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Egy érdekes probléma-felvetés 
Ideális esetet feltételezve – tökéletesen rugalmas ütközések, mindenféle energia – 

veszteség nélkül, q = m/M → 0 esetén – a labdapiramist 1 m magasból elejtve, hány 
labdára van szükség ahhoz, hogy a felső labdát a világűrbe lőjük? 

Megoldás: 
1 m magasról szabadon eső test végsebessége: v0 = (2·9,81·1)½ = 4,43 m/s 
n számú labda esetén a felső labda indulási sebessége: vn = (2n – 1)·v0
A második kozmikus sebesség értéke: vn = 11300 m/s 
A megoldandó egyenlet: 11300 = vn = (2n – 1)·4,43 
Ebből: n ≈ 412 labdára van szükség. 
 

Az ε ütközési együttható a visszapattanás utáni és az ütközés előtti relatív sebessé-
gek aránya. 

Ha az ütközés fallal történik, például egy golyó h0 magasságból esik a talajra, és a 
becsapódási sebessége v0, akkor a visszapattanási sebesség v = εv0. Tudva, hogy 
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következik, hogy a labda csak h = ε2h0 magasságig pattan vissza. A 

magasságok méréséből meghatározható az ε ütközési együttható. 
 

Dr. Molnár Miklós, egyetemi docens 
Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 

 

Kedves diákok, a műanyagok világába kalauzolunk el benneteket. 
Műanyagok területén az egyik legjobb összefoglaló a HuMuSz (Hulladék Munka-

szövetség) által kiadott KukaBúvár (www.kukabuvar.hu) című negyedévenként megjelenő
lapjának 1998-as nyári számában található: 

http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb12/kbm12_03b.html  vagy 
http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb12/ 
Itt megismerhetjük a műanyagok történetét, az első kutatásokat, a műanyagipar fejlődését. 
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Megtekinthetjük a legfontosabb műanyagokat, feltalálásuk idejét és helyét, némely 
tulajdonságaikat és leggyakoribb felhasználási területeiket. 

Környezet-, természetvédelmi szempontból igen hasznos a műanyagok gyűjtése. Er-
ről a honlapról megismerhetjük a műanyag-hulladékok újrahasznosításának módozatait, 
alapelveit, a Greenpeace felhívásait. 

Jó böngészést! 
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Érdekes informatika feladatok  

X.  rész 
 

Foglyok 

A feladat 
Egy börtönben n fogoly van. A börtön rendelkezik egy teljesen különálló zárt cellá-

val, melyben csak egy kapcsoló és egy égő található. 
Az őrök a következő játékot találják ki: mindegyik nap véletlenszerűen kiválasztanak 

egy foglyot és azt beteszik a cellába. Ha egy nap egy fogoly biztosan meg tudja monda-
ni, hogy mind az n-en voltak a cellában, akkor mindenkit hazaengednek. 

A foglyok az első nap kivételével nem beszélgethetnek egymással. 
− Milyen stratégiát beszélhetnek meg a foglyok az első nap, hogy biztosan kisza-

baduljanak? 
− Írjunk egy számítógépes szimulációt a feladat megoldására. 


