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Úvod

V mechanike pri pokuse popísa´ správanie sa telies postupujeme zvä£²a reduk-
ciou týchto telies na súbor nejakým spôsobom navzájom previazaných hmotných
bodov � idealizovaných telies nulových rozmerov a kone£nej hmotnosti bez vnú-
torných stup¬ov vo©nosti. Ako sa ukazuje, tento postup nám umoºnuje matem-
aticky opísa´ zákonitosti vývoja v princípe ©ubovo©ného mechanického systému.
Av²ak, hoci sú nám zákonitosti pohybu hmotných bodov intuitívne blízke, a hoci
je predstava telesa ako súboru hmotných bodov zjavne dostato£ne korektná, býva
pre nás správanie sa niektorých skuto£ných telies v niektorých zloºitej²ích situá-
ciách prekvapujúce. Pripome¬me si rôzne zotrva£níky, napríklad detskú hra£ku
vlka. A to nám skuto£ný svet navy²e poskytuje mnoºstvo nie aº tak úplne pevných
telies.

V tejto práci sa pokúsime o ve©mi neúplný popis niektorých mechanických
efektov spôsobených riadenou deformáciou jednoduchých telies1.

1A pokúsime sa zájs´ ¤alej neº po zjavný efekt zdeformovania skúmaného telesa.
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1. Pohyb dvojbodového telesa v
Newtonovskom gravita£nom poli

Asi najjednoduch²ím telesom nepozostávajúcim z jediného hmotného bodu je tele-
so pozostávajúce z dvoch hmotných bodov. Aby sme mohli hovori´ o telese, musia
by´ tieto body prepojené nejakou väzbou, v na²om prípade pôjde o nehmotnú
väzbu kontrolujúcu ich vzájomnú vzdialenos´, ktorá sa ale môºe £asom kontrolo-
vane meni´. V tejto kapitole sa budeme venova´ práve pohybu takéhoto telesa v
centrálnom gravita£nom poli v rámci klasickej fyziky. Venova´ sa mu budeme z
dvoch dôvodov: jednak preto, ºe vhodnou deformáciou môºeme docieli´ uºito£ný
efekt, £o zodpovedá téme práce, a jednak preto, ºe tento efekt je na prvý poh©ad
ve©mi podobný jednému £iste relativistickému efektu, ktorý spomenieme neskôr,
a potrebujeme by´ preto do istej miery oboznámený s oboma javmi, aby sme ich
neskôr mohli porovna´.

Vo v²eobecnosti platí, ºe ak teleso v nejakom silovom poli zmení svoj tvar,
môºu sa zmeni´ sily pôsobiace na teleso (jednotlivé £asti telesa zmenia polohu)
a tieº aj spôsob akým teleso na sily reaguje (môºe sa zmeni´ tenzor momentu
zotrva£nosti). Nie je teda prekvapujúce, ºe teleso ktoré po£as pohybu menilo svoj
tvar sa bude pohybova´ iným spôsobom neº ako by sa pohybovalo ak by bolo
pevné. Tu sa budeme venova´ len ve©mi ²peci�ckému problému, ktorého princíp
je pomerne jednoduchý. Majme uº spomenuté dvojbodové teleso (ktoré budeme
nazýva´ aj �£inkou�) obiehajúce okolo zdroja gravita£ného po©a, napríklad Sln-
ka. Predpokladajme, ºe rozmery £inky sú omnoho men²ie neº je jej charakteri-
stická vzdialenos´ od Slnka1. V¤aka tomuto predpokladu budú trajektórie £inky
po£as £asových intervalov rádovo porovnate©ných s dobou obehu ve©mi blízke
trajektóriám, po ktorých by £inka obiehala keby bola hmotným bodom. Teraz
konkrétne predpokladajme, ºe v rámci nieko©kých obehov bude jej trajektória
podobná elipse. Nech teraz na²e teleso, ke¤ bude niekde v blízkosti perihélia
svojej dráhy, rýchlo zmení svoje rozmery. Predpokladajme, ºe os £inky bude v
perihéliu radiálne orientovaná a ºe £inka sa stiahne na povedzme polovicu svojej
d¨ºky. Ke¤ºe gravita£ná sila pôsobiaca na hmotný bod ktorý je k Slnku bliº²ie
je vä£²ia neº gravita£ná sila pôsobiaca na vzdialenej²í bod, musí väzba kona´
proti gravita£nému po©u (konkrétne proti tzv. slapovým silám) prácu. Celková
mechanická energia £inky sa teda o túto prácu zvä£²í2. Teraz po£káme kým sa
£inka dostane niekde do blízkosti afélia a necháme ju roztiahnú´ sa na pôvodné
rozmery. �as´ svojej mechanickej energie teraz síce £inka stratí v prospech väzby,
ale vzh©adom k tomu ºe ve©kos´ slapových síl závisí na vzdialenosti £inky od Slnka
ako 1

r3
, je jej výsledná mechanická energia e²te stále vä£²ia neº bola na za£iatku.

Ke¤ºe má teraz £inka svoje pôvodné rozmery, môºeme túto procedúru ve©akrát za
sebou opakova´, a tak doda´ £inke pomerne ve©ké mnoºstvo mechanickej energie
len pôsobením vnútorných síl. Takýmto spôsobom je napríklad moºné ovplyv¬o-

1Pre ú£ely tohto odstavca tento predpoklad nie je nutný, len zna£ne zjednodu²uje ¤al²iu
argumentáciu.

2Aby nedo²lo k nedorozumeniu, celkovou mechanickou energiou £inky je tu myslený sú£et
kinetických a potenciálnych energií oboch hmotných bodov. To odkia© väzba túto energiu vzala
tu ne²peci�kujeme. V skuto£nosti by takáto väzba s premenlivou d¨ºkou mohla by´ realizovaná
napríklad pomocou nejakého motora.
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va´ dráhu satelitov bez toho aby sme z nich museli nie£o �vyhadzova´�, ako sa to
robí v prípade konven£ných pohonov, £o môºe by´ výhodné.

1.1 Model

V tejto sekcii sa pokúsime o kvantitatívnej²í popis vy²²ie zmienenej situácie.
Vzh©adom k tomu, ºe získa´ presné rie²enie problému dvojbodového telesa s pre-
menlivou d¨ºkou v gravita£nom poli tretieho hmotného bodu bude uº asi na prvý
poh©ad ve©mi obtiaºne, ak nie nemoºné, budeme sa snaºi´ hne¤ od za£iatku rie²i´
zjednodu²enú verziu problému. Z toho £o uº bolo napísané to síce asi vyplýva, ale
nie je na ²kodu explicitne uvies´ ºe gravita£ný vplyv £inky na �zdroj gravita£ného
po©a� � na ten tretí bod, resp. v zmienenom príklade Slnko � zanedbávame.
�alej budeme predpoklada´ ºe pohyb £inky bude prebieha´ v jednej rovine, inak
povedané, ºe po£iato£né rýchlosti oboch hmotných bodov £inky, oba body £inky a
zdroj gravita£ného po©a leºia v jednej rovine. K týmto dvom zjednodu²eniam e²te
v tomto odstavci pridáme tretie, týkajúce sa vo©by hmotností hmotných bodov
tvoriacich £inku. Chceli by sme ich voli´ rovnaké. Aby sme toto rozhodnutie ©ah²ie
obhájili, predstavme si radiálne orientovanú £inku v centrálnom gravita£nom poli,
ktorá nie je ani ve©mi dlhá, ani nie je príli² blízko zdroja po©a. V tom prípade
sa totiº, pokia© máme pevnú d¨ºku £inky, pevnú polohu hmotného stredu £inky
a danú jej celkovú hmotnos´ M, menením rozloºenia celkovej hmotnosti medzi
jej dva body nebude ve©mi meni´ rozdiel intenzít gravita£ného po©a na krajoch
£inky3. Ke¤ teraz £inku ve©mi rýchlo máli£ko zkrátime, bude práca vykonaná na
slapových silách aº na znamienko rovná rozdielu intenzít grav. po©a na krajoch
£inky krát hmotnos´ jedného z bodov krát vzdialenos´ o ktorú sa ten bod po-
sunul. Nech má nami vybraný bod hmotnos´ m. Dráha o ktorú sa pri skracovaní
posunul je úmerná hodnoteM−m a práca vykonaná na slapových silách je teda
úmerná hodnote m · (M−m), ktorá je najvä£²ia v prípade ºe m = M/2. Zdá
sa teda, ºe skúmaný efekt bude najvidite©nej²í pri sná¤ najjednoduch²ej vo©be
rozloºenia hmotnosti v £inke.

Zmena d¨ºky £inky ovplyv¬uje rýchlos´ rotácie jej osi. Môºme si napríklad
predstavi´ ºe sa £inka ve©mi rýchlo stiahne. Po£as doby rýchleho skracovania
moºno vplyv gravita£ného po©a na zmenu momentu hybnosti £inky vo£i jej hmot-
nému stredu zanedba´4. Ke¤ºe pri skracovaní väzba pôsobí silami rovnobeºnými
s osou £inky, celkový moment hybnosti vo£i jej hmotnému stredu sa ve©mi presne
zachováva, z £oho ©ahko vidie´ ºe sa rýchlos´ jej prípadnej rotácie zvä£²uje. Pre
zaujímavos´ spome¬me, ºe Burov vo svojom £lánku [6] ukázal, ºe ak sa v pri-
blíºení ve©mi krátkej £inky obiehajúcej po elipse jej d¨ºka mení úmerne s jej
vzdialenos´ou od grav. zdroja, tak sú prípady ke¤ je £inka po£as celého svojho

3Táto veta je moºno trochu nezrozumite©ná. Ide o to, ºe ak máme za�xovaný hmotný stred aj
d¨ºku £inky, bude sa zmenou distribúcie hmotnosti v £inke poloha £inky meni´, od prípadu ke¤
je hmotný stred v tesnej blízkosti jedného konca aº po prípad ºe je v blízkosti konca druhého.
My chceme aby si v²etky tieto polohy, v prípade ºe by sme danú polohu za�xovali a hmotnosti
kon²tituentov £inky nastavili rovnaké, boli ve©kos´ami slapových síl blízke. Toto by rozhodne
neplatilo keby sme mali dlhú £inku v blízkosti bodového zdroja grav. po©a. V prípade ºe by sme
bodu £inky vzdialenej²iemu od zdroja po©a hmotnos´ pridávali, pribliºoval by sa ten bliº²í bod
ve©mi blízko k zdroju a slapové sily by prípadne mohli ís´ aº k nekone£nu.

4Presnej²ie ho je moºné spravi´ ©ubovo©ne malý.
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pohybu orientovaná radiálne, alebo ke¤ je orientovaná tangenciálne, rie²ením po-
hybových rovníc. Pritom v prípade radiálnej orientácie je toto rie²enie stabilné
pre trajektórie s excentricitou men²ou neº 1

4
.

My Burovov výsledok priamo nevyuºijeme, hlavne preto, ºe rýchlos´ zmeny
d¨ºky väzby ktorá sa mení úmerne so vzdialenos´ou £inky od zdroja grav. po©a je
práve v perihéliu a aféliu nulová, kým my chceme aby sa d¨ºka v týchto bodoch
menila £o moºno najviac. Moºnos´ rotovania £inky okolo svojho hmotného stredu
by nám v²ak výpo£et zna£ne skomplikovala, preto pridáme do ná²ho systému novú
väzbu, ktorá bude £inku udrºiava´ radiálne orientovanú.

Polohu £inky v rovine jej pohybu budeme ur£ova´ pomocou polárnych súradníc
ktoré budú ma´ po£iatok v mieste zdroja gravita£ného po©a. Ozna£me si polovicu
d¨ºky £inky písmenom l a súradnice hmotného stredu £inky ako r a φ. Súradnice
hmotných bodov tvoriacich £inku sa potom dajú vyjadri´ nasledovne5:

φ1 = φ2 = φ,

r1 = r − l,
r2 = r + l,

pri£om bude d¨ºka £inky 2l závisie´ len na £ase. Na²a predstava kontrolovanej
d¨ºky £inky síce pripú²´a v²eobecnej²ie de�nície, napríklad l = l(r, φ, t), ale
vo©bou l = l(t) sná¤ dospejeme k najjednoduch²ím moºným pohybovým rovni-
ciam.

