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Szükséges előismeretek: a tehetetlenségi nyomaték tenzora, merev testek statikája, forgási energia, forgómozgás

alapegyenlete, szögsebesség, szöggyorsulás, kényszerfeltételek;

F1. Vékony, m tömegű pálca egyik végéhez merő-
legesen kis tengelyt erősítettünk. A tengely az ábrán
látható vízszintes sínpáron súrlódásmentesen csúsz-
hat. Labilis egyensúlyi helyzetéből a pálca valamerre
eldől.

a) Lesz-e a sínpárra ható nyomóerő valamikor nul-
la?

b) Mekkora a nyomóerő a 0◦-os, 90◦-os és 180◦-os
elfordulás pillanatában?

F2. Egy rögzített, α hajlásszögű lejtőről egy M

tömegű henger gördül le csúszásmentesen. A henger
tetején egy m tömegű mókus fut oly módon, hogy
minden pillanatban a henger legfelső pontján foglal
helyet. Határozzuk meg a henger gyorsulását!

F3. Az ábrán látható vízszintes, szögletes U-alakú
vályúban két, R = 5 cm átmérőjű biliárdgolyó tisztán
gördül egymás felé egyforma, v = 3 m/s nagyságú se-
bességgel. A golyók ütközése tökéletesen rugalmas, a
golyók közötti súrlódás elhanyagolható.

a) Mekkora legyen a vályú szélessége, hogy a go-
lyók másodszor is ütközzenek?

b) Mekkora sebességgel ütköznek a golyók másod-
szor, ha a vályú szélessége 2ℓ = 4 cm?

F4. Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki olyan
járgányt fejleszt ki, melynek két kereke minden te-
kintetben azonos, párhuzamos kőhenger. A találékony
szakik egyedi meghajtáson dolgoznak: a luxusjárgány
„motorja” egy függőlegesen elhelyezett árbóc, amely-
hez L hosszúságú kötéllel egy színaranyból készült go-
lyót rögzítenek, melynek tömege azonos egy kerék tö-
megével. A járművet óvatosságból utasok nélkül tesz-
telik, a golyót kitérítik vízszintes helyzetig, majd el-
engedik. A kerekek távolsága elegendően nagy ahhoz,
hogy a mozgás során a kocsi ne boruljon fel. Mekkora
sebességre gyorsul a járgány, amikor a kötél ϕ = 30◦-
os szöget zár be a függőlegessel? A kerekek és a pont-
szerűnek tekinthető golyó tömegén kívül minden más
alkatrész tömegét elhanyagoljuk. Tételezzük fel, hogy
a kerekek tisztán gördülnek, a gördülési ellenállás el-
hanyagolható.

F5. Az ábrán látható M tömegű, R sugarú homo-
gén korongból és m tömegű, ℓ hosszú homogén rúdból
álló „féltengelyes kerék” sík talajon csúszásmentesen
gördül úgy, hogy a féltengely mindig vízszintes ma-
rad. Mutassuk meg, hogy a kerék körpálya mentén
gördül! Mekkora a körpálya sugara, ha a kerék T idő
alatt tesz meg egy teljes kört?

F6. Egy α hajlásszögű lejtőn a súrlódási együtt-
ható a lejtő tetejétől mért távolsággal arányosan nő:
µ(x) = γx. Írjuk le a lejtő tetejéről induló m tömegű,
r sugarú abroncs mozgását! Mennyi idő múlva fog az
abroncs tisztán gördülni?


