
Mechanika (gyakorlat) 7. gyakorlat

Newton-törvény, energiamegmaradás, nyomóer®

1. feladat Egy α hajlásszög¶ lejt®r®l h magasságból egy pici m tömeg¶ test súrlódás nélkül
lecsúszik. Mekkora sebességgel érkezik a lejt® aljára?

2. feladat Egy α hajlásszög¶ lejt® feletti P pontból a lehet® legrövidebb id® alatt szeretnénk elérni
a lejt®t úgy, hogy a ponton keresztül egyeneseket fektetünk, melyeken súrlódásmentesen mozoghatunk.
Milyen irányú egyenes a legkedvez®bb?

3. feladat Legalább mekkora sebességgel kell meglökni a kis testet, hogy végig haladjon az alábbi
pályán?

4. feladat Egy furcsa alakú, hengerszimmetrikus pohárnál azt találjuk, hogy ha a bels® felületén
bármilyen magasságban v0 vízszintes sebességgel elindítunk egy testet, akkor az a vízszintes síkban
egyenletes körmozgást végez. Milyen alakú a pohár? (A súrlódás elhanyagolható.)

Súrlódás

5. feladat Egy α hajlásszög¶ lejt®r®l h magasságból egy pici m tömeg¶ test lecsúszik. Mekkora
sebességgel érkezik a lejt® aljára, ha a súrlódási együttható µ?

6. feladat Egy M tömeg¶ teherautóra rácsúszik egy m tömeg¶ zsák v0 kezd®sebességgel. A zsák
és a teherautó platója között a súrlódási együttható µ. Mennyit csúszik a zsák a teherautó platóján?

Kötéler®

7. feladat Egy l hosszú fonálinga nagy kitérésekkel leng az egyensúlyi helyzete körül. Adjuk meg
a kötélben ébred® er®t, mint a kitérés függvényét!

8. feladat Egy autó v sebességgel mozog egy R sugarú körpályán. Az autó után egy L hosszúságú
madzaggal egy m tömeg¶ ládát kötöttünk. Írjuk le a láda mozgását, ha a láda és a talaj között a
súrlódási együttható µ!

9. feladat Egy a plafonról lelógó csigán átvetett kötél egyik végére egy m2 tömeg¶ testet helyezünk
a másik végére egy másik csigát kötünk. Ezen a másik csigán is átvetünk egy kötelet, melynek egyik
végét a padlóhoz rögzítjük a másik végére pedig egy m1 tömeg¶ testet kötünk. Határozd meg a testek
gyorsulását! A csigák tömege elhanyagolható!

Közegellenállás

10. feladat Ostornyél egyik végére vékony cérnaszálon elenyész® tömeg¶ tollpihét kötünk, és
körbeforgatjuk. Milyen pályán mozog a pihe?

11. feladat Sík talajon abba hagyjuk a tekerést, amikor a bicikli sebessége v. A súrlódás elha-
nyagolható, de a sebességünkkel arányos közegellenállási er® miatt lassulunk. Mennyi id® alatt állunk
meg?

Gyakorló feladatok

1. feladat Egy kis testet A pontból a vele azonos magasságban, t®le 2L távolságra lev® B pontba
szeretnénk eljuttatni két súrlódásmentes, azonos d®lésszög¶ lejt® segítségével. Hogyan válasszuk meg a
lejt®k α hajlásszögét, hogy a kis test a lehet® leghamarabb érjen A-ból B-be?

2. feladat Egy R sugarú rögzített henger tetejér®l egy kezdetben álló pici test súrlódás nélkül
lecsúszik. Hol válik el a hengert®l?

3. feladat Vízszintes asztallap szélén áll egy �kis micsoda�. Meglökjük úgy, hogy eljusson az 1
méter széles asztal túlsó széléig. El is jut oda 2 másodperc alatt. Van-e kereke ennek a kis micsodának?
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4. feladat Egy α hajlásszög¶ lejt®n fölfelé lökünk egy testet. A test t1 ideig mozog fölfelé, ezután
t2 id® alatt visszacsúszik az elindulási helyére. Mekkora a súrlódási együttható értéke?

5. feladat Egy teherautó t ideig gyorsít, mely során v sebességre gyorsul fel nyugalomból. Ezután
egyenletesen mozog. A rakfelület és a láda között a súrlódási együttható µ. Mennyit csúszik a teherautó
rakfelületén a láda?

6. feladat Kötélre függesztünk egy M tömeg¶ rudat. A rúd alján egy macska kapaszkodik. A
macska tömege m. Egy pillanatban elvágjuk a kötelet. A macska ekkor rémülten fölfelé kezd szaladni a
rúdon, s amíg a rúd függ®legesen lefelé esik, a macska a talajhoz viszonyítva állandó magasságban van.
Határozzuk meg a rúd gyorsulását!

7. feladat Egy a plafonról lelógó csigán átvetett kötél egyik végére egy M tömeg¶ testet helyezünk
a másik végére egy másik csigát kötünk. Ezen a másik csigán is átvetünk egy kötelet, melyek végeire
egy-egy m1 tömeg¶ testet kötünk. Határozd meg a testek gyorsulását! A csigák tömege elhanyagolható!

8. feladat Biciklinkkel egy α hajlásszög¶ lejt®r®l gurulunk le. Mekkora a lejt®n állandósuló sebes-
ségünk, ha a sebességgel négyzetével arányos közegellenállási er® hat ránk? A súrlódás elhanyagolható.
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