
Olimpiai előkészítő szakkör

(Budapest, 2017. december 11.)

Régi feladatok

1. 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 mű-
hold T keringési ideje, ha a műhold v sebessége kismér-
tékben megváltozik?

2. Ha megállna a Hold. . . Ha egy gonosz kobold1 hir-
telen 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, valamint tegyük föl, hogy a Hold
szabályos körpályán kering a Föld körül, keringési ideje
T .)

3. Vizipisztolyozó koboldok. A gonosz koboldok a víz-
szintes talaj felszínéről vizipisztollyal lövik a pillangó-
kat. A vizipisztolyból v sebességgel lövell ki a vízsugár.
Hol vannak biztonságban a pillangók?

4. Stabilitás a félgömbön. Egy R sugarú félgömb lap-
jával lefelé sík talajon fekszik. Legfeljebb milyen h ma-
gasságú, homogén anyageloszlású dobozt tehetünk a te-
tejére, hogy az stabil egyensúlyban álljon?

5. Oldalszélben biciklizés. Nehezebb-e oldalszélben bi-
ciklizni, mint szélcsendben? Ha igen, miért, mennyivel?

Új feladatok: Viriál-tétel és alkalmazásai felé...

1. Bolygók kinetikus és potenciális energiája. Egy
bolygó kering kötött pályán a Nap körül.

(a) Ha a pálya kör, milyen összefüggés van a bolygó ki-
netikus energiája és potenciális energiája között?

(b) Általában milyen összefüggés van a bolygó kineti-
kus energiájának időátlaga és potenciális energiá-
jának időátlaga között?

2. Harmonikus oszcillátor. Tekintsünk egy rugóra
akasztott testet, avagy egy harmonikus potenciálban
mozgó tömegpontot! Vizsgáljuk meg, milyen összefüg-
gés van a tömegpont kinetikus energiájának időátlaga
és potenciális energiájának időátlaga között a követke-
ző, fokozatosan általánosodó feltételek mellett:

(a) a tömegpont egydimenzióban mozog;

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.

(b) a tömegpont többdimenziós, izotróp harmonikus
potenciálban mozog;

(c) a tömegpont többdimenziós, anizotróp harmoni-
kus potenciálban mozog.

3. Viriál-tétel. A viriál-tétel szerint egy kötött, zárt,
egymással kölcsönható tömegpontokból álló mechani-
kai rendszerben

〈K〉 = −1

2

N∑
k=1

〈Fk · rk〉,

ahol 〈. . . 〉 idő szerinti átlagolást jelent, K a rendszer
teljes kinetikus energiája, rk a k-adik részecske pozíci-
ója és Fk a k-adik részecskére ható eredő erő.

Amennyiben a részecskék közti kölcsönhatást V (r) =
arn alakú párpotenciál írja le (itt r a részecskék közti
távolság), akkor a viriál-tétel alakja:

2〈K〉 = n〈Epot〉,

ahol Epot a rendszer teljes potenciális energiája.

Igazoljuk a viriát tétel mindkét alakját!

Útmutatás: számoljuk ki a
∑N

k=1 ṙk ·rk mennyiség idő
szerinti deriváltját, használjuk a Newton-törvényeket,
és érveljünk, hogy kötött rendszer esetén a fenti idő-
derivált időátlaga zérus!

Jó munkát!
Tasnádi Tamás


