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Zad.1 Jednorodny walec o masie M i promieniu R stacza się z równi pochyłej o kącie nachylenia a.
Współczynnik tarcia posuwistego wynosi k zaś tarcie toczne można pominąć. Znaleźć równanie 
ruchu tego walca z poślizgiem i bez poślizgu oraz znaleźć warunek rozgraniczający te dwa 
przypadki. W obu przypadkach znaleźć prędkość walca u podstawy równi jeżeli walec stacza się z 
wysokości H. 

Zad.2 Kula bilardowa o masie M i promieniu R zostaje wprawiona w ruch na stole dla którego 
współczynnik tarcia posuwistego kuli o podłoże wynosi k=0.2 a współczynnik tarcia tocznego 
można pominąć. Znaleźć ruch kuli w dwóch przypadkach: 

 kula ma prędkość początkową Vo i prędkość obrotową równą zeru 
 kula ma prędkość początkową Vo i prędkość obrotową „wsteczną” w chwili startu wo > Vo/R. 

Zad.3 Napisać równanie dynamiki ruchu obrotowego pręta o masie M i długości L, zawieszonego 
na nieruchomej osi za jeden z jego końców. Rozwiązać to równanie dla małych wahań wokół 
położenia równowagi (maksymalny kąt wychylenia mniejszy od 0.1 radiana) i obliczyć okres tych 
wahań.

Zad.4 Pręt metalowy o długości L jest zawieszony pod sufitem na dwóch nitkach jednakowej 
długości, zaczepionych do końców pręta. Znaleźć równanie ruchu tego pręta po przepaleniu jednej
z nitek. Obliczyć naprężenie drugiej nitki zaraz po przepaleniu pierwszej.

Zad.5 Pręt o masie M i długości L leży na doskonale gładkim stole. Krążek gumowy o masie m 
uderza w pręt pod katem prostym w odległości x od jego środka i odbija się doskonale sprężyście. 
Jaki będzie ruch obu ciał po zderzeniu ? Jaka musi być masa krążka aby po zderzeniu pozostał on
nieruchomo na stole ? Dodatkowo: Rozważyć to samo zadanie w sytuacji kiedy jeden z końców 
pręta jest przybity do stołu i stanowi nieruchomą oś obrotu (bez tarcia).

Zad.6 Jednorodny kołowy krążek o promieniu R i masie M
obraca się w płaszczyźnie poziomej z prędkością kątową w
dookoła osi przechodzącej przez jego środek. Do brzegów
tego krążka przymocowano dwie masy m przymocowane do
krążka za pomocą sznurków o długości L przylegających do
jego krawędzi (patrz rysunek po prawej). W pewnym
momencie masy te zostają odczepione od krążka bez
nadawania im dodatkowej prędkości (moment pędu układu
pozostaje niezmieniony). W chwili gdy sznurki rozwiną się na
pełną długość zostają one odczepione od krążka. Jaka
powinna być długość tych sznurków aby po całej operacji
krążek pozostawał w spoczynku.


