
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizikából 2005–2006. (III. forduló) 

Mozgás vizsgálata potenciáltérben 
(A kidolgozás időtartama 4 óra) 

Eszközök: 1 db gurítópálya potenciálteret megvalósító mélyedéssel 
1 db indítólejtő 
1 db acélgolyó 

3 db mm-papír 
2 db műanyag vonalzó 
cellux-szalag 

Ha egy nagy sebességgel mozgó elektromosan töltött részecske másik töltött részecske közelébe kerül, pályája megválto-
zik. A megváltozott pálya adataiból következtetni lehet a kölcsönhatás jellemzőire, meg lehet határozni a potenciáltér 
jellemző adatait. A legegyszerűbb ilyen eset az, amikor a kezdetben álló részecske valamely igen nagy tömegű testhez van 
rögzítve. Ehhez hasonló esetet valósít meg a gurítópályába mélyített kúp, ahol a kúpfelületre lépő golyóra olyan erő hat, 
amelynek van a gurítópálya síkjával párhuzamos komponense. Ebből a szempontból a kúp csúcsának a gurítópálya síkjára 
eső vetülete szóró-centrumként viselkedik. 

Feladatok 
1) Az indítólejtőről végzett gurításokkal ellenőrizze, hogy az asztallapra helyezett gurítópálya vízszintes-e. Ha szüksé-

ges, a teremfelügyelőtől kért néhány papírlap alátámasztásként való alkalmazásával állítsa be a vízszintes helyzetet! 
2) Végezzen tájékozódó jellegű kísérleteket: Az indítólejtő alkalmazásával indítsa a golyót különböző helyekről, figyelje 

meg, milyen pályaelhajlást okoz a szóró-centrum közelében történt elhaladás! Tervezzen módszert a pályaelhajlás 
szögének meghatározására! (Ne tegyen jelzéseket közvetlenül a gurítópályára! Az átmenetileg használatos jelöléseket 
a gurítópályára rögzített papírlapra vigye fel!) 

3) Vizsgálja meg, milyen pontossággal képes többször egymás után ugyanazon kezdeti feltételekkel indítani a golyót (is-
mertesse, miből fakadhatnak, és milyen mértékű hibát okozhatnak az esetleges bizonytalanságok)! Adjon ezek alapján 
becslést egy-egy pályaelhajlási szög mérésének hibájára! 

4) A gurítópálya beskálázott éle mentén az indítólejtőt mozgatva változtatni tudja a pálya induló szakaszának távolságát 
a szóró-centrumtól. Mindannyiszor azonos kezdősebességgel indítva a golyót, határozza meg a pályaelhajlás szögét 
az indítási hely függvényében, és ábrázolja az eredményül kapott függvényt mm-papíron! Végezze el mindezt többfé-
le kezdősebességgel! Határozza meg az így nyert függvények alapján a szóró-centrum helyét és a szóró-potenciáltér 
határait! Keresse meg azt a helyet, amelyhez a legnagyobb szögeltérés tartozik! 
Útmutatás: Gondolja át, és kísérleti eredmények alapján ellenőrizze, hogy az indítási hely függvényében kicsiny vagy nagy in-
dítási sebesség mellett várja inkább, hogy az eredményül kapott függvény a kúpfelület határán is folytonosnak mutatkozzon! 
Meggondolásait rögzítse a mérési jegyzőkönyvben! 

5) Helyezze az indítólejtőt arra a helyre, amelyhez az előző feladat eredménye szerint a legnagyobb szögeltérülés tarto-
zik, majd indítsa a golyót erről a helyről különböző nagyságú sebességekkel, s határozza meg a létrejövő elhajlás szö-
gét a szóró-centrumhoz való közeledés sebességnagyságának függvényében! Ábrázolja a kapott eredményeket mm-
papíron figyelembe véve az eltérülés várható szögét a nem mért (nem mérhető) tartományokban is! 

