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XVI. FELADATLAP-2012

XVI/ 1. Az 1. ábrán egy 10 cm fókusztávolságú homorú gömbtükröt látunk, megrajzoltuk az optikai
tengelyt, a fókuszpontot egy csúcsán álló rombusz jelöli. Az – optikai értelemben – tárgy egy a tükörtől a

1. ábra. Egy tárgy (végtelen rúd) a tükörhöz támaszkodik

végtelenbe nyúló, az optikai tengelyhez viszonyítva ferde helyzetű vékony rúd, amit megfeleltetünk egy
félegyenesnek és p-vel jelöljük. Adva van ezen hat pont: T0 az első, ez a tükörre illeszkedik, Ezt követik
sorban: T1,T2,T3,T4,T5, a tükörtől t1 = 5 cm, t2 = 10 cm, t3 = 15 cm, t4 = 20 cm, t5 = 25 cm
az optikai tengelytől a1, a2, a3, a4, a5 távolságban. Ismert, hogy a1 = 5 cm és a5 = 10 cm. Rajzoljuk
meg a félegyenes képét, szerkesszük meg a T1, . . . , T5 pontok képét! Ha lehetséges, szerkesszük meg
ezeket a képeket és határozzuk meg a képtávolságokat! [o]

XVI/ 2. Legismertebb egyenletesen változó mozgás a szabadesés.1 A 2. ábrán azt látjuk, hogy egy asz-

2. ábra. A két golyó egyet koppan. A falon a pisai ferde torony képe látható

tal szélén egymás mellett két pontszerű test, például egy alumínium- és egy vasgolyó van. Lökjük meg
ezeket óvatosan egy vonalzóval, a két golyó a padlóra esik. Egy megdöbbentő ténnyel szembesülünk:
mindig egyetlen koppanást hallunk!

Ezt az egyszerű, elemi tényt más tényekkel nem magyarázhatjuk, semmi másból nem következik. Ez
valóban csodálkozásra indít. Nagy fizikusok nem is akarták ezt valóságos ténynek elfogadni. Eötvös
Loránd az egyike azoknak, akik több évtizedes munkával szándékozott megcáfolni ezt a sejtést.

1A szabadesés elemi kinematikai vonásait Galileo Galilei írta le. Megállapításait kísérletekre, megfigyelésekre alapozta.
Tudománytörténeti legenda szerint Pisában a ferde toronyból ejtett különböző ágyúgolyókat. (A 2. ábrán a falra akasztott
képen látjuk a torony körvonalait. A tornyot 1170 körül kezdték építeni, és az építést 1370-es években fejezték be. A torony
kezdettől fogva ferde volt.)
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Newton óta az egybeesés számos tudóst foglalkoztatott és a XX. század elején még mindig fontos filozó-
fiai kérdés volt. 1906-ban a Göttingeni Egyetem pályadíjat tűzött ki az esési idők megegyezésének –
valójában ezzel egyenértékű kérdés – a tehetetlen és a súlyos tömeg ekvivalenciájának kísérleti iga-
zolására. Eötvös Loránd már az 1880-as évek végén megállapította, hogy az esési idők egybeesése, azaz
a kétféle tömeg 20 milliomod pontosságon belül azonos, és független az anyagi minőségtől.
A tapasztalat szerint, a föld fölött magára hagyott kisméretű testek azonos gyorsulással mozognak. A
szabadon eső testek gyorsulása 9, 81m/s2 ≈ 10m/s2 nagyságú. Ezt nehézségi gyorsulásnak nevezzük és
g-vel jelöljük.
A 3. ábrán azt látjuk, hogy egy test h = 45m magasról szabadon esik.
a) Mennyi idő alatt ér a talajra?
b) Mekkora sebességgel csapódik földbe?
c) Mennyi idő alatt teszi meg az utolsó s = 25 métert?

3. ábra. A test 45 méter magasról esik

d) A test 20 métert esik, és ekkor 25 méter van még hátra. A négyzetes összefüggést csak kezdősebesség
nélkül induló testre mozgására alkalmazhatjuk, a második s = 25 méteres, τ ideig tartó szakaszra nem!
e) Osszuk fel a 45 méter távolságot három olyan részre, amiket a test egyenlő idők alatt tesz meg! [k]

XVI/ 3. Idézzük fel a XV/3. problémát: rögzített, a térben nyugvó tengely körül R = 1, 4m sug-
arú korong egyenletesen forog, másodpercenként 5-ször fordul meg tengelye körül, azaz fordulatszáma
f = 5 s−1, szögsebessége ω = 2πf = 10π s−1. A korong peremére egy kis testet, egy kockát
helyeztünk, ez a koronggal együtt mozog. A test sebessége vker = Rω = 14π m s−1, iránya a kör
érintőjének irányba mutat, együtt forog sugárral és 90◦-kal siet hozzá képest.
a) Határozzuk meg a gyorsulás nagyságát és irányát!
b) Mennyivel fordul el a gyorsulásvektor t = 1

30
s idő alatt? [p]

XVI/ 4. Két felület érintkezésénél a felületek közös érintősíkjára merőlegesen a nyomóerő hat, a közös
érintősíkkal párhuzamos erő a súrlódás erő. Tudjuk, hogy ha a felületek egymáson elmozdulnak, akkor
a fellépő csúszási súrlódási erő nagysága arányos a nyomóerő abszolút értékével: S = µN . Itt µ a
súrlódási együttható. Ha a felületek nem mozdulnak el egymáson, akkor a fellépő tapadási súrlódási erő
legfeljebb µN :

S ≤ µN.

