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1. Hornet         Dušan Nemec 
Piloti stíhacích lietadiel vo všeobecnosti tvrdia, že jedným z najťažších úkonov je vzlet 
a pristátie na lietadlovej lodi. Hlavnou komplikáciou pre pilotov je extrémne krátka vzletová 
a pristávacia dráha. Známym typom  stíhacieho lietadla používaného na lietadlových lodiach 
je F/A-18 Super Hornet. 
Na to, aby toto stíhacie lietadlo s hmotnosťou  m = 30 t vzlietlo, potrebuje dosiahnuť rýchlosť 
minimálne vmin = 250 km·h-1. Prúdové motory poskytujú spolu maximálny ťah T = 180 kN. 
a) Aká je minimálna dĺžka L1 vzletovej dráhy, na ktorej by získalo lietadlo rýchlosť vmin 

pôsobením ťahu T motorov? Odpor vzduchu a trenie počas vzletu zanedbajte. 
b) Lietadlová loď má však obmedzené možnosti, preto maximálna dĺžka vzletovej dráhy na 

lietadlovej lodi je L2 = 150 m. Na to, aby bolo plne naložené lietadlo schopné bezpečne 
vzlietnuť, sa používa na lietadlovej lodi parný katapult, ktorý vytvára prídavnú silu F k 
ťahu motorov. Určte, aké minimálne zrýchlenie a2 je potrebné na to, aby Super Hornet 
dosiahol minimálnu vzletovú rýchlosť vmin tesne pred koncom dráhy s dĺžkou L2, ak 
predpokladáte, že lietadlo zrýchľuje na lietadlovej lodi rovnomerne, Výsledok vyjadrite 
v jednotkách g. 

c) Aký dlhý čas t2 musí pilot znášať preťaženie vyvolané zrýchlením a2? 
d) Akou silou F musí pôsobiť parný katapult na lietadlo počas zrýchleného pohybu?  

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Tiažové zrýchlenie g = 9,81 m·s−2. 
 
 
2. Padajúci kamienok       Ľubomír Konrád 
Zo strechy veže sa vo výške h = 20 m nad okolitým terénom uvoľnil malý kamienok a padal 
dolu voľným pádom.  
a) Akou rýchlosťou v dopadol kamienok na zem? 
b) Aký čas t trval pád kamienka na zem? 
c) Akú vzdialenosť s preletel kamienok za poslednú sekundu svojho pádu? 
d) Určte priemernú rýchlosť v1 pohybu kamienka. 
e) Vypočítajte priemernú rýchlosť v2 kamienka počas pohybu v druhej polovici jeho dráhy. 
Odpor vzduchu neuvažujte, tiažové zrýchlenie g = 9,81 m⋅s−2. 
 
 
3. Star Trek         Ľubomír Konrád 
Pri výskume nových planetárnych sústav sa kozmická loď Star Trek dostala do blízkosti 
neznámej planéty. Posádka vypustila prieskumnú družicu, ktorá sa okolo planéty pohybovala 
s periódou T = 150 minút, a to po kruhovej obežnej dráhe, ktorej polomer bol rovný 
k = 1,20 − násobku polomeru planéty.  

Na základe týchto údajov určte priemernú hustotu ρ planéty.  
Pre zjednodušenie predpokladajte, že planéta má guľový tvar. Gravitačná konštanta 
G = 6,67⋅10-11 N⋅m2⋅kg-2, objem gule s polomerom r je V = 4πr3/3. 
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4. Bójka         Ľubomír Konrád 
Počas súťaže v športovom potápaní na otvorenom mori bolo vytýčené miesto pre súťažiacich 
vo finálovom dueli pomocou plávajúcich bójok pripútaných ku dnu.  
Uvažujte bójku s priemernou hustotou ρ1 = 0,27 g⋅cm-3 a hmotnosťou m1 = 2,2 kg pripútanú 

oceľovým lankom s dĺžkovou hmotnosťou µ = 20 g⋅m−1 k oceľovému závažiu, ktoré leží na 
dne v hĺbke H = 100 m pod hladinou. Pri pokojnej hladine je lanko v zvislej polohe a jeho 
dĺžka je nastavená tak, aby nad hladinu vyčnievala ¼ objemu bóje. 
a) Určte veľkosť sily F, ktorou je lanko napínané v mieste jeho pripevnenia k bójke? 
b) Určte akú minimálnu hmotnosť m2 musí mať oceľové závažie, aby po pripevnení lanka k 

bójke zostalo ležať na dne? 
Hustota morskej vody ρ = 1,03 g⋅cm-3, hustota oceli ρo = 7,8 g⋅cm-3, tiažové zrýchlenie 

g = 9,81 m⋅s-2.  
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