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Subiectul 1.         Csillapítás csúszó súrlódás segítségével 
Egy ideális rugó, k rugóállandóval, egyik végét egy függőleges falhoz 
rögzítjük, másik végét pedig egy m tömegü testhez, mely vízszintes felületen 
mozoghat az Ox tengely mentén, amint a mellékelt ábrán látható. 
  
a) A súrlódást elhanyagoljuk. A testet 퐴  távolságra elmozdítjuk az egyensúlyi helyzetéből, majd szabadon 

engedjük. Ezáltal az Ox tengely mentén harmonikus rezgéseket fog végezni. 
i)  Írd fel a mozgás egyenletét (a dinamika alaptörvényét), mozgástörvényét, sebesség törvényét illetve az m 

tömegü test periódusát. 
ii)  Ábrázold, ugyanazon a grafikonon az x kitérés függvényében a helyzeti 퐸 (푥) energiát, a mozgási 퐸 (푥) 

energiát és az össz- 퐸(푥) energiát. 
iii)  Ábrázolt grafikusan a test  푣  sebességét a kitérés x függvényében. A 푣 sebbeséget 휔퐴  egységekben, az x 

kitérést pedig 퐴  egységben. 
b) Vegyük figyelembe a csúszó súrlódást is. A csúszó súrlódási együttható legyen a sztatikus súrlódási 

együtthatóval és értéke legyen 휇. 
i) Melyik a rugó maximális 퐴  megnyúlása ahoz, hogy a test nyugalomban maradjon? 
ii) A testet az Ox tengely pozitív irányában 퐴  távolságra elmozdítjuk, úgy hogy elegendő legyen ahoz, hogy a 

test többször áthaladjon a koordináta tengely origóján, aztán elengedjük. Írd fel a mozgás egyenletet, 
mozgás törvényt és sebesség törvényt a test első megállásáig. 

iii) Határozd meg annak az 퐴  pontnak a koordinátáját, ahol a test először megáll (az első visszafordulási pont). 
iv) Mekkora a mozgás időtartama az 퐴  és 퐴  pontok között? 
v) Határozd meg az 퐴  koordinátát, amelynél a test másodjára megáll (a második visszafordulási pont). 
vi) Írd fel a test mozgástörvényét az 퐴 és 퐴  pontok között, valamit az időtartam képletét. 
vii) Ha 퐴 = 푛퐴 , hány visszafordulási ponton halad át a test amíg végleg megáll? 

c) A b) alpont feltételei mellett (a súrlódással történő mozgás) legyen 퐴 = 10퐴 . 퐴  -tól az utolsó megállási 
pontig való mozgás esetén: 

 i) Ábrázold a kitérést az idő függvényében,  푥(푡); 
 ii) Ábrázold ugyanazon a grafikonon a helyzeti energiát 퐸 (푥), mozgási energiát 퐸 (푥) és összenergiát 퐸(푥); 
 iii) Ábrázold grafikusan 푣(푥). 

 

 
Subiectul 2.         A játékos golyó! 
 
Tekintsünk két függőleges síkpárhuzamos lemezt, d távolságra elhelyezve egymástól (egy síkkondenzátor).  
A lemezek rögzítettek. Mindegyik lemez magassága h és területe 퐴 ≫ 푑 . 
Elhanyagoljuk az ellenállási erőket, a mágneses erőket és határ effektusokat. 

 

a) Egy m tömegü és q elektromos töltésü kicsi fém golyót l hosszúságú zsinór 
segítségével felfüggesztünk. Amikor a kondenzátor nincs feltöltve, a fém golyó 
középen található (lásd a rajzot). Ha a lemezekre 푈  állandó feszültséget 
kapcsolunk, a fonal 휃  szöget zár be a függőlegessel mikor a golyó egyensúlyban 
van. Ismertnek tekintjük ℎ, 푑, ℓ, 푚, 푞. 

 i) Határozd meg 휃 -t az ismert adatok és 푔 függvényében.  
b) A golyót felemeljük egészen addig míg a fonal a függőlegessel egy olyan 휃 szöget 

zár be, amely 휃 -nál egy kicsit nagyobb. A golyót elengedjük nyugalmi állapotából. 

