
Javító ZH, 2. negyedév (2014. december 16.)
Mechanika, emelt szint, 2014/15

1. Mekkora lehet az ábrán látható m tömegű tömeg-
pont legkisebb ill. legnagyobb v kezdősebessége ah-
hoz, hogy végighaladjon a pályán? A súrlódás el-
hanyagolható, és a körív pálya kezdeténél sebesség-
veszteség nem következik be.
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2. A távoli jövőben az emberek intergalaktikus drótok
segítségével fognak közlekedni az űrben. Az űrha-
jók ezekre a kifeszített egyenes madzagokra lesznek
felszerelve, mint egy gyöngy a láncra. Egy így közle-
kedőm tömegű (pontszerűnek tekinthető) űrhajó az
intergalaktikus térben (ahol a galaxisok gravitációs
hatása elhanyagolható) elhalad egy a dróttól d tá-
volságra található ismeretlen objektum mellett. Az
űrhajóban utazók megállítják az űrhajót és azt ta-
pasztalják, hogy az űrhajó (bár a hajtóműveket ki-
kapcsolták) pici rezgésekbe kezd ω körfrekvenciával.
Mekkora lehet az ismeretlen objektum M tömege?

(12,5 pont)
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3. Az ábrán látható M tömegű test, mely súrlódás-
mentes asztalon nyugszik, egy R sugarú kör alakú
üreget vájtak. Az üreg belső felületére az ábrán
látható módon egy m tömegű pontszerű testet he-
lyezünk, majd jó nagy v0 lefelé mutató kezdősebes-
séggel meglökjük, ennek hatására a kis tömegpont
körbejár az üreg belső felületén. A súrlódás az üreg
felületén is elhanyagolható. Hol lesz a kis és nagy
test akkor, amikor a kis test a legalacsonyabban ill.
a legmagasabban van? Vajon az álló megfigyelő mi-
lyen pályán látja mozogni a kis testet?

(12,5 pont)
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4. Sík talajonm tömegű, R sugarú korongot görgetünk
úgy, hogy legfelső pontjában érintő irányú állandó
F erőt fejtünk ki egy feltekercselt fonál segítségé-
vel (lásd ábra). A korong a talajon csúszás nélkül
gördül.

• Mekkora a korong tömegközéppontjának a
gyorsulása?

• Milyen irányba mutat a talajnál fellépő (tapa-
dási) súrlódási erő?

(12,5 pont)
Segítség: henger tehetetlenségi nyomatéka a szim-
metriatengelyére vonatkoztatva Θ = mR2/2
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A dolgozathoz semmilyen segédeszköz nem használható. A megírásra 90 perc áll rendelkezésre.