Pouºijúc zna£enie � ˙ � = d
dt

a α = GM, kde majú G a M ²tandardný
význam gravita£nej kon²tanty a hmotnosti zdroja gravita£ného po©a, dá sa la-
grangián £inky L = 1

2
m(ṙ1

2 + r1
2(φ̇1)2 + ṙ2

2 + r2
2(φ̇2)2) + mα

r1
+ mα

r2
po úprave (a

vynechaní £lenu ( d
dt
l)2, ktorý závisí len na £ase) vyjadri´ nasledovne:

L = mṙ2 +mφ̇2(r2 + l2) +
2mα

r

r2

r2 − l2
, (1.1)

kde sme ozna£ili hmotnos´ kaºdého z hmotných bodov tvoriacich £inku znakom
m.

Vzh©adom k tomu ºe d¨ºka £inky je len funkciou £asu je uhol φ v horeuvedenom
lagrangiáne cyklickou súradnicou. K nej prislúchajúca zachovávajúca sa veli£ina,
ozna£íme juM , je momentom hybnosti £inky vo£i po£iatku súradnicovej sústavy.
Na tomto mieste je dobré si uvedomi´, ºe hoci sme si pôvodne predstavovali
ºe väzba l = l(t) bude kona´ prácu len proti slapovým silám, nie je to úplne
pravda. Ke¤ máli£ko zmeníme hodnotu l, vyplýva z lagrangiánu, ºe energia sa
zmení nasledovne: dE = d

dl
( M2

4m(r2+l2)
− 2mα

r
r2

r2−l2 ) · dl. Práci proti slapovým silám
zodpovedá len druhý £len. Na²tastie je vo£i zmene d¨ºky prvý £len s druhým �vo
fáze�, teda pri skracovaní sa oba zvä£²ujú a naopak. Teda fakt, ºe väzba nekoná
prácu len proti slapovým silám, ná²mu snaºeniu príli² ne²kodí6.

5Predpokladáme l < r.
6V prípade ºe by sme nepracovali s väzbou φ1 = φ2 = φ by sa moment hybnosti £inky vo£i

po£iatku tieº zachovával. Taktieº by platilo ºe väzba ovplyv¬ujúca d¨zku £inky by nekonala
prácu len proti slapovým silám. V tomto fyzikálne prirodzenej²om prípade je aj celkom dobre
vidie´, aspo¬ ak si spomenieme, ºe uº vieme, ºe sa rotácia £inky skracovaním zrýchluje, ºe väzba
by navy²e pôsobila proti silám, ktoré by sme asi nazvali �odstredivými�, a ºe takto vykonaná
práca je �vo fáze� s prácou proti slapovým silám.
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Ke¤ºe úloha daná lagrangiánom (1.1) je e²te stále príli² zloºitá, pristúpime k
¤al²ím zjednodu²eniam. In²pirujúc sa postupom pouºitým v £lánku [4], budeme
pracova´ v tzv. �satelitnom� priblíºení, t.j. budeme predpoklada´ ºe l << r. V
takomto prípade sa dá o£akáva´ ºe dráha £inky bude po£as nejakej rozumne dlhej
doby ve©mi blízka dráhe po ktorej by sa £inka pohybovala keby bola hmotným
bodom. Túto dráhu, upresnene dráhu po ktorej by sa pohyboval hmotný bod s
po£iato£nými podmienkami rovnakými ako sú po£iato£ná poloha a rýchlos´ hmot-
ného stredu £inky, budeme nazýva´ referen£nou trajektóriou. Podobne, hmotný
bod ktorý by sa po nej pohyboval budeme nazýva´ referen£nou £asticou. Jej
súradnice budeme ozna£ova´ symbolmi Φ a R, a jej hmotnos´ pre ur£itos´ zvolíme
rovnú 2m. Skuto£nú polohu hm. stredu £inky vyjadríme ako odchýlku od tejto
referen£nej trajektórie, presnej²ie ako odchýlku od polohy kde by sa nachádzala
referen£ná £astica v tom istom £ase. Pohybové rovnice potom v tejto odchylke
linearizujeme a tieº zanedbáme £leny vy²²ích rádov v l/r.

Je rozumné o£akáva´ ºe vo výsledných linearizovaných rovniciach bude ne-
jakým spôsobom vystupova´ pohyb referen£nej £astice. Tá sa bude vo v²eobec-
nosti pohybova´ po elipse, ke¤ºe sa zaujímame o ohrani£ené dráhy s nenulovým
momentom hybnosti. Závislos´ polohy referen£nej £astice na £ase je v prípade
pohybu po elipse dos´ komplikovaná. Závislos´ R(Φ) je omnoho jednoduch²ia a
preto je sná¤ rozumné rie²i´ na²u úlohu vzh©adom k reparametrizovanému £asu
τ , τ = f(t) = Φ.

Ako sa pri prezna£ení £asu zmení lagrangián? Majme nejaký mechanický sys-
tém ktorého poloha sa dá nejakým spôsobom jednozna£ne a spojite popísa´ po-
mocou n-tice £ísiel, t.zv. zov²eobecnených súradníc. Pritom túto n-ticu budeme
pre potreby tohoto odstavca zna£i´ ako q. Stav systému v £ase t je plne popísaný
zadaním jeho polohy a okamºitej rýchlosti zmeny tejto polohy, t.j. 2n-ticou £ísiel
(q, q̇). Pod©a princípu najmen²ej akcie existuje funkcia L(q, q̇, t) taká, ºe sku-
to£ná trajektória systému q(t) medzi dvoma pevnými bodmi (q1, t1) a (q2, t2)

extremalizuje funkcionál S =
t2∫
t1

L(q(t), q̇(t), t)dt, ktorý ©ubovo©nej (diferencov-

ate©nej) krivke z bodu (q1, t1) do bodu (q2, t2) priradí £íslo S. Majme teraz ne-
jaký druhý spôsob merania £asu, nejakú novú súradnicovú sústavu na £asovej ose,
�nový £as� τ = f(t), kde f(t) je (diferencovate©ná) prostá funkcia. Kaºdá dvo-
jica bodov (q1, τ1), (q2, τ2) v tejto novej súradnicovej sústave nám jednozna£ne
ur£uje jednu dvojicu bodov (q1, t1 = f−1(τ1)) a (q2, t2 = f−1(τ2)), rovnako je to
s krivkami medzi týmito bodmi. (Samozrejme, jedná sa len o prechod do novej
súradnicovej sústavy.) Skuto£nú trajektóriu nájdeme tak ºe krivky popí²eme v
súradniciach s £asom t, aplikujeme na ne funkcionál S a nájdeme tú, ktorá ho ex-
tremalizuje. Vzh©adom k tomu, ºe funkcionál S je de�novaný vo forme integrálu,
moºno ho v²ak ©ahko vyjadri´ aj v súradniciach s £asom τ pomocou substitú-

cie t = f−1(τ): S =
f−1(t2)∫
f−1(t1)

L(q, dq
dτ

dτ
dt
, f−1(τ)) dt

dτ
dτ . Vidíme teda, ºe lagrangián v

nových súradniciach s £asom τ nadobudne tvar:

L

(
q,
dq

dτ

dτ

dt
, f−1 (τ)

)
dt

dτ
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Po£as pohybu referen£nej £astice sa zachováva jej moment hybnosti Mref, a
preto platí dΦ

dt
= Mref

2mR2 . Pokia© teda prijmeme konvenciu � ˙ � = d
dt
,� ′ � = d

dΦ
,

moºno v sústave s £asom Φ prepísa´ ná² lagrangián do tvaru

L =
Mref

2R2
(r′)2 +

2m2

Mref

(φ̇)2(r2 + l2)R2 +
4m2αR2

Mrefr

r2

r2 − l2
, (1.2)

kde φ̇ ponecháme v tvare derivácie pod©a £asu t, aby sme za ¬u neskôr mohli
dosadi´ z rovnice vyjadrujúcej zachovanie celkového momentu hybnosti £inky vy-
plývajúcej z lagrangiánu (1.1).

Teraz si vyjadríme polohu ´aºiska £inky ako odchýlku od polohy referen£nej
£astice:

r = R + δr

φ = Φ + δφ

Ke¤ºe, ako sme sa uº zmienili, pohybovú rovnicu pre φ dostávame v peknom
tvare uº z lagrangiánu (1.1)7, ostáva nám uº len pokúsi´ sa nájs´ nejakú rozumne
jednoduchú pribliºnú pohybovú rovnicu pre δr. Jednoducho popísate©ná cesta k
výsledku znie nasledovne: z lagrangiánu (1.2) odvodíme pohybovú rovnicu pre
δr, rozvinieme ju v δr

R
a l

R
a zanedbáme £leny v ktorých je mocnina δr

R
vä£²ia

neº prvá, £leny v ktorých je vä£²ia neº druhá mocnina l
R
a £leny typu δr

R
( l
R

)2. Tu
sa vydáme ´aº²ie popísate©nou av²ak sná¤ ©ah²ie zapísate©nou cestou, ktorú ale
budeme voli´ tak aby sme dostali rovnaký výsledok.

Tretí £len v lagrangiáne (1.2), t.j. £len popisujúci grav. interakciu, najprv
pribliºne vyjadríme ako 4m2αR2

Mref
· r
r2−l2

∼= 4m2αR2

Mref
· 1
r
(1 + l2

r2
), potom dosadíme z

r = R+ δr a upravíme 4m2αR2

Mref
· 1
r
(1 + l2

r2
) ∼= 4m2αR2

Mref
· 1
R

(1− δr
R

+ ( δr
R

)2) · (1 + l2

R2 (1−
2δr
R

)) ∼= 4m2α
Mref
·(R+ l2

R
−δr−3 l2

R2 δr+R( δr
R

)2). Ke¤ aj do zvy²ných £lenov dosadíme
r = R + δr a zbavíme sa úplných derivácií pod©a £asu, dostaneme:

L =
Mref

2

1

R2

(
2R′δr′ + (δr′)2

)
+

2m2

Mref

(φ̇)2((R+δr)2+l2)R2−4m2α

Mref

(
δr +

3l2

R2
δr −R

(
δr

R

)2
)

(1.3)
V ¤al²om uº pre nás bude výhodné uvaºova´ explicitný tvar funkcie R(Φ).

Pokia© budeme mera´ Φ od perihélia referen£nej trajektórie, tak sa hmotné body
s nenulovým momentom hybnosti a zápornou energiou v poliach s potenciálom
tvaru − k

R
, kde k je kladná kon²tanta, pohybujú po dráhach tvaru[8]

R =
p

1 + e · cosΦ
, (1.4)

kde p a e sú kon²tanty závislé na po£iato£ných podmienkach. V prípade ná²ho
po©a moºno pre referen£nú £asticu (hmotnos´ 2m, moment hybnosti Mref) tieto
kon²tanty vyjadri´ nasledovne:

p =
M2

ref

4m2α
, (1.5)

e =

√
1 +

EM2
ref

4m3α2
, (1.6)

7Pri£om v nej ale vystupuje závisle premenná r(t).
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kde E je celková mechanická energia uvaºovaného hmotného bodu.
Vrátiac sa k výrazu (1.3), zis´ujeme ºe ∂L

∂δr′
= Mref

R2 (R′ + δr′), a teda, pouºijúc
(1.4),

d

dΦ

(
∂L

∂δr′

)
=
Mref

R2

(
R2

p
e · cosΦ− 2

R′

R
δr′ + δr′′

)
. (1.7)

Vo výraze ∂L
∂δr

nebude prvý £len z lagrangiánu (1.3) vystupova´. Druhý £len
dostane tvar 4m2

Mref
(φ̇)2(R + δr)R2. Za φ̇ teraz dosadíme z pohybovej rovnice pre

φ vyplývajúcej z lagrangiánu (1.1), ktorej explicitný tvar je 2m((R + δr)2 +
l2)φ̇ = M , kde M je zachovávajúci sa moment hybnosti £inky. Dostaneme výraz
M2

Mref
R2 R+δr

((R+δr)2+l2)2
, ktorý je pribliºne rovný M2

Mref
(1− 2l2

R2 ) 1
R
− M2

Mref
3 1
R2 δr. Prihliadnuc

ku tretiemu £lenu (1.3), dostávame:

∂L

∂δr
=

M2

Mref

(
1− 2l2

R2

)
1

R
+

4m2R2

Mref

(
2α

1

R3
− 3

(
M

2m

)2
1

R4

)
δr−4m2α

Mref

(
1 +

3l2

R2

)
(1.8)

Hoci sme odvodením pohybovej rovnice pre δr, d
dΦ

(
∂L
∂δr′

)
= ∂L

∂δr
, naplnili ú£el

tejto sekcie, venujme e²te pár riadkov bliº²iemu poh©adu na získanú diferenciálnu
rovnicu. V prvom rade ide o lineárnu oby£ajnú diferenciálnu rovnicu s nekon²-
tantnými koe�cientmi, ktoré vo v²eobecnosti nemajú analytické rie²enie.

