
Mechanika (gyakorlat) 5. gyakorlat

Általános körmozgás
1. feladat Egy kis test R sugarú körpályán mozog úgy, hogy a kör középpontjától a kis testhez

húzott vektor x tengellyel bezárt szöge φ(t) alakban változik.

a) Egyenletes körmozgás, azaz φ(t) = ωt esetében határozzuk meg a sebesség és gyorsulás vekto-

rának id®függését! Mekkora szöget zár be a sebesség és gyorsulás vektor egymással?

b) Tekintsük az állandó β szöggyorsulású mozgást! Határozd meg a sebesség és gyorsulás vekto-

rának id®függését, ha t = 0 id®pontban a kis test sebessége nulla! Mekkora szöget zár be a sebesség és

gyorsulás vektor egymással?

Egyenletes körmozgás - tisztán gördülés
2. feladat Egy R sugarú kerék a talajon tapadva gördül. Középpontjának sebessége v. Mekkora a

szögsebessége? Mekkora a kerék legfels® és legalsó pontjának sebessége? Mekkora a vízszintes átmér®

két végpontjának sebessége?

3. feladat Oldalról fényképezzük az el®ttünk elhaladó kerékpár els® kerekét. A véges expozíciós id®

miatt a küll®k elmosódottnak látszanak. Vannak azonban a képen élesen látszó pontok is! Hol vannak

ezek a pontok?

Mozgás leírása polár koordinátákkal
4. feladat Egy kis test mozgását az R(t) és φ(t) függvényekkel írhatjuk le. Határozzuk meg

sebességének érint®- és sugárirányú komponensét!

5. feladat Milyen pályán mozog az a test, melynek mozgása polárkoordináták segítségével az alábbi

alakban írható fel: R(t) = vt, φ(t) = τ/t? Add meg a sebesség vektor és gyorsulás vektor id®függését!

6. feladat A fokozottan védett bergengóc spirálcsiga legf®bb ismertet®je az, hogy ha lehelyezzünk

egy pontba (nevezzük origónak), akkor olyan mozgást végez, hogy az origótól egyenletes v0 sebességgel

távolodik. Továbbá a csigához húzott egyenes x tengellyel bezárt szöge φ(t) = ωt alakban növekszik.

Határozd meg az origótól a csigához mutató helyvektor és a csiga gyorsulás vektora által bezárt α szög

koszinuszának id®függését!

7. feladat Egy éjjeli lepke r0 távolságból úgy közeledik egy pontszer¶ fényforráshoz, hogy sebessége

állandó v nagyságú, és iránya állandó α szöget zár be a fényforrást és a lepkét összeköt® szakasszal.

Mekkora utat tesz meg a lepke, mire belerepül a fényforrásba? Milyen pályán mozog eközben?

Gyakorló feladatok
1. feladat Egy kis test szögsebességének nagysága ω(t) = kt2 id®ben kvadratikusan n® miközben

az R sugarú körpályán mozog. Határozd meg a sebesség és gyorsulás vektorának id®függését, ha t = 0

id®pontban sebessége nulla! Mekkora szöget zár be a sebesség és gyorsulás vektor egymással?

2. feladat Egy csiga egy R sugarú körpályán mozog, úgy hogy a kör középpontjától a csigához

húzott egyenes x tengellyel bezárt szöge φ(t) alakban változik. Mutasd meg, hogy a sebesség és gyorsulás

vektor által bezárt α szög koszinuszának id®függése az alábbiak szerint számolható ki:

cosα(t) =
1√

1 + φ̇(t)4

φ̈(t)2

! (1)

3. feladat Egy r sugarú kerék R sugarú kör alakú pálya belsejében gördül. A kerék középpontjának

kerületi sebessége v. A kerék tapad a körpálya bels® sugarán. Mekkora a kerék szögsebessége?

4. feladat Milyen pályán mozog az a test, melynek mozgása polárkoordináták segítségével az alábbi

alakban írható fel: R(t) = vt2, φ(t) = t/τ? Add meg a sebesség vektor és gyorsulás vektor id®függését!

5. feladat A fokozottan védett bergengóc spirálcsiga legf®bb ismertet®je az, hogy ha lehelyezzük

egy pontba (nevezzük origónak), akkor olyan mozgást végez, hogy az origótól egyenletes v0 sebességgel

távolodik. Továbbá a csigához húzott egyenes x tengellyel bezárt szöge φ(t) alakban változik. Hogyan

változik a csiga gyorsulásának nagysága az id® függvényeként?
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