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Jaký je rozdíl mezi tíhou a tíhovou silou? Jak
je určíme?
Které znáte odporové síly? Jaký je jejich
význam?
Jak určíme hybnost tělesa? Co vyvolá změnu
hybnosti?
Vyslovte zákon zachování hybnosti a uveďte
příklady.



Tíhová síla (Fg) je síla, kterou Země působí na
každé těleso při svém povrchu a uděluje mu
tíhové zrychlení (g).
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Tíha tělesa (G) je síla, kterou působí nehybné
těleso na vodorovnou podložku nebo svislý
závěs.
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Odporové síly působí proti pohybu tělesa,
vznikají všude tam, kde se těleso dotýká s
povrchem jiného tělesa nebo kde se těleso
pohybuje v látkovém prostředí.
Rozlišujeme dva případy: - smykové tření
- valivý odpor
Třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch a
na rychlosti pohybu těles.
Třecí síla umožňuje chůzi, jízdu vozidel,
upevňování hřebíku do zdi, opracování povrchu
těles apod.
Třecí síla způsobuje odírán obuvi, ojíždění
pneumatik, nežádoucí zahřívání stropů apod.





Třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch a
na rychlosti pohybu těles.
Třecí síla umožňuje chůzi, jízdu vozidel,
upevňování hřebíku do zdi, opracování povrchu
těles apod.
Třecí síla způsobuje odírán obuvi, ojíždění
pneumatik, nežádoucí zahřívání stropů apod.
O valivém odporu mluvíme, když se těleso o
kruhovém průřezu valí po pevné podložce.
Příčinou valivého odporu je stlačování a
deformace podložky před valícím se tělesem.
Odporová síla při valení tělesa je za jinak
stejných podmínek mnohem menší než třecí síla
smykového tření.



Hybnost tělesa (p) je fyzikální veličina, která počítá
jak s rychlostí, tak s jeho hmotností.



Hybnost definujeme:



Hybnost charakterizuje pohybový stav tělesa.



Jednotkou hybnosti v soustavě SI je:



Chceme-li změnit hybnost tělesa, musí na ně působit
po určitou dobu síla.



Impulz síly se rovná změně hybnosti.
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Jsou-li dvě tělesa uvedena z klidu do pohybu
jen vzájemným silovým působením, zůstává
součet jejich hybností nulový, tj. stejný jako
před uvedením do pohybu.
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Zákon zachování hybností se uplatňuje při
činnosti raketových motorů, reaktivních
turbín nebo u zpětného nárazu při výstřelu.
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