
� Studentský matematiko-fyzikální èasopisroèník XI èíslo 5Termín odeslání: 25. 4. 2005Milí øe¹itelé, milé øe¹itelky,vìt¹ina redake se v nedávné dobì vìnovala zkou¹kám a pøípravì soustøe-dìní, tak¾e pro vás zatím nemáme opravené úlohy ani vzorová øe¹ení. V¹e sek vám dostane spolu s pøí¹tím èíslem, ve kterém budou vzorová øe¹ení úlohz 11.3 i z 11.4.Abyhom vám ukrátili èekání na vý¹e slibované dvojèíslo, máme pro vászatím zadání novýh úloh. A tentokrát dokone ètyø! :-) Jinak také nezapo-mínejte na témátka. Napøíklad ke Keltským uzlùm sie pøi¹lo dost øe¹ení, alenikdo zatím neøe¹il rozplétání uzlù, které bylo v pùvodním zadání také zmínìno.Je tu tedy stále prostor pro dal¹í pøíspìvky.Øe¹te a tì¹te se na pøí¹tí èíslo. RedakeZadání úlohÚloha 5.1 { Vaøení ¹paget (4b)Praví ital¹tí kuhaøi prý urèují, jestli jsou ¹pagety správnìuvaøené, jejih vr¾ením na strop. Pokud ¹pageta zùstanepøilepená, je èas servírovat.Prozkoumejte (teoretiky nebo experimentálnì), je-lipravda, ¾e ¹pageta je uvaøená právì tehdy, kdy¾ dr¾í pøi-lepená na stropì. Nezapomeòte své závìry dostateènì zdù-vodnit èi podlo¾it fakty.Úloha 5.2 { Dìravý Mìsí (7b)Kolonizátoøi Mìsíe dospìli k závìru, ¾e je potøeba vytvoøit nìjaký (integro-vaný) dopravní systém (pì¹ky je to i na Mìsíi ponìkud daleko). Ale nehtìjístavìt dálnie, tak¾e pøi¹li s následujíím návrhem. Do Mìsíe se vyvrtá k (øá-dovì tisí) svislýh válovýh ¹ahet o prùmìru r tak, ¾e jejih ústí budou roz-lo¾ena rovnomìrnì po elém povrhu. Uprostøed bude umístìno kulové ústøedí,které zahytí kabinky padajíí volným pádem a bez ztráty energie nasmìrujedo jiné ¹ahty.Jaký objem horniny bude tøeba pøi ra¾ení ¹ahet vytì¾it (pozor na prùnik¹ahet ve støedu Mìsíe)? Co si s ní pak kolonizátoøi poènou? Jak velké mù¾ebýt ústøedí, aby se ve¹lo do prostoru, který vznikl pøi ra¾ení ¹ahet?



2 Dále je tu nìkolik fyzikálníh otázek. Jakdlouho bude trvat esta kabinky skrz Mìsí ajaké zryhlení bude na kabinku (a, mo¾ná ne-bohé, estujíí v ní) pùsobit pøi otáèe v ent-ru? Samozøejmì je snaha toto zryhlení v rámimo¾ností (velikost ústøedí) minimalizovat. Ja-kým zpùsobem se dá estovat v pøípadì, ¾enejvy¹¹í povolené zryhlení je a (kdy¾ povo-líme estování na víe prùletù)? Jak dlouho pakbude trvat esta v závislosti na vzájemné po-loze výhozího a ílového místa?Mù¾ete pøedpokládat, ¾e hustota Mìsíe jev elém objemu konstantní.Úloha 4.3 { Po¾ár (5b)Jak ryhle a jakým zpùsobem se bude ¹íøit plamen po kryhli ze zápalek (vizobrázek 1)? Tøi sirky na obrázku (vpravo vepøedu, vlevo nahoøe a vzadu dole)by ve skuteènosti nedr¾ely, ale bez nih je kryhle nepravidelná. Neháváme navás, jestli budete úlohu øe¹it s nimi, nebo bez nih.

Obr. 1



� XI/5 3Pokud budete úlohu øe¹it experimentálnì, je fotodokumentae vítanou pøí-lohou k øe¹ení. Ka¾dopádnì ale nezapomeòte, ¾e hoøet mají pouze zápalky!Úloha 4.4 { Útvar (3b)Najdìte konvexní rovinný obraze, kterým nelzezakrýt pùlkruh, ale dvìma takovými obrazi lzezakrýt kruh stejného polomìru.
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Lamte si svou hlavu (a pastelky)

Vyhledejte a spojte dva body


