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1. Falhoz támasztott létra egyensúlyi helyzetben a fallal α szöget zár be. A talajon a súrlódási együttható µ0, a
fal teljesen sima.

• Mekkora erővel nyomja a létra a falat és mekkora súrlódási erő lép fel a létra és a talaj között?

• Legalább mekkorának kell lenni µ0-nak, hogy a létra α = 30◦ mellett még egyensúlyban maradjon?

2. Számoljuk ki az alábbi testek tehetetlenségi nyomatékát:

• Egy R sugarú, M tömegű és L hosszú abroncs tehetetlenségi nyomatéka a tömegközépponton átmenő, a
szimmetriatengellyel párhuzamos tengelyre vonatkozóan.

• Egy R sugarú, M tömegű és L hosszú tömör henger tehetetlenségi nyomatéka a tömegközépponton átmenő,
a szimmetriatengellyel párhuzamos tengelyre vonatkozóan.

• Egy M tömegű és L hosszúságú vékony rúd tehetetlenségi nyomatéka a rúd tömegközéppontján átmenő,
a rúdra merőleges tengelyre vonatkozóan.

• Egy M tömegű és L hosszúságú vékony rúd tehetetlenségi nyomatéka a rúd egyik végpontján átmenő, a
rúdra merőleges tengelyre vonatkozóan.

3. Egy M tömegű és R sugarú csiga vízszintes tengely
körül súrlódás nélkül foroghat. A csigán átvetett fonál
két végére két, m1 ill. m2 tömegű testet akasztottunk
az ábrán látható módon. Mekkora a korong szöggyor-
sulása?
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4. Egy h magasságú és α hajlásszögű lejtőn egy tömör henger és egy vékony abroncs gurul le kezdősebesség nélkül.
Minkét test tömege M és sugara R. Melyik éri el előbb a lejtő alját? Mekkora lesz a lejtő aljánál az egyes
testek sebessége?

5. Sík talajon függőlegesen álló l hosszúságú, m tömegű rúd úgy dől el, hogy közben a talajjal érintkező pontja
nyugalomban marad. Milyen sebességgel ér a talajhoz a rúd legfelső pontja?

Házi feladatok

1. Mekkora egy M tömegű, a oldalélű homogén kocka tehetetlenségi nyomatéka egy, a tömegközéppontján átmenő
és az egyik lapjára merőleges tengelyre vonatkozóan?

2. Egy M tömegű és R sugarú csiga vízszintes tengely
körül súrlódás nélkül foroghat. A csigára egy súly-
talan r sugarú (r < R) hengert erősítettek az ábrán
látható módon. A csigára tekert fonal végére egy m1,
az r sugarú hengerre tekert másik fonál végére egy m2

tömegű testet akasztottunk. Mekkora a korong szög-
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3. Sík talajon M tömegű, R sugarú korongot görgetünk
úgy, hogy legfelső pontjában érintő irányú állandó F
erőt fejtünk ki egy feltekercselt fonál segítségével (lásd
ábra). A korong a talajon csúszás nélkül gördül.

• Mekkora a korong tömegközéppontjának a gyor-
sulása?

• Milyen irányba mutat a talajnál fellépő (tapadási)
súrlódási erő?
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