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Úloha IV.3 . . . racek

4 body; průměr 3,26; řešilo 61 studentů

Naproti sobě plují dvě lodě, první rychlostí u1 = 4 m·s−1 a druhá rychlostí u2 = 6 m·s−1 . Ve
chvíli, kdy jsou od sebe vzdáleny s0 = 50 km, vzlétne z první lodi racek a letí směrem ke druhé.
Letí proti větru, jeho rychlost je v1 = 20 m·s−1 . Když dorazí k druhé lodi, obrátí se a letí zpět,
nyní po větru rychlostí v2 = 30 m·s−1 . Takto létá tak dlouho, dokud se obě lodi nesetkají. Jakou
celkovou dráhu racek urazí?
Mirek vylepšoval úlohy pro ZŠ.
Úlohu vyřešíme v soustavě první lodi (rackovy „domovské“ lodi). Z pohledu této soustavy se
druhá loď přibližuje rychlostí o velikosti w = 10 m·s−1 , racek vylétává rychlostí o velikosti w1 =
= 16 m·s−1 a vrací se rychlostí o velikosti w2 = 34 m·s−1 . Jelikož racek letí přesně polovinu své
cesty rychlostí w1 a polovinu rychlostí w2 , je jeho průměrná rychlost na všech úsecích „tam
a zpět“ stejná a rovna
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Jelikož víme, že druhá loď dorazí k první za čas t = s0 /w, můžeme (z deﬁnice průměrné
rychlosti) pro celkovou dráhu, kterou racek ve vztažné soustavě spojené s lodí urazí, psát
xloď = w̄t = 2
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Číselně pak máme xloď = 109 km. Ač se zdá, že jsme v cíli, opravdu nesmíme na tomto místě
zapomenout, že se pořád nacházíme v soustavě první lodi, ve které racek nalétá jinou vzdálenost než v soustavě, ve které máme zadané původní rychlosti.1 Vzdálenost, kterou racek uletěl
vzhledem k původní soustavě, potom zřejmě bude rovna x = xloď + u1 (T1 − T2 ), kde T2 je
celkový čas, po který se racek k první lodi přibližuje a T1 je celkový čas, po který se racek od
první lodi vzdaluje. Zároveň ale víme, že T1 + T2 = s0 /w a T1 /T2 = w2 /w1 , takže můžeme
přímočaře vyjádřit T1,2 a psát
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Číselně pak máme x = 116 km.
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Triviálně, i kdyby racek v soustavě lodi seděl na místě, z hlediska původní soustavy se bude pohybovat
rychlostí u1 .
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