarické expanzi
vykoná plyn práci
pn ∆V = pn ∆h S = pn h s,
poslední rovnost je dána zachováním objemu rtuti v soustavČ. To vede ke zvýšení
potenciální energie rtuti o sh (x0– h/2)(1+ s/S)ρ€g (je zajímavé, že nČkteĜí se domnívali, že
právČ tato energie je pĜíþinou celého pohybu). Dále pĤsobením proti kapilárnímu tlaku se
zvýší povrchová energie o pkhs. Zbylý rozdíl, dosadíme-li za pn = ph0 + pk, je pak roven
právČ výše uvedenému výsledku.
Úloha VI . 3 ... kap, kap (3 body)
Základní problém úlohy byl skryt již v zadání a to ve slovíþku vypaĜuje. Tím jsme
mysleli rychlost vypaĜování, tedy procentní úbytek objemu za þas v závislosti na velikosti
kapky. Kdyby nás zajímalo, která kapka se vypaĜí dĜíve, tak by tam byl právČ tento vid
dokonavý. Více než polovina ĜešitelĤ to pochopila tak, jak jsme chtČli, a tak za tu výraznČ
jednodušší variantu úlohy jsem dával málo bodĤ. ěešení by bylo skuteþnČ triviální: než
vČtší kapka zmenší svoji velikost na úroveĖ té menší, bude to trvat jistý þas. Potom už bude
trvat obČma kapkám stejnou dobu, než se zcela vypaĜí, a tak ta vČtší kapka bude nad
plotnou déle.
Nejprve bych popsal, co se tam vlastnČ dČje. Budu uvažovat kulový tvar kapky. Když
dopadá na horkou plotnu, zaþne se (zejména) na spodní stranČ intenzivnČ vypaĜovat. Tyto
páry vytvoĜí pod ní vzduchový polštáĜ, takže na plotnu nedopadne. ZároveĖ pára ji i mírnČ
izoluje od výraznČ teplejší plotny, takže se hned nevypaĜí celá. Díku tomuto oblaku páry se
celá kapka bude nacházet pĜibližnČ ve stejné teplotČ (vyšší þásti kapky budou v menší
teplotČ, ale to jenom nahrává pomalejšímu vypaĜování vČtší kapky). Tedy kapka bude
celým svým povrchem pĜijímat pĜibližnČ stejné teplo. Protože ale vzduch je výraznČ teplejší
než kapka, toto teplo se spotĜebuje více na vypaĜení povrchové vrstvy kapky, než na ohĜátí
celé kapky na teplotu varu. Mimochodem, teplo potĜebné na ohĜátí na teplotu varu je stejnČ
možné zanedbat, neboĢ je celkem výraznČ menší, než skupenské teplo varu.
PusĢme se tedy do výpoþtu. VČtší rychlostí vypaĜování míníme, že za stejný þasový úsek
∆t ubyde více procent hmoty kapky ∆m/m. Za þas ∆t pĜijme kapka teplo ∆Q, které je
úmČrné ploše a þasu,
∆Q ≈ S∆t ≈ r 2 ∆t .
Toto teplo se využije na vypaĜení ∆m vody,
∆m = ∆Q lt ≈ r 2 ∆t .
Ale hmotnost je úmČrná objemu, který je úmČrný tĜetí mocninČ polomČru kapky, takže lze
psát
∆V ∆m r 2 ∆t ∆t
.
=
≈ 3 =
V
r
m
r
Z toho plyne, že þím vČtší polomČr kapky, tím menší je rychlost vypaĜování.
Je zde sice nČjaké to zjednodušení – zejména tedy opomíjím to, že kapka nejvíce
vypaĜuje na spodní þásti (tj. na té, která je nejblíže plotnČ), ale uvČdomte si, že tato chyba je
taktéž úmČrná ploše. StejnČ je na tom i to ohĜívání celé kapky na teplotu varu (spotĜeba
tepla opČt úmČrná objemu).
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Ke stejnému závČru vede tato zajímavá úvaha: Nad zakĜivenČjším povrchem kapaliny je
vČtší tlak nasycených par (na to pĜijdete tak, že si uvČdomíte, co vlastnČ pojem tlaku
nasycených par znamená). Kapka se vypaĜuje, protože není v rovnováze se svými
nasycenými parami a vypaĜuje se tím rychleji, þím je vČtší rozdíl mezi tlakem nad
povrchem kapky a tlakem nasycených par.
Obr. 54
Úloha VI . 4 ... žabák BĜéĢa (5 bodĤ)
Problém budeme Ĝešit v rovinČ kolmé na desku a za
y
pĜedpokladu, že žabák doskoþí na opaþnou stranu desky
vzhledem k tČžišti (obr. 54). Díky tomuto pĜedpokladu dodá
T
BĜéĢa desce pouze hybnost nikoli však moment hybnosti.
x
V opaþném pĜípadČ bychom do pohybu museli zapoþítat
rotaþní pohyb desky kolem osy kolmé na desku se stĜedem v T
l
(obr. 55).
Nyní naši rovinu zavedeme tak, že osa z bude vertikální a osa x ve smČru projekce dráhy
na desku. Díky zanedbání ponoru se zachovává pouze x-ová
složka hybnosti:
Obr. 55
p xz = p xd , v xz m + v xd M = 0 
(1)
v xd = v xz m M ,
kde vž = (vxz, 0, vzz) = (vx, 0, vz) je rychlost žabáka a
T
vd = (vdx = vd, 0, 0) rychlost desky.
vd
Žabák za dobu t urazí vzdálenost a1 = vxt a deska a2 = vdt;
chceme, aby žabák dopadl na opaþný konec desky: a1 + a2 = a ,
kde a ∈ ¢l, l√2² podle toho, kde na desce se nachází pĜed
skokem
(2)
vdt + vxt = a
a § M ·
Z (1) dosadíme za vd: v x mt M + v x t = a  t = ¨
(3)
¸
vx © m + M ¹
Zanedbáme-li odpor vzduchu, pak se BĜéĢa pohybuje jako pĜi šikmém vrhu a pro v mĤžeme
psát vz = 1/2gt a po dosazení
ag § M ·
(4)
vz =
¸
¨
2v x © m + M ¹
Toto je závislost velikosti z-ové složky rychlosti na x-ové. Nyní urþíme závislost velikosti
rychlosti na úhlu α odrazu vĤþi hladinČ vody.
v
ag § M ·
(5a)
tgα = z =
¸
¨
v x 2v x 2 © m + M ¹

