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Úloha IV.2 . . . Gatling 2 body; průměr 1,68; řešilo 25 studentů
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Obr. 1: Gatling
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† výstřel

Stroj byl původně navržen pro distribuci semen do země, ale ukázal
se jako mnohem užitečnější pro distribuci olova do nepřátel (rotační
kulomet). Spočítejte, kde vzhledem k hlavni Gatlingu hrozí nebezpečí
zasažení kulkou. Ráže je d, počet hlavní n, vzdálenost osy hlavně od osy
hřídele je r, otáčky všech hlavní jsou f , kadence výstřelů je F a úsťová
rychlost střel v. Napadlo Michala při čtení tajného časopisu.

Podívejme se, jakým směrem se pohybuje kulka těsně po opuštění hlav-
ně. Směrem vpřed se pohybuje rychlostí v, ale zároveň se pohybuje malou
rychlostí do strany, protože hlaveň, ze které vyletěla, se otáčela. Ve vo-
dorovném směru tedy bude mít obvodovou rychlost hlavně a vyletí ve
směru odchýleném o úhel α od osy hlavně.

Obvodová rychlost hlavně je vo = 2πrf , kde f jsou otáčky hlavní
za sekundu. Abychom dostali výsledek ve snáze zjistitelných veličinách,
dosaďme F = nf , kde F jsou výstřely za sekundu. Pro odchylku od osy
dostáváme tg α = vo/v, tedy

α = arctg 2πrF

nv
.

Pro představu dosaďme přibližné hodnoty reálného Gatlingu: F = 300 min−1 = 5 s−1, r =
= 6 cm, n = 6, v = 180 m·s−1. Získáme α ≈ 0,1◦, což na vzdálenosti sta metrů činí odchylku
pouhých 17,5 cm. Vzhledem k tomu, že Gatling byl spíše používán stylem „namiřme to tam,
kde je jich nejvíc“, nikoho to asi příliš netrápilo.

Mimo odchylky do strany je zde i vliv gravitace, která kulku urychluje směrem dolů.
Budeme-li dostatečně daleko, stroj na nás nedostřelí.
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