
Olimpiai szakköri feladatok 2018. január 8-ra

Körmozgás, forgómozgás, perdület

1. Egy merev test mozgása minden pillanatban felfogható egy haladó és egy forgó mozgás
ered®jeként. A felbontás (a tiszta haladó mozgást kivéve) nem egyértelm¶, végtelen sokféle
módon megvalósítható. A test teljes mozgási energiáját gyakran �haladó mozgási energiá�-
ból és �forgó mozgási energiá�-ból rakjuk össze.

Mikor jogos ez a felbontás? Mutass példát olyan felbontásra, ami nyilvánvalóan rossz
eredményt ad!

Segítség: A test mozgási energiáját az E =
∑
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i képlet alapján biztosan jól szá-

molhatjuk.

2. Két kicsiny m tömeg¶ testet ` hosszúságú fonál köt össze. Az egyik test egy súrlódás-
mentes asztalon van, a másik az asztal közepén lév® lyukon átf¶zött fonálon közvetlen az
asztal alatt lóg. Az asztalon lév® testet a lyuktól ` távolságra a fonálra mer®leges irányban
v0 sebességgel meglökjük.

Milyen mélyre süllyed le az alsó test?
Mekkora lesz az asztalon lév® test maximális sebessége?
Az asztalon lév® testre csak a fonáler® hat vízszintes irányban. Hogyan növelheti meg

ez a sugárirányú er® a test érint®irányú (kerületi) sebességét?
(Adatok: ` = 1m, v0 = 1m/s, m = 0,1 kg)

3. Egy biliárdasztalon egy tisztán gördül® golyó �telibe talál� egy ugyanolyan tömeg¶
és méret¶ álló golyót. Az ütközés tökéletesen rugalmas, a gördülési ellenállás és a golyók
közti súrlódás elhanyagolható. A golyók és a talaj közötti viszont nem!

Hogyan mozognak a golyók az ütközés után?
Mi történne, ha a golyók közt is jelent®s súrlódás lenne?

4. Egy tengely végeire két egyforma, szabadon forgó kereket er®sítünk. A kapott eszközt
egy vízszintessel kis szöget bezáró síkra helyezzük, és a síkra mer®leges tömegközépponti
tengely körül megforgatjuk. A kerekek megcsúszás nélkül gördülnek.

Írjuk le a mozgást!

5. 2005. december 31. 23h 59′ 59′′ után még nem 2006. január 1. 0h 0′ 0′′ következett,
hanem közbeiktattak egy �szök®másodperc�-et. Erre a Föld forgásának lassulása miatt
volt szükség.

Keress olyan jelenségeket, melyek megváltoztatják a Föld forgási sebességét!

Vankó Péter