(5b)
v = v x + vz
Po dosazení z (5a) a (4) do (5b) získáme
ag § M ·
(6)
v =
¸
¨
sin 2α © m + M ¹
Zde vidíme, že |v| je závislá na jediném parametru . V obecném pĜípadČ nám pĜibudou
poþáteþní podmínky – úhel smČru odrazu vĤþi stanČ desky a vzdálenost od rohu desky.
2

2

Úloha VI . 5 ... Studentova žárovka (5 bodĤ)
Studentova žárovka Ĝešitele zaujala. Není se co divit, UFO také þlovČk nevidí každý den.
Jaké tedy mČlo být správné Ĝešení? Nevíme. Pokus byl proveden pouze jednou a v
nepĜítomnosti organizátorĤ FKS. K dispozici byla pouze výpovČć Studenta a dvČ
fotografie, které jsme se vám snažili zreprodukovat v co možná nejlepší kvalitČ. VČtšina
z vás se pĜiklánČla k vedení proudu termoemisí nebo výbojem ve zbytkovém plynu
žárovky.
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Nyní fakta:
a) vzdálenost mezi konci roztrženého vlákna je odhadem 5 mm,
b) konce pĜiléhající k vodícím (nosným) drátkĤm svítí o nČco jasnČji,
c) proud tekoucí vláknem je asi 0,2 A (odhad),
d) v baĖce je buć vakuum nebo trocha inertního plynu (dusík, argon).
Co z toho plyne? Výboj v plynu nemohl být doutnavý, ten totiž proud 0,2 A nepĜenese. A
výboj, který by pĜenášel tak velký proud by byl zajisté vidČt.
Termoemise je silnČ závislá na teplotČ vlákna a na jeho uspoĜádání. Vlákno žárovky není
totiž uzpĤsobeno býti termoemisní katodou, takže lze poþítat s dolní hranicí úþinnosti.
V knize Fyzikální elektronika pevných látek (L. Eckertová, Univerzita Karlova 1992) se na
stranČ 204 píše: “...termoemisní proud wolframových katod je 2-10 mA/W (emisní proud
na watt pĜíkonu) a provozní teplota vlákna 2500K”. Naše žárovka byla 60 W, tj. pokud
uvážíme dolní hranici emisního proudu dostaneme proud 0.12A, což už alespoĖ ĜádovČ
souhlasí. Pro hypotézu termoemise navíc hovoĜí více svítící konce pĜerušeného vlákna a
fakt, že po delším zhasnutí (2s) se žárovka již nerozsvítila, termoemise je teplotnČ silnČ
závislý jev. Tedy þistČ teoreticky by to možné býti mohlo.
Jako nejtriviálnČjší Ĝešení se nabízí ménČ fantastiþtČjší možnosti. Drátky mohly být nČkde
zkratovány. Ano, na fotce to sice není vidČt, nČkde se pĜed našimi zraky mohly skrytČ spojit
zahĜáté drátky, po ochladnutí došlo ke kontrakci, a tak k pĜerušení spojení.
Další hypotézou je, že se na skle pĜi pĜepálení vlákna napaĜila tenká vrstviþka wolframu,
dostateþnČ silná na to, aby udržela náš proud kolem 100 mA. To je zajímavý problém na
