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Jedná se o jednoduchý experiment, p i kterém se snažíme shodit postavený kvádr 
koulí na záv su (jako bychom bourali ze ). Kyvadlo je tvo eno záv sem a bu  pruž-
nou nebo nepružnou koulí. S jeho pomocí demonstrujeme, že stejná po áte ní vý-
chylka (tedy stejná energie) kyvadla m že v p ípad  jednoho kyvadla sta it pro 
zbourání a v p ípad  druhého ne. 
Úlohu je možné podrobn ji zkoumat a zjistit nap íklad koeficient restituce. 
P vodní nápad na experiment pochází z asopisu The Physics Teacher [1]. 

obr. 1 – uspo ádání experimentu 

Vyrážet dve e pružným i nepružným 
beranidlem?

Když ve fyzice mluvíme o zákonu zachování hybnosti, 
pop ípad  o pružných a nepružných srážkách, a dává-
me p íklady jako odraz tenisového mí ku od st ny a 
podobn , není nezajímavé položit otázku, zda bude na 
st nu p sobit v tší silou stejn  t žký pružný mí ek
(tenisák), který se odrazí, nebo nepružný (baseballo-
vý), který pouze spadne na zem. Pokud jsou studenti 
„p íliš“ chyt í, m žeme se je pokusit zmást tvrzením, 
že p i pružné srážce se mí ek vrací s p vodní energií, 
žádnou tedy patrn  nep edal, zatímco p i nepružné 
sice p edává jen polovinu hybnosti, ale energii ztratí 
všechnu. A  tedy rozhodnou, zda „bourá hybnost nebo 
energie.“
Pro rozsouzení sporných názor  použijeme jednoduchý experiment. Kyvadlo zav sí-
me na bifilární záv s tak, aby se ve svislé poloze dotýkalo kvádru postaveného na 
nejužší st nu (obr. 1). Závaží kyvadla je tvo eno z jedné strany pružným a z druhé 
nepružným materiálem (nap . ocelová kuli ka nap l obalená plastelínou), oto ením 
závaží tedy m žeme zvolit, zda dojde k pružné nebo nepružné srážce, p i emž hmot-
nost kyvadla je v obou p ípadech evidentn  stejná. Ze zkušenosti vychází, že záv s
kyvadla je vhodné volit minimáln  dvakrát delší, než je výška kvádru, a to tak, aby 
kyvadlo do kvádru naráželo v horní t etin . Jinak bychom museli kyvadlo vychylovat 
do p íliš velkých úhl , kde jsou m ení nep esná. 
Pokud kyvadlo vychýlíme málo, pouze se od kvádru odrazí, od ur itého úhlu vychý-
lení jej ale povalí. Oto ením závaží m žeme snadno demonstrovat, že po áte ní vy-
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chýlení kyvadla (a tedy energie) dosta ující k povalení p i pružné srážce je znateln
menší než p i srážce nepružné. 

Matematické ešení problému 

P jdeme-li více do hloubky, zjistíme, že problém je zajímavý i z jiného pohledu. Jed-
ná se o komplikovan jší, ale st edoškolsky ešitelnou úlohu, ve které se potká n kolik
ástí mechaniky – zákony zachování, rotace tuhého t lesa a problém stability t lesa.

Navíc m žeme v rámci laboratorních prací i seminá e provést i n jaká m ení, viz 
níže.
Celý d j rozd líme na t i menší ásti – jsou jimi pohyb kyvadla (p em na mechanické 
energie), p edání momentu hybnosti a stabilita kvádru. 

Kyvadlo

V první fázi se potenciální energie kyvadla p em ní na kinetickou. Ztráty mechanické 
energie v této fázi zanedbáme. Ze znalosti po áte ního úhlu a délky záv su m žeme
tedy snadno zjistit rychlost, kterou kuli ka narazí do kvádru. Zákon zachování me-
chanické energie pro náš p ípad zní 
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V tomto vztahu zanedbáváme rota ní energii kuli ky, která je však ádov  nižší než 
uvažované energie a do výsledk  se tedy m iteln  nepromítne. 

P edání momentu hybnosti 

Po nárazu na kvádr se kuli ka odrazí zp t rychlostí v , která je menší než rychlost 
nárazu v. Pom r mezi velikostmi rychlostí k nazýváme koeficient restituce. 

k
v
v

Sou asn  se za ne pohybovat také kvádr. Pro jednoduchost zanedbáme možný po-
suvný pohyb a budeme p edpokládat pouze otá ení kolem osy (p eklopení). Zákon 
zachování momentu hybnosti tedy bude vypadat 

Jhvmmvh ,

kde h je výška místa kontaktu kuli ky a kvádru, J jeho moment setrva nosti kvádru 
vzhledem k ose otá ení vedoucí hranou a  úhlová rychlost kvádru t sn  poté, co do 
n j kuli ka narazila. len s rychlostí v má záporné znaménko, tato rychlost má opa -
ný sm r než p vodní rychlost v. Všechny momenty v p edchozím vztahu bereme v i
ose otá ení kvádru. Po dosazení tedy dostaneme vztah 