�alej by sme moºno chceli správnos´ rovníc otestova´ v nejakom jednoduchom
prípade. Ak poloºíme l = 0, δr(0) = 0 a δr′(0) = 0 o£akávali by sme ºe rie²ením
bude δr indentické nule. V takomto prípade platíM = Mref a z pohybovej rovnice
dostávame 1

R2 δr
′′ = − e·cos(Φ)

p
+ 1

R
− 4m2α

M2 . Pouºijúc (1.4) a (1.5) dostávame δr′′ = 0,
£o sme aj poºadovali.

Po tretie je dobré poukáza´ na fakt, ºe d¨ºka £inky vstupuje do pohybových
rovníc v druhej mocnine8. Popí²me si bliº²ie pre£o je tomu tak napríklad v prí-
pade gravita£nej interakcie. Ke¤ºe hmotné body tvoriace £inku sú od hmotného
stredu vzdialené rovnako, kaºdý na opa£nú stranu, tak ke¤ rozvinieme výslednú
silu do radu v l, lineárne £leny sa vyru²ia. Alebo inak a presnej²ie, keby sa grav-
ita£ná sila menila so vzdialenos´ou lineárne, tak by bola výsledná sila na £inku
rovnaká ako sila ktorá by pôsobila na hmotný bod hmotnosti £inky umiestnený
vo vzdialenosti v akej je hmotný stred £inky. (Rovnice by teda mali túto vlastnos´
aj keby neplatilo m1 = m2.)

Pravú stranu (1.8) by sme mohli vo ve©mi vo©nom zmysle slova vníma´ ako
výraz v ktorom vystupujú sily pôsobiace na £inku. Druhý £len si moºno zaslúºi
trochu bliº²í rozbor. Efektívny potenciál pre pohyb £astice hmotnosti m s mo-
mentom hybnostiM v centrálnom poli s potenciálom −mα

r
bude Uef = M2

2mr2
− mα

r
.

Druhý £len teda aº na rôzne faktory zodpovedá mínus druhej derivácii efektívne-
ho potenciálu krát δr. Jedná sa teda o £len ktorý vyjadruje zmenu (zdanlivej)
sily pôsobiacej na £asticu ktorá sa vychýli z referen£nej dráhy.

1.2 Rie²enie pohybových rovníc

Pohybová rovnica pre δr bude plne ur£ená aº po zadaní závislosti l(Φ), resp. l(t).
Vzh©adom k tomu, ºe funkcia l(Φ) musí by´ periodická, a ºe jednotlivé koe�cienty

8Túto vlastnos´ mal uº lagrangián (1.1).
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a pravá strana rovnice sú poskladané z trigonometrických funkcií, by sme za
najvhodnej²iu vo©bu l(Φ), tak aby sme boli schopný nájs´ analytické rie²enie,
asi povaºovali tieº nejaký výraz zloºený z trigonometrických funkcií. Na druhej
strane, uº z úvodu kapitoly vyplýva, ºe nemáme dôvod sa domnieva´ ºe trajektória
£inky bude periodická, a ak by aj bola, tak bude asi ma´ periódu d¨ºky mnohých
obehov. Tento fakt nám nazna£uje ºe analytické rie²enie dos´ moºno neexistuje a
ak áno, tak asi bude vo v²eobecnosti ve©mi komplikované.

Vo zvy²ku kapitoly sa budeme zaobera´ hladaním analytického rie²enia v jed-
nom ²peciálnom prípade a numerickým rie²ením pohybových rovníc.

1.2.1 �peciálny prípad: kruhová trajektória

V prípade ºe referen£ná trajektória bude ma´ tvar kruºnice, dospejeme k výrazným
zjednodu²eniam pohybových rovníc. Ke¤ºe R(t) bude kon²tantné (a excentricita
nulová), bude plati´ d

dΦ

(
∂L
∂δr′

)
= Mref

R2 · δr′′. Rovnica (1.8) ostane formálne nezme-
nená, av²ak symbol R teraz predstavuje kon²tantu.

Vz´ah medzi referen£nou trajektóriou a kinematickými vlastnos´ami £inky
budeme v tomto prípade voli´ trochu inak neº sme nazna£ovali v predchádzajúcej
sekcii. V prípade ke¤ sa d¨ºka £inky nebude meni´, existujú totiº také po£iato£né
podmienky, pri ktorých bude ´aºisko £inky obieha´ po kruºnici. (Po elipse uº
ale pevná £inka obieha´ nemôºe.) Ke¤ºe na £inku pôsobí vä£²ia gravita£ná sila
neº na bod rovnakej hmotnosti umiestnený v polohe kde leºí jej hmotný stred,
bude sa musie´ £inka obiehajúca po kruºnici s polomerom R pohybova´ rýchlej²ie
neº ako by sa musel pohybova´ hmotný bod obiehajúci po rovnakej kruºnici.
(Rýchlos´ou teraz samozrejme myslíme rýchlos´ vo£i skuto£nému £asu t.) Funkcia
l(Φ) bude oscilova´ okolo nejakej strednej hodnoty, a my budeme voli´ po£iato£né
podmienky £inky tak, aby pevná £inka ktorej d¨ºka by bola rovná tejto strednej
hodnote ¯2l(Φ) obiehala po kruºnici. Takýmto spôsobom oddelíme efekt kmitania
£inky od vplyvu jej nebodovosti. Za£iato£ná uhlová rýchlos´ hmotného stredu
£inky bude teda vä£²ia neº za£iato£ná uhlová rýchlos´ ktorou sa bude pohybova´
referen£ná £astica.

Majme teda (radiálne orientovanú) pevnú £inku d¨ºky 2l, ktorej hmotný stred
sa pohybuje po kruºnici polomeru R v gravita£nom centrálnom poli s intenzitou
− α
r2
, pri£om hmotnos´ £inky je 2m. Chceme nájs´ jej uhlovú rýchlos´ ω. Poloºme

teda výslednú gravita£nú silu Fgrav rovnú celkovej odstredivej sile Fodst (aº na
znamienko). Platí:

Fgrav = −
(

mα

(R− l)2
+

mα

(R + l)2

)
= −2mα

R2 + l2

(R2 − l2)2
,

Fodst = mω2(R + l) +mω2(R− l) = 2mω2R ,

Fgrav + Fodst = 0 .

A teda

ω =

√
α

R2 + l2

R(R2 − l2)2
. (1.9)

Rovnakým spôsobom, alebo dosadením l = 0 do (1.9), zistíme, ºe referen£ná
£astica sa bude pohybova´ uhlovou rýchlos´ou ωref =

√
α
R3 .
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Ak sa teraz £inka v £ase Φ = 0 stiahne, bude na ¬u pôsobi´ men²ia výsledná
gravita£ná sila, neº by na ¬u pôsobila keby nezmenila d¨ºku. Preto sa od zdroja
gravita£ného po©a trochu vzdiali. Ke¤ ju potom pribliºne v £ase Φ = π roztiah-
neme na pôvodnú d¨ºku, a proces budeme opakova´, bude nastáva´ nie£o podobné
ako v prípade obehu po elipse ktorý sme opísali v úvode do tejto kapitoly. Bod
v ktorom bola £inka v £ase Φ = 0 bude hra´ v istom zmysle úlohu �perihélia
kruhovej dráhy�9. Keby sme £inku v £ase Φ = 0 nestiahli, ale naopak roztiahli,
do²li by sme podobným postupom k záveru, ºe by bod v ktorom bola £inka v
£ase Φ = 0 hral úlohu �afélia�.

Z tohoto vyplýva ºe v hrubom zmysle slova10, pokia© £inka obieha po kruhovej
dráhe, nemôºme uº pôsobením vnútorných síl zmen²i´ jej mechanickú energiu.
To je vlastne v súlade s faktom ºe £astica s daným momentom hybnosti má na
kruhovej trajektórii najmen²iu moºnú energiu.

Ostáva nám e²te ur£i´ konkrétny tvar funkcie l(Φ). Vzh©adom k tomu, £o uº
bolo povedané, by sme chceli aby väzba bola zloºená z trigonometrických funkcií,
mala periódu 2π, a pokia© moºno, aby sa v bodoch Φ = 0 a Φ = π menila £o
najviac, ke¤ºe tieto body zodpovedajú perihéliu a aféliu v prípade pohybu po
elipse podobnej dráhe. Budeme voli´

l(Φ) = l0

(
1− 1

2
sinΦ

)
, (1.10)

kde l0 je kon²tanta. Priemerná d¨ºka £inky teda bude 2l0 a £inka sa bude v £ase
Φ = 0 ve©kou rýchlos´ou s´ahova´ a v £ase Φ = π rýchlo roz´ahova´.

Teraz sme uº pripravený zapísa´ pohybovú rovnicu pre δr:

δr′′ =
(R2 + l20)3

R(R2 − l20)2

(
1− 2l(Φ)2

R2

)
+

(
2− 3

(R2 + l20)3

R2(R2 − l20)2

)
δr−R

(
1 +

3l(Φ)2

R2

)
.

(1.11)
Zaujímavá vlastnos´ získanej rovnice je, ºe v nej nevystupujú iné kon²tanty

neº R a l0 a ºe ak obe tieto kon²tanty nieko©kokrát zvä£²íme, rovnako sa zvä£²í aj
odchýlka. Z mechanickej podobnosti ([8]) plynie pre potenciály typu kon²tanta

r
, ºe

ak je nejaká trajektória ~r(t) rie²ením pohybových rovníc, tak trajektória, ktorej
rozmery sú k-krát vä£²ie, je tieº rie²ením pohybových rovníc (s inými po£ia-
to£nými podmienkami) v prípade, ºe sa po nej £astica pohybuje k−

1
2 -krát vä£²ou

rýchlos´ou (vzh©adom k ²tandardnému £asu t). Symbolicky, rie²ením je aj trajek-
tória k · ~r

(
t

k
3
2

)
, kde k je nejaké kladné £íslo. Z toho vyplýva ºe ak nieko©kokrát

zvä£²íme R a l0, tak sa to©kokrát zvä£²í aj dráha po ktorej sa £inka bude po-
hybova´.11 Vzh©adom k tomu, ºe £as Φ meriame spôsobom ktorý je závislý na

9V zmysle danom úlohou perihélia a afélia v zmienenom príklade vzh©adom k efektu pos-
tupnej zmeny celkovej mechanickej energie pôsobením vnútorných síl.

10Ak by sme napríklad meranú veli£inu priemerovali cez interval rádovo d¨ºky periódy obehu.
Alebo inak, v takom zmysle slova v akom popisujeme dráhu £inky po£as rozumne krátkych dôb
ako elipsovitú trajektóriu.

11Tento argument, odvolávajúci sa na vlasnos´ pohybu v potenciáloch typu kon²tanta

r , moºno
nie je úplne presved£ivý, ke¤ºe nie je jasné akým spôsobom sú takéto vlastnosti ovplyvnené
väzbou l = l(Φ). Z lagrangiánu (1.1) v²ak vidno, ºe zmie¬ované trajektórie sú si naozaj mechan-
icky podobné. (Ke¤ zvä£²íme R a l k-krát, zvä£²í sa £len lagrangiánu (1.1) vyjadrujúci závislos´
potenciálnej energie 1

k -krát. Aby sa 1
k -krát zvä£²il aj £len vyjadrujúci kinetickú energiu, musia

sa hodnoty £asu zvý²i´ k
3
2 -krát.)
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rozmeroch dráhy, a to takým spôsobom ºe £astica obehne dráhu vºdy za rovnaký
£as 2π, budú si dokonca navzájom odchýlky zodpoveda´ v �tom istom�12 £ase.
Platí teda, ºe ak je rie²ením ~r(Φ), tak je rie²ením aj k · ~r(Φ).

