
Olimpiai előkészítő szakkör

(Budapest, 2019. november 6.)

Régi feladatok:

1. Versengő műholdak. Az A és B műhold a
Föld körül ugyanazon körpályán kering; B ki-
csit le van maradva A-tól. Hogyan használjaB
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 ke-
ringő műhold T keringési ideje, ha a műhold v
sebessége kismértékben megváltozik?

2. Ha megállna a Hold. . . Ha egy gonosz ko-
bold1 hirtelen megállítaná a Föld körül kerin-
gő Holdat, mennyi idő alatt zuhanna a Hold
a Földre? (Az egyszerűség kedvéért tekintsük
mindkét égitestet pontszerűnek, és a Földet
rögzítettnek, valamint tegyük föl, hogy a Hold
szabályos körpályán kering a Föld körül, kerin-
gési ideje T .)

3. Vizipisztolyozó koboldok. A gonosz kobol-
dok a vízszintes talaj felszínéről vizipisztollyal
lövik a pillangókat. A vizipisztolyból v sebes-
séggel lövell ki a vízsugár. Hol vannak bizton-
ságban a pillangók?

4. Stabilitás a félgömbön. Egy R sugarú fél-
gömb lapjával lefelé sík talajon fekszik. Leg-
feljebb milyen h magasságú, homogén anyag-
eloszlású dobozt tehetünk a tetejére, hogy az
stabil egyensúlyban álljon?

5. Oldalszélben biciklizés. Nehezebb-e ol-
dalszélben biciklizni, mint szélcsendben? Ha
igen, miért, mennyivel?

1A koboldok gonosz manók, a föld alatt élnek, és sok kis-
gyereket rettegésben tartanak. Azonban a tudomány mai
állása szerint ilyen tettekre, mint a Hold megállítása, a va-
lóságban nem képesek.

Új feladatok:

6. Lenyomott dugattyú. Egy függőlegesen
álló, mindkét végén zárt, jó hőszigetelésű
hengert könnyen mozgó, kis tömegű (emiatt
kis hőkapacitású) dugattyú oszt két egyforma
részre. A hengerben 1-1 mol normál állapo-
tú levegő van. A dugattyúra az ábrán látható
módon egy G súlyú terhet akasztunk, emiatt
az lesüllyed, majd jónéhány lengés után meg-
áll. Mennyire nyomódik össze az alsó térrész-
ben levő gáz a dugattyú új egyensúlyi helyze-
tében, ha G nagyon nagy?

7. Higany a csőben. Alulról zárt, felül nyi-
tott, 152 cm hosszú, függőlegesen álló egyenes
üvegcső alsó felében levegő, felső felében hi-
gany van. A bezárt levegőt lassan melegíteni
kezdjük. Mennyi hőt kell közölnünk a bezárt
levegővel, hogy a teljes higanymennyiség el-
hagyja a csövet?

Ábrázoljuk grafikusan a bezárt levegő mólhő-
jét a térfogat függvényében a folyamat közben!
(A külső légnyomás 76 Hgcm.)

8. Fagyott mamut. Ha egy 5 kg-os lefagyasz-
tott pulyka két nap alatt olvad ki, akkor hány
nap alatt olvadna ki egy 8 tonnás, fagyott szi-
bériai mamut?

Jó munkát!
Tasnádi Tamás


