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FIZIKA 
I. kategória 

 
FELADATLAP 

 
Valós rugalmas ütközés vizsgálata. 

 
 

Feladat: a mérőhelyen található inga, valamint az inga és a kiskocsi ütközésének 
vizsgálata segítségével határozza meg a kiskocsi tömegét a reá szerelt rugóval és a 
gyurma terheléssel együtt.  
 
 
A megoldás lépései: 
 
a./ Végezzen méréseket arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésére álló ingát tekintheti e 
“jó közelítéssel” matematikai ingának.  Az inga rúdja csapágyazott, merev, “grafit” cső, a 
rúd végén lévő golyó tömege: 62 gramm. (maximum: 8 pont) 
 
b./ Határozza meg az inga és a kocsi ütközésére jellemző “ütközési tényezőt”! 
(maximum: 16 pont) 
 
c./ Határozza meg a kocsi tömegét! (maximum: 16 pont.) 
 
 
 
Készítsen jegyzőkönyvet, amelyben részletesen ismertesse munkája menetét – olyan 
részletességgel, hogy az alapján megismételhetők legyenek mérései – adja meg a mérései 
során nyert adatokat, azok feldolgozásához alkalmazott összefüggéseket, valamint az 
összefüggések segítségével kapott eredményeket. Ügyeljen arra, hogy számításai 
követhetők legyenek. Befejezésül közölje az elvégzett munkájával kapcsolatos 
megjegyzéseit és  észrevételeit.     
 
 
 
 
 



Fizika OKTV I. kategória kódszám: 

2009/2010     döntő forduló 2

 
A feladat megoldásához a mérőhelyen az alábbi eszközöket találja: 
 
Kiskocsi rugóval és terheléssel (a vizsgált minta) 
Bunsen-állvány dióval és fogóval. 
Gyűjtőlencse foglalatban. (f≈35 mm.) 
Stopperóra 
Szintezhető alaplap, rá szerelt ingaállvány, ingával, szögmérővel és megvilágító LED-
del. A LED-et a működéséhez szükséges tápegység bekapcsolásával helyezheti üzembe.  
Az alapra szerelhető ütköző. 
Szintező. 
“Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések”. 
1 db fehér A4-es papírlap. 
Tolómérő (subler). 
Szigetelőszalag. 
Borotvapenge. 
Csavarhúzó. 
 
 
További információk: 
 
A verseny időtartama 4 óra. 
Az elkészített jegyzőkönyve minden lapján, az első oldal jobb felső sarkában tüntesse fel 
a mérőhely számát, valamint azt, hogy a délelőtti (De.), vagy a délutáni (Du.) csoportban 
mért. Egyéb azonosításra alkalmas adatot (név, iskola, stb.) ne tüntessen fel! 
Ha a kiadott eszközök kezelésével kapcsolatban problémái vannak, vagy az eszközök 
működésénél rendellenességet tapasztal, forduljon a felügyelő tanárokhoz. 
A méréseket körültekintően végezze. 
Vigyázzon, hogy az erős fényforrás ne világítson senkinek sem a szemébe!  
Tartsa be az általános balesetvédelmi szabályokat. 
Vigyázzon saját maga és a kiadott eszközök épségére.  
 
EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK. 
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló  

 
FIZIKA 

 I. kategória 
 

MEGOLDÓKULCS 
 
 

a./  Ha az ingát ideális matematikai ingának tekintjük, a lengésidejének 
meghatározásához csak az inga hosszát kell ismernünk. Esetünkben az inga hosszának a 
tengely középpontjának és a golyó súlypontjának távolságát tekinthetjük. Ez a hossz a 
golyó tengelyközépponttól való távolságából, és a golyó sugarának méretéböl tevődik 
össze. A távolságokat tolómérővel mérve: 5,815,1269 =+=l mm. 
Ezzel az értékkel számolva, az inga lengésideje (Ti) :  
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Az ingát nyugalmi helyzetéből 50-ka kitérítve 30 lengés idejét tudtuk mérni. A mérést 10 
esetben elvégezve, az átlagosan mért lengésidő: 5735,0=mT sec. A lengésidőből 
számított ingahossz: 73,81=ml mm. 
Vizsgálataink alapján azt a követketetést vontuk le, hogy ingánk a továbbiakban “jó 
közelítéssel” matemetikai ingának tekinthető.   
  ( 8 pont) 
 
b./  Két test centrális és egyenes ütközésekor az ütközés előtti, és az ütközés utáni 
sebességek közötti kapcsolat könnyen levezethető, de megtalálható a középiskolában 
használatos képletgyűjteményben (Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, 
kémiai összefüggések.) is. A vonatkozó összefüggések:  
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ahol v  az ütközés előtti sebesség; u  az ütközés utáni sebesség, és k  az ütközési szám: 
 
