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Řešení XXVII.I.4

Úloha I.4 . . . kostka v bazénu

4 body; průměr 2,94; řešilo 122 studentů

Na dně prázdného bazénu s dnem plochy S leží ledová kostka (z vody) o hraně
délky a. Kostka se rozpouští ze všech stran stejnoměrně tak, že si je stále
podobná. Jaká její část se rozpustí, než začne plovat?
Lukáš koukal na zamrzlou Bílinu.

a)

b)

c)
d)
Pýtame sa na stav v rovnováhe, tj. kedy je vztlaková sila pôsobiaca na kocku
rovnako veľká ako tiaž kocky. Označme teda pôvodný objem kocky ako a3 , nový objem v stave
rovnováhy ako b3 . Voda s hustotou ϱv siaha kocke s hranou b a hustotou ϱl do výšky h. Archimedov zákon vraví, že vztlaková sila pôsobiaca na kocku je rovná tiaži hmotnosti vody kockou
vytlačenou
ϱl
ϱv hb2 = ϱl b3 ⇒ h =
b.
(1)
ϱv
Vidíme teda, že kocka sa začne vznášať až sa dostane pod hladinu približne 90 % jej objemu.
Všetka voda v bazéne plochy S okolo kocky vzišla z objemu ľadu a3 − b3 . Platí teda
a3 − b3 =

)
ϱv (
S − b2 h ,
ϱl

kde s využitím rovnice (1) dostávame
a3 − b3 = Sb − b3 ,
z čoho je zrejmé, že rozpustená časť kocky je rovná
a3 − b3
b3
a6
=1− 3 =1− 3 .
3
a
a
S
Patrilo by sa povedať, že kocka neleží úplne na dne bazéna alebo napríklad, že predpokladáme, že dno bazéna nie je dokonale rovné a pod kockou sa nachádza tenká vrstvička vody.
Ak by totiž ležala kocka priamo na dne, tak hydrostatický tlak na dolnej podstave by bol nulový a hydrostatický tlak na hornej podstave by kocku tlačil neustále nadol, čím by sa od dna
neodlepila vôbec.
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