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A) HF 03. 

 
A7 .)  feladat 
 A vízszintes (x,y) síkban egy „R0” sugarú körvonal helyezkedik el. A körvonal átmérője az „x” tengelyhez 
van rögzítve úgy, hogy a kör egyik pontja az orgóban van.  A koordinátarendszerünket (a körvonallal együtt) „+z” 
tengely körűl  állandó 0ω  szögsebességgel forgatjuk. A körvonalnak az origóval átellenes pontjából indulva egy 
bogár állandó nagyságú v0 sebességgel mászik a (a „+y” félsíkon lévő) félköríven az origó felé. A bogár helyzetét a 
kiinduló pontból mért, köríven megtett „s(t)” ívhosszal  adjuk meg.  
 a.) Rajzolja be vázlatosan (irányukat tekintve helyesen) a bogárra ható erő(vektoro)kat a jelenséget  
bemutató ábrába! 
 b.) Írja fel a tömegpontnak az s(t)-re vonatkzó mozgásegyenletét a körvonalhoz rögzített  
koordinátarendszerben! 
 c.) Határozza meg a bogár által végzett dW „mászási munkát” (a forgó koordinátarendszerben)  
miközben ő „ds” utat tesz meg a körvonalon!  
 d.) Határozza meg a bogár által végzett munkát, mialatt a kiinduló pontból az origóba megy!  
 e.) Alkalmazza a „munkatételt” a teljes folyamatra! (EXTRA, gyakorlásra!) 
 
======================================================================== 
 
A8.)  feladat 
 A vízszintes (x,y) merev síklapon az „O” origóhoz egy rugót erősítettünk. A rugó nyugalmi hossza zérus 
 és a rugó erősségét a (szokásos) „D” adattal jellemezzük. A rugó szabad végére egy „m” tömegű pontot  
erősítettünk. A tömegpont a síkon súrlódásmentesen mozoghat.  
 a.) Írja fel az „m” tömegpont rr  helyvektorára vonatkozó mozgásegyenletet! 
 b.) Írja fel az „m” tömegpontnak a mozgásegyenletét (komponensenként) a szokásos (r, ϕ ) síkbeli 
polárkoordinátákkal!  
 c.) Írja fel a Veff(r) effektív potenciális energiafüggvényt és rajzolja le! A perdület nagyságát jelölje L0-val  
 d.) A Veff(r) függvény ismeretében határozza meg, mikor és mekkora „r0”sugarú körmozgást végezhet  
az „m” tömegpont! Ferjezze ki r0-t a {D,m,L0} adatok segítségével! 
 e.) A d.)-re adott válasz ismeretében határozza meg, hogy az  „r0”sugarú körpálya körül milyen 
frekvenciájú, kis amplitúdójú, rezgéseket végezhet az „m”  tömegpont!  
Vezesse be „ x1r/r 0 += ” jelölést és használja a megadott sorfejtést! (EXTRA, gyakorlásra!) 
 f.) Határozza meg a körmozgás és az oszcilláló mozgás periódusidejét! (EXTRA, gyakorlásra!) 
 g.) A periódusidők arányának az ismeretében vázolja fel a leheséges pályákat kis amplitúdójú rezgések 
esetére! (EXTRA, gyakorlásra!) 
 
======================================================================== 
 
A9.)  feladat 
 A vízszintes (x,y) merev síklapon, az „O” origóban egy kis lyuk van. Egy  „m” tömegű pont a síkon 
súrlódásmentesen mozoghat. Az „m”-hez egy fonalat erősítettünk. A fonal szabad végét átfűztük a lyukon és úgy 
tartjuk, hogy az „m” tömegpont a síkon, t<0 időtartományban, egy „R0” sugarú egyenletes körmozgást végezzen.  
A körmozgás (állandó) szögsebessége 0ω . A „t>0” időtartományban a fonál (átfűzött) végét egyenletes „v0” 
sebességgel lefelé húzzuk. A szóban forgó dinamikai folyamat során a fonál mindvégig megfeszült állapotban van.  
 a.) Írja fel a „m” tömegpont rr  helyvektorára vonatkozó mozgásegyenletét! 
 b.) Írja fel a „m” tömegpontnak a mozgásegyenletét a szokásos (r, ϕ ) síkbeli polár koordinátákkal! 
 c.) A perdülettétel felhasználásával, határozza meg a ( )tϕ&  függvényt és rajzolja fel! 
 d) Határozza meg a ( )tϕ  függvényt és rajzolja fel! 
 e.) Határozza meg az általunk kifejtett F(t) erőt, miközben a fonalat húzzuk! Rajzolja fel F(t)-t! 
 f .) Hatrozza meg az F(t) erő P(t) teljesítményét! (EXTRA, gyakorlásra!) 
 g.) A P(t) ismeretében ellenőrizze, hogy miként teljesül a munkatétel! (EXTRA, gyakorlásra!).  
 
