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1 Рибне життя
Через скороченя фiнансування фундаментальних дослiджень доктор Бiодоль-
ський був вимушений взяти замовлення вiд приватного пiдприємства, ТОВ «Ме-
гариба», на розробку оптимального режиму розведення риби у садку. Зазви-
чай математичнi моделi, якi описують розвиток iстот iз сезонним розмноже-
нням, у першому наближеннi описуються дискретними вiдображеннями виду
𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛), де 𝑥𝑛 — розмiр популяцiї на 𝑛-му сезонi. За початкову точку сво-
го дослiдження доктор Бiодольський обрав модель Рiкера iз вiдбраковуванням.
Вона описується функцiєю вiдображення

𝑓(𝑥) = (1− 𝛾)𝑥 𝑎1−𝑥.

Тут 0 < 𝛾 < 1 — коефiцiєнт вiдбраковування, 𝑎 > 0 — керiвний параметр
(швидкiсть зростання популяцiї), а 𝑥 — розмiр популяцiї у певних одиницях.
Канадський вчений Бiлл Рiкер ввiв його для опису ринку риболовлi у 1954
роцi.

Яка доля може спiткати хазяйство господаря залежно вiд значень 𝑎 i 𝛾?
Побудуйте графiк кiнцевого розмiру популяцiї як функцiї вiд 𝛾 для рiзних зна-
чень 𝑎 i зробiть висновки.

2 Модифiкацiя гравiтацiї
Команда космiчного корабля пiд керiвництвом капiтана Зорiна, знаходячись
бiля невiдомої планети, виявила, що рух корабля у полi тяжiння планети вiдрi-
зняється вiд очiкуваного. Швидкi вимiри показали, що гравiтацiйна взаємодiя
не є ньютонiвською, а сила взаємодiї напрямлена вздовж радiус-вектора та до-
рiвнює за модулем

𝐹 (𝑟) = − 𝑘

𝑟2+𝛼
,

де 𝛼 ≪ 1 — маленьке число, 𝑘 — та сама константа, що фiгурувала би у випадку
звичайної ньютонiвської гравiтацiї. Параметри планети спiвпадають iз параме-
трами Землi. Командi корабля для навiгацiї у космосi необхiдно обрахувати
кiлька базових навiгацiйних задач:

1. Нехай у початковий момент часу корабель знаходиться на орбiтi, яка за
умов немодифiкованої гравiтацiї є геостацiонарною (тобто корабель весь
час знаходиться над тiєю самою точкою планети). Чи впаде вiн з цiєї ор-
бiти, якщо гравiтацiя є модифiкованою? Знайдiть час та кiлькiсть обертiв
до зiткнення з поверхнею планети як функцiю константи 𝛼.

2. Знайдiть другу космiчну швидкiсть як функцiю константи 𝛼, тобто най-
меншу початкову швидкiсть, яку необхiдно надати тiлу аби воно вийшло
за межi гравiтацiйного впливу планети.

3. Опцiйно. Якщо 𝛼 — дуже мале число, то перший закон Кеплера про елi-
птичнiсть орбiти буде виконуватись лише наближено, орбiта буде постiйно
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лежати в однiй площинi, проте параметри елiпса будуть повiльно змiнюва-
тись з часом. Визначте, за яким законом обертається його бiльша напiввiсь
та як змiнюються довжини напiвосей з часом.

3 Бiгова амеба
Доктор Бiодольський вирiшив прийняти участь у олiмпiйських iграх iз селекцiї
та генного iнжинiрiнгу OGSGI-2019. Серед дисциплiни для змагань вiн обрав
перегони на виживання в категорiї одноклiтинних. Дослiджуючи рух одного
з перспективних спортсменiв — амеб Amoeba virtualius sprintius, вiн визначив,
що вони рухаються зi швидкiстю 1 мiлiметр на хвилину та без джерела по-
живних речовин можуть активно рухатись 𝑇 хвилин. За вiдсутностi зовнiшнiх
подразникiв напрямок руху вони обирають довiльно i через свою непосидючiсть
нiколи не сидять на мiсцi. Вiн поставив ряд дослiдiв з руху амеби у одновимiрнiй
трубочцi так, що вона могла рухатись тiльки праворуч або лiворуч.

1. Знайдiть розподiл iмовiрностей за вiдстанями (тобто ймовiрностi того, що
амеба загине на вiдстанi 𝑥 вiд початкової точки), вважаючи що амеба
приймає рiшення про напрямок руху кожну хвилину наново випадково.
Як цей розподiл змiнюється при змiнi 𝑇? Чи має вiн простий опис за
великих значень 𝑇?

2. На яку вiдстань вона буде вiдходити «в середньому»? Оскiльки напрямки
праворуч i лiворуч еквiвалентнi, то середнє вiдхилення тут буде нульове,
тож треба рахувати корiнь з середньоквадратичного вiдхилення.

3. Яка ймовiрнiсть для амеби за час 𝑇 хоча б раз перетнути одну з «фiнi-
шних» лiнiй, розташованих в точках 𝑋 та −𝑋? Знайдiть розподiл кiлько-
стей «iсторiй життя» амеб за часом першого перетину фiнiшної лiнiї.

4 Пробивний електрон
Електрон заряду 𝑒 та маси 𝑚 пролiтає крiзь прямокутну ґратку, утворену пара-
лельними дротами нескiнченної довжини, що розташованi на вiдстанi 𝑎 один вiд
одного, через кожен з яких протiкає струм 𝐼. В одному напрямку ґратка скла-
дається iз 𝑀 провiдникiв, а в iншому (з якого залiтає електрон) — iз 𝑁 ≪ 𝑀 .
Траєкторiя електрона у початковий момент часу лежить у площинi, перпенди-
кулярнiй до провiдникiв.

1. Використовуючи закон Бiо—Савара—Лапласа, запишiть рiвняння Ньюто-
на, що будуть описувати динамiку електрона. Роздiливши його на масу,
видiлiть єдину константу, що характеризує взаємодiю електрона iз окре-
мим провiдником. Знайдiть, як треба вiдмасштабувати вiдстань i час, щоб
позбутись вiд цiєї константи та вiд константи 𝑎 у рiвняннях (перетворити
їх на одиницi). Якщо тепер вважати, що електрони налiтають з великої
вiдстанi, на якiй провiдники на них не дiють, то можна вважати, що в
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задачi є лише три параметри: модуль початкової швидкостi електрона 𝑣,
кут, який утворює вектор швидкостi до лiнiї провiдникiв 𝜃 та кiлькiсть
шарiв провiдникiв 𝑁 .

2. За яких значень початкової швидкостi та кута входження електрона у
систему його траєкторiя залишається стабiльною, i електрон виходить з
iншого боку стiнки з провiдникiв, а за яких траєкторiя стає хаотичною, i
електрон «губиться» серед них?

Рис. 1: Вигляд згори: дроти зi струмом i пролiтаючi частинки.

Успiхiв!

Нашi ресурси:

∙ Сайт олiмпiади: tolymp.knu.ua

∙ Телеграм-канал: TeamOlymp

∙ Чати технiчної пiдтримки: cetows.slack.com
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