6) Készítsen olyan algoritmust (= számolási lépésekből álló utasítássorozatot), amely szerint eljárva, lépésről-lépésre ha-
ladva meghatározható a golyó hely–idő-függvénye! Adja meg az algoritmust tömbvázlattal! 
Útmutatás: A kúpfelületen mozgó golyóra ható erők alapján határozza meg az alkalmasan megválasztott időszakaszban bekö-
vetkező sebességváltozást, majd az időszakasz végén a sebességet. Az időszakasz kezdetéhez és végéhez tartozó sebességek is-
meretében határozza meg az elmozdulást, majd ennek felhasználásával a golyó helyét az időszakasz végén. Vegye figyelembe, 
hogy a kúpfelület adott helyén a golyó sebességének nagysága a golyóra ható erők ismerete nélkül is meghatározható, ami lehe-
tőséget ad az eljárás pontosítására! (A súrlódástól és az egyéb energiaveszteséget okozó jelenségek hatásától tekintsen el!) 

7) A rendelkezésre bocsátott számítógépes program az előző feladat szerint megalkotandó algoritmus szerint működik. A 
program paramétereinek változtatásával érje el, hogy a program által szolgáltatott eredmények legyenek összhangban 
a tényleges mérési eredményekkel! Határozza meg ennek alapján a kúp magasságát! 
Útmutatás: A program kezelése semmiféle számítástechnikai ismeretet nem igényel: a kezelés a program képernyőképe és a 
mellékelt programismertető alapján rendkívül egyszerű. A mérési jegyzőkönyvben rögzítse, hogy milyen eljárással hangolta 
össze a program által szolgáltatott adatokat a mérési eredményekkel! Ha a számítógép működésével kapcsolatban bármilyen za-
var lépne fel, azonnal forduljon segítségért a teremfelügyelőhöz! 

Megjegyzések 
A mérési hely elfoglalása után töltse ki az azonosító borítékban található adatlapot, helyezze a borítékba, zárja le, írja rá a borítékra az 
azonosító számot, és adja le a teremfelügyelőnek! A dolgozat minden beadott lapjára kérjük a jobb felső sarokba, keretbe foglalva 
felírni az azonosító számot! 
Csak az olvasható dolgozatokat tudjuk értékelni! 



Szórási potenciáltér vizsgálata 
(programismertető) 

A program egy vízszintes síkfelületen tisztán gördülő golyó nyomképét határozza meg, miközben egy 
a síkfelületbe mélyített kúp felületén halad át: a program lényegében a gravitációs erő és a felület által 
kifejtett erő együttes hatása alatt mozgó golyó mozgásegyenletét oldja meg, majd azonos időközön-
ként megjeleníti az időszakasz végéhez tartozó helyét. 

A program kezelése 
A golyó indítási helyét a képernyőn az egérrel lehet kijelölni: az egérkurzort mozgatva a program az 
aktuális hely koordinátáit (x, y) a képernyő felső sorában kiírja, s rögtön ki is rajzolja az adott kezdő-
sebességhez és indítási helyhez tartozó nyomképet. A nyomkép megrajzolásával egyidőben a képer-
nyő legfelső sorában a pályaelhajlás szögét is kiírja fokokban megadva (a). Egy-egy nyomkép kirajzo-
lását követően az egér bal gombját megnyomva a nyomkép a képernyőn rögzül, így lehetőség nyílik 
különböző adatokkal (pl. más-más indulási hellyel) nyomkép-sorozat felvételére. A nyomkép rögzíté-
sekor a pályaelhajlás szöge közvetlenül a rögzített nyomkép mellett is kiíródik. 

A kezdősebesség ( 0vv ) irányát a program mindig a képernyő vízszintes szélével párhuzamosra állítja, 

nagysága pedig a →  gombbal  
cm1
s

-onként növelhető, a ←  gombbal csökkenthető. A Shift és a 

nyíl gombok egyidejű alkalmazásával a változtatás léptéke 
cm0,1
s

-ra csökken, ami lehetővé teszi a 

kezdősebesség nagyságának kicsiny lépésenkénti változtatását. Az éppen beállított aktuális értéket a 
képernyő felső sorában a program kiírja ( 0v ). 