======================================================================== 
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B) HF 03. 

 
B5.)  feladat 
 A vízszintes (x,y) síkon egy „exponenciális spirál” alakúra hajlított merev drót helyezkedik el.  
A spirál egyenlete (a szokásáos) (r, ϕ ) síkbeli polárkoordinátákat használva { }ϕ⋅⋅= kexpRr 0 . 
 A spirálra egy „m” tömegű kicsiny gyöngyszemet fűztünk, amely a dróton súrlódásmentesen csúszik.  
A gyöngyszemet a 0=ϕ  helyzetből egy „v0” nagyságú sebeséggel elindítjuk.  
 a.) A gyöngyszem helyzetét a spirálon megtett s(t) úthosszával adjuk meg. Írja fel a gyöngyszem 
s(t)-re vonatkozó mozgásegyenletét  és oldja meg a megadott kezdeti feltételek esetén!  
 b.) Írja fel a „m” gyöngyszemnek  a mozgásegyenletét a szokásos (r, ϕ ) síkbeli polár 
koordinátákkal! 
 c.) A „v0” sebeség ismeretében határozza meg a ϕ& -ot a spirál tetszőeges „ϕ ” pontjában! 
 d.) Határozza meg a ( )tϕ  függvényt a megadott kezdeti feltételek esetén! 
 e.) Határozza meg a gyögyszemnek az origóra számított perdületének az L(t) nagyságát! 
 f.) Határozza meg a spirál tetszőleges pontjában az ter  tangenciális ( a pálya érintőjével egyirányú) 
és ner  normális (pályára merőleges) egységvektorokat az { }ϕe,er

rr  (a polá rkoordinátarendszerben defíniált) 
egységvektorok segítségével!   
 g.) Az L(t) ismeretében határozza meg a gyögyszemre ható erőnek az F(t) nagyságát!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B6.)  feladat 
 
 Egy V(r) Centrális erőtérben mozgó „m” tömegpont ( )ϕr  pályaegyenlete (a szokásos síkbeli 
polárkoordinátákkal felírva) a következő:   ( )ϕcos1+⋅= ar  
 a.) Rajzolja fel a tömegpont pályáját! 
 b.) A gyakorlaton levezetett formula felhasználásával,  az ( )ϕr  ismeretében határozza meg  
a pontra ható F(r) centrális erőt!  
 c.) Határozza meg az F(r)-t előállító V(r) potenciálfüggvényt!  
 d.) Adja meg és rajzolja fel a tömegpont ( )rVeff  ún. “effektív potenciális energiáját!   
A tömegpont perdületét jelölje L0-val! 
 e.) A megadott pálya esetén határozza meg a MAXMIN rrr ≤≤  tartományt, majd ennek alapján 
számítsa ki a tömegpont „E” összenergiáját a (megadott pályán történő) mozgás  esetén!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) HF 03. 

 
C3.)  feladat 
Egy „m” tömegű pont az „x” tengely mentén mozoghat. A potenciális energiája ( ) nxxV ⋅=α , ahol 

1≥n . A periodikus mozgás amplitudója legyen x0.  
 a.) Határozza meg a „T” periódusidőt, az { }nxm ,,, 0α  paraméterek függvényeként! 
 b.) Számolja ki a „T” periódusidőt  

b1.)  n=1 és 
b2.)  n=2  esetre 

 c.) Becsülje meg, hogy tetszőleges 1≥n  esetén a „T” milyen értékek közé esik! 
 
Legyen a pont V(x) potenciális energiája nxVxV α−= 0)(  , ahol  1≥n  . Legyen a mozgás tartománya 

00 xx ≤≤  , ahol ( ) 00 =xV . 
d.) Határozza meg a periódusidőt, ha a részecske „E” összenergiája E0=V0!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 




