BME Fizikai Intézet

1.
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Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

Impulzustétel, impulzusmegmaradás törvénye

1.1. Feladat: Egy m = 4 kg tömegű kalapács v0 = 6 m/s sebességgel érkezik a szög fejéhez és
∆t = 0, 002 s alatt fékeződik le, miközben a szög behatol a fába. (A szög tömege elhanyagolható
a kalapács tömegéhez viszonyítva.)
(a) Számítsuk ki az átlagos fékező erőt!
(b) Számítsuk ki a szög útját a fában!
(c) Mekkora munkát végzett a fa a szögön?

1.2. Feladat: Egy M = 80 kg tömegű ember jégen egy helyben állva eldob vízszintes irányban
egy m = 20 kg tömegű golyót. A golyó az embertől mérve v0 = 20 m/s sebességgel távolodik.
Mekkora az ember vM sebessége a jéghez viszonyítva? (A jég és az ember közötti súrlódási erő
elhanyagolhatóan kicsi.)

Rugalmatlan ütközések

1.3. Feladat: (HN 8A-4) Egy m tömegű v0 sebességgel mozgó test vele egyenlő tömegű, eredetileg nyugalomban lévő testbe ütközik és összeragad vele. Határozzuk meg a kinetikus energia
(K − K0 )/K0 relatív megváltozását!

Rugalmas ütközések

1.4. Feladat:

A 1. ábrán látható súrlódásmentes pálya A pontjából elengedünk egy testet.

Végigcsúszva a B pontban ütközik egy másik testtel.
(a) Mekkora v sebességgel ér az A pontból indított test a B pontban lévő testhez?
(b) Milyen magasra emelkedik a másik test, ha az ütközés tökéletesen rugalmas (mA = mB /2,
h = 1.8 m)?
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1. ábra.

Folytonos közegek impulzusváltozása

1.5. Feladat: (HN 8C-48) Egy függőlegesen lógó, m tömegű hajlékony l hosszúságú láncot
állandó v sebességgel engedünk le az asztalra az 2. ábrán látható módon. Adjuk meg az idő
függvényében, hogy mekkora erőt fejt ki a lánc az asztalra!

2. ábra.

2.

Feladatok a gravitásiós erő tárgyköréből. Kepler törvényei

Centrális erőtér. Potenciális energia

2.1. Feladat: (HN 16B-34) Jelölje M illetve R a Föld tömegét illetve sugarát.
(a) Mekkora az a minimális v0 sebesség, amellyel az egyenlítőn függőlegesen kilőtt test a Föld
felszínétől éppen két földsugárnyi magasságig emekedik? A Föld forgását és a légköri súrlódást
ne vegyük figyelembe.
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(b) A Föld forgását is számításba véve, növekszik, csökken vagy változatlan marad-e az a, kérdésre adott válasz számértéke?

2.2. Feladat: (HN 16C-58) Egy ember a Föld felszínén gugguló helyzetből tömegközéppontját
h magassággal tudja emelni. Számítsuk ki annak a legnagyobb (a Föld átlagsűrűségével azonos sűrűségű) kisbolygónak a sugarát, amelyről ez az ember ugyanilyen sebességgel felugorva
elszökhetne, azaz elhagyhatná annak vonzáskörzetét.

3.

Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

Forgatónyomaték, impulzusmomentum, impulzusmomentum tétel

3.1. Feladat: (HN 10B-4) Egy F = fx i + fy j + fz k ( fx = 2 N; fy = 3 N; fz = 0 N) erő hat egy testre.
A test a z koordinátatengely mentén fekvő forgástengellyel van rögzítve. Az erő az r = 4i+5j+0k
(x = 4 m; y = 5 m; z = 0 m) pontban támad. Határozzuk meg a forgatónyomaték nagyságát és
irányát!

3.2. Feladat: (HN 10C-48) A 3. ábra egy G súlyú homogén hengerre függőleges irányban ható
F erőt mutat. A henger és a felületek közötti nyugalmi súrlódási együttható µ = 0, 5. Fejezzük
ki a G függvényében azt a legnagyobb F erőt, amely még nem indítja meg a henger forgását!

3. ábra.
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