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1. Két kicsiny m tömeg¶ testet l 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 l 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?

2. Egym tömeg¶ pontszer¶ test egy felfelé nyitott, függ®leges tengely¶ kúp (egy tölcsér)
bels® felületén súrlódásmentesen mozoghat. A kúp fél nyílásszöge α, a legnagyobb sugara
r0. A kis testet a kúp fels® pereménél v0 nagyságú, vízszintes sebességgel meglökjük.

Milyen mélyre megy le a test mozgása során? Mekkora lesz a maximális sebessége?
Numerikus módszerekkel próbálja meg meghatározni a kis test pályáját, és ábrázolja

(felülnézet, oldalnézet, ϕ(t) és r(t) vagy z(t) függvények)!

3. Egy m tömeg¶ v sebesség¶ pontszer¶ test egy álló, szintén m tömeg¶ testnek ütközik.
Bizonyítsa be, hogy a két test az ütközés után egymáshoz képest mer®leges irányban halad!

Szorgalmi feladat: Igaz-e ez relativisztikus esetben is? Mekkora lehet ilyenkor a két
test sebességvektora által bezárt szög?

Segítség: Egy test relativisztikus tömege m = m0/
√

1− v2/c2 (ahol m0 a nyugalmi
tömege), impulzusa p = mv, nyugalmi energiája E0 = m0c

2, teljes (nyugalmi + mozgási)
energiája E = mc2. Érdemes használni az E2 = E2

0 + p2c2 azonosságot.

4. Egy pontszer¶ testre nem hat semmilyen er®, tehát inerciarendszerb®l nézve áll, vagy
egyenesvonalú egyenletes mozgást végez.

Milyen (tehetetlenségi) er®k hatnak rá egy ω szögsebességgel forgó vonatkoztatási
rendszerb®l nézve?

Vizsgálja meg és elemezze azokat az eseteket, amikor a test a forgástengelyt®l r távol-
ságra van, és az inerciarendszerben áll, illetve amikor a középpontból indulva (az inercia-
rendszerben sugárirányban, állandó v0 sebességgel) mozog!


