
MECHANIKA KLASYCZNA
�wiczenia I - III dla II roku �zyki w r. ak. 2010/11

Program wykªadu i zasady zaliczania ¢wicze« s¡ na stronie zaj¦¢ w Materiaªach dydaktycznych
(dokªadny adres: http://www.fuw.edu.pl/∼ajduk/mk10/mk.html) S¡ tam równie» notatki do wy-
kªadu - pierwsze 82 strony z wyª¡czeniem �3.2.
�wiczenia zaczynamy w pi¡tek 1 pa¹dziernika.
Co tydzie« b¦d¡ 3 zadania domowe - zadania na pierwszy tydzie« przygotuj¦ sam w poniedziaªek 4
pa¹dziernika. Zadania przygotowywane kolejno (Ajduk, Krych, Latosi«ski, �wierczek, Turzy«ski)
w poniedziaªki b¦d¡ umieszczane na stronie w postaci *.pdf) i b¦d¡ podstaw¡ zada« kolokwialnych
(mo»liwe mody�kacje) - studenci mog¡ nam oddawa¢ rozwi¡zania tych zada« do sprawdzenia,
zadania te warto te» dyskutowa¢ na konsultacjach.
Terminy trzech kolokwiów ustalimy na pocz¡tku pa¹dziernika.
Na ¢wiczeniach i kolokwiach korzystamy z poradnika Bronsztejna lub podobnego.
Zadania na pierwsze trzy tygodnie dotycz¡ mechaniki punktu materialnego swobodnego:
Tematy:

1. kinematyka,

2. caªkowanie równa« ruchu metod¡ rozdzielenia zmiennych (po sprowadzeniu do równa« I
rz¦du),

3. caªkowanie liniowych równa« ruchu o staªych wspóªczynnikach.

Zad. 1. W ukªadzie biegunowym pªaski ruch punktu materialnego opisuj¡ równania

r = 2R sin (
1

2
ωt), ϕ =

1

2
ωt.

a) Wykaza¢, »e torem jest okr¡g o promieniu R. Obliczy¢ drog¦ s(t) punktu przebywan¡ w
przedziale czasu [0, t].
b) Obliczy¢ radialne i transwersalne oraz styczne i normalne skªadowe pr¦dko±ci i przyspieszenia.
Zad. 2. W ka»dym wierzchoªku n-k¡ta foremnego o boku b znajduje si¦ mrówka. W t = 0 ka»