V rovnici v²ak nijakým spôsobom nevystupuje ani kon²tanta α. Ke¤ te-
da zmeníme intenzitu gravita£nej interakcie, závislos´ δr(Φ) tým neovplyvníme.
Nahliadnu´ k tomu, pre£o tak tomu je, moºno nasledujúcou úvahou. Ak zvä£²íme
hodnotu α k-krát, zvä£²í sa k-krát aj pôsobiaca sila. Ke¤ºe uhlová rýchlos´ refer-
en£nej £astice na kruhovej dráhe má ve©kos´ ωref =

√
α
R3 , ωref sa zvä£²í

√
k-krát.

Skuto£ný £as t ktorý ubehne medzi okamºikmi ke¤ bude referen£ná £astica v
polohách Φ1 a Φ2 sa zmen²í

√
k-krát. To©kokrát men²iu dobu teda pôsobí k-krát

vä£²ia sila medzi dvoma okamºikmi, ktoré si vzh©adom k rovnici (1.11) zodpoveda-
jú. Zmena rýchlosti je úmerná ako aj pôsobiacej sile, tak aj dobe jej ú£inku. Zmena
polohy zaprí£inená pôsobením sily je úmerná zmene rýchlosti krát dobe pohybu
(dobe ú£inku). Z toho vyplýva ºe k-krát vä£²ia sila pôsobiaca

√
k-krát krat²í £as

zaprí£iní rovnakú zmenu polohy.
Rovnica (1.11) uº má analytické rie²enie, to je v²ak dos´ komplikované. Rovnicu

e²te môºeme trochu zjednodu²i´, ke¤ºe pri odvodzovaní vz´ahov pre ω a ωref sme
nevyºili predpoklad l << R. Dostaneme:

δr′′ =
1 +

3l20
R2

1− 2l20
R2

R

(
1− 2l(Φ)2

R2

)
+

(
2− 3

1 +
3l20
R2

1− 2l20
R2

)
δr−R

(
1 +

3l(Φ)2

R2

)
. (1.12)

V £ase Φ = 0 je odchýlka nulová, δr(0) = 0, rovnako ako okamºitá rýchlos´
zmeny odchýlky, δr′(0) = 0. Rie²ením rovnice (1.12) s týmito po£iato£nými pod-
mienkami je funkcia:

δr(Φ) = −1

3

√
R2 − 2l20√
R2 + 13l20

·R · sin

(√
R2 + 13l20√
R2 − 2l20

Φ

)
+

1

3
·R · sin(Φ)

+
5

6

l20(R2 − 2l20)

R4 + 6R2l20 − 91l40
·R · cos

(√
R2 + 13l20√
R2 − 2l20

Φ

)

− 5

48

l20
R4 + 6R2l20 − 91l40

((
R2 + 13l20

)
·R · cos2(Φ) +R(R2 − 17l20)

)
. (1.13)

�leny so sínusmi v rie²ení (1.13) majú amplitúdu pribliºne ve©kosti R, kým
£leny s kosínusmi (a aj ten kon²tantný £len) sú rádovo ve©kosti l

R
l. Ke¤ºe sínusové

£leny sú si amplitúdou ve©mi podobné, a ke¤ºe
√
R2+13l20√
R2−2l20

Φ ∼= Φ a oba £leny teda

majú blízku uhlovú frekvenciu, dochádza k rázom. Na za£iatku sú sínusové £leny
navzájom v opa£nej fáze a postupne sa, s uhlovou frekvenciou rovnou rozdielu
uhlových frekvencií sínusových £lenov, rozdiel medzi ich fázami mení. Kosínusové
£leny, ktoré sú l2

R2 krát men²ie, hrajú významnej²iu rolu hlavne v oblastiach kde
sa sínusové £leny navzájom ru²ia.

12V tej istej hodnote £asu Φ, £asy t si samozrejme zodpoveda´ nebudú. Spôsob merania £asu
Φ závisí na vo©be (pevnej) referen£nej trajektórie.
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Obr. 1.1: Graf znázor¬ujúci rie²enie (1.13).(R = 1000 · l0)

Rie²enie (1.13) je periodické, av²ak prestáva plati´ omnoho skôr neº opí²e per-
iódu. V £ase ke¤ sú sínusové £leny vo fáze, má totiº odchýlka ve©kos´ porovnate©nú
s jej vzdialenos´ou od zdroja gravita£ného po©a, £o zna£ne poru²uje predpoklad
δr << R, ktorý bol pouºitý pri odvodzovaní rovnice (1.12).

Ke¤ºe rovnica (1.12) je pomerne jednoduchá13, môºeme pre zaujímavos´ vyskú²a´
ako vyzerá rie²enie v prípade trochu v²eobecnej²ie zadanej väzby, konkrétne

l(Φ) = l0

(
1− 1

2
sinγΦ

)
, (1.14)

kde γ je nejaká kon²tanta. Z toho £o sme si uº o danom probléme povedali by sme
o£akávali ºe efekt bude najsilnej²í v prípade γ ∼= 1, av²ak to, ako presne rie²enie
na hodnote γ závisí, zatia© poveda´ nevieme.

13Rie²enia diferenciálnych rovníc v tejto kapitole boli h©adané za pomoci systému MAPLE.
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Ukazuje sa, ºe rie²enie rovnice (1.12) s väzbou (1.14) je zna£ne komplikované,
av²ak k niektorým aspektom vplyvu kon²tanty γ na jeho tvar je moºné nahliadnu´
bez vä£²ích problémov. Rie²enie je nasledujúceho tvaru:

δr(Φ) = 5γ

√
R2 − 2l20√
R2 + 13l20

l20
R2(γ2 − 1)− l20(2γ2 + 13)

·R · sin

(√
R2 + 13l20√
R2 − 2l20

Φ

)

+
5

2
γ2 (R2 − 2l20)l20
R4(4γ2 − 1) + 2R2l20(22γ2 − 13)− l40(104γ2 + 169)

·R · cos

(√
R2 + 13l20√
R2 − 2l20

Φ

)

− 5

32

Rl20 · cos(2γΦ)

R2
(
γ2 − 1

4

)
− 2l20

(
γ2 + 13

8

) − 5
Rl20 · sin(γΦ)

R2(γ2 − 1)− l20(2γ2 + 13)
− 5

8

Rl20
R2 + 13l20

.

(1.15)

Jednotlivé £leny pripomínajú rovnice pre kmitanie harmonického oscilátora
v prostredí s trením pod pôsobením sily meniacej sa ako sin(γt). Rezonan£ným
frekvenciám zodpovedajú hodnoty γ2 = 1 a γ2 = 1

4
. V prípade γ2 = 1 sú vedúci-

mi £lenmi vo výraze sínusové £leny, ktorých ve©kos´ je rádovo rovná R, kým
ve©kos´ kosínusových £lenov je pribliºne l2

R
. V prípade γ2 = 1

4
je to naopak. V

obidvoch prípadoch bude dochádza´ k rázom. Prípadom γ = 1 sme sa uº zaober-
ali, prípad γ = −1 zodpovedá situácii, ke¤ by sme na za£iatku (v £ase Φ = 0)
£inku roz´ahovali, namiesto toho aby sme ju s´ahovali. Hrubým odhadom by
sme £akali ºe výsledný efekt bude opa£ný, a naozaj, sínusové £leny prechodom
γ = 1 → γ = −1 zmenia znamienko. Prípad γ = 1

2
zodpovedá situácii ke¤ sa

£inka na za£iatku bude rýchlo s´ahova´, av²ak ke¤ºe perióda l(Φ) je v takomto
prípade 4π, bude sa d¨ºka £inky v okolí bodu Φ = π meni´ zanedbate©ne. Ke¤
sa £inka znova vráti do �perihélia�, bude sa rýchlo roz´ahova´. A tento proces sa
bude ¤alej opakova´. V prípade trajektórie s vä£²ou excentricitou by sme teda
hrubým odhadom o£akávali, ºe efekt takéhoto procesu bude ve©mi malý, ke¤ºe by
sa roz´ahovanie £inky malo ve©mi dobre vyru²i´ následným s´ahovaním. (Resp.
presnej²ie, ak si predstavíme ako sa bude £inka správa´ po£as svojho obehu, a
zanedbáme to ºe sa z elipsovitej trajektórie svojím správaním tro²ku odchýlila,
tak by mal by´ efekt nulový. Dráha £inky je totiº vo£i hlavnej poloose symetrická,
kým rýchlos´ zmeny d¨ºky £inky ako funkcia polohy je vo£i tejto ose antisymet-
rická.) �Rezonancia� je teda v tomto prípade, aspo¬ vzh©adom k hrubej predstave
ktorú sme doteraz pouºívali, dos´ prekvapujúca. Prechodom γ = 1

2
→ γ = −1

2

sa znamienko kosínusových £lenov nezmení, £o je asi jediná vec ktorú by sme o
tomto rie²ení správne predpokladali pouºijúc vy²²ie popísanú hrubú predstavu.
Ukon£ime odstavec zmienkou, ºe hoci sú rozhodne ve©kosti odchýlok v prípadoch
γ2 = 1 a γ2 = 1

4
porovnate©né, je ve©kos´ odchýlky v prípade γ2 = 1 nieko©kokrát

vä£²ia neº v prípade γ2 = 1
4
.

Pozrime sa e²te ako sa rie²enie (1.15) chová v limitných prípadoch (vzh©adom
k parametru γ). Prípad γ = 0 by mal opisova´ £inku pevnej d¨ºky. Malo by teda
plati´ δr(Φ) ≡ 0. Naozaj, ke¤ do (1.15) dosadíme za γ nulu, prvý, druhý a ²tvrtý
£len budú rovné nule, kým tretí a piaty £len sa navzájom vyru²ia. V prípade
γ →∞ sa rie²enie (1.15) blíºi k výrazu

5

8

Rl20
R2 + 13l20

(
cos

(√
R2 + 13l20√
R2 − 2l20

Φ

)
− 1

)
.
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Obr. 1.2: Graf odchýlky pre prípad γ = 1 (£ierna) a pre prípad γ = 1
2

(modrá).(R = 1000, l0 = 1)

V rámci presnosti ná²ho priblíºenia teda bude výchylka ve©mi rýchlo kmi-
tajúcej £inky nenulová. To je spôsobené tým, ºe hoci je priemerná d¨ºka £inky
v prípade väzby (1.14) rovná l0, v lagrangiáne vystupuje hodnota l v druhých
mocninách14.

1.2.2 Numerické rie²enie

V prípade ºe by sme volili d¨ºku väzby úmernú vzdialenosti £inky od zdroja
gravita£ného po©a, mohli by sme po ¤al²om zjednodu²ení (priblíºení) pohybových
rovníc nájs´ analytické rie²enie. Toto rie²enie je v²ak uº nato©ko komplikované,
ºe vo zvy²ku kapitoly sa uº budeme venova´ len numerickému rie²eniu rovníc.

Pokia© chceme pohyb £inky po£íta´ numerickými metódami, ni£ nás nenúti
pouºíva´ pribliºné pohybové rovnice ((1.7)=(1.8)). Môºeme vychádza´ priamo
z lagrangiánu (1.1) alebo, v prípade ºe budeme poºadova´ nejaké v²eobecnej²ie
zadanie funcie l, neº ke¤ je d¨ºka £inky len funkciou £asu, z lagrangiánu

L = m
(
ṙ2 + l̇2

)
+mφ̇2(r2 + l2) +

2mα

r

r2

r2 − l2
, (1.16)

kde sme oproti (1.1) nevynechali £len ( d
dt
l)2.

Autor vyskú²al viacero spôsobov zadania pohybových rovníc a prístupov k ich
numerickému rie²eniu15, v²etky mali podobné výsledky, a v²etky tieº naráºali na

14Napríklad priemerná gravita£ná sila pôsobiaca na kmitajúcu £inku je vä£²ia neº gravita£ná
sila pôsobiaca na pevný £inku, ktorej d¨ºka je rovná priemernej d¨ºke kmitajúcej £inky.