fyziku tenkých vrstev. Zajisté jste si nČkdy povšimnuli, že pĜepálená žárovka je
“zaþouzená”. ToĢ právČ ten wolfram, má však tu nevýhodu, že pĜi napaĜování tvoĜí drobné
ostrĤvky, málo vhodné k vedení proudu. Proto by výboj pĜi pĜepálení vlákna musel doslova
napaĜit kousek wolframu na sklo mezi podpĤrná vlákna, a to z naší fotografie vidČt není.
Bohužel po delším vypnutí by se napaĜená vrstva nepĜerušila a svítila by dále.
Musím však zdĤraznit, že na potvrzení té þi oné hypotézy nám chybí fakta. Ve fyzice
platí, že jedno pozorování = žádné pozorování, pozorovaný jev musí být zkoumatelný a
hlavnČ opakovatelný.
Skuteþný dĤvod oné události v þasech hluboké totality však už nezjistíme. Pozorujte
proto bedlivČ své žárovky a žároviþky, možná se vám podaĜí detailnČji zachytit stejný
pĜípad. A možná pĜijdete na to, þím to bylo. A pak nám, prosím, dejte vČdČt.
Úloha VI . 6 ... hledání jednoho malého bodu (8 bodĤ)
Pro urþení ohniskové vzdálenosti þoþky jste vymysleli celkem šest zpĤsobĤ. NČjþastČji
jste ji mČĜili metodou pĜímou (tj. z definice), dalšími variantami byla Abbeova a nebo
Besselova metoda. NepĜíliš þastá byla metoda urþování ohniskové vzdálenosti þoþky z
jejích rozmČrĤ (polomČrĤ kĜivostí ploch). Výsledkem posledních dvou metod byly hodnoty,
které mČly k ohniskové vzdálenosti þoþky ponČkud daleko.
Nyní k jednotlivým metodám.
1. Metoda pĜímá

MČĜíme vzdálenost ohniska od stĜedu þoþky. Používáme pĜitom svazek rovnobČžných
paprskĤ, které se po prĤchodu þoþkou soustĜećují v ohnisku. Nedostatkem této metody je
nutnost mČĜit vzdálenost ohniska od stĜedu þoþky, což pro tlusté þoþky zpĤsobuje
problémy.
2. Besselova metoda

Pokud umístíme pĜedmČt a stínítko na vzdálenost alespoĖ 4f (kde f je ohnisková
vzdálenost) od sebe a mezi nČ vložíme þoþku, existují dvČ polohy þoþky, kdy je obraz
pĜedmČtu na stínítku ostrý. Oznaþíme-li vzdálenost poloh þoþek ∆ a e vzdálenost pĜedmČtu
a stínítka, pak pro ohniskovou vzdálenost dostaneme f = (e2 - ∆2)/4e. PĜi této metodČ
odpadá nutnost mČĜit pozice stĜedu þoþky, staþí znát jejich rozdíl. Uvedená metoda je
nejpĜesnČjší.
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3. Abbeova metoda

PĜedmČt a þoþka jsou pevnČ uchyceny, stínítkem posouváme do té doby, než je obraz
pĜedmČtu ostrý. Pro ohniskovou vzdálenost þoþky platí f = aa'/(a + a'), kde a je vzdálenost
þoþky od pĜedmČtu, a' vzdálenost þoþky od obrazu. O této metodČ platí totéž co o metodČ
pĜímé.
4. Geometrická metoda