J
kmvh 1 .
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Stabilita kvádru 

Aby došlo k p eklopení kvádru, musí se jeho t žišt  zvednout nad bod otá ení, tzn. 

z p vodní výšky 
2
a  do výšky 
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22 bau . P íslušné zm n  potenciální energie mu-

sí odpovídat po áte ní kinetická energie kvádru Ek. Podmínku pro p eklopení proto 
vyjád íme jako 
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Obr. 2 – p eklopení kvádru 

Po áte ní kinetická energie rotace kvádru je vyjád ena vztahem 
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Velikost momentu setrva nosti 22

3
baMJ  najdeme v tabulkách, ur íme ze Stei-

nerovy v ty nebo integrací. 

A všechno dohromady … 

V našem p ípad  známe všechny hmotnosti, rozm ry a délky. Opakovanými pokusy 
m žeme zm it mezní úhel vychýlení kyvadla, p i kterém se kvádr práv  p eklopí,
Jedinou neznámou z stává koeficient restituce, který nám íká „jak je srážka pružná.“ 
Po n kolika algebraických úpravách dostaneme pro koeficient restituce dlouhý vztah
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St et teorie s praxí 

K ov ení teorie jsem použil d evot ískovou desku a zmi ovanou ocelovo-
plastelínovou kuli ku. Provedl jsem v tší množství experiment  s r znými délkami 
záv su ( ím delší je záv s, tím menší je mezní úhel). Pokusy byly nato eny na video-
kameru a teprve následn  vyhodnoceny. Z videozáznamu bylo snadné ode íst jak 
mezní úhel, tak úhel do kterého kuli ka vystoupí po odrazu a tím pádem ur it koefi-
cient restituce dv ma r znými zp soby.

Obr. 3 – m ení mezního úhlu na snímku z videozáznamu  

P i pružném odrazu a malých výchylkách (do 30°-40°) je shoda dobrá, koeficient re-
stituce vychází zhruba 0,75 ob ma metodami, p i emž chyba m ení je p ibližn  0,1. 
P i v tších výchylkách (tzn. od 40° výše, m eno bylo p i úhlech až do 70°) vychází 
koeficient vypo tený z mezního úhlu (zhruba 0,7) systematicky v tší než zm ený
z videozáznamu (0,6-0,5), což lze vysv tlit tím, že kyvadlo není ideální. I bez nárazu 
na desku, p i pouhém kývání je z ejmé, se kyvadlo nevrací do p vodní výšky. 
P i m ení nepružného odrazu vychází metodou výpo tu z mezního úhlu koeficient 
restituce (0,24 ± 0,3) a tato hodnota se také p i v tších po áte ních výchylkách kyva-
dla zv tšuje, p i emž hodnoty mezních úhl  jsou p i jinak stejných podmínkách 
zhruba o 15° v tší. Metodu p ímého m ení z videozáznamu nelze v p ípad  kyvadla 
s kuli kou z oceli a plastelíny dob e použít, protože plastelína nemá kulový tvar, ky-
vadlo se tak odráží do r zných sm r  a mnoho energie se ztrácí. 

N co k m ení

P i skute ném m ení, kdy chceme z experimentu dostat více, než jen fakt, že pruž-
nou stranou kyvadla bouráme efektivn ji než nepružnou, se objeví n kolik technic-
kých problém . Zejména je t eba dát pozor na tyto v ci:

Podložka by m la být ve vodorovné rovin .

Kvádr je dobré mírn  zap ít (nap íklad tenkou ty kou i dv ma špendlíky p i-
lepenými na podložce, aby se p i m ení neposouval, pouze p ekláp l).
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Kvádr musí být skute n  kvádrem. Pokud nejsou jeho hrany kolmé, má ten-
denci se kácet i na stranu ze které do n j kuli ka narazila. Toto je patrn  nejná-
ro n jší podmínka. 

Kyvadlo by m lo do kvádru narážet v nejnižším bod  své dráhy a to kolmo na 
st nu kvádru, v její ose (uprost ed), jinak je efektivita nižší, mezní úhel roste a 
kyvadlo se má tendenci zmítat. 

Pokud se rozhodnete experiment natá et, je t eba mít kameru velmi p esn  na-
stavenu kolmo k rovin  kývání. 

Pokud byste zatoužili po dokonalejším kyvadle, je možné zakoupit v online obchod
Arbor Scientific [2] za cca 3 $ sadu dvou stejn  vypadajících erných mí k , pružné-
ho a nepružného, ty roz íznout, vložit mezi n  vlákno a slepit. Vzniklá kuli ka pak 
vypadá z obou stran zcela stejn , jen odrazivost je jiná. 
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