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6. gyakorlat

1. Egy pontszer¶ test A sugarú körpályán mozog ω
állandó szögsebességgel.

Mekkora a test v kerületi sebessége és acp centripe-
tális gyorsulása?

Adja meg a test helyzetét megadó ϕ(t) függvényt,
ha a forgásszög a t = 0 id®pillanatban ϕ(0) = 0!

Ha a mozgó testet jobbról párhuzamos fénysugarak-
kal megvilágítjuk, akkor a test árnyéka a baloldalon lév®
erny®n rezg®mozgást fog végezni. Írja fel és ábrázolja a
rezg®mozgás x(t) kitérés-id® függvényét!

A rezg® árnyék sebessége és gyorsulása a körmozgást végz® test sebesség- és gyorsulás-
vektorának függ®leges komponense lesz. Írja fel és ábrázolja ennek alapján a rezg® árnyék
v(t) sebesség-id® és a(t) gyorsulás-id® függvényét! Milyen kapcsolat van az árnyék x(t)
kitérése és a(t) gyorsulása között?

2. Az ábrán láthatóm tömeg¶ kiskocsit egyD rugóállandójú rugóval
kötjük a falhoz. A kiskocsit az egyensúlyi helyzetéb®l x0 távolsággal
kitérítjük, és a t = 0 pillanatban elengedjük.

A rugó (lineáris) er®törvénye és az el®z® feladat eredménye alapján mutassa meg, hogy
a mozgás harmonikus rezg®mozgás! Határozza meg a rezgés körfrekvenciáját!

Írja le a mozgást! (Adja meg a kiskocsi kitérését, sebességét, gyorsulását az id® függ-
vényében!)

3. Az el®z® feladatban szerepl® kiskocsit most úgy indítjuk el, hogy az egyensúlyi hely-
zetében v0 sebességgel meglökjük.

Mekkora lesz a rezgés amplitúdója?
Írja fel és ábrázolja egy-egy közös gra�konban a kiskocsi mozgási energiáját, a rugó-

energiát és a rendszer teljes mechanikai energiáját az id®, illetve a kitérés függvényében!

4. Egy könny¶, nyújthatatlan fonálra lógatott pontszer¶ testet matematikai ingának
vagy fonálingának nevezünk. Ha az inga kitérése kicsi, akkor a mozgása jól közelíthet®
harmonikus rezg®mozgással. A visszatérít® er® most a kötéler® vízszintes komponense.

Vezesse le az l hosszúságú fonálinga lengésidejét! (Felhasználhatja, hogy kis szögekre
sinα ≈ tgα ≈ α.)

Milyen hosszú a másodpercinga fonala? (A másodpercinga fél lengése tart egy másod-
percig! g = 9, 81m/s2.)

5. Az ábrán látható rugó nyújtatlan, amikor a ráakasztott, nyugalomban
lév® testet elengedjük.

Írja le a mozgás! (Adja meg a test kitérését az id® függvényében!)
Hol lesz a test sebessége maximális?
A rendszernek most a mozgási energián és a rugóenergián kívül a helyzeti energiája is

változik. Írja fel az egyes energiatagokat, és mutassa meg, hogy a teljes mechanikai energia
most is állandó!