Spoþívá v urþení polomČrĤ kĜivostí (R1, R2) optických ploch. Pokud známe index lomu
skla þoþky, ohniskovou vzdálenost dopoþítáme ze vztahu 1/f = n12(1/R1 + 1/R2). PolomČry
kĜivosti nedokážeme jednoduchou metodou urþit pĜesnČji než s chybou 20%. Index lomu
skla vČtšinou neznáme, pohybuje se v rozmezí 1,5 až 1,8. Tato metoda není proto vhodná
ani pro orientaþní mČĜení ohniskové vzdálenosti, mohla by se použít naopak – urþit index
lomu pĜi známé ohniskové vzdálenosti.

Vzorové vypracování úlohy: Besselova metoda
Teorie: viz výše.
Výsledky mČĜení: PĜedmČt a stínítko jsme umístili do vzdálenosti 100 cm a 110 cm a zmČĜili
jsme polohy þoþky pĜi ostrém obrazu na stínítku. NamČĜená data jsou uvedena v tabulce.
Tab. 2 – Hodnoty mČĜení ∆ a e
e (cm) 100 100 100 100 110 110
∆ (cm) 30,9 30,5 30,4 30,1 46,1 46,3
f (cm) 22,61 22,67 22,69 22,73 22,67 22,63

110 110 110
46,3 46,1 46,0
22,63 22,67 22,69

prĤmČrná hodnota ohniskové vzdálenosti .........22,67 cm
smČrodatná odchylka .........................................0,03 cm
systematická chyba ............................................0,05 cm
celková odchylka ...............................................0,06 cm
Ohnisková vzdálenost þoþky je (22,67 ± 0,06) cm.
ZávČr: Urþili jsme ohniskovou vzdálenost þoþky f = (22,67 ± 0,06) cm. Jediným zdrojem
nepĜesností jsou chyby pĜi mČĜení poloh þoþky, stínítka a pĜedmČtu. Celkovou odchylku by
bylo možno zmenšit jedinČ použitím optické lavice s pĜesnČjším nastavením pozic. (bylo by
možno odeþítat vzdálenosti s pĜesností na 0,1 mm)
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Chyby mČĜení
PĜi každém mČĜení se dopouštíme jisté chyby:
a) chyby hrubé – “ustĜelený” výsledek, chyba, která vznikla z nepozornosti nebo omylu
experimentátora. Takové chyby je tĜeba ze souboru mČĜení vylouþit,
b) chyby náhodné – ovlivnČní výsledkĤ “náhodnými” jevy, napĜ. zmČna polohy oka,
zmČna vlhkosti, proudČní vzduchu. Takových jevĤ je velmi mnoho a jejich vliv je tČžko
postižitelný, proto chybu mĤžeme vidČt skuteþnČ v náhodČ. PĜi velkém poþtu mČĜení
(minimálnČ 10, ale þím víc, tím líp) se dá tato chyba zmírnit,
c) chyby systematické – chyba metody, nČkteré chyby experimentátora (nČkdo
zaokrouhluje výsledek mezi dílky mČĜidla stále nahoru, nČkdo stále dolĤ). Tyto chyby
nelze zmírnit velkým poþtem mČĜení, dají se þásteþnČ omezit používáním rĤzných metod
mČĜení, tím, že mČĜení provede více lidí apod.
Vzhledem k tomu,že teorie zpracovávání chyb je pomČrnČ složitá uvádíme zde pouze
návod, jak zpracovat výsledky mČĜení, koho zajímá, jak se k tČmto vzorcĤm došlo, nechĢ si
pĜeþte pĜíslušné kapitoly v [1], [2].
Následující lze použít pouze pro dostateþný poþet mČĜení (10 a více) a týká se pouze chyb
náhodných (chybu systematickou nelze snížit velkým poþtem mČĜení)!!!
1. Urþíme stĜední hodnotu (aritmetický prĤmČr) z namČĜených vysledkĤ:
x + x 2 +...+ x N
1 N
x= 1
= ¦ xi
N
N i =1
a standartní odchylku ( = smČrodatnou odchylku jednoho mČĜení)
1 N
s=
( xi − x ) 2 .
¦
N − 1 i =1
2. Vylouþíme hrubé chyby. Zpravidla se užívá tzv. 3s-kritérium, to jest vylouþíme
namČĜené hodnoty, které se odchylují od prĤmČru o více jak 3s.
3. Urþíme smČrodatnou odchylku aritmetického prĤmČru
N
1
s( x ) =
( xi − x ) 2 ,
¦
N ( N − 1) i =1
kde N je poþet namČĜených hodnot po vylouþení hrubých chyb.
4. Chybu zaokrouhlíme na jedno platné místo. StĜední hodnotu zaokrouhlíme na þíslici
stejného Ĝádu jako nejnižší platné místo chyby.
Výsledek pak uvádíme ve tvaru: x = x ± (3 ⋅ s( x ) + chyba systematická)
Pro zjednodušení se nČkdy místo smČrodatné odchylky poþítá tzv. prĤmČrná odchylka
∆x′ (rozdíl mezi nimi se výraznČli projeví až pĜi velmi vysokém poþtu mČĜení):
¦ xi − x .
∆x ′ =
N

