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1. Súlyzó alakú műhold

A Föld körül R sugarú körpályán keringő műholdak irá-
nyának stabilizálására felhasználható a Föld gravitáci-
ós erejéből származó forgatónyomaték abban az eset-
ben, ha a műhold nem gömbszimmetrikus. Tekintsünk
egy súlyzó alakú műholdat, ami két m tömegű pontból
és köztük 2l hosszúságú, súlytalan, merev rúdból áll
(l � R)! Tegyük fel, hogy a súlyzó mindvégig a mű-
hold keringési síkjában van. A műhold Földhöz képesti
állását a θ szöggel adjuk meg.

(a) Határozd meg a műhold stabil helyzetét megadó
θ szöget!

(b) Add meg a műhold egyensúlyi helyzet körüli kis
rezgésének és a keringési szögsebességének az ará-
nyát!

2. Mozgás Yukawa-potenciálban

Egy m tömegű részecske R sugarú körpályán mozog az

F (r) = −K
r2

e−r/a

formulával adott centrális erőtérben.

(a) Milyen a érték mellett stabil a mozgás?

(b) Határozd meg a stabil pálya körüli kis, radiális
irányú oszcillációk frekvenciáját!

3. Gyöngy forgó drótkereten

Kicsiny, m tömegű gyöngy súrlódásmentesen mozoghat
egy függőleges síkban levő, R sugarú kör alakú drótke-
reten, melyet függőleges tengelye körül ω szögsebesség-
gel megforgatunk.

Milyen φ helyzet(ek)ben van a gyöngy egyensúlyban?
Vizsgáld meg az egyensúlyi helyzet(ek) stabilitását! A
stabil egyensúlyi helyzet(ek) körül add meg a gyöngy
kis rezgéseinek frekvenciáját!

4. Relativisztikus rakéta

Egy kezdetben M0 tömegű rakéta nyugalmi helyzetből
indul, és saját magához képest állandó u sebességgel
bocsátja ki a hajtóanyagot.

(a) Klasszikus mechanikát használva add meg, hogy
milyen összefüggés van a rakéta v sebessége és M
tömege között!

(b) Feltételezve, hogy 0 ≤ u ≤ c (ahol c a fénysebes-
ség), határozd meg az előző egyenlet relativiszti-
kus megfelelőjét! Mutasd meg, hogy klasszikus
határesetben visszakapjuk az előző pontban leve-
zetett eredményt!

5. Pozitrónium, relativisztikus Doppler-effektus

A pózitrónium egy elektronból és egy pozitronból álló
kötött rendszer (egzotikus atom). Az Eb kötési energiá-
jú pozitrónium annihilációja során két fotonná alakul.

(a) Határozd meg a fotonok energiáját, impulzusát,
frekvenciáját, feltételezve, hogy a pozitrónium
megsemmisülése előtt nyugalomban volt!

(b) Tegyük fel, hogy most a pozitrónium v sebességgel
távolodik egy megfigyelőtől, és így semmisül meg!
Határozd meg a megsemmisülés során kibocsátott
foton megfigyelő által észlelt frekvenciáját!

Jó munkát!
Tasnádi Tamás


