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1. Egy homogén rúd tömege m. Egyik végén átmenő vízszintes tengely körül elforoghat, a másik végén m tömegű
teher lóg. A rudat geometriai középpontjában ható mg nagyságú vízszintes erővel húzzuk. Mekkora a rúd
függőlegessel alkotott szöge egyensúly esetén?

2. Két, azonos anyagból készült tömör tömb az ábrán lát-
ható módon van összeragasztva. Az egyik tömb b él-
hosszúságú kocka, a másik b× (b/2)× l méretű derék-
szögű hasáb. Fejezzük ki b függvényében a legnagyobb
l hosszúságot, amelynél az együttes még nem billen fel!
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az er6nek nagys6g6t 6s ir6ny6t, amelyet a csukl6 a rud
als6 v6g6re gyakorol! A dld sirly6t hanyagoljuk el!
108-29 K6t, azonos anyagb6l k6sziilt tiimtir tiimb a
10-41 6br6n t6that6 m6don van iisszeragasztva. Az
egyik titmb ,,,,, 6lhosszirs6gri kocka, a m{sik bxb/2xl m6-
retii der6ksz6gf has6b- Fejezziik ki D fiiggv6ny6ben azt
a legnagyobb / hosszfs6got, amelyr,€l az egyiittes m6g
nem bil len fel!
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10-41 6bra
Al0B-29 feladathoz.

108-30 A 10-34 6bin l6that6 teher 200 N sirlyf, a ho-
mog6n nid sirlya 100 N. Hat6rozzuk meg (a) a huzalt
feszit0 T er6t,6s annak az er6nek vizszintes 6s fiigg61e-
ges komponens6t, amelyet a csukl6s gyakorol a rfdra!
108-31 A 10-42 Sbrdn a firi egy 70 kg tomegii gyep-
hengert pr6b6l egy 6 cm magas jiSrdaszegdlyen ethfzni.
A henger sugara 30 cm. Mekkora az a legkisebb er6, ami
ehhez sziiks6ges? (Utmutalis: tekintsiik azt a helyzetet,
amid6n a henger a talajr6l 6ppen felemelkedve a j5rda-
szeg6ly sarkSn nyugszik. A henger ebben a pozicr6l:an az
er6 egy bizonyos kritikus 6rt6ke eset6n marad meg, min-
den enn6l nagyobb er6 a henger 6tgordiil6s6t okozza. )

10-42 6bra
A l0B-31 feladathoz.

l0B-32 A lO-43 6bra egy L-alakir szab6lyoz6 kart mu-
tat, ami a B pontban csukl6san illesztett. (a) Mekkora az
a fogantyira mer6leges, F-fel jelitlt fiigg6leges er6,
amely az A pontban l6v6 (az 6br6n nem feltiintetett)
trirgyra 150 N vizszintes er6t tud kifejteni? (b) Hatiroz-
zuk meg annak az er6nek nagys6g6t 6s ir6ny6t, amelyet
ekkor a csukl6s tengely a B pontban a szab6lyoz6 karra
kifejt!

10-43 ribra
A 108-32 feladathoz.

108-33 A 10-44 6bra egy karmos kalapiicsot mutat,
amint egy vizszintes feliiletb6l sziiget hirz ki. A kala-
piics nyel6re 200 N nagys6gri vizszintes F er6 hat. (a)
Sz6mitsuk ki a kalapScs karma 6ltal a sztigre kifejtett
er6t, 6s (b) a kalap6cs fejdre hat6, a feliilett6l szArmaz6
er6t! Tetelezziik fel, hogy a kalaprics 6ltal a szegre gya-
korolt er6 p6rhuzamos a szeggel!
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10-44 Abra
A 108-33 feladathoz.

108-34 Egy 40 N srilyir t6rgyat kinyfjtott vizszintes
alkarral karhossznyira tartunk. Hivatkoz6ssal a 10-45
6br6ra, hatLrozzuk meg azt, az 6br6n F-fet jeliilt er6t,
amelyet a felkar izom fejt ki! Tegyiik fel, hogy a k6z 6s
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10-45 ibra
A l0B-34 feladathoz.
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Házi feladat

1. Egy 3,6 m hosszú, 10 kg-os létra az ábra szerint a falnak
támaszkodik. A fal élén az érintkezés súrlódásmentes.
Határozzuk meg azt az erőt,

a) amelyet a fal gyakorol a létrára valamint

b) amelyet a talaj gyakorol a létrára!

Mindkét esetben adjuk meg az erő nagyságát és irá-
nyát!
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l0A-18 Egy ember 180 N vizszintes ir6nyi er6t gyako-
rol a 10-37 6br n l thatb eszkdzre. Sz6mitsuk ki azt a
vizszintes er6t, amelyet az ember bicepsz izma fejtki az
alkaral Az alkart egyetlen rudnak k6pzelve k6szitsiink,
vektoriibr6t, amelyen minden er6vektor v6gpontja az
er6 trimad6spontj 6ba van berajzolvat

A 10A-18 feladathoz.

