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Zestaw nr.3 na zajęcia w dniu 15.11.2019

Zad.1 Punkt porusza się w przestrzeni tak, że jego wektor wodzący dany jest jedną z poniższych 
zależności od czasu. Dla każdego z przypadków znaleźć wektor prędkości, zależność długości  
wektora prędkości od  czasu oraz wektor przyspieszenia.  Określić rodzaj ruchu jakim porusza się 
dany punkt. 
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Zad.2 (Hennel I.46)  Koło o promieniu R  toczy się po prostej ruchem jednostajnym, tak, że jego 
prędkość kątowa wynosi w  (czyli prędkość liniowa jego środka geometrycznego wynosi  wR ).  
Znaleźć  zależności współrzędnych od czasu  i równanie toru dla punktów leżących na obrzeżu 
koła (r=R) oraz wewnątrz obwodu tego koła (r<R).

Zad.3 (Hennel I.9) Kolista tarcza o promieniu R wiruje wokół  swojej  osi ze stałą prędkością 
kątową w. Ze środka tarczy wyrusza biedronka i wędruje wzdłuż wybranego promienia ze stałą 
prędkością liniową  vo. Proszę znaleźć:

 równania ruchu i tor biedronki w nieruchomym układzie odniesienia we współrzędnych 
kartezjańskich i biegunowych

 zależność od czasu wektora prędkości v oraz jego składowych: radialnej vr i 
transwersalnej vj.

 zależność od czasu wektora przyspieszenia a oraz jego składowych as, an, ar i aj

Zad.4 Walec o promieniu R obraca się ze stałą prędkością kątową  w.  Na walec padają cząstki o 
prędkości Vo, poruszające się wzdłuż prostej prostopadłej do osi obrotu walca i przechodzącej 
przez tą oś.  Jaki powinien być kształt tunelu wydrążonego w tym walcu (podać zależność r(j) lub 
odwrotną) aby cząstki te przelatywały przez obracający się walec bez uderzania w ścianki tego 
tunelu.  

Zad.5  Ruchu wahadła matematycznego w biegunowym układzie współrzędnych dany jest 
wzorami:

  

(zakładamy, że punkt zawieszenia wahadła leży w początku układu współrzędnych a oś od której 
liczymy kąt  j  jest ustawiona pionowo i skierowana w dół). Znaleźć wartości składowych 
radialnych i transwersalnych prędkości i przyspieszenia wiedząc, że dane są one wzorami:

Zad.6  (#) (Hennel I.10)  Wiedząc, że podczas ruchu punktu P  kąt a  między kierunkiem wektora 
wodzącego r  a kierunkiem wektora prędkości  v  jest stały, znaleźć we współrzędnych         
biegunowych równania ruchu i równanie toru punktu P.  Przyjąć jako warunki początkowe j = 0 
oraz r(0) = ro.   Przedyskutować otrzymane wyniki w funkcji kąta a . 
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