15Samotný výpo£et ale v²ak vºdy prebiehal za pomoci systému Maple.
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nasledujúci problém. Pri po£ítaní pohybu £inky dochádzalo v blízkosti perihélia
k neo£akávanému správaniu sa rie²enia. Napríklad v prípade ke¤ sa d¨ºka £inky
nemenila, a ke¤ by sa teda, ako sa môºeme presved£i´ pouºitím lagrangiánu
(1.1), mala energia £inky zachováva´, dochádzalo v blízkosti perihélia k zmenám
v energii. Tieto zmeny boli navy²e ve©mi pravidelné. (T.j. po kaºdom obehu do²lo
k na poh©ad identickému posunu v hodnote energie.) Autorovi sa prí£iny tohto
javu nepodarilo objasni´.

Tieto poruchy boli vzh©adom k charakteristickým rozmerom trajektórie, resp.
k ve©kostiam energie, ve©mi malé, av²ak taký by bol aj nami skúmaný efekt v
prípade relevantných rozmerov £inky16. V záujme názornosti výsledkov numer-
ických výpo£tov budeme teda teraz pracova´ s ve©mi dlhými £inkami, £ím nami
skúmaný efekt spravíme rádovo vä£²í neº akými sú vy²²ie zmienené poruchy.

Budeme vychádza´ z lagrangiánu (1.1), teda d¨ºka £inky bude len funkciou
£asu t. Budeme sa snaºi´ voli´ priebeh d¨zky £inky podobný ako sme ho volili
v prípade (1.10). Konkrétne sa bude d¨ºka meni´ ako l = l0

(
1± 1

2
sin
(
2π t

T

))
,

kde T bude pribliºná doba obehu £inky okolo zdroja grav. po©a. Doba obehu
£astice hmotnosti 2m sa dá vyjadri´ ako T = 2πα

√
m3

|E|3 , kde E je mechanická
energia £astice. Pre na²e potreby sta£í vedie´ pribliºnú hodnotu T , takºe za en-
ergiu môºme voli´ nejakú hodnotu blízku energii £inky17. Presnú hodnotu T nemá
zmysel h©ada´ z dôvodu ºe ke¤ºe pracujeme s ve©mi dlhými £inkami, budú zmeny
energie spôsobené zmenami d¨ºky £inky v porovnaní s celkovou energiou £inky
pomerne ve©ké, a bude teda dochádza´ k nezanedbate©ným zmenám v d¨ºke per-
iódy £inky. Väzba zadaná vy²²ie zmieneným spôsobom nebude teda tak £i tak po
vä£²om po£te obehov dostato£ne �ladi´� s pohybom £inky.

Nasledujúce obrázky znázor¬ujú priebeh energie po£as pohybu £inky v prípade
ºe je priemerná d¨ºka £inky stokrát men²ia neº jej vzdialenos´ od zdroja grav. po©a
v perihéliu, teda l0 ∼= 1

100
Rmin. �inka obiehala po trajektórii s pomerne vysokou

excentricitou, jej hodnota bola pribliºne 0, 6. �inka bola teda v aféliu asi ²tyrikrát
vzdialenej²ia od zdroja grav. po©a neº v perihéliu18. Ve©kos´ slapových síl bola
potom v perihéliu asi 50-krát vä£²ia neº v aféliu. Na obrázkoch (1.3), resp. (1.4)
je znázornený priebeh energie ak sa £inka v perihéliu s´ahuje, resp. roz´ahuje19.

16V prípade ºe si £inku predstavujeme ako napríklad nejaký zjednodu²ený model satelitu.
17V tu opisovaných výpo£toch bola táto energie volená ako energia £astice s rovnakými po£i-

ato£nými podmienkami ako sú po£iato£né podmienky hmotného stredu £inky, teda ako to, £o
by sme v predchádzajúcich sekciách nazvali energiou referen£nej £astice.

18V tejto práci ozna£ujeme najbliº²í bod k zdroju grav. po©a ako perihélium a najvzdialenej²í
ako afélium aj v prípade ºe sa nejedná o pohyb okolo Slnka.

19Hodnoty zvy²ných kon²tánt boli: α = 1020, m = 1, vzdialenos´ v perihéliu bola Rmin = 108,
uhlová rýchlos´ v perihéliu ω = 0, 013 rad·s−1. (Okrem uhlovej rýchlosti je vo vo©be konkrétnych
jednotiek samozrejme istá vo©nos´.)
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Obr. 1.3: Závislos´ energie (osa y) na £ase v prípade ºe sa £inka v oblasti perihélia
skracuje. Bodko£iarkovane je znázornený tvar závislosti vzdialenosti od zdroja
grav. po©a na £ase.

Obr. 1.4: Závislos´ energie na £ase v prípade ºe sa £inka v oblasti perihélia roz´ahu-
je.

16



Na obrázku (1.5) si môºeme detailnej²ie prezrie´ spôsob akým sa energia mení.
Je vidie´, ºe okrem prudkého skoku k niº²ím energiám zodpovedajúcemu roz´a-
hovaniu £inky je badate©né aj malé zvy²ovanie energie po£as skracovania £inky v
oblasti afélia. V okolí skoku je taktieº vidie´ drobné �zvlnenie sa� ktoré zodpovedá
uº spomenutej �poruche�. Vplyv tejto poruchy je o£ividný z obrázku (1.6), ktorý
znázor¬uje vývin energie v prípade ºe sa d¨ºka £inky nemení.

Ako sme uº povedali, £inka neletí po rovnakej trajektórii po akej by letel hmot-
ný bod. Av²ak pretoºe sa zaujímame o krátke £inky, je jej trajektória trajektórii
hmotného bodu po ur£itý £as ve©mi blízka. Toto dokonca do istej miery platí aj
pre tak dlhé £inky, akými sa zaoberáme v tejto £asti kapitoly. Preto, ak £inke
v kaºdom okamihu, resp. v niektorých vybraných bodoch, priradíme elipsu po
ktorej by sa pohybovala keby bola hmotným bodom20, a budeme pozorova´ ako
sa s £asom vyvýjajú parametre priradenej elipsy, získame ve©mi dobrú predstavu
o tom ako sa vlastne £inka pohybuje.

Pohyb £astice v rovine je plne ur£ený jej po£iato£nými podmienkami, teda
²tyrmi parametrami. Kým tieto ²tyri parametre v sebe skrývajú aj informáciu
o tom, kde sa nachádzala £astice ke¤ sme za£ali mera´ £as, jej dráha na tom
kde sa £astica za£ala pohybova´ nezáleºí21. Na ur£enie dráhy nám teda sta£ia tri
vhodne zvolené parametre. Ako môºeme nahliadnu´ z rovníc (1.4) aº (1.6), tvar
elipsy je moºné ur£i´ zadaním momentu hybnosti a energie £astice. Na to, aby
bola dráha plne ur£ená, nám uº sta£í len pozna´ jej orientáciu. Tá zodpovedá
tretiemu relevantnému parametru.

Moment hybnosti £inky sa zachováva. O tom ako sa pôsobením vnútorných síl
£inky mení jej energia uº sná¤ máme dobrú intuitívnu predstavu. Numerickými
výpo£tami sme si túto predstavu £iasto£ne potvrdili. Ostáva nám teda uº len
zisti´, ako vplýva nebodovos´ a deformovanie £inky na orientáciu priradenej elipsy.

Na obrázku (1.8) je znázornená £as´ trajektórie dlhej pevnej £inky. Vidíme,
ºe pokia© je výpo£et správny, dochádza k výraznej zmene orientácie priradenej
elipsy uº len vplyvom nebodovosti £inky. Obrázok nazna£uje ºe k najvä£²iemu
stá£aniu priradenej elipsy dochádza v perihéliu22. V súhlase s týmto pozorovaním
sú aj presnej²ie výpo£ty, ktoré boli robené pre desa´krát dlh²iu £inku. Ukázalo
sa, ºe orientácia dráhy kmitajúcej £inky sa stá£ala asi polovi£nou rýchlos´ou neº
v prípade pevnej £inky. To £i sa £inka v perihéliu s´ahovala alebo roz´ahovala
nemalo na stá£anie pozorovate©ný vplyv.

1.3 Záver prvej kapitoly

V tejto kapitole sme si ukázali ako môºeme vhodnou deformáciou dvojbodového
telesa ovplyv¬ova´ jeho trajektóriu v Newtonovskom gravita£nom poli. Vhodne
na£asovanou zmenou d¨ºky takéhoto telesa môºeme pôsobením vnútorných síl
zmeni´ celkovú mechanickú energiu telesa. Inými slovami, jedná sa o proces po-

20V podstate sa jedná o to, £o sme nazývali referen£nou trajektóriou.
21Pohyb £astice môºeme plne ur£i´ aj zadaním jej dráhy a miestom kde sa £astica nachádzala

v £ase nula.
22Nevylú£ili sme ale, ºe stá£anie má významnú spojitos´ s poruchou numerického rie²enia

v oblasti perihélia. Preto treba bra´ závery oh©adom stá£ania orientácie priradenej elipsy s
rezervou, ke¤ºe sme na rozdiel od zmeny energie v tejto práci nepodali ºiadne bliº²í opis toho
ako k stá£aniu dochádza.
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Obr. 1.5: Detailnej²í záber na závislos´ energie na £ase v prípade ºe sa £inka v
perihéliu roz´ahuje.

Obr. 1.6: Aj v prípade ke¤ bola d¨ºka £inky nemenná dochádzalo na po£udovanie
v numerickom rie²ení k zmenám v energii.
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Obr. 1.7: Detailnej²í poh©ad na zmenu energie vplyvom toho, £o sme tu nazvali
poruchou.

Obr. 1.8: Úsek dráhy £inky.
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Obr. 1.9: Stá£anie orientácie priradenej elipsy (osa y, v radiánoch) pre pevnú
£inku d¨ºky l0 ∼= 1

10
Rmin v závislosti na £ase. Je vidie´ ºe k stá£anie dochádza

hlavne skokovo. Tieto skoky nastávajú ke¤ je £inka v blízkosti perihélia.

mocou ktorého môºeme pôsobením vnútorných síl meni´ mechanickú energiu na
energiu väzby (nejakú ne²peci�kovanú vnútornú energiu) a naopak. Okrem iného
tým môºeme zmeni´ excentricitu trajektórie. Taktieº je moºné pôsobením vnú-
torných síl zmeni´ trajektóriu z ohrani£enej na neohrani£enú (t.j. zvý²i´ mechan-
ickú energiu zo zápornej hodnoty na nejakú hodnotu nezápornú). Aplika£nými
aspektami tohoto javu sa bliº²ie zaoberá napríklad £lánok [7].

V tejto kapitole popísaný jav budeme neskôr porovnáva´ s iným javom. Preto
tu e²te zmienime dve jeho vlastnosti, ktoré sa nám pri porovnávaní budú hodi´.
V prvom rade je to �rezonan£ný� charakter tohoto javu. Ak chceme dosiahnu´
najvä£²í efekt, musíme vhodne voli´ spôsob deformácie. �inka musí svoju d¨ºku
meni´ na tých správnych miestach, deformácia musí by´ správne na£asovaná. Ako
druhú vec spome¬me nelokálnos´. Celý jav stojí na tom ºe £inku stiahneme na
jednom mieste a roztiahneme na mieste inom. Keby sa £inka nepohybovala, ne-
mala by jej deformácia ºiadaný dôsledok.
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Obr. 1.10: Na osi y je �sto£enie v prípade kmitajúcej £inky� mínus �sto£enie v
prípade pevnej £inky�. Krivka má tvar �vystupujúcich obd¨ºnikov� z dôvodu, ºe
k zmenám sto£enia dochádza skokovo v perihéliu a kmitajúca £inka, ktorej väzba
koná prácu, má inú energiu a teda aj d¨ºku periódy neº pevná £inka. Za zmienku
stojí ºe rozdiel v sto£ení sa pribliºne po tri obehy mení, potom po tri obehy
takmer nemení (aº na tie vyskakujúce obd¨ºniky) a tak periodicky ¤alej. Autor
vysvetlenie tohto javu nemá.
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2. Plávanie na zakrivených varietách

V tejto kapitole sa zmienime o efekte �plávania�, ku ktorému moºno dospie´ vhod-
nou deformáciou telesa na variete s netriviálnou geometriou. (Tento efekt popísal
Jack Wisdom napr. v £lánku [1].) Jedná sa o prípad t.zv. geometrickej fázi, ke¤
sa nejakou cyklickou zmenou tvaru telesa docieli zmena jeho polohy, pri£om toto
posunutie nezávisí na rýchlosti akou deformácia prebiehala.

