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Úloha III.4 . . . Simulace Měsíce 6 bodů; průměr 4,42; řešilo 52 studentů
Astronauti trénují práci na Měsíci tak, že se ve skafandrech ponoří do bazénu, kde jsou nad-
nášeni vztlakem vody. Vypočítejte, na jaký objem V mají inženýři skafandr s astronautem
nafouknout, aby astronaut vážící m = 90 kg pociťoval tíhové zrychlení stejné jako na Měsíci,
tzn. šestinu zemského tíhového zrychlení? Samotný skafandr váží M = 40 kg, hmotnost vzduchu
ve skafandru zanedbejte.

Pokud chceme, aby astronaut pociťoval stejné tíhové zrychlení jako na Měsíci díky vztlakové
síle vody, musíme si představit, jak na našeho astronauta tyto síly v bazénu působí. Víme, že se
zde nachází vztlaková síla Fvz směrem k hladině a směrem dolů síla tíhová Fg. Pokud bychom
dali tyto síly do rovnosti, potápěč by se mohl ve vodě volně vznášet. My ale chceme, aby byl
přitahován ke dnu „tíhovou silou Měsíce“ FM, tudíž od složky tíhové síly Fg musíme odečíst
sílu FM:

Fvz = Fg − FM . . (1)
Nyní si vyjádříme tyto síly, víme-li, že vztlaková síla se vypočítá jako součin objemu po-

nořeného tělesa V , hustoty kapaliny (hustota vody je ϱ = 1 000 kg·m−3) a tíhového zrychlení
g:

Fvz = V ϱg .

Dále známe i tíhové síly z druhého Newtonova zákona. Tudíž tíhová síla Země je Fg = (M + m) g.
Pokud víme, že na Měsíci je zrychlení a = g/6, můžeme uvést i tíhovou sílu na Měsíci FM =
= (M + m) g/6.

Nyní víme, jak vypočítat všechny síly v naší rovnici, můžeme tedy do rovnice 1 dosadit:

V ϱg = (M + m) g − (M + m) g

6 ,

V = 5
6 · M + m

ϱ
,

V = 5
6 · 40 kg + 90 kg

1 000 kg·m−3
.= 0,108 m3 = 108 l .

Skafandr astronauta musí tedy nafouknout na objem 108 l.
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