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Szükséges előismeretek: merev testek perdülete, bolygómozgás és perdületmegmaradás, harmonikus rezgőmozgás,

összetett rezgések;

F1. 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?

F2. Mutassuk meg, hogy az M tömegű Nap körül
ellipszispályán keringő m tömegű bolygó teljes ener-
giája csak a pálya 2a nagytengelyétől függ:

E = −γ
mM

2a
,

ahol γ a Newton-féle gravitációs állandó.

F3. Egy m tömegű (pontszerű) űrszonda mozog
az M tömegű Nap gravitációs terében. Mutassuk meg,
hogy az

A = p×N − γm2M
r

|r|

vektor (az ún. Runge–Lenz-vektor) megmaradó
mennyiség. (Itt r a Napból a szondáig mutató hely-
vektor, p a szonda impulzusa, N pedig a szonda Nap-
ra vonatkoztatott impulzusmomentuma.)

F4. Egy üstökös közeledik az M tömegű Naphoz
hiperbola alakú pályán. Amikor a szonda még nagyon
messze van a Naptól, a mozgásirányának egyenese és
a Nap távolsága b (ún. impakt paraméter), sebességé-
nek nagysága pedig v0. Mennyivel fordul el az üstökös
mozgásiránya az eredeti irányhoz képest, mialatt az
üstökös újra messzire távolodik a Naptól?

F5. Egy elhanyagolható tömegű, L hosszúságú
szalmaszál támaszkodik egy szoba szélének függőle-
ges falához és vízszintes padlójához. A fal és a padló
is csúszós (µ ≈ 0), a szalmaszál vízszintessel bezárt
szöge α. Egy m tömegű katicabogár szeretne a szal-
maszál felső végétől az alsó végéhez eljutni.

a) Hogyan változtassa a bogár a gyorsulását az
ábrán látható x távolság függvényében ahhoz, hogy

elérjen a szalmaszál alsó végpontjáig anélkül, hogy a
szalmaszál megmozdulna?

b) Mennyi időbe telik mindez, ha a katica nyuga-
lomból indul?

F6. Súlytalan rudakból és egyforma tömegű tes-
tekből az ábrán látható kettősingát készítetjük el.
A rudak síkcsuklókkal kapcsolódnak egymáshoz és
a mennyezethez, a két csukló tengelye párhuzamos.
A mennyezetnél lévő csuklót állandó ω szögsebesség-
gel forgatni kezdjük.

a) Határozzuk meg a rendszer kis rezgéseinek mó-
dusait és azok sajátfrekvenciáját!

b) Mekkora kritikus ω szögsebességnél hajlik ki a
függőlegestől a rendszer?

F7. Két azonos tömegű testet egy elhanyagolha-
tó tömegű állócsigán átvetett rugalmas gumiszál köt
össze. A testeket az ábrán látható helyzetben tartjuk
(ekkor a gumiszál éppen nyújtatlan, majd a testeket
kezdősebesség nélkül elengedjük. Az A test az indítás
után t0 idővel válik el az asztaltól. Adjuk meg a két
test sebességét az idő függvényében!