Nie£o ve©mi podobné je moºné aj v euklidovskom priestore, hoci ovplyv¬ova´
takto moºno iba orientáciu telesa, nie polohu jeho hmotného stredu. Hovorí sa
ºe ma£ka vºdy dopadne na v²etky ²tyri nohy. Nie je to síce úplne pravda, ale
aj tak je ma£ka v princípe schopná oto£i´ sa okolo hlavnej osi1 tela po£as pádu
nohami smerom k zemi (ak má na to dostatok £asu) aj v prípade, ke¤ nemá
v podstate ºiaden moment hybnosti. Ako to robí? Predstavme si, ºe ma£ka je
na za£iatku pádu oto£ená chrbtom k zemi. Ma£ka najprv stiahne predné nohy k
telu, kým zadné nohy natiahne smerom od tela. Predná £as´ tela ma£ky bude ma´
teda men²í moment zotrva£nosti vo£i ose tela neº zadná £as´2. Následne prednú
£as´ tela sto£í smerom k zemi (to©ko, nako©ko je ohybná). Zo zákona zachovania
momentu hybnosti plynie, ºe zadná £as´ sa nato£í opa£ným smerom. Av²ak ke¤ºe
je moment zotrva£nosti zadnej £asti vä£²í neº prednej, bude toto nato£enie men²ie.
Potom ma£ka stiahne zadné nohy, roztiahne predné, a nato£í k zemi aj zadnú £as´
tela. (�ím sa samozrejme predná £as´ tro²ku nato£í spä´, skúsená ma£ka s tým
pravdepodobne po£íta a v prvej fáze tohto procesu sa, pokia© to je moºné, sto£í
prednou £as´ou tela trochu viacej.)

2.1 Kvázipevné telesá

V tejto sekcii trochu odbo£íme od hlavnej témy a zavedieme si pojem kvázipevného
telesa. Pre potreby tejto práce to síce nie je nevyhnutné, ale bude dobré si uve-
domi´, ºe pojem pevného telesa nie je vo v²eobecnosti v neeulidovských priestoroch
ve©mi pouºite©ný. Pevné teleso je de�nované ako teleso, v ktorom sa zachovávajú
vzdialenosti medzi v²etkými dvojicami jeho bodov. To môºe by´ vo v²eobecnosti
viacej podmienok neº ko©ko je treba na ur£enie tvaru telesa3. Takto ur£ené tele-
so nemusí ma´ na variete s nekon²tantnou krivos´ou úplnú vo©nos´ pohybu. V
krajných prípadoch môºe by´ jeho poloha ur£ením vzdialeností medzi v²etkými

1Hlavnou osou tu myslíme os prechádzajúcu ´aºiskom tela pribliºne rovnobeºnú s chrbticou.
2To aby bol moment zotrva£nosti prednej £asti tela men²í neº moment zotrva£nosti zadnej

£asti vlastne ani nie je nutné. Podstatné je len to, ºe ma£ka dokáºe s´ahovaním a roz´ahovaním
nôh moment zotrva£nosti príslu²nej £asti tela (kontrolovane a nezávisle na druhej £asti tela)
meni´.

3Predstavme si ºe sme v priestore s tromi rozmermi a chceme popísa´ teleso zloºené z N
bodov. Poloha bodu v trojrozmernom priestore je ur£ená zadaním troch £ísiel. Na ur£enie polohy
N bodov potrebujeme teda pozna´ 3N hodnôt. Teleso ktoré nemení svoj tvar môºeme e²te rôzne
posúva´ alebo otá£a´. Poloha a orientácia telesa môºe by´ ur£ená zadaním ²iestych £ísiel. (Iba
v prípade ºe oto£ením telesa zmenia niektoré jeho body polohu. Napríklad kolineárne teleso
�nemoºno� oto£i´ okolo svojej vlastnej osi a na ur£enie jeho orientácie sta£ia dve £ísla.) Ke¤ºe
poloha bodov telesa ktoré si zachováva tvar je aj po posunutí a rotácii ur£ená jednozna£ne, musí
nám poºiadavka na zachovanie sa tvaru poskytnú´ zvy²ných 3N − 6 hodnôt. To je teda po£et
hodnôt potrebných na ur£enie tvaru telesa. Toto £íslo je vo v²eobecnosti men²ie neº N(N−1)

2 ,
teda po£et dvojíc bodov telesa.
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dvojicami jeho bodov daná jednozna£ne. Dá sa teda poveda´, ºe �pevné tele-
so� je vlastne euklidovský pojem, ktorý v nehomogénnych alebo anizotropných
priestoroch stráca zo svojej uºito£nosti.

Môºe by´ preto uºito£né zavies´ nový pojem kvázipevného telesa, kde pod-
mienky, ktoré musia jeho body sp¨¬a´, trochu oproti pevnému telesu zvo©níme.
Kvázipevné teleso de�nujeme ako teleso ktorého body sú navzájom zviazané práve
to©kými podmienkami, ko©ko je nutné na úplné ur£enie ich polohy aº na rotáciu
a posunutie. Ako príklad si predstavme teleso zloºené zo ²tyroch bodov. V prí-
pade ºe by sa jednalo o pevné teleso, museli by by´ vzdialenosti medzi kaºdou
dvojicou bodov pevne zadané. Kvázipevné ²tvorbodové teleso môºe by´ ur£ené
napríklad nasledovne: Ozna£me si body telesa ako body A,B,C a D. Pevne de�n-
ujme vzdialenos´ medzi bodmi A a B a medzi bodmi A a C. Pevne de�nujme
uhol ktorý zviera priamka (geodetika) z bodu A do bodu B s priamkou (geode-
tikou) z A do C. Nakoniec ur£ime vzdialenos´ medzi bodmi C a D a uhol ktorý
zviera priamka CD s priamkou AC. Je vidie´, ºe poloha v²etkých bodov tele-
sa je takto de�novaná jednozna£ne aº na posunutie alebo rotáciu telesa. Toto
kvázipevné teleso, ur£ené piatimi podmienkami, sa môºe na rozdiel od pevného
telesa, ur£eného podmienkami ²iestimi, na v²eobecnej variete vo©ne pohybova´.
(Pri£om sa vzdialenosti medzi niektorými jeho bodmi, napríklad medzi bodmi A
a D, môºu po£as pohybu meni´.)

V priestoroch s eulidovskou geometriou sa kvázipevné teleso správa rovnako
ako pevné teleso4, a preto v tomto prípade oba pojmy v istom zmysle splýva-
jú. Jednému pevnému telesu v²ak moºno vo v²eobecnosti priradi´ celú triedu
kvázipevných telies.

Nech je kvázipevné teleso zloºené z N bodov, ktorých polohové vektory oz-
na£íme ~r1,~r2... ~rN , ur£ené k podmienkami tvaru

f1(~r1, ~r2 . . . ~rN) = α1

f2(~r1, ~r2 . . . ~rN) = α2

...
fk(~r1, ~r2 . . . ~rN) = αk , (2.1)

kde α1 . . . αk sú kon²tanty. Ak zmeníme hodnoty týchto kon²tánt, budú rovnice
(2.1) popisova´ teleso iného tvaru, teda nejaké iné kvázipevné teleso. V prípade
ºe sa zaujímame o deformáciu telesa (t.j. o zmenu tvaru) môºeme vníma´ týchto
k kon²tánt ako premenlivé parametre � ako súradnice v priestore tvarov daného
deformovate©ného telesa. Takýmto zade�novaním priestoru tvarov daného telesa
sme si tieº ur£ili spôsob ako na variete prená²a´ teleso tak aby sme nezmenili jeho
tvar5. Cyklické deformácie potom zodpovedajú uzavretým krivkám v takomto k-
rozmernom priestore tvarov.

4Vzdialenosti medzi bodmi kvázipevného telesa moºno zmeni´ len posunutím alebo oto£ením
telesa. Ak oto£enie alebo posunutie telesa zmení geometriu telesa, nie sme v homogénnom
izotropnom priestore.

5�o je ale umelá de�nícia. Ako sme si uº povedali, vo v²eobecnosti nemoºno presúva´ po
variete teleso tak, aby sa nemenila jeho geometria. Ke¤ máme niekde na variete nejaké nepohy-
bujúce sa pevné teleso T , tak to, ako musí nejaké iné teleso v nejakom inom mieste vyzera´ aby
malo rovnaký tvar, ur£íme nasledovne: Zvolíme si nejaké kvázipevné teleso ktorého body budú
ma´ polohu identickú s bodmi telesa T .(T.j. telesá sa budú prekrýva´.) Táto vo©ba kvázipevného
telesa vo v²eobecnosti nie je jedine£ná. Teraz toto kvázipevné teleso presunieme k miestu kde sa
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2.2 Plávanie na sfére

Teraz uº sme schopný efekt plávania de�nova´ trochu presnej²ie. Majme nejaké
teleso ktoré môºe pôsobením vnútorných síl meni´ svoj tvar spôsobom zodpoveda-
júcim zmene parametrov α1 . . . αk v rovniciach typu (2.1). Ke¤ sa teraz teleso
deformuje, t.j. ke¤ sa posúva v priestore tvarov danom k-ticami hodnôt α1 . . . αk,
menia sa jednotlivé polohy jeho bodov. Vo v²eobecnosti nemusí plati´, ºe ak tele-
so vo svojom priestore tvarov absolvuje cestu po nejakej uzavretej krivke spä´
do pôvodného tvaru, tak ºe budú body ktoré ho tvoria na svojich pôvodných
polohách na variete. O tom sme sa uº vlastne presved£ili. Ma£ka po oto£ení vo
vzduchu nadobudne svoj pôvodný tvar, ale nebude v rovnakej polohe. (Odhliad-
nuc od toho ºe padá.) Takáto zmena polohy navy²e závisí len na vlastnostiach
cesty priestorom tvarov a nie na tom ako rýchlo alebo kedy sa zmena tvaru telesa
konala.

V tejto sekcii sa budeme venova´ popisu jedného prípadu plávania na za-
krivenej variete � plávaniu na sfére. Rozbor tohto prípadu bol vykonaný aj v
£lánku [1].

Majme teleso zloºené z troch bodov na variete zodpovedajúcej povrchu gule
polomeru R. Jeden jeho bod bude ma´ hmotnos´ m0, zvy²né dva budú váºi´
rovnako a hodnotu hmotnosti kaºdého z nich ozna£ímem1. Jeho tvar bude ur£ený
dvoma parametrami, l a α. Vzdialenos´ bodov hmotnosti m1 od bodu hmotnosti
m0 (po geodetike6) bude rovnaká a jej hodnota bude rovná hodnote parametru
l. Uhol, ktorý geodetiky od bodu hmotnosti m0 k bodom hmotnosti m1 spolu (v
bode hmotnosti m0) zvierajú, bude rovný α. Bod hmotnosti m0 budeme nazýva´
aj vrcholom telesa.

Teleso si budeme oproti sfére predstavova´ malé. Konkrétne, aby vôbec výpo£et
popísaný neskôr v tejto sekcii platil, musí by´ l < π

2
R.

Pred tým neº budeme skúma´ pohyb takéhoto telesa, musíme ²peci�kova´
zákonitosti pohybu na nami danej sfére. Sféru si predstavíme vloºenú do tro-
jrozmerného euklidovského priestoru v ktorom bude plati´ klasická mechanika.
Pohyb na sfére budeme popisova´ ako pohyb v takomto prietore s väzbou, ºe
teleso sa nachádza na povrchu (nehybnej) sféry. To taktieº zodpovedá prípadu,
ke¤ by sa vo©né £astice pohybovali na sfére po geodetikách a v prípade silového
pôsobenia medzi dvoma £asticami by sa táto sila prená²ala pozd¨º geodetiky.

