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Úloha I.3 . . . zastavit na bruslích 5 bodů; průměr 3,70; řešilo 97 studentů
Na bruslích se dá brzdit metodou „parallel slide“, při které se nože obou bruslí natočí kolmo
na směr pohybu, což výrazně zvýší tření s podložkou. Aby bruslař nespadl, musí se naklonit
o úhel φ = 35◦ od svislého směru. Předpokládejte, že člověk vážící m = 70 kg je i s bruslemi
vysoký H = 1,8 m, přičemž těžiště má ve výšce h = 1,1 m nad ledem. Spočítejte, na jak dlouhé
dráze zastaví z počáteční rychlosti v0 = 15 km·h−1.

Dodo neumí brzdit na bruslích (já taky ne).

V smere nadol na korčuliara pôsobí zrýchlenie g = 9,81 m·s−2. Aby nespadol, musí mať celko-
vá výslednica síl pôsobiacich na korčuliara nulový moment, teda jej vektorová priamka musí
prechádzať bodom dotyku a ťažiskom. Veľkosť trecieho zrýchlenia a je

a = g tg φ .

Týmto zrýchlením bude korčuliar spomaľovaný. Dráhu d, na ktorej zastane, určíme z rovnosti
brzdnej práce a počiatočnej kinetickej energie

mad = mgd tg φ = 1
2mv2

0 .

Vyjadrením dráhy a dosadením číselných hodnôt dostávame

d = v2
0

2g tg φ

.= 1,26 m .

Korčuliar tak zastane asi o jeden meter ďalej od miesta, v ktorom začal brzdiť. Pôvodnou
rýchlosťou by túto dráhu prešiel len za t

.= 0,3 s. Vidíme teda, že aj v prípade korčúl je reakčný
čas nezanedbateľná zložka celého procesu brzdenia.
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