
Imię i nazwisko: Michał Mandrysz  

 

 

Rozwiązanie zadania T2. 

Korzystając z wskazówki podanej przy zadaniu, łatwo obliczyd energię całkowitą statku w ruchu po 

elipsie. Z informacji tam podanej wynika, że energia całkowita , gdzie M- masa statku, 

- masa ziemi,  - stała grawitacyjna,  - zostały podane w zadaniu, a prędkośd statku  możemy 

obliczyd korzystając z faktu, iż siłą dośrodkową jest siła grawitacji tzn. , skąd po 

przekształceniach uzyskujemy . Uwzględniając to w wzorze na energię całkowitą uzyskujemy  

(1)   

Zatem energię satelity w dowolnym punkcie elipsy, w odległości R od jej ogniska (Ziemi) 

możemy wyrazid wzorem 

(2)  

Aby satelita ten oddalił się na nieskooczoną odległośd od ziemi, należy podnieśd jego energię 

całkowitą do zera. Można tego dokonad włączając na krótko silniki w dowolnym miejscu, 

jednak w celu zużycia jak najmniejszej ilości paliwa, najlepiej zrobid to najbliżej ziemi. 

Wykażemy to. 

Załóżmy, że spaliny wylatują ze statku ze stałą prędkością, wtedy przyrost prędkości statku z 

zasady zachowania pędu będzie proporcjonalny do ilości wyrzuconego w przestrzeo kosmiczną 

paliwa (spalin), zatem najoszczędniej będzie włączyd silniki w miejscu, w którym statek będzie 

musiał podnieśd swą prędkośd o najmniejszą wartośd . Ponadto najlepiej, aby przyrost tej 

prędkości nastąpił zgodnie z kierunkiem wektora prędkości statku, wtedy energia kinetyczna 

rośnie najefektywniej. Załóżmy, że następuje to w pewnej odległości  od ziemi i że masa 

wyrzuconych spalin wynosi , wówczas z zasady zachowania energii otrzymujemy 

, oczywiście , dzieląc przez , i odejmując to 

równanie stronami z równaniem (2) podzielonymprzez  otrzymamy 

(3)  

Zauważmy, że w tym równaniu  nie zależy od żadnego innego czynnika. Przyjmijmy więc 

chwilowo, że jest stałe. Uzyskujemy równanie kwadratowe względem , którego dodatnim 

rozwiązaniem jest 

(4)  
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Rozwiązanie to jest dalej zależne od , zatem z powrotem uzmienniamy stałą  i przyglądamy 

się funkcji. Łatwo zauważyd, że wraz ze wzrostem , przyjmuje ona coraz to mniejsze wartości, 

co dowodzi faktu, iż należy wybrad taki punkt na elipsie, w którym prędkośd statku jest 

największa. Oczywiście wówczas  i wektor prędkości statku jest prostopadły do wektora 

wodzącego . Powtórnie skorzystamy z faktu, iż siłą dośrodkową w tym miejscu jest siła grawitacji, 

otrzymując , podkładając to do (4), otrzymujemy wynik 

 

 