Zo symetrie úlohy je zrejmé ºe ak bude zmenou parametrov l a α dochádza´
k zmene polohy vrcholu telesa, bude sa tento vrchol pohybova´ po kruºnici danej
prienikom povrchu gule a roviny symetrie telesa prechádajúcej stredom gule. Body
hmotnosti m1 budú po£as pohybu tieº umiestnené vo£i tejto kruºnici symetricky.
Na povrchu gule si zvolíme sférické súradnice φ, θ takým spôsobom, ºe táto kruºni-
ca bude zodpoveda´ bodom θ = π

2
. Súradnice vrcholu budú teda typu (φ0,

π
2
) a

súradnice zvy²ných bodov typu (φ1, θ1), (φ1, π−θ1). Ak ur£íme hodnotu φ0, budú
hodnoty φ1 a θ1 dané hodnotami parametrov l a α.

Ako sa teda bude teleso pohybova´? Ke¤ºe gu©a, v snahe udrºa´ teleso na
jej povrchu, pôsobí na jeho jednotlivé body iba centrálnymi silami, zachováva sa

nachádza teleso ktorého tvar chceme s telesom T porovna´. Ak sa nám toto testovacie kvázipevné
teleso podarí dosta´ do takej polohy, ºe bude testované teleso práve prekrýva´, vyhlásime ºe
telesá majú rovnaký tvar.

6Po najkrat²ej krivke medzi danými bodmi.
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moment hybnosti telesa vo£i ©ubovo©nej ose prechádzajúcej stredom gule. Pre nás
je vhodné pouºi´ zákon zachovania momentu hybnosti vo£i ose kolmej na rovinu
symetrie telesa prechádzajúcej stredom gule, t.j. vo£i ose prechádzajúcej bodmi
θ = 0 a θ = π. Vzdialenos´ vrcholu telesa od tejto osi je R, vzdialenos´ kaºdého
zo zvy²ných bodov je R · sinθ1. Nech sa teraz malou deformáciou telesa nepatrne
zmenia hodnoty φ0 a φ1. Zo zákona zachovania momentu hybnosti plynie:

m0R
2dφ0 + 2m1(R · sinθ1)2dφ1 = 0 . (2.2)

Hodnoty θ1 a ∆φ = |φ1 − φ0| závisia len na parametroch l a α. Ak sa nám
podarí túto závislos´ vyjadri´, tak za pomoci predchádzajúcej rovnice budeme
schopný ur£i´ ve©kos´ posunu vrcholu telesa v závislosti na zmene l a α.

Predstavme si teda na²e teleso pevne poloºené na sfére. Ozna£me si stred gule
ako S, bod kde leºí vrchol telesa (bod hmotnosti m0) ako V a jeden z bodov v
ktorých leºia £astice hmotnosti m1 ako W . Predstavme si v bode V dotykovú
rovinu. Ozna£me bod v ktorom ju pretína priamka prechádzajúca bodmi S a W
ako C. Ozna£me si d¨ºku úse£ky z bodu V do bodu C ako c. (Táto úse£ka leºí v
dotykovej rovine.) Ke¤ºe uhol ktorý zvierajú úse£ky SV a SW je l

R
a uhol ktorý

zviera V C s rovinou symetrie je α
2
, platia nasledujúce vz´ahy:

c = R · tg l
R

(2.3)

c · sinα
2

=
√
R2 + c2 · cosθ1 (2.4)

c · cosα
2

= R · tg(∆φ) . (2.5)

Rovnice (2.3) a (2.4) nám dávajú:

sin2θ1 = 1− sin2

(
l

R

)
sin2

(α
2

)
. (2.6)

Po dosadení do (2.2) dostávame:

dφ1 = − m0

2m1

1

1− sin2
(
l
R

)
sin2

(
α
2

) · dφ0 . (2.7)

Ke¤ zmeníme parametre l a α, zmení sa hodnota ∆φ. Z (2.3) a (2.5) plynie:

1

cos2 l
R

cos
α

2
· dl
R
− tg

l

R
sin

α

2
· dα

2
=

1

cos2∆φ
· d∆φ . (2.8)

Platí 1
cos2∆φ

= 1 + tg2∆φ = 1 + tg2 l
R
cos2 α

2
. Ak zvolíme uhol od φ1 do φ0 za

kladný, tak platí d∆φ = dφ0 − dφ1, a dostávame:

cos
α

2
· dl
R
− sin

l

R
cos

l

R
sin

α

2
· dα

2
=

=

(
cos2 l

R
+ sin2 l

R
cos2α

2

)
·

(
1 +

m0

2m1

1

1− sin2 l
R
sin2 α

2

)
· dφ0 . (2.9)
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Z poslednej rovnice dostaneme po úprave výraz vyjadrujúci závislos´ posunu
vrcholu telesa na zmene jeho tvaru:

dφ0 =
2m1

(
cosα

2
· dl
R
− sin l

R
cos l

R
sinα

2
· dα

2

)
m0 + 2m1

(
1− sin2 l

R
sin2 α

2

) . (2.10)

Pravú stranu rovnice (2.10) môºeme vníma´ ako 1-formu v priestore tvarov.
Posunutie vrcholu telesa cyklickou deformáciou moºno vyjadri´ ako integrál z
tejto formy po deforma£nej krivke. Pomocou Stokesovej vety sa dá tento krivkový
integrál vyjadri´ vo forme plo²ného integrálu z vonkaj²ieho diferenciálu formy
(2.10). Ke¤ºe táto forma nie je uzavretá, je moºné na sfére �pláva´�. V prípade
l << R a malých deformácií sa dá posunutie ku ktorému dôjde za jeden cyklus
pribliºne vyjadri´ ako:

δφ0 ≈
8m2

1

(m0 + 2m1)2
· sinα

2
· l

2

R2
· δl
R

δα

2
. (2.11)

Vzdialenos´ o ktorú sa teleso posunulo je rovná δφ0 ·R. (lδα)δl pribliºne zod-
povedá ve©kosti deformácie. Podstata tohoto efektu spo£íva v tom, ºe oddialením
bodov hmotnosti m1 od kruºnici po ktorej prebieha pohyb vrcholu telesa pri-
blíºime body k ose v ktorej leºí relevantná zloºka momentu hybnosti.7 To, ako
ve©mi sa po£as deformácie mení vzdialenos´ týchto bodov od tejto osi je pribliºne
úmerné (pre malé telesá) hodnote l · sinα

2
.

Vzdialenos´ o ktorú sa teleso po jednom deforma£nom cykle posunie je te-
da úmerná ve©kosti deformácie ((lδα)δl) krát nejaký faktor bliº²ie zoh©ad¬ujúci
vlastnosti deformácie (l · sinα

2
) a nepriamo úmerná druhej mocnine polomeru

krivosti.
Na záver e²te upozorníme na dve veci ktoré si zaslúºia bliº²iu pozornos´. Ke¤

sme doteraz hovorili o tom, ºe teleso (po ukon£ení deforma£ného cyklu) zmenilo
svoju polohu, ²peci�kovali sme toto vyjadrenie tak, ºe polohu zmenili (niektoré)
jeho body. Vôbec sme nepouºili pojem hmotného stredu telesa. Takto sme pos-
tupovali z dôvodu, ºe hoci hmotný stred na v²eobecnej variete nejakým spôsobom
de�nova´ môºeme, tak pojem hmotného stredu, podobne ako pojem pevného tele-
sa, stráca v prípade zloºitej²ích priestorov na svojej uºito£nosti. Tento fakt sa dá
©ahko znázorni´ na príklade plávania na sfére. Na sfére sa totiº dá dobre pracova´
s pojmom pevného telesa, a zárove¬ sa na nej dá pohybova´ vplyvom vnútorných
síl. Nezávisle na tom kam na sfére nami skúmané teleso presunieme, je v prípade
ºe sme nezmenili hodnoty l a α zrejmé, ºe teleso si zachovalo svoj tvar. Popritom
je tieº pravda, ako sme v tejto sekcii ukázali, ºe vhodnu (cyklickou) deformáciou
je moºné sa na sfére posúva´ (tak, ºe po posunutí nadobudne teleso svoj pôvod-
ný tvar). Následkom týchto dvoch tvrdení neplatí, ºe ak teleso na sfére vplyvom
vnútorných síl zdeformujeme do hmotného bodu, tak ºe poloha tohoto bodu je
dopredu daná len polohou a tvarom telesa8. Ke¤ºe poloha hmotného stredu tele-
sa by mala by´ daná na základe okamºitého stavu tohto telesa, je zrejmé, ºe vo
v²eobecnosti budeme musie´ pripusti´, ºe sa poloha hmotného stredu môºe pô-
sobením vnútorných síl meni´. Inak by sa mohlo sta´ ºe hmotný stred hmotného
bodu nemusí ma´ polohu totoºnú s polohou hmotného bodu.

7Pokia© sa na plávanie na sfére pozeráme z euklidovského priestoru do ktorého sme ju vloºili,
je tento jav vlastne v princípe dos´ podobný otá£ajúcej sa ma£ke.

8Poloha tohoto bodu totiº záleºí aj na spôsobe akým sme teleso deformovali, t.j. na tvare
krivky z bodu (l,α) v priestore tvarov telesa do niektorého z bodov l = 0 v priestore tvarov.
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Po druhé je dobré upozorni´ na fakt ºe k plávaniu na (statických) varietách
môºe dôjs´ len vplyvom netriviálnych cyklických deformácií. Ak by sme sa v
priestore tvarov vrátili z bodu T2 spä´ do bodu T1, zodpovedajúcemu pôvodnému
tvaru, po tej istej krivke, po akej sme sa do¬ z bodu T1 dostali, k ºiadnemu posunu
by nedo²lo. Z toho plynie, ºe dvojbodové teleso, akým je napríklad £inka z prvej
kapitoly, pláva´ nedokáºe.

2.3 Plávanie v homogénnych izotropných priestoroch
a Killingove polia

Avron a Kenneth sa v £lánku [5] zaoberali plávaním na homogénnych izotropných
varietách. Pohybové vlastnosti hmotných bodov volili podobne ako sme ich volili
my v prípade plávania na sfére. (�o bola úplne prirodzená vo©ba v rámci klasickej
fyziky.) Zmienime sa tu o jednom zaujímavom závere ku ktorému dospeli.

De�nujme si skalárny sú£in dvoch vektorových polí u, v na telese zloºenom z
n hmotných bodov hmotností m1,..,mn a polôh ~r1,..,~rn nasledovne:

〈u|v〉 =
1∑n

i=1mi

n∑
i=1

miuj(~ri)v
j(~ri) , (2.12)

kde cez indexi j s£ítame pod©a Einsteinovho pravidla. Pevné telesá sa na va-
riete môºu pohybova´ len pozd¨º Killingových (vektorových) polí, ktoré reprezen-
tujú izometrie priestoru9. Vo©me si súbor Killingových polí ξ tak, aby si boli
navzájom kolmé vo£i skalárnemu sú£inu (2.12), t.j. nech pre dve ©ubovolné ξ1 a
ξ2 (zna£ením myslíme dve rôzne polia, nie prvú a druhú zloºku jedného po©a) platí
〈ξ1|ξ2〉 = 0. Od polí η, pozd¨º ktorých sa teleso deformuje, poºadujeme 〈ξ|η〉 = 0.

Potom platí, ºe plávanie pozd¨º Killingovho po©a ξ je moºné práve v prípade,
ak vonkaj²í diferenciál z k nemu prislúchajúcej formy nie je na celom priestore
tvarov nulový. Napríklad v euklidovskom priestore sa plávaním nedá posúva´,
pretoºe Killingové polia prislúchajúce transláciám sú tvaru ∂j, a príslu²né formy
dxj sú uzavreté. Na druhej strane, Killingove polia prislúchajúce rotáciám sú
tvaru xi∂j−xj∂i, a diferenciál z príslu²nej formy je teda 2dxi∧dxj. V euklidovskom
priestore je teda moºné sa pôsobením vnútorných síl oto£i´.

2.4 Záver druhej kapitoly

Ukázali sme, ºe pomocou cyklických deformácií je moºné zmeni´ polohu telesa
pôsobením vnútorných síl. Cykli£nos´ sme okrem toho, ºe je praktická, poºadovali
hlavne preto, aby sme mali nejaké kritérium toho ºe teleso zmenilo polohu. (Ak
sa teleso vráti do pôvodného tvaru a niektoré body zmenia polohu, vyhlásime ºe
polohu zmenilo aj teleso ako celok.)

