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1. Egy m tömegű homogén deszkát 

vízszintesen és szimmetrikusan ráhelyezünk 

két hengeres görgőre. A két görgő tengelye 

közötti távolság l, a 2-es görgő sima a másik 

pedig érdes felületű, amelynek a csúszó 

súrlódási együtthatója μ. A deszkát egy vízszintes, nyújtatlan állapotú, k-rugalmassági 

állandójú rugóhoz kötjük, amelynek másik vége egy falhoz kapcsolódik, az ábra szerint. Az 

érdes felületű görgőt gyors forgásba hozzuk. Határozzátok meg:   

a). A deszka rezgési középpontját (az O és O
’
 közötti távolságot, ahol az O

’
 a deszka új 

súlypontja, a rezgőmozgás egyensúlyi állapotában). Úgy tekintjük, hogy a görgő az óramutatók 

járásával megegyező irányában forog. 

b). A vízszintes irányú kis rezgések frekvenciáját, a mozgó görgő mindkét forgási iránya 

esetén. Adott a g. 

B. Egy elhanyagolható tömegű, 2l hosszúságú merev rúd végére két 

pontszerű M és m tömegű (M > m) testeket rögzítünk. A rúd függőleges 

síkban, súrlódásmentesen foroghat a közepén található O pont körül. 

Mindkét testhez vízszintes rúgót erősítünk az ábra szerint. A rugók 

ideálisak és a rugalmassági állandójuk k1 és k2. Az egyensúlyi helyzetben 

a rugók nyújtatlan állapotban vannak. A rendszert kimozdítjuk egyensúlyi 

helyzetéből egy  < 6  szöggel és utána szabadon engedjük. Határozzátok 

meg a g gyorsulású gravitációs mezőben található rendszer kis 

rezgéseinek a periódusát.  

 

2. A. Tekintsük az ábrán látható hengert, amelynek falai és dugattyúja 

adiabatikusan szigetelt anyagból készültek. A dugattyú tökéletesen 

zárja a rögzített hengert, és szabadon, súrlódásmentesen mozoghat. A 

hengerben egy mól, egyatomos ideális gáz található 1T =300K  

hőmérsékleten. Kezdeti állapotban a dugattyút rögzítik és ebben az 

esetben a gáz térfogatának l=1m hosszúság felel meg; a hengeren kívül a nyomás pedig 

elhanyagolható. A dugattyút egy eléggé hosszú, kezdetben nyújtatlan állapotú, ideális 

N
k=1660

m
 állandójú rugó szabad végéhez kötjük. Határozzátok meg, hogy a szabadon engedett 

dugattyú mekkora maximális távolságra mozdul el a kezdeti egyensúlyi helyzetéhez 

viszonyítva.  Ismert: 
J

R=8,3
molK

. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Pagina 2 din 2 

 

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 

Olimpiada de Fizică 

Etapa pe judeţ 

15 februarie 2014 

Subiecte 

XI 
B. A mellékelt áramköri ábra minden ágának ellenállása R=5Ω . Határozzátok meg az A és O 

csomópontok közötti eredő ellenállást.  

 

 
 

C. Adott egy paralelogramma alapú vezető fémlemez, amelyen I erősségű elektromos áram 

halad át. Az elektromos áram a lemez egy b és d oldalú keresztmetszetére merőlegesen halad. A 

lemez egy B indukciójú homogén mágneses mezőben található. A mágneses indukció vektor a 

lemez d távolságra levő lapjaival párhuzamos. Határozzátok meg a lemez ezen lapjai közötti 

potenciálkülönbséget. Ismerjük a lemez anyagára jellemző egységnyi térfogatban levő szabad 

elektronok n-koncentrációját. 

 

3. Egy vékony, merev l=1m hosszúságú könnyű rúd egyik végét csuklósan rögzítjük az O pontban, 

a szabad végéhez pedig egy m= 0,1kg tömegű pontszerű testet rögzítünk. Az így létrehozott inga 

kis rezgéseket végezhet, miközben a levegő a sebességgel arányos 

R=-Cv  ellenállási erőt fejt ki, ahol 
Ns

C=0.5
m

. A kezdeti ( 0t =0s ) 

pillanatban az inga 0

π
θ = rad

100
 szöget zár be a függőlegessel, a 

szögsebessége pedig 
rad

π
s

. Adott: 
2

m
g=10

s
. 

a). Vezessétek le a rezgőmozgás differenciál egyenletét. 

b). Határozzátok meg a rezgőmozgás A(t) amplitudóját, ω körfrekvenciáját, 0  kezdőfázisát és 

írjátok le az inga mozgástörvényét. 

c). Fejezzétek ki az inga rezgéseinek körfrekvenciáját elhanyagolva a légellenállási erőt, de 

figyelembe véve az rúd M tömegét is. A kis rezgések megközelítésében dolgozunk.  
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