A ↑↓  gombok a kúp magasságát állítják az előzőkkel azonos módon, és természetesen itt is alkal-
mazható a Shift billentyű az állítás mértékének csökkentésére. 

A + és a – billentyűk a kúp alapkörének sugarát (r) változtatják értelemszerűen, az éppen beállított 
érték a képernyő felső sorában leolvasható. 

A program felhasználója változtathatja azt az időszakaszt is, amely időközönkét a program egy-egy 
újabb nyomkép-pontot meghatároz: az a billentyű ezt az időközt csökkenti, a z billentyű pedig növeli. 
A program a képernyő legfelső sorában kiírja azon lépések számát (n), ahány lépésben a golyó a beál-
lított kezdősebességgel 4r  távolságra jutna sík pályán (az időszakasz csökkentésével ez értelemszerű-
en nő, az időszakasz növelésével csökken). 

A c billentyű a képernyőn rögzített nyomképeket törli. A programból az ESC billentyű lenyomásával 
lehet kilépni. 



OKTV 2005/2006 
döntő forduló fizika II. kategória 

 

 

 
Megoldási vázlat a "Mozgás vizsgálata potenciáltérben" c. feladatsorhoz. 

 
 
 

1. Az 1. feladat technikai jellegű, pont nem jár érte. 
 

2. A pálya elhajlásának mérése. A kúpfelületet elhagyó golyó egyenes pályán folytatja 
útját. Ez az egyenes pálya valamekkora szöget zár be a lejtőt elhagyó induló szakasz 
egyenesével. Ennek az egyenesnek az induló szakasszal bezárt szögét kell mérni. Ez 
történhet úgy, hogy az induló szakaszra merőleges két párhuzamos egyenesen futtatjuk 
át a golyót, és megjelöljük a golyó pályaegyenesének és a párhuzamosoknak a 
metszéspontjait. (6 pont) 

 
3. Az indító sebesség nagyságát a lejtő magasságából az energiamegmaradás törvénye 

alapján tudjuk meghatározni, felhasználva, hogy a golyó gördül, tehát a legördülő 
golyónak forgási energiája is van. Az induló sebesség nagyságának és a pálya induló 
szakaszának a kúp középpontjától mért távolságának állandó értéken tartásával 
többszöri méréssel megbecsülhető a pálya elhajlási szögének a hibája. (18 pont) 

 
4. Az induló pályaszakasz távolságának a változtatásával – az induló sebességet állandó 

értéken tartva – az elhajlási szög változását tudjuk megmérni. A mérést elvégezzük 
különböző sebességekkel is. Ahol az elhajlási szög 0o, azon a pályán helyezkedik el a 
szórócentrum. (58 pont) 

 
Ezekkel a mérésekkel meghatározható a pályaelhajlás maximuma is. 
 

5. A maximális pályaelhajlás szöge a sebesség növelésével csökken. A kapott görbe 
extrapolálásával megállapítható a 0→v , és a ∞→v  határesethez tartozó szögeket is. 
(36 pont) 

 
6. A pálya alakjának kiszámításához a rövid időtartamok alatti pályaelemek vektori 

összegzésével juthatunk el. A célszerű koordináta rendszer origóját a szórócentrumban 
helyezzük el, az X-tengely irányát pedig az induló pályaszakasszal párhuzamosan 
vesszük fel. (64 pont) 
A t∆  alatti elmozdulás komponensei: 

,tvxx x∆+=∆   .tvyy y∆+=∆  
A sebességkomponensek nagysága t∆  idő múlva: 

tvv xx ∆+ ,  illetve  .tvv yy ∆+  
A gyorsulás a centrum felé mutat és nagysága állandó 

αsinga = , 
ahol a szög a kúp szögét jelenti. A betűk jelentését az ábra mutatja. 

 
7. Az előkészített számítógépen az adatok bevitelével a pályagörbe megjeleníthető. 

(18 pont) 
 



 
 