10A.-19 Egy m tiimegf homog6n henger k6t huzallal
rigy van felfiiggesztve, hogy sima fi.igg6leges falhoz
t6maszkodik (10-38 6bra). A huzalok a fallal 0 szdget
ziimak be. ({ A lM=O felt6telnek a felfiiggeszt6si
pontra va16 alkalmaz6siival fejezziik ki a^ ez N er6t,
amelyet a lal a hengerre gyakorol. (!) Mutassuk meg. hogy
az eredm6ny iisszhangban van a ). F- 0 feltetellel.
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10-38 {bra
A l0A-19 feladathoz.

104-20 Egy m tdmegl g6mb nyugszik egy sarokban,
amelyet egy fiigg6leges fal 6s egy, a vizszlnteshez 0
szdg alatt hajl6 siklemez k6pez. Minden feliilet sima.
Sz6mitsuk ki azokat az er6ket, amelyeket a fal €s a le-
mez a giimbre gyakorol!
108-21 Egy / hosszfs6gri l6tra sima falnak t6maszkodik
a vizszinteshez 0 szog alatt d6lve- Egy ember a l6tr6n
olyan magasra m6szik, hogy a legfels6 fokt6l l/4 t'vol-
s6gra van 6s akkor a l6tra elkezd csfszni. Mutassuk
meg, hogy a l6tra 6s a talaj kitzittti nyugalmi stirl6d6si
egyiitthat6 3/4(g0)l A l6tra sirlya az ember srily6hoz
viszonyitva elhanyagolhat6.
108-22 Egy 90 kilogrammos ember egy l6tra k6tharmad
magass6g6ig m6szik fel. A l6tra falnak t6maszkodik, a
fallal 20'-os sz6get bez6rva. A l6tra srily6nak elhanya-
gol sbvallLatArozzttk meg (a) azt az er6t, amelyet a fal a
ldtrfua gyakorol, valamint (b) annak az er6nek nagys6-
g6t 6s ireny6t, amellyel a talaj hat a l6triira!

10-37 6bra

l0B-23 Egy egyenedur titmegeloszldsf l6trd sima fiigg6
leges falnak timaszkodik. Ttimegk6zdppontjrlnak a tivol-
s6ga a l€tra alj6tol hosszrinakjfszerese, ahol 0 </< L Fe-
jezzik ki an - a t^laj 6s a l6tra kiizdtti - legkisebb sztiget,
amelyn6l a l6t-a m€g nem csuszik meg! A talaj 6s a l6tra
kozbtt a nytgalmi surl6d,isi egyiitthato p . .
108-24 3 m6ter 60 centimeter hosszri, l0 kg-os l6tra a
10-39 6bra szerint falnak tiimaszkodik. A fal 6l6n az
6rintkez6s surl6d6smentes. Hatirozzuk meg (a) azI az
er6t, amelyet a fal gyakorol a l6trrira, (b) azt az er6t,
amely€t a talaj gyakorol a l€tr6ra! (Adjuk meg mindk6t
er6 nagys6g6t 6s ir6ny6t!)

10-39 6bra
A 108-24 feladathoz.

l08-25 A l0-33 6br6n W: 370 N,I : 35", 6s a homo-
g6n nid sirlya 420 N. Hat6rozzuk meg (a) a huzalt fe-
szit6 e6t, (b) azt az ered6 er6t (nagys6g6t 6s ir6ny6t),
amelyet a csukl6s tengely gyakorol a nidra!
108-26 Egy 3 m hosszri homog6n pall6 sima falnak
t6maszkodik, m6sik vdge vizszintes talajon nyugszik. A
talaj 6s a pall6 ktizott a nyugalmi sr.irl6d6si egyiitthat6
0,4. Hat6rozzuk meg, hogy mekkora tiivols6gra mozdit-
hatjuk el a patl6 als6 veg6t a falt6l an6tkiil, hogy meg-
csriszna!
108-27 Egy 300 N srilyir homog6n rud fels6 v6ge a meny-
nyezehe er6sitett csukl6n 169. (a) Haiirozzuk meg a rud
als6 v6g6re alkalmazand6 vizszintes inlnyi er6t, amelynek
hatis6ra a md a vizszintes 35o-os sziiget ziir be. (b) Hati-
rozzuk meg azt az er6r (nagys6g6t 6s ifinyrit), amelyet a
csukl6 a kiteritett helyzetii rudra gyakorol!
l08-28 Hat6rozzuk meg, hogy mekkora er6 fesziti a l0-
40 6br6n l6that6 vizszintes tart6huzalt. valamint annak