Lineární regrese
Snažíme se co nejlépe proložit hodnoty pĜímkou s rovnicí y = ax + b:
Platí: (ve všech sumách se sþítá pro i od 1 do N; N je poþet namČĜených hodnot)
a=

N

¦ (x y ) − ¦ x ¦ y , b = ¦ y ¦(x ) − ¦ x ¦(x y ) ,
N ¦ ( x ) − (¦ x )
N ¦ ( x ) − (¦ x )
i

i

i

2
i

i

2

i

kde xi a yi jsou jednotlivé namČĜené hodnoty.
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Dodatky

Soutež o Logo FKS
Ve druhé sérii tohoto roþníku jsme vyhlásili soutČž
o nejlepší návrh na logo FKS. Sesypala se tak na nás
spousta zajímavých námČtĤ, návrhĤ a nápadĤ, ty nejlepší
z nich (samozĜejmČ kromČ vítČzných obrázkĤ) zdobí i tuto
stránku. Logo semiáĜe se skládá z oficiálního znaku FKS a
z jakéhosi maskota, který uvádí jednotlivé þásti sérií.
Mnohé z návrhĤ byly velice inspirující, bohužel grafické
zpracování nebylo vždy vyhovující (mám tím na mysli, že
obrázky byly pĜíliš kontrastní, obsahovali mnoho podrobností apod.). Abychom byli v
hodnocení soutČže pokud možno objektivní, bodovalo návrhy asi deset organizátorĤ a
výsledné poþty bodĤ pak byly pouhým aritmetickým prĤmČrem.
A nakonec dva Ĝešitelé vyšli ze soutČže vítČznČ: autorem znaku je Svatava Vyvialová,
která svým návrhem nejlépe splnila naše pĜedstavy o tom, jak by oficiální znak mČl
vypadat; s myšlenkou pterodaktyla potýkajícího s nejrĤznČjšími nástrahami v životČ fyzika
pĜišel Matouš Jirák. Pterodaktyl FKS pak uvádí zadání a Ĝešení úloh a vĤbec obšĢastĖuje
svými kousky þtenáĜe každé série i této publikace.
Všem úþastníkĤm soutČže moc dČkujeme, snad se pĜi kreslení obrázkĤ bavili alespoĖ tak,
jako my pĜi jejich prohlížení.

Literatura
[1] Jar. Brož a kol. – Základy fyzikálních mČĜení, SPN, kapitola Chyby mČĜení;
[2] R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands – Feynmanove prednášky z fyziky, Alfa
Bratislava, 1986, kapitola PravdČpodobnost.
[3] R. Bakule – Základy molekulové fyziky a termiky, SPN, Praha 1988
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PoĜadí
nejlepších ĜešitelĤ
Kategorie þtvrtých roþníkĤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - 12
10 - 12
10 - 12
13
14 - 15
14 - 15

Jméno
Student
Dalibor
Matouš
Daniel
Martin
Jakub
Jan
JiĜí
Lukáš
JiĜí
Pavel
Jana
Martin
Rudolf
Michal
Jakub

PĜíjmení
Pilný
Šmíd
Jirák
KráĐ
ýerný
Machek
Foretník
Šplíchal
Šmahel
Franta
Bubák
GĜondilová
Hadrávek
Sýkora
KoláĜ
Slovan