                                                      ( ) 1221 uuvvk −=−⋅                                                     (4)     
  
Legyen az 1 jelű test az inga göbmje, a 2 jelű a kiskocsi. Amikor az ingát alkotó gömböt 
ütköztetjük a rögzített kiskocsival: 022 == uv , és ekkor:  
                                                               11 uvk −=⋅                                                           (5) 
A gömb ütközés előtti sebességét ( 1v ) az indítás magasságából, az ütközés utáni 
sebességét ( 1u ) az emelkedés magasságából, az energia megmaradás törvénye 
segítségével határozhatjuk meg. Az inga helyzetét az ingához rögzített, szögmérő előtt 
mozgó mutató segítségével állapíthatjuk meg.  
Ha az ingát függőleges helyzetéből 900-kal – vízszintes helyzetbe – kitérítjük és innen 
nyugalmi helyzetből elengedve, az ütközés előtti sebessége: 
 

2663,181,91073,8122 3
1 =⋅⋅⋅=⋅⋅= −gv l m/sec 

 
 
Az ütközés után az emelkedés 
magasságának pontos megatározása az inga 
gyors mozgása, és az inga helyzetét jelző 
szögmérő sűrű beosztása miatt nehezen 
oldható meg. Ezért az   átlátszó műanyag 
szögmérő skáláját zöld színű LED-del 
megvilágítjuk és egy lencse (f = +35 mm.) 
segítségével ernyőre vetítjük. (Mivel a LED 
a skálának csak egy részét világítja meg, a 
LED helyzetét a szükségletnek megfelelően 
a szögmérő mentén egy körpályán lehetett 
változtatni.) Az inga gyors mozgása miatt az 
inga helyzetének meghatározása a mutató 
segítségével még így kivetítve sem könnyű 
feladat. Ezért a szélső helyzet 

meghatározásakor úgy jártunk el, hogy a szögmérő skálájának egy részét 
szigetelőszalaggal leragasztottuk, majd azt vizsgáltuk, hogy az ingára szerelt mutató a 
leragasztott részen túl lendült e. Ilyen módon megbízhatóan 0,50 pontossággal 
határozhattuk meg a mutató, azaz az inga helyzetét. Méréseink során azt találtuk, hogy a 
rögzített kocsiról ütközés után visszapattanó inga α1 = 3,50 híjján érte el vízszintes 
kiindulási helyzetét. Így az ütközés utáni pillanatban a visszapattanó golyó sebessége: 
 

( ) ( ) 2270,15,3sin181,91073,812sin12 03
11 =−⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅= −αgu l m/sec 
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A megállapított sebességek, és (5) felhasználásával az ütközési tényező: 
 

969,0=k    
 (16 pont) 

 
c./  A kiskocsi tömegének meghatározására a (2) kifejezés ad lehetőséget. Amikor az 
ingát a rúd vízszintes helyzetéből indítva, az álló, de nem rögzített kocsihoz ütköztetjük, 

02 =v , 1v  pedig a már korábban is meghatározott 1,276 m/sec. Ugyancsak ismert 1m  a 
golyó megadott tömege (62 g). Így csak a golyó ütközés utáni sebességét kell 
megállapítanunk ahhoz, hogy a kocsi tömegét ( 2m ) kiszámíthassuk. 
A golyó ütközés utáni sebességét pedig ismét az emelkedés magasságának ismeretében 
tudjuk meghatározni. A mérés menete azonos az 1u  meghatározásánál alkalmazott 
eljárással.  
Méréseink alapján az inga mutatója, a golyó szélső helyzetében α2 = 56,50-os szöggel tért 
el a vízszintestől. Így a golyó sebessége az ütközés után: 
 

1u * = ( ) ( ) 5161,05,56sin181,91073,812sin12 03
2 =−⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅ −αgl m/sec 

 A most már rendelkezésünkre álló adatokat a (2) egyenletbe behelyettesítve: 
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Innen a kiskocsi tömege:  
                                            44,1552 =m g. 
 
Utólag a kiskocsi tömegét megmérve, azt 150 g-nak találtuk. 
          
   
   
  
 (16 pont) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


