
Fizika feladatok megoldása 1.

11. témakör

Szükséges előismeretek: Ingamozgás, harmonikus rezgés, kényszerrezgés, hullámok: longitudinális, transzverzális,

koherencia, interferencia, állóhullámok.

Feladatok órai munkára

F1. Egy 1,0 kg tömegű test lóg egy függőle-
ges helyzetű rugón. A testet 0,10 m-rel kimozdítjuk
egyensúlyi helyzetéből, majd elengedjük. Ezt követő-
en 0,50 s múlva lesz a test sebessége elsőként nulla.
Mekkora a test maximális sebessége?

F2. Egy 50 kg tömegű testet egy 35 N/m rugóál-
landójú rugóhoz kötünk. Ez a test 4,0 cm amplitúdó-
jú rezgőmozgást végez. Mekkora a test sebessége, ha
a kitérése 1,0 cm?

F3. Határozzuk meg az ábrán látható m tömegű
test kis rezgéseinek periódusidejét, ha a súrlódás el-
hanyagolható!

F4. Űrhajósok tömegét az űrállomáson egy rugal-
masan felfüggesztett üléssel mérik. A 20 kg tömegű
ülés 2 Hz frekvenciával rezeg. Egy űrhajóssal együtt a
rezgés frekvenciája 1 Hz. Mekkora az űrhajós tömege?

F5. Gumizsinóron 2 m/s nagyságú sebességgel ter-
jed a 2Hz frekvenciájú hullám. Mekkora a 0,25 m tá-
volságban lévő pontok fáziskülönbsége?

F6. Egy 30 m hosszú, acélból és egy 20 m hosszú,
rézből készült húrt összeillesztünk, majd 150 N nagy-
ságú erővel megfeszítünk. Mindkét húr átmérője 1,0

mm. Mennyi idő alatt halad át ezen a rendszeren egy
transzverzális hullám? Az acél és a réz sűrűsége rendre
7900 kg/m3, illetve 8900 kg/m3.

F7. Egy cselló A-húrjának alaphangja 220 Hz. A
húr rezgő részének hossza 70 cm, tömege 1,2 g. Mek-
kora a feszítőerő? Mekkora a rezgés frekvenciája, ha a
húron (leszámítva a végeket) két csomópont jön létre?

További feladatok

H1. Harmonikusan rezgő test legnagyobb sebes-
sége 6 m/s, legnagyobb gyorsulása 30 m/s2 nagyságú.
Mekkora a rezgés periódusideje és az amplitúdója?

H2. 6,5 N/m rugóállandójú rugóhoz kötött, isme-
retlen tömegű test harmonikusan rezeg 10 cm ampli-
túdóval. Ha a test az egyensúlyi helyzete és a szélső-
helyzete között éppen félúton van, a sebessége 30 m/s.
Határozzuk meg a test tömegét, a rezgés perióduside-
jét, a test maximális sebességének és gyorsulásának
nagyságát és a rezgésben tárolt energiát!

H3. Egy 1,5 mm átmérőjű, feszes rézhuzalon egy
transzverzális pulzus 200 m/s sebességgel halad. Mek-
kora a feszítőerő?

H4. Egy matematikai inga ingatestjének tömege
M , az inga lengésideje T . Az inga egy m ≪ M töme-
gű szálból készült. Határozzuk meg ezekből az ada-
tokból az ingaszálban terjedő transzverzális hullámok
terjedési sebességét, ha az inga nyugalomban van!


