
Mechanika (gyakorlat) 10. gyakorlat

Pontrendszerek, impulzustétel

1. feladat Egy M tömeg¶ L hosszúságú deszka súrlódásmentesen csúszhat a talajon. A deszka két

végére egy-egy pontszer¶nek tekinthet®, elemes játékautót helyezünk. A bal oldali m1 tömeg¶, a jobb

oldali m2 tömeg¶. Az els® autó v1, a második v2 sebességgel képes a talajon haladni. Mekkora lesz a

deszka sebessége, ha a két autót egyszerre indítjuk el egymással szemben?

2. feladat Egy 2M tömeg¶, h magasságú, α hajlásszög¶ lejt® tetejére egy M tömeg¶ pontszer¶

kis testet helyezek, mely súrlódásmentesen lecsúszik a lejt®r®l. Kezdetben minden nyugalomban van.

Határozd meg a lejt® sebességét, amikor a kis test a lejt® aljára ér, ha a lejt® és a vízszintes talaj között

a súrlódás elhanyagolhatóan pici!

3. feladat Egy M tömeg¶ és L hosszúságú kötelet egy mérleg fölé tartok úgy, hogy egyik vége

a mérlegen másik a kezemben van L magasságban. Elengedem a kötelet. Mekkora értéket mutat a

mérleg, amikor a kötél utolsó darabja is leér a mérleg serpeny®jébe?

Tömegközéppont

4. feladat Egy ügyes lakatos kivág egy R sugarú körlapot a bádoglemezb®l, majd ennek belsejébe

egy r sugarú lyukat vág. Hol van a rendszer tömegközéppontja?

5. feladat Egy ügyes lakatos egy olyan tükörszimmetrikus síkidomot vág ki bádoglemezb®l, melynek

egyik oldala parabola a másik egyenes. Hol található a rendszer tömegközéppontja?

6. feladat Egy m tömeg¶ testet egy α hajlásszög¶, h magasságú és M tömeg¶ lejt®re helyeztünk,

mely nincs rögzítve, és a vízszintes asztalon szabadon mozoghat. A súrlódás mindenhol elhanyagolható.

Mennyit mozdul el a lejt® míg a pici test eléri az asztalt?

7. feladat Egy M tömeg¶ kerékabroncs egyik pontjában egy m tömeg¶ nehezéket rögzítettünk.

Milyen pályán mozog a a nehezék, ha a rendszert instabil egyensúlyi pozíciójából kimozdítjuk?

Statika

8. feladat Falhoz támasztott létra egyensúlyi helyzetben a fallal α szöget zár be. A talajon a

tapadási súrlódási együttható µ0, a fal teljesen sima. Legalább mekkora legyen a µ0 értéke, hogy a létra

ne csússzon meg?

Gyakorló feladatok

1. feladat Mekkora az 1. feladatban a két autó talajhoz viszonyított sebessége? Mennyivel mozdul

el a deszka, amíg a két autó találkozik?

2. feladat Egy L hosszúságú kötélen függ®M tömeg¶ homokzsákba m tömeg¶, vízszintesen érkez®

lövedék csapódik. A lövedék a zsákból már nem jön ki. A becsapódás hatására a homokzsák pályája

teljes kört ír le. Legalább mekkora sebességgel érkezett a lövedék?

3. feladat Homogén tömegeloszlású bádoglemezb®l egy síkidomot vágunk ki, melynek csúcsai

Descartes-féle koordináta-rendszerben A = (0, 0), B = (L, 0) és C = (L, h). Az AB illetve a BC oldal

egyenes, ellenben az AC oldal egy parabolaív, melynek egyenlete y = h
√

x
L
. Hol található a lemez

tömegközéppontja?

4. feladat Egy R sugarú korongból az ábrán látható módon kivágok egy R/2 sugarú korongot,

majd a felrajzolt instabil egyensúlyi pozíciójában a súrlódásmentes talajra helyezem. Kicsit kimozdítom

ebb®l a pozícióból. Milyen pályán mozog az O pont? A mozgás során a korong nem d®l el.
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