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1. 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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2. 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.

3. 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?

4. 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.

5. 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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6. 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?



Házi feladatok

1. Mekkora egyM 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-
gyorsulása? m1
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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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