
Mechanika (gyakorlat) 9. gyakorlat

Egyensúlyi pozíció körüli kis rezgések

1. feladat Egy m tömeg¶ testet egy D rugóállandójú rugóval a plafonhoz rögzítettük. Határozd

meg a kis test rezgésének frekvenciáját, ha függ®leges irányban kitérítem egyensúlyi pozíciójától!

2. feladat Adott az F (x) = mẍ egydimenziós mozgásegyenlet. Adjuk meg az egyensúlyi x0 pozíció

körüli viselkedését! Milyen feltételek esetén fog oszcillálni az egyensúlyi pozíció körül? Adjuk meg a kis

rezgések frekvenciáját!

3. feladat Egym tömeg¶ test vízszintes síkban súrlódásmentesen mozoghat. A testet két egyforma,

D rugóállandójú rugóval az A illetve B pontokhoz kapcsoljuk. Az A és B pontok távolsága 2L, a

rugók nyújtatlan hossza L0 < L. Határozd meg a rendszer egyensúlyi pozíciója körüli kis rezgésinek

frekvenciáját, ha AB-re mer®legesen térítem ki!

4. feladat Egy m tömeg¶ gyöngy súrlódásmentesen csúszkálhat egy függ®leges rúdon. A küls®

gravitáció miatt a gyöngy lecsúszna a rúdról, de a kezemet a rúd alsó végéhez helyezem. Mivel apai

felmen®im körében több Jedi nagymester volt, ezért képes vagyok a Jedi-er® kifejtésére, mely a kis

gyöngyre ható F (r) = J/r2 nagyságú taszító er®t jelent, ahol J a Jedi-konstans, r pedig a kezem és a

kis gyöngy távolsága. A kezem fölött milyen magasan található a gyöngy egyensúlyi pozíciója? Mekkora

körfrekvenciával rezeg a gyöngy ezen egyensúlyi pozíciója körül, ha kicsit kitérítem a gyöngyöt?

Er®k munkája

5. feladat Mennyi munkát kell végeznünk, ha egy D direkciós állandójú rugót 2L0 hosszról 3L0

hosszúságúra szeretném megnyújtani? L0-lal a rugó nyújtatlan hosszát jelöltem.

6. feladat Egy L hosszúságú aszfaltút egyik vége teljesen fagyos (x = 0), ellenben a másik végén már

elkezdett olvadni a hó (x = L). Az út mentén a súrlódási együttható µ(x) = µ0
x
L
alakban közelíthet®.

Mennyi munkát kell végeznünk, ha az m tömeg¶ szánkót állandó v sebességgel szeretnénk végighúzni a

pályán?

7. feladat Egy kis testre F(r) = Kr/r3 er® hat. Mennyi munkát kell végeznem, ha a (L, 0, 0)

pontból az (L,L, 0) pontba szeretném átmozgatni?

Gyakorló feladatok

1. feladat Mekkora a 2. feladatban leírt rendszer esetén az egyensúlyi pozíció körüli kis rezgések

frekvenciája, ha a kitérítés AB-vel párhuzamos?

2. feladat Elkészítették a világ els® szuper-rugóját, ahol a visszatérít® er® a megnyúlás négyze-

tével arányos. A κ arányossági tényez®t N/m2 egységekben mérjük. A tömegtelen rugó egyik végét a

plafonhoz rögzítem. Mennyi a szuper-rugó megnyúlása, ha a másik végére egy m tömeg¶ testet akasz-

tok? Határozd meg a kis test rezgésének körfrekvenciáját, ha függ®leges irányban kitérítem egyensúlyi

pozíciójától!

3. feladat Egy m tömeg¶ lyukas gyöngy vízszintes síkban egy rúdon súrlódásmentesen csúszkálhat.

A testet egy D rugóállandójú L0 nyugalmi hosszú rugóval a rúdtól h < L0 távolságra lév® ponthoz

rögzítettem. Határozd meg a gyöngy stabil egyensúlyi pozíciója körüli kis rezgéseinek körfrekvenciáját!

4. feladat Elkészítették a világ els® szuperlaza-rugóját, ahol a visszatérít® er® a megnyúlás gyökével

arányos. A κ arányossági tényez®t N/
√
m egységekben mérjük. Mennyi energia tárolódik a rugóban,

ha megnyúlása x?

5. feladat Egy L hosszúságú aszfaltút egyik vége teljesen fagyos (x = 0), ellenben a másik végén már

elkezdett olvadni a hó (x = L). Az út mentén a súrlódási együttható µ(x) = µ0
xn

Ln alakban közelíthet®.

Mennyi munkát kell végeznünk, ha az m tömeg¶ szánkókat állandó v sebességgel szeretnénk végighúzni

a pályán?

6. feladat Egy kis testre F(r) = Kr/r3 er® hat. Mennyi munkát kell végeznem, ha a (L, 0, 0)

pontból az (L,L, L) pontba szeretném átmozgatni?
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