
Olimpiai előkészítő szakkör

(Budapest, 2019. október 2.)

1. Nagyon hosszú inga. Határozzuk meg annak a matematikai ingának a len-
gésidejét, aminek a hossza megegyezik a Föld R sugarával! (Az ingatest a Föld
felszínétől kis távolságra van, az inga felfüggesztési pontja a Föld középpontjától
2R távolságra esik. A Föld mozgásától tekintsünk el.)

2. Bolygó teljes energiája. Igazoljuk, hogy egy M tömegű csillag körül ellipszis
pályán keringő m tömegű bolygó teljes mechanikai energiája (kinetikus és gravi-
tációs potenciális energia) csak az ellipszis fél nagytengelyétől (és a tömegektől)
függ! Adjuk meg az összefüggést! Igaz-e hasonló tétel hiperbola pálya esetén? Ha
igen, vezessük le azt is! (Feltehetjük, hogy m � M .)

3. Versengő műholdak. Az A és B műhold a Föld körül ugyanazon körpályán
kering; B kicsit le van maradva A-tól. Hogyan használja B a pályamódosító
rakétáját, hogy utolérje A-t? (Tegyük fel, hogy a pályamódosító rakéta csak egy
rövid erőlökést tud adni a műholdnak.)

Első rendben hogyan módosul a körpályán keringő műhold T keringési ideje, ha a
műhold v sebessége kismértékben megváltozik?

4. Ha megállna a Hold. . . Ha egy gonosz kobold1 hirtelen megállítaná a Föld
körül keringő Holdat, mennyi idő alatt zuhanna a Hold a Földre? (Az egyszerűség
kedvéért tekintsük mindkét égitestet pontszerűnek, és a Földet rögzítettnek, va-
lamint tegyük föl, hogy a Hold szabályos körpályán kering a Föld körül, keringési
ideje T .)

5. Vizipisztolyozó koboldok. A gonosz koboldok a vízszintes talaj felszínéről vizi-
pisztollyal lövik a pillangókat. A vizipisztolyból v sebességgel lövell ki a vízsugár.
Hol vannak biztonságban a pillangók?

6. Stabilitás a félgömbön. Egy R sugarú félgömb lapjával lefelé sík talajon fek-
szik. Legfeljebb milyen h magasságú, homogén anyageloszlású dobozt tehetünk a
tetejére, hogy az stabil egyensúlyban álljon?

7. Oldalszélben biciklizés. Nehezebb-e oldalszélben biciklizni, mint szélcsendben?
Ha igen, miért, mennyivel?

Jó munkát!
Tasnádi Tamás

1A koboldok gonosz manók, a föld alatt élnek, és sok kisgyereket rettegésben tartanak. Azonban a
tudomány mai állása szerint ilyen tettekre, mint a Hold megállítása, a valóságban nem képesek.