A tapadási súrlódási erő tipikus kényszererő: irányát és nagyságát a feladat feltételeiből határozzuk meg
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4. ábra. Súrlódás tapadáskor

(mint a kötélerőt a csigákon mozgó testeknél).
A µ arányossági tényező a tapadási súrlódási együttható. A tapasztalat szerint néhány százalékkal nagy-
obb, mint ugyanezen felületre vonatkozó csúszási súrlódási együttható

µtapadási ≥ µcsúszási,

ám a legtöbb feladatban a két együttható között nem teszünk különbséget: µtapadási = µcsúszási és ezt
egyszerűen µ-vel jelöljük (4. ábra).
Képzeljünk el egy talajra támaszkodó, falhoz döntött gerendát, tömege m = 40 kg, hossza l = 3m, a
fallal α = 30◦ szöget zár be. A fal sima, a talaj és gerenda érintkezési pontjánál a súrlódási együttható
µ = 0, 6. Határozzuk meg a talajnál és a falnál fellépő nyomóerőt, valamint a talaj és a gerenda között
fellépő súrlódási erőt! Határozzuk meg a talajnál és a falnál fellépő nyomóerőt, valamint a talaj és a
gerenda között fellépő súrlódási erőt! [s]

XVI/ 5. Talajra helyeztünk egy 10 kg tömegű testet, majd vízszintes irányba 25 newton állandó húzóerőt
fejtünk ki rá, hogy elmozdítsuk. A test és a talaj között a súrlódás együtthatója 0,3. Határozzuk meg a
test gyorsulását és a súrlódási erő nagyságát! [d]

XVI/ 6. Vízre H = 2 dm magasságban benzint rétegezünk. a benzin sűrűsége %1 = 0, 8 kg
dm3 , a

vízé %2 = 1 kg
dm3 . Fonálra egy hasábot függesztünk, ennek magassága l = 20 cm, keresztmetszete

A = 32 cm2. A hasábot a fonál segítségével a folyadékban süllyesztjük. A hasáb benzinbe merülő része
l1 = 9 cm, a vízbe merülő része l − l1 = l2 = 11 cm hosszú.
a) Mekkora erőt fejt ki a hasábra a benzin, mekkora erőt a víz?
b) Tegyük fel, hogy a hasáb sűrűsége % = 1, 2 kg

dm3 . Számítsuk ki a kötélerőt!
c) Tegyük fel, hogy a fonálerő nulla. Számítsuk ki a hasáb sűrűségét! [f]

XVI/ 7. A hőtanban homogén testeket tanulmányozunk. Ezek olyan kiterjedt testek, pontrendszerek,
amelyeknek minden pontja azonos tulajdonoságú: minden pontjában azonos a sűrűség, a nyomás, a
hőmérséklet, a kémiai koncentráció és minden kémiai jellemző pontfüggvény. Ilyen az ideális gáz,
amelynek két állapotegyenlete:

pV =
m

M
RT, E =

f

2
pV.
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A tömegpontok dinamikájában is homogén objektumokkal foglalkozunk, a homogén termodinamikai
test megfelelői a szerkezet nélküli tömegpontok.

Előfordul, hogy két tömegpontból egy lesz, ezek eggyé válnak, például rugalmatlan ütközés folya-

5. ábra. Két homogén gáz

matában. Hasonlóval a hőtanban is találkozunk. Erre vonatkozik a következő kérdés. Vegyük szemügyre
az 5. ábrát. Egy hengert fallal kettéosztottunk. A fal két oldalán ugyanaz a kémiai anyag van, legyen ez
most oxigén. A bal oldali gáz állapotjelzői:

V1 = 2, 5 dm3, p1 = 3 bar, T1 = 300K,

a jobb oldali test (gáz) állapotjelzői:

V2 = 2, 9 dm3, p2 = 2, 4 bar, T2 = 320K.

Képzeljük el, hogy valamilyen ügyes eljárással eltávolítjuk a falat. Ekkor a két gáz egyesül, egyetlen
homogén testet képez.
Ebben a problémában a feladat az, hogy meghatározzuk az így létrejött homogén test állapotjelzőit! [h]

XVI/ 8. Ez a probléma a XV/1. feladatnak rokona. Itt két vékony üvegrúdról van szó, ezek hossza
L = 2m, tömege m = 5 kg, távolságuk r = 0, 1m. Mindkét rudat Q = 10µC töltéssel látjuk el. Úgy
képzeljük, hogy a töltéseloszlás a rudak mentén egyenletes.
a) Számítsuk ki a rudak között fellépő elektromos erő nagyságát!

6. ábra. Két elektromos rúd taszítja egymást

b) A rudak két végét vízszintes helyzetben támaszok rögzítik. Mekkora erőt fejt ki egy támasz?
c) A támaszokat feloldjuk, határozzuk meg a rúd gyorsulását a rögzítés feloldásnak pillanatában! [e]
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XVI/ 9. A 7. ábrán egy áramkörben három áramforrást és két fogyasztót látunk. A három telep
gyári paraméterei sorrendben: (24V, 2Ω), (9V, 1Ω), (5V, 1Ω), a két fogyasztó ellenállása R1 = 6Ω,
R2 = 4Ω. Számítsuk ki a körben folyó áram erősségét!
Határozzuk meg a három telep kapocsfeszültségét! Mit mutatna az A és B pontok közé iktatott ideális

7. ábra. Egy hurokban három telep

feszültségmérő? [d]

XVI/ 10. Képzeljük el, hogy egy kapszulába egy bizonyos radioaktív anyag 1016 atomját helyeztük el.
Az anyag aktivitása 18 · 105 [a]
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