TĜída Škola
. MFF UK
4.A Gymnázium PlzeĖ
4.A Gymnázium ěíþany
4.? Gymnázium Zlín
4.A Gymnázium Žćár n. Sázavou
4.A Gymnázium Žćár n. Sázavou
4.A 0 USA
4.A Gymnázium Liberec
4.A Gymnázium PlzeĖ
4.A Gymnázium PĜíbram
4.A Gymnázium Brno
4.A Gymnázium Hradec Králové
4.A Gymnázium ý. BudČjovice
4.A Gymnázium Olomouc
4.C 0 Praha 6
4.A Gymnázium PlzeĖ

Body
204
152
150
148
135
129
121
114
106
96,5
89
89
89
82
74,5
74,5

Kategorie tĜetích roþníkĤ
Jméno
Student
1
Tomáš
2
Vlastimil
3
Milan
4
JiĜí
5
JiĜí
6
PĜemysl
7
Miroslav
8
Dalibor
9
JiĜí
10 Radomír
11 Aleš
12 Martin
13 - 14 Vlastimil
13 - 14 Michal
15 OldĜich
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PĜíjmení
Pilný
Brauner
Kulda
Orlita
Houška
Roubínek
Kolorenþ
Šimurda
Vašek
Libra
Budínek
PĜívČtivý
Cibula
KĜápek
Šanca
Novotný

TĜída
.
3.B
3.A
sexta
3.A
3.A
sexta
sexta
3.A
sexta
sexta
sexta
3.?
3.C
3.A
3.A

Škola
MFF UK
Gymnázium Mor. Krumlov
Gymnázium PlzeĖ
Gymnázium Uh. HradištČ
Gymnázium PlzeĖ
Gymnázium Žćár n. Sázavou
Gymnázium Nová Paka
Gymnázium Karlovy Vary
Gymnázium Bílovec
Gymnázium Žćár n. Sázavou
Gymnázium Hodonín
Gymnázium Pardubice
Gymnázium Brno
Gymnázium Brno
Gymnázium Brno
Gymnázium Žćár n. Sázavou

Body
204
185
167
163
154
145
139
135
134
129
127
124
123
121
121
120
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PoĜadí

Kategorie druhých roþníkĤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jméno
Student
Roman
Pavel
ŠtČpánka
OndĜej
Jan
Tomáš
Miroslav
Karel
Jaroslav
Martin
Miroslav
JiĜí
David
Tomáš

PĜíjmení
Pilný
Lukáš
Stránský
Kuþková
Pejchal
Grék
KubaĜ
Kulha
KoláĜ
Hopp
Kempa
StanČk
ŠtČpán
Hosnedl
Tichý

TĜída
U.B
kvinta
2.C
2.E
2.B
2.?
2.B
kvinta
kvinta
kvinta
kvinta
2.B
2.B
2.A
2.C

Škola
MFF UK
Gymnázium ProstČjov
Gymnázium PRAHA 6
Gymnázium Praha 6
Gymnázium Brno
Gymnázium Rožnov p. Rad.
Gymnázium Domažlice
Gymnázium Rumburk
Gymnázium Sušice
Gymnázium Kyjov
Gymnázium Uh. HradištČ
Gymnázium Ústí nad Labem
Gymnázium Praha 5 Radotín
Gymnázium Klatovy
Gymnázium Zlín

Body
204
125
96,5
92
90
86,5
80,5
71,5
70
66
64,5
63,5
60
53,5
50

Škola
MFF UK
Gymnázium PodboĜany
0 Praha 6
Gymnázium Brno
Gymnázium Slaný
Gymnázium Svitavy

Body
204
60
38,5
22,5
14,5
13,5
13,5
12,5
12,5
11,5
10,5
10

Kategorie prvních roþníkĤ

1
2
3
4
5-6
5-6
7-8
7-8
9
10
11

Jméno
Student
Karel
Hana
Martin
Jan
Petra
Františka
Vlastimil
Karel
Tomáš
David
Libor

PĜíjmení
Pilný
Honzl
Koudelková
Fabián
Hanák
Habrovanská
Jeníþková
Kubíþek
Wirth
Hora
Holec
Leniþek

TĜída
.
1.?
1.B
1.D
kvarta
1.B
1.?
kvarta
kvarta
kvarta
1.A
1.F

Gymnázium Beroun
Gymnázium Klatovy
Gymnázium Slaný
Gymnázium Brno
Gymnázium Praha 8
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