2. Két egyforma, L hosszúságú homogén téglát az ábrán
látható módon egymásra rakunk oly módon, hogy a
túllógás a maximális legyen, azaz a rakás még ne bil-
lenjen le (lásd ábra). Határozzuk meg az x távolságot!
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az alkar egyiittes tiimege 1,5 kg 6s, hogy ezek tdmegkti-
z6ppontja a ktiny,tik Es a tArgy kitzdtti trivols6g felez6-
pontjaban van! K6szitsiink az alkart nidk6nt 6brdzol6
vektordbr6t, amelyen az er6vektorok v6ge az er6k t6-
mad.ispontj 6ba van rajzolva!
108-35 Mutassuk meg, hogy ha h6rom, egy sikban fek-
v6 (nem p6rhuzamos) er6 hat egy merev testre, irgy a
t€st csak akkor van forg6si egyensflyban, ha a h6rom
er6 hatr{svonala egy pontban metszi egym6st!
108-36 Ket egyforma, Z hosszfsdgri homogln tigl\t az
6brrin l6that6 m6don egym6sra rakunl( oly m6don, hogy
a tutl6g6s maxim6lis legyen, azaz a rak6s m6g ne bil-
lenjen le (10-46 6bra). HatArozztk meg az x l6vols6gotl
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10-46 6bra
A l08-36 feladathoz.

108-37 Egy ember sepr6t tol a padl6n, mikiizben a sepr6-
nydl ininyriban lefel6 mutato er6t fejt ki. Hatiirozzuk meg
azt a (sepr6ny6l 6s a fiigg6leges ininy 6ltal bezirt) legki-
sebb I sziiget, amely mellett a sepr6 6lland6 sebess6ggel
mozgathato. A padl6 6s a sepr6 kdziitt a csuszrisi sirrl6d.isi
egyiitthato po. (A sepr6 sulydt hanyagoljuk el.)
10B-38 40 N srilyf hajl6kony l6nc ket azonos magas-
s6gbaa l6v6 kamp6 k6z6tt 169 (10-47 6bra). Mindk6t
kamp6n6l a l nchoz hrizott 6rint6 a vizszintessel
0 = 42' sz'get z\r be. (Azt az egyenletet, amely gravi-
lici6s er6 hatris6ra 1696 l6nc gdrb6jdt lei4a, ldncg6rbe
eqyenletnek nevezziik. A feladat megold6s6loz az
egyenlet ismerete nem sziiks6ges.) (a) Hatiirozzuk meg
a kamp6 6ltal a l6ncra gyakorolt er6 nagys6g6t! (b) Ha-
tiirozzuk meg a l6ncot feszit6 er6t a l6nc kdz6ppontjd-
ban! [Javaslat a (b) r6szfeladathoz: k6szitsiink vektor6b-
r6t a l6nc feler6lll

10-47 hbra
A 108-38 fetadathoz.

108-39 Ket egyforma, egyenk6nt 60N srilyri pall6 egy-
-egy v6g6n csukl6s tengellyel csatlakozik egymiishoz.
(10-48 6bra.) Sima vizszintes feliileten 6llnak, 6s sz6t-
csfsz6sukat az '6briaolt vizszintes huzal akad{lyozza.
Hatirozztk meg azl az N, 6s N, norm6lis ir6nyi er6t,
amelyet a talaj fejt ki a pall6kra! (b) Hatirozzuk meg a

huzalban 6bred6 Z feszit6erSt! [Javaslat a (b) r6szfel-
adathoz: k6szitsiink vektor6br6t csak az egyik pall6r6lll

10-48 ibra
A l0B-39 feladathoz.

Tovibbi f€ladatok

l0C-40 Kdt homog6n, egyenl6 hosszris6gf rud csukl6-
san van tisszeer6sitve €s fiigg6legesen 169 a 10-49 6bra
szerint. A lels6 rud sirlya 100 N, az als66 200 N. Milyen
Iegyen az az als6 rud v6gdre hat6 egyetlen er6, amely a
rudakat a (b) r6szibr6n l6that6 m6don nyugalomban
tartja olyan helyzetben, mid6n a rud als6 v6ge kiizvetle-
nill a felfiiggeszt6si pont alatt van?

(al {b)

10-49 6bra
A 10C-40 feladathoz.

10C-41 K6t homog6n, v€kony rud T alakban van dssze-
hegesztve. Mindket nld hossza /, ttimege rz. A T alakir
rudazat egyik v6g6t csukl6 tartja, mig a m6sik v6g6t
{iigg6legesen lefeld ir6nyul6 F : 2mg er6 terheli a l0-
50 6bra szerint. Keressiik meg azt a 0 sz6get, amelynel
a T alakri rudazat egyensirlyban vanl

10-50 6bra
A l0C-41 feladathoz.