Na záver by sme radi zdôraznili dve veci. Po prvé, plávanie môºe ma´ lokálny
charakter. Tým je myslené napríklad to, ºe v prípade ná²ho rozboru plávania na
sfére môºe dosiahnu´ nenulový plávací efekt ©ubovo©ne malé teleso. Taktieº sme
sa nemuseli spolieha´ na to, ºe by sa na²e teleso po£as deformácie posunulo na

9Sú generátormi tokov ktoré sú izometriamy.
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nejaké iné miesto na variete, ako tomu bolo v prípade £inky v prvej kapitole.
Presnej²ie povedané, pre efekt plávania sú posta£ujúce vhodné lokálne vlastnosti
geometrie variety � vhodné zakrivenie priestoru v tom-ktorom bode.

Po druhé znova zopakujeme, ºe posunutie alebo oto£enie spôsobené cyklickou
deformáciou nezávisí na tom, ako rýchlo ani kedy táto deformácia prebehla. To je
v kontraste s prípadom £inky v prvej kapitole, kde bolo k dosiahnutiu ºiadaného
efektu nutné, aby £inka menila svoju vzdialenos´ vhodným spôsobom v závislosti
na svojej polohe, a teda aj na £ase. Kým rýchlos´ posunu spôsobená plávaním
sa zvä£²ovaním rýchlosti za sebou nasledujúcich cyklických deformácií zvy²uje,
efekt skúmaný v prvej kapitole je v prípade príli² rýchleho kmitania £inky takmer
nulový.
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3. Pohyb dvojbodového telesa v
Schwarzschildovom £asopriestore

V tejto kapitole sa budeme zaobera´ podobným problémom ako v prvej kapitole,
av²ak budeme pracova´ v rámci relativistickej teórie gravitácie. �asopriestor okolo
hmotného bodu je popísaný Schwarzschildovým rie²ením Einsteinových rovníc.
Jedná sa o sféricky symetrické vákuové rie²enie. Toto rie²enie je ve©mi dobrou
aproximáciou £asopriestoru okolo (nepríli² rýchlo rotujúcich) hviezd a planét.

V predchádzajúcej kapitole sme si ukázali ºe teleso s aspo¬ dvoma stup¬ami
vo©nosti môºe na zakrivenej variete pláva´. Ke¤ºe gravita£né pôsobenie vysvetlu-
jeme vo v²eobecnej teórii relativity pomocou zakrivenia priestoro£asu, malo by sa
da´ pláva´ aj v rámci Schwarzschildovho £asopriestoru. Situácia sa nám mierne
skomplikuje, ke¤ºe v £asopriestore sa v²etky £astice s plynúcim £asom pohybujú
(aspo¬ v £asovom smere). Av²ak, vzh©adom k tomu ºe Schwarzschildov £aso-
priestor je statický, môºeme tento pohyb, pokia© nás zaujímajú len plávacie efek-
ty, ve©mi dobre ignorova´. Wisdom v £lánku [1] ukázal, ºe v Schwarzschildovom
£asopriestore sa pláva´ naozaj dá, a ºe ve©kos´ tohto efektu je, aspo¬ v prípade
ke¤ sú v²etky rýchlostí malé, úmerná hodnote GM

c2r3
.1 Toto je v súlade s na²ím

(aj Wisdomovým) zistením, ºe posunutie je v prípade plávania na sfére nepriamo
úmerné druhej mocnine polomeru krivosti.

�inka, ktorá pozostáva len z dvoch hmotných bodov spojených nehmotnou
väzbou, v²ak pôsobením vnútorných síl môºe kona´ len triviálne deforma£né cyk-
ly, a pláva´ by teda nemala vedie´. Ur£ite nie spôsobom akým plávala nami skú-
maná �dvojnoºka� na sfére, kde sa jednalo o lokálny efekt. Uvidíme v²ak, ºe v
relativistickom prípade môºe dochádza´ k ¤al²ím zaujímavým javom aj v prí-
pade takto jednoduchého telesa.

3.1 Radiálny pád £inky v Schwarzschildovom £a-
sopriestore

Guéron a Mosna sa v £lánku [2] zaoberali radiálnym pádom telesa zloºeného z
dvoch hmotných bodov v Schwarzschildovom priestore (v oblasti vzdialenej od
horizontu). Numerickým výpo£tom dospeli k záveru, ºe to, aký má na výsledný
pohyb kmitanie takejto £inky efekt, ve©mi záleºí na spôsobe akým táto £inka
kmitá.

�inka konkrétne pozostávala z dvoch hmotných bodov rovnakej hmotnosti,
ktoré mali v²etky priestorové Schwarzschildove súradnice aº na �polomer� r rov-
naké. (�inka bola radiálne orientovaná.) V danom Schwarzschildovom £ase t bola
vzájomná poloha oboch bodov daná väzbou r1(t) = r2(t) + l(t).

V £ase t = 0 mala £inka nulovú d¨ºku a nulovú rýchlos´. Potom sa za£ala
pohybova´ vo©ným pádom a za£ala sa roz´ahova´ aº kým rozdiel r1(t) − r2(t)
nenadobudol svoju maximálnu hodnotu l0. Potom sa £inka znova stiahla do bodu.

1Kde G, M a c majú ²tandardný význam gravita£nej kon²tanty, hmotnosti zdroja gravi-
ta£ného po©a a rýchlosti svetla.
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Obr. 3.1: Tvar závislosti la(t) pre niektoré hodnoty parametru a.

Autori porovnávali polohu tohoto bodu s polohou ktorú by mala £inka keby po£as
pádu nemenila d¨ºku (t.j. s polohou ktorú by mal vo©ne padajúci hmotný bod).

Ako sme povedali, výsledný efekt silne závisel na spôsobe deformácie £inky.
Autori konkrétne pozorovali správanie pre niektoré z nasledujúcej triedy väzieb:

la(t) = l0 exp

(
1 + a− 2 t

T

)2

(1 + a2) t
T

(
t
T
− 1
) , (3.1)

kde parametrom a bolo £íslo z intervalu (−1, 1) a t patrí [0, T ]. (Autori potom po-
zorovali rozdiel δr medzi polohou £inky a hmotného bodu v £ase T .) Na obrázku
3.1 sú zobrazené funkcie la(t) pre niektoré hodnoty parametru a. V prípade zá-
porných hodnôt a sa £inka najprv rýchlo roztiahla a potom sa pomaly skracovala,
v prípade hodnôt kladných to bolo naopak.

Aj v prípade klasickej gravitácie by sme o£akávali nejaký nenulový efekt. Ako
sme si uº povedali, na £inku nenulových rozmerov pôsobí vä£²ia sila neº na hmot-
ný bod rovnakej hmotnosti umiestnený v hmotnom strede £inky. �inka by teda
padala rýchlej²ie. S klesajúcou hodnotou T by sa v²ak výsledný efekt zniºoval,
ke¤ºe by táto vä£²ia sila pôsobila po stále krat²iu dobu. Ukazuje sa, ºe v rela-
tivistickom prípade sa £inka v symetrickom prípade a = 0 správa ve©mi podobne.
Ve©mi zaujímavé v²ak je, ºe kým pre záporné hodnoty a sa pád £inky zrýchluje
(aj oproti klasickému prípadu), pre kladné hodnoty a sa pád spomaluje.

Zmenou hodnoty parametru a na −a vo väzbe (3.1) docielime oto£enie tvaru
funkcie l(t) okolo osi t

T
= 1

2
. �ahko sa totiº presved£íme, ºe l−a(t) = la(T − t).
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To, aké tvary po£as deformácie £inka nadobudne alebo ako dlho v nich pobudne,
teda zmenou znamienka parametru a neovplyvníme. Ovplyvníme len poradie v
akom budú za sebou tieto tvary nasledova´, konkrétne toto poradie oto£íme.
Zmeníme teda znamienko �deforma£nej rýchlosti�. Vzh©adom k tomu, ºe výsledný
efekt prechodom od a do −a tieº zmení znamienko, dá sa usudzova´, ºe efekt je
dôsledkom rýchlostných £lenov v pohybových rovniciach £inky. V tejto kapitole
sa nebudeme snaºi´ ukáza´ ako presne pozorované javy vyvstávajú z pohybových
rovníc £inky a ani tu tieto rovnice pre ich zloºitos´ nebudeme vypisova´. Môºe
by´ v²ak in²truktívne krátko nahliadnu´ na tvar pohybovej rovnice pre radiálne
padajúci hmotný bod v Schwarzschildovom priestore. V takomto prípade platí:

d2r(t)

dt2
= −GM

c4r(t)2 − 3c2
(
dr(t)
dt

)2

r(t)2 − 4c2GMr(t) + 4G2M2(
r(t)− 2GM

c2

)
c4r(t)3

. (3.2)

Vidíme, ºe druhý £len v £itateli závisí na rýchlosti padajúceho bodu. Rýchlo
padajúce (alebo odlietajúce) hmotné body sú teda do stredu urýchlované poma-
l²ie2.

Bergamin, Delva a Hees sa v £lánku [3] zaoberali detailnej²ím rozborom radiál-
neho pádu £inky. Okrem iného sa zaoberali závislos´ou výsledného efektu na po£i-
ato£ných podmienkach, t.j. pozorovali aký má na hodnotu δr vplyv ak sa £inka v
£ase t = 0 pohybuje nenulovou rýchlos´ou od alebo do stredu. Ak bola hodnota
parametru a kladná a £inka uº na za£iatku letela do stredu bol efekt spomale-
nia pádu zosilnený. Naopak, ak sme £inku na za£iatku vrhli od stredu, bol efekt
zoslabený, v prípade dos´ ve©kej po£iato£nej rýchlosti bol dokonca záporný. (T.j.
hmotný bod s rovnakými po£iato£nými podmienkami �padal� pomal²ie neº £in-
ka.) Zmenou parametru a na −a sa v²ak závislos´ efektu na po£iato£nej rýchlosti
neobrátila, ako by sme moºno z poh©adu na rovnicu (3.2) o£akávali. Do²lo iba
k posunu smerom k záporným hodnotám δr. Pre záporné hodnoty parametru
a je teda pád £inky spomalený len v prípade dostato£ne ve©kých dostredivých
rýchlostí.

V £lánku [4] rovnakí autori pozorovali vplyv podobného kmitania na pohyb
£inky blízky kruhovej dráhe. V tomto prípade sa ukázalo, ºe prechod a → −a
pohyb nijako výrazne neovplyvní. V pohybových rovniciach sa znova vyskytovali
rýchlostné £leny a v relativistickom prípade teda na rozdiel od prípadu klasického
môºeme ovplyvni´ pohyb aj rýchlym kmitaním £inky.

3.2 Záver tretej kapitoly

V závere tejto krátkej kapitoly zhr¬me, ºe pozorovaný efekt je odli²ný od efektov,
ktorým sme venovali prvú a druhú kapitolu. Na rozdiel od efektu ktorý sme
skúmali v prvej kapitole nie je tento efekt potla£ený v prípade rýchleho kmitania.
Navy²e sa tieº asi jedná o lokálny efekt. Na druhej strane, nejedná sa ani o to, £o
sme v druhej kapitole nazvali plávacím efektom, pretoºe £inka môºe vykonáva´
len triviálne deformácie.

2Av²ak priamym výpo£tom sa môºeme presved£i´, ºe £astica, nech sa pohybuje akoko©vek
rýchlo, nikdy nebude od stredu odpudzovaná (t.j. nepocíti zrýchlenie v smere od stredu).
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Záver

Táto práca si nekládla za cie© ponúknu´ nejaký úplny a systematický popis dy-
namiky deformovate©ných telies. Skôr sa jednalo len o krátku exkurziu do sveta
tejto problematiky. Videli sme ako je moºné ovplyv¬ova´ excentricitu dráhy tele-
sa okolo Slnka jeho deformáciou, ukázali sme si, ºe vo v²eobecnej relativite je
moºné pôsobením vnútorných síl zmeni´ svoju polohu, alebo ºe rýchlou period-
ickou deformáciou je moºné spomali´ svoj pád. Tieº sme si ukázali, ºe hoci si boli
skúmané telesá a ich deformácie vo v²etkých prípadoch navzájom ve©mi podobné,
mechanizmy, z ktorých tieto javy vyvstávajú, sú ve©mi rozdielne.
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