 ii) Mutasd ki, hogy az eredő rezgés egy harmonikus rezgőmozgás és fejezd ki a rezgés T periódusát, a 
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feladatban megadott értékek és az alapvető állandók segítségével. 

 iii) Fejezd ki a T periódust a 푇  periódus, az elektromos mező hiányában, és a 휃  szög függvényében. 
c) Amikor a golyó nyugalomban van az egyensúlyi állapotában, a fonalat elvágják. 
 iv) Mekkora az 푈  maximális feszültség értéke, ahoz, hogy a golyó ne érje el a lemezeket míg kiér a 

kondenzátorból? Az eredményt fejezd ki a megadott adatokkal és az univerzális állandókkal. 
d) Feltételezzük, hogy a golyót nyugalmi állapotából szabadon engedjük a kondenzátor közepéből, 푡 = 0 

időpillanatban. A lemezekre  푢(푡) = 푈 sin휔푡  váltóáramú feszültséget kapcsolunk. 
 v) Határozd meg a golyó sebesség- és mozgás törvényét az Ox tengely mentén, mely merőleges a 

kondenzátor lemezeire. 
 vi) Az 휔 lüktetés milyen értékére nem fogja elérni a golyó egyszer sem a lemezeket, mielőtt elhagyná a 

kondenzátort (a súly hatására)? Két esetet tárgyalj : 푔 ≫ ℎ휔  vagy 푔 ≪ ℎ휔 . Az eredményt fejezd ki a 
megadott adatokkal és az univerzális állandókkal. 

 vii) Határozd meg a két lüktetés közötti összefüggést az előbbi pont feltételei mellett. 
Ha szükséges, használhatod 푠푖푛 푥 ≈ 푥 − 푥 , ha 푥 ≪ 1. A differenciál egyenlet  = 푎 푠푖푛 휔푡 megoldása 

푥(푡) = 푥 − 푐표푠휔푡. Egy q elektromos töltésre ható erő, mely E intenzítású elektrosztatikus mezőben található, 
퐹 = 푞 ∙ 퐸 alakú. Egy síkkondenzátor fegyverzetei közötti elektorsztatikus tér erősségét az E= 푈/푑 képlet adja meg, 
ahol U a fegyverzetek közötti potenciál külömbség, d pedig a közöttük lévő távolság. 

 
Subiectul 3.          
Eduard Rüchhardt német fizikus javasolt egy módszert az adiabatikus együttható,훾 = 퐶 /퐶 , 
meghatározására. A kísérleti berendezés egy üveg edényből áll, mely el van zárva egy gumi dugóval, 
melyen keresztül egy függőleges vékony cső halad. A függőleges csőbe egy acél golyót helyezünk, 
melynek átmérője megegyezik a cső belső átmérőjével és nagyon könnyen mozoghat. Egyensúlyi 
állapotban a golyó V térfogatú gázt zár be p nyomáson. A golyót egy picit lenyomjuk, majd szabadon 
engedjük. A súrlódást elhanyagoljuk. 
a) Bizonyísd be, hogy kis mozgások esetén a golyó harmónikus rezgőmozgást végez. Ismertek 푉, 푝, 
a golyó m tömege és S a függőleges cső belső keresztmetszete. Ha szükséges használhatod a 
következő megközelítést (1 + 푥) ≈ 1 + 푛푥,ℎ푎 푥 ≪ 1. 
b)  Fejezd ki a rezgési periódust az ismert adatok és az adiabatikus kitevő függvényében. 

Egy kísérletben használtak 푚 = 16,5 g tömegü golyót, 푑 = 16 mm átmérőjü csövet, 푉 = 11,5L 
térfogatú és 푝 = 102 kPa nyomású gázt. A golyó 10 rezgése esetén a következő időintervallumokat 
mérték: 

 

Nr. 
det. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(st  11,5 11,7 11,7 11,1 12,0 11,9 11,6 11,0 11,5 11,2 
 

Nr. det.  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
)(st  11,5 11,8 11,4 11,5 11,5 11,5 11,6 11,7 11,3 11,5 

 

c) Határozd meg a golyó periódusának átlag értékét. 
d) Felhasználva az ismert adatokat, határozd meg az adiabatikus kitevő értékét. 
e) Sorold fel a hiba lehetőségeket. 
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