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FIZIKA I. KATEGÓRIA

FELADATOK

A versenyz®k �gyelmét felhívjuk arra, hogy áttekinthet®en és olvasha-

tóan dolgozzanak. Amennyiben áttekinthetetlen és olvashatatlan részek

vannak a dolgozatban, azok az értékelés szempontjából �gyelmen kívül ma-

radnak.

1. feladat

Függ®leges helyzet¶ mágnestáblához vasgolyót érintünk a vízszintes felülett®l h ma-
gasságban, majd elengedjük azt. A golyó a mágnestáblán lefelé tisztán gördül, viszont,
ha a lap és a golyó közötti vonzer® bármennyivel is kisebb lenne a ténylegesnél, a golyó
megcsúszna. Határozzuk meg, hogy milyen magasra emelkedik a golyó a vízszintes,
súrlódásmentes felülettel való tökéletesen rugalmas, pillanatszer¶ ütközés után! Téte-
lezzük fel, hogy a mágnestábla és a golyó közötti vonzer® nem változik a mozgás során,
illetve a tapadási és a súrlódási együtthatók megegyeznek, továbbá az esetlegesen fel-
lép® örvényáramok hatásától eltekinthetünk. (Az m tömeg¶ golyó tömegközéppontján
átmen® tengelyére vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka θ = 2mR2/5.)
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2. feladat

Egy nagyon jó h®szigetelés¶ hengerben 5 liter normál állapotú leveg®t zárunk el egy
igen kis súrlódással mozgatható, 1 dm2 keresztmetszet¶, rendkívül könny¶ dugattyúval.
A henger belsejében egy, óránként 1500 J h®t termel® elektromos f¶t®test van. A küls®
légköri nyomás 105 Pa.

a) Mekkora sebességgel mozog a dugattyú?

A f¶t®test bekapcsolása után 10 perccel a dugattyú a hengerben mozogva egy kis
szennyez®désen hirtelen megszorul. A dugattyú 5 perc várakozás után indul el új-
ra, mozgása a továbbiakban ismét gyakorlatilag súrlódásmentes lesz. A szennyez®dés
szorításából kiszabaduló dugattyú esetlegesen bekövetkez® rezgései nagyon gyorsan le-
csillapodnak, az emiatt fellép® energiaveszteségekt®l tekintsünk el.

b) Mekkora maximális fékez®er®t fejtett ki a dugattyú mozgását id®legesen megaka-
dályozó kis szennyez®dés?

c) Ábrázoljuk a dugattyú helyzetét az id® függvényében a teljes folyamat els® 25
percére! A dugattyú helyét mérjük a henger zárt végét®l.

3. feladat

Egy játékgyártó cég miel®tt piacra dobná termékeit, teszteli azokat. A tesztelés
alatt álló, m tömeg¶, távirányítós játéktank (vázlatos szerkezeti felépítését lásd az
ábrán) vízszintes szigetel®síkon, egyenes vonalban, egyenletesen halad v sebességgel.
A precíz mérleg, ami a tank súlyát méri, egyszercsak 1 ezrelékkel kisebb értéket kezd
mutatni. Megállapítják, hogy a tank annak haladási irányára mer®leges, vízszintes
irányú, homogén, B indukciójú mágneses mez®be ért. Az is megállapítható, hogy az egy
darabból (nem párból) álló gumi lánctalp elektrosztatikusan egyenletesen feltölt®dött.
Határozzuk meg a lánctalp össztöltését a tömegcsökkenésb®l!
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