„FIZIKOS OLIMPO“ 2016/2017 M. M. ŽIEMOS KETVIRČIO
MECHANIKOS NAMU˛ DARBAI II IR III KURSO MOKSLEIVIAMS

1. Koki˛ kampą α su vertikale sudaro viela, sulenkta stačiu kampu ir pakabinta už vieno galo (1)?
2. Ant slidaus horizontalaus paviršiaus padėta masės m2 lenta. Ant vieno iš lentos galu˛ padėtas masės m1 tašelis (2),
trinties koeficientas tarp lentos ir tašelio µ. 1) Kokia horizontalia jėga reikia veikti lentą, kad tašelis nuo jos atsiplėštu˛?
Po kiek laiko tašelis nuslys nuo lentos, jei pastaroji veikiama jėga F0 ? 2) Kokiais pagreičiais juda tašelis ir lenta, jei
jėga veikia tašeli˛ F0 ?
3. Tašelis padėtas ant nuožulniosios plokštumos (kampas su horizontu α, trinties koeficientas µ, tg(α) < µ). Plokštuma
pradedama judinti („drebinti“) i˛ šonus greičiu u, staigiai pakeičiant greičio krypti˛, t.y. plokštumos greičio modulis visą
laiką lygus u (3). Koks nusistovės tašelio greitis?
4. Tašelis guli ant horizontalios plokštumos ir traukiamas horizontaliu prie jo pritvirtintu siūlu. Nubrėžkite trinties jėgos
ir tašelio pagreičio priklausomybę nuo traukiančios jėgos dydžio. Tašelio masė 1 kg, trinties koeficientas 0,61.
5. Dvinarės žvaigždiu˛ sistemos bendroji masė M , o ju˛ pagreičiai a1 ir a2 . Kokios yra žvaigždžiu˛ masės?
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Visu˛ 5 užduočiu˛ sprendimus iki 2017 03 08 išsiu˛skite adresu:
„Fizikos olimpas“, Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-10222 Vilnius.
Ant voko ir/arba sąsiuvinio papildomai užrašykite „Emiliui Pileckiui“.
Norint siu˛sti namu˛ darbus el. paštu, raštas turi būti aiškus ir skaitomas, nuotrauku˛ kokybė gera (geriau naudoti
skenavimą); jeigu šios sąlygos nebus patenktintos, tikrintojas pasilieka teisę pareikalauti perrašyti sprendimus. Siu˛sti namu˛
darbus reikia adresu emilis.pileckis@gmail.com . Lapai su sprendimais turi būti pateikti pirmą sesijos dieną tikrintojui arba mokyklos direktoriui.
Už iki 3 dienu˛ pavėluotą namu˛ darbu˛ sprendimu˛ siuntimą balas bus mažinamas vėlavimo dienu˛ skaičiumi,
dar vėliau išsiu˛sti sprendimai tikrinami nebus (sic!), ir už juos bus rašoma 0 balu˛.
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