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1. Az ábrán látható elrendezésben a D állandójú rugók eredeti hossza l0. Mekkora az m tömegű test kicsi
rezgéseinek frekvenciája

• a rugókkal párhuzamosan?

• a rugókra merőlegesen (az ábrán jelölt irányban)?
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2. Egy kétatomos molekulát vizsgálunk, melyek egyik tagja valamiért le van rögzítve. Az atomok közötti kölcsön-
hatást a Lennard-Jones potenciál írja le:
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ε és σ paraméterek. Hol van a rögzítetlen atom egyensúlyi helyzete és mekkora az akörül végzett pici rezgések
frekvenciája?

3. Két egyforma tömegű testet egy D rugóállandójú, l0 nyugalmi hosszúságú rugóval kötöttünk össze, majd az
egyiket egy fonállal a plafonhoz erősítettük. Megvárjuk míg a rendszer egyensúlyba kerül, majd elégetjük a
fonalat. Hogyan fog mozogni a testek tömegközéppontja?

4. Az ábrán látható M tömegű test, mely súrlódásmen-
tes asztalon nyugszik, egy R sugarú kör alakú üreget
vájtak. Az üreg belső felületére az ábrán látható mó-
don egy m tömegű pontszerű testet helyezünk, majd
jó nagy v0 lefelé mutató kezdősebességgel meglökjük,
ennek hatására a kis tömegpont körbejár az üreg belső
felületén. A súrlódás az üreg felületén is elhanyagol-
ható. Hol lesz a kis és nagy test akkor, amikor a kis
test a legalacsonyabban ill. a legmagasabban van? Va-
jon az álló megfigyelő milyen pályán látja mozogni a
kis testet?
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5. Két különböző tömegű gumi golyót egymásra helyezve leejtünk. Amikor Földet érnek azt tapasztaljuk, hogy
csak a felső pattan fel, az alsó ott marad az asztalon. Vajon mekkora volt a golyók tömege és milyen magasra
pattant fel a felső golyó? Az ütközések tökéletesen rugalmasak.



Házi feladatok

1. Az ábrán láthatóm tömegű test a vízszintes rúdon súr-
lódás nélkül mozoghat. A hozzá kapcsolódó rugó másik
végpontját a rúdtól h távolságra rögzítettük. A rugó
nyugalmi hossza l sajátfrekvenciája ω0. Határozzuk
meg az egyensúlyi helyzet körüli kis rezgések frekven-
ciáját különböző h távolságok esetén!
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2. Egy µ tömegű űrszonda a M tömegű Nap és a m tömegű Föld közötti egyenes mentén valahol egyensúlyban
van. Hol található ez az egyensúlyi helyzet? Mekkora az e körül végzett piciny rezgések frekvenciája ha az
űrszondát az egyensúlyi pontból a Nap-Föld egyenesre merőlegesen mozdítjuk ki?

3. l hosszúságú súlytalan rúd végeire két, egyenkéntm tö-
megű pontszerű testet rögzítettünk. A rendszert sima
vízszintes lap fölött az ábrán látható helyzetben elen-
gedjük. Határozzuk meg az egyes testek sebességét a
becsapódás pillanatában! Hogyan módosul az ered-
mény, ha a tömegek különböznek?
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Beadható házi feladat

Egy m tömegű testet egy α hajlásszögű, h magasságú és M tömegű lejtő tetejére helyeztünk, mely nincs rögzítve,
és a vízszintes asztalon szabadon mozoghat. A súrlódás mindenhol elhanyagolható. A testeket álló helyzetben
elengedjük.

1. Mennyit mozdul el a lejtő míg a pici test eléri az
asztalt?

2. Mennyi idő alatt éri el a kis test az asztalt?

3. Mekkora munkát végez a nehézségi erő a mozgás
során?

4. Mekkora munkát végeznek összesen a belső erők a
mozgás során?
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A feladatot papíron szépen ki kell dolgozni, és nekem személyesen bemutatni. Határidő: 2016. december 12. (hétfő).
A jó megoldás 5 pontot ér.


