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Feladatlap

 
 

Lejtő vályúban guruló golyó gyorsulásának vizsgálata 
 
 
1.  Határozza meg, hogy 600-os – függőleges szögfelezőjű – vályúszög esetén, alumínium 

felületen milyen gyorsulással mozog a sima, illetve érdesített felületű 20 mm 
átmérőjű acél csapágygolyó, ha a vályú lejtésszöge 50, 100, 150, 200, 250 és 300. 
Mérési adatait, és a segítségükkel meghatározott gyorsulás értékeket foglalja 
táblázatba. 

2.  Az előző pontban szereplő mérési feladatot oldja meg gumi felület alkalmazásával is. 
 
3.  Az eddigi mérési eredményeit felhasználva, rajzolja fel a kapott gyorsulás értékeket a  

lejtősszög függvényében. (10 pont) 
 
4.  Az előző három pontban szereplő mérési feladatot oldja meg 300-os vályúszög esetén 

is. (10 pont) 
 
5. A golyók gyorsulásának meghatározásához szóba jöhető mérési eljárások közül 

lehetőleg olyat válasszon, amelynél az indítás bizonytalansága miatt minimális a hiba 
az időmérésnél. (4 pont) 

 
6. Mérései eljárásáról és mérési adatai feldolgozásáról készítsen jegyzőkönyvet. A 

jegyzőkönyv olyan részletes legyen, hogy felhasználásával minden részletre 
kiterjedően megismételhetők legyenek a mérései, valamint a mért adatok 
feldolgozása. (4 pont) 

 
7.   Értelmezze és értékelje mérési eredményeit. (12 pont) 
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Megoldás

 
Lejtő vályúban guruló golyó gyorsulásának vizsgálata 

 
a) Az első három pontban kitűzött feladatok eredményeinek táblázatba rendezése és a 

gyorsulások kiszámítása. 
5 pont 

 
b) A gyorsulások ábrázolása a lejtőszög függvényében mindhárom felület esetén. 

5 pont 
 
c) A mérések elvégzése a 30o-os vályúszögű lejtőkön, a gyorsulások kiszámítása és 

ábrázolása a lejtőszög függvényében. 
10 pont 

 
d) A golyó gyorsulásának mérésénél az idő mérésére használt legpontosabb eljárás 

megtalálása. 
4 pont 

 
e) A jegyzőkönyv elkészítésének részletessége, a mérések elvégzésének részletes leírása. 

4 pont 
 
f) A mérési eredmények és a grafikonok összehasonlításából adódó megfigyelések 

értékelése, értelmezése. 
12 pont 


