
Olimpiai szakköri feladatok 2017. október 16-ra

1. Egy nyugalomban lév® jól csapágyazott r sugarúm tömeg¶ tömör hengerhez N er®vel
hozzányomunk egy (motor segítségével) állandó ω szögsebességgel forgatott, vele párhu-
zamos tengely¶, szintén r sugarú és jól csapágyazott másik hengert. A két henger között
a súrlódási együttható µ.

Mekkora a felpörgetés hatásfoka, azaz a teljes felpörgésig a motor munkájának hányad
része növeli a henger mozgási energiáját? Mire fordítódik a többi munka?

Általánosítsd a feladatot gömbre és más forgásszimmetrikus testekre!
Próbáld meg általánosítani a feladatot arra az esetre is, ha a nyomóer® közben változik!

2. Egy α hajlásszög¶ lejt®s görg®sorra M tömeg¶ ládát helyezünk, és magára hagyjuk.
A görg®k m tömeg¶, r sugarú tömör hengerek és d távolságra vannak egymástól. A láda
l hosszúságú, a láda és a görg®k között µ0 a súrlódási együttható, a görg®k tengelyeinek
súrlódása elhanyagolható.

Elemezd a láda mozgását! Mekkora a gyorsulása induláskor? Mekkora lesz a sebessége
hosszú id® után? Mi lesz a láda helyzeti energiájával? (Lásd az el®z® feladatot!)

Adatok: α = 5◦, M = 10 kg, m = 1kg, r = 5 cm, d = 25 cm, l = 1m, µ = 0,4

3. A Dunán két németországi er®m¶ mellett a csónakok számára zsilip helyett csónak-
csúszdát építettek. A csúszda egy körülbelül 100m hosszú, 1m széles vályú, amiben víz
folyik. A csónak a felvízen ráevez a lejt®re ráfolyó vízre, ezután kormányzás, evezés, fékezés
nélkül lesiklik, tapasztalataink szerint egyenletes (és egész tisztességes) sebességgel.

http://mono.eik.bme.hu/~vanko/tajfutas/kirandulas/ulm/ulm6.htm

Milyen lehet a vályú fenekének a kiképzése? (Lásd az el®z® feladatot!)

4. Egy h®szigetelt tartályt egy csappal ellátott fal választ ketté. Az egyik oldalon p
nyomású T h®mérséklet¶ ideális gáz van, a másik oldalon vákuum.

Hogyan változik a h®mérséklet és a nyomás, ha a csapot kinyitjuk?
Mi történik akkor, ha a tartályban nem ideális gáz van? (például Van der Waals gáz

vagy víz-vízg®z rendszer)

5. Egy h®szigetelt hengeres tartályban p nyomású T h®mérséklet¶ ideális gázt h®szige-
tel® dugattyú választ el a külvilágtól. A dugattyút u sebességgel kifelé mozgatjuk.

Hogyan függ a gáz által (kicsiny elmozdulás alatt) végzett munka az u sebességt®l?
(Lásd az el®z® feladatot!)
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