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Úloha V.4 . . . Síla roušky 6 bodů; průměr 3,79; řešilo 28 studentů
Lukáše už z nošení roušky bolely uši, a tak se rozhodl spočítat, jakou silou asi rouška za ucho,
které považujeme za jediný bod, tahá. Gumička roušky je v klidovém stavu dlouhá l = 12 cm a je
připevněna na boční stranu roušky (která se nenatahuje) s délkou d = 8 cm. Tuhost gumičky k
uvažujte jako 10 N·m−1. Jakou silou tahá rouška za ucho, když po nasazení roušky svírají konce
gumičky úhel 60◦ a ucho je uprostřed délky natažené gumičky?

Po nasazení roušky se vytvoří trojúhelník se stranou o délce d = 8 cm a protějším úhlu α =
= 60 ◦. Jelikož se rouška natáhne na obou stranách stejně, musí mít zbylé dva úhly stejnou
velikost α′ = (180 ◦ − 60 ◦)/2 = 60 ◦.

Vzniklý trojúhelník má tak všechny úhly o velikosti 60 ◦, je tedy rovnostranný. Každá strana
má délku d. Celá gumička se natáhla o ∆l = 2d − l = 4 cm, jednotlivé části o poloviční
velikost ∆l/2.

Gumičku si můžeme představit jako dvě pružiny o stejné tuhosti zapojené těsně za sebou.
Když zapojíme dvě pružiny takto sériově, jejich tuhost musíme vydělit dvěma, tuhost půlky
gumičky je tedy 2k.

Síly obou půlek gumiček ale míří v různých směrech, musíme je proto ještě správně složit.
Síly mezi sebou svírají úhel α, složky mířící na opačnou stranu se vyruší, zatímco souhlasné
složky se sečtou. Velikost těchto souhlasných složek určíme pomocí goniometrické funkce kosinus
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kde F je síla jedné půlky gumičky:
F = (2k) · ∆l

2 .

Výsledná síla působící na ucho bude dvojnásobná, protože máme dvě gumičky. Dostaneme:

Fp = 2F ′ = 2 cos α
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Po dosazení zjistíme, že Lukášovi působí na ucho síla o velikosti Fp = 0,7 N.
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