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1. Kör alakúra hajlított, rögzített drótram tömeg¶ golyó van felf¶zve. A golyó a dróton csúszhat, a súrlódási

együttható µ. Legalább mekkora kezdeti sebességet kell adnunk a golyónak, hogy visszaérkezzen arra a

helyre, ahonnan indítottuk? (A drótkör sugara R, a nehézségi er®t®l tekintsünk el.)

2. R sugarú vízszintes korong szélén kisméret¶ m tömeg¶ test fekszik. A korongot függ®leges tengely körül

gyorsuló forgásba hozzuk. A korongról lerepül® test a korong tengelyén átmen® függ®leges egyenes talp-

pontjától milyen távolságban csapódik a vízszintes talajra, ha a korong síkja a talaj fölött h magasságban

van? A korong és a rajta fekv® test között a nyugalmi súrlódási együttható µ0.

3. Egy kúp alakú felület tengelye függ®leges. A felület bels® oldalán, abban a magasságban, ahol a kúp

sugara R egy testet vízszintesen, a felülettel párhuzamosan v0 kezd®sebességgel elindítunk. A súrlódási

együttható a test és a felület között elhanyagolható. Azt találjuk, hogy a test egyenletes körmozgást

végez. Mekkora a kúp nyílásszöge?

Házi feladatok

1. Egy függ®leges, vékony U alakú cs®be ρ s¶r¶ség¶ folyadékot töltünk, melynek szintje mindkét oldalon

l magasságig emelkedik. Az egyik ágába belefújunk, így itt a víz szintje h-val lesüllyed. Hogyan fog

mozogni a folyadék szintje, ha azt most magára hagyjuk?

2. Két vízszintes és párhuzamos tengely¶, egyszintben lév® és R sugarú henger egymással szembe forog ω
szögsebességgel. A két henger tetejére egy lapot helyezünk. A lap és a hengerek közti súrlódási együttható

az egyik oldalon µ1, a másikon µ2, a hengerek tengelyeinek távolsága 2l a deszka hossza 2L. Hogyan fog

mozogni a deszka, ha

• µ1 = µ2?

• µ1 6= µ2?

3. Két m1 ill. m2 tömeg¶ kis súrlódásmentes kocsit D rugóállandójú rugóval kötöttünk össze. Hogyan fog

mozogni a két kocsi, ha a rugót picit összanyomjuk, majd hirtelen elengedjük és

• m1 = m2?

• m1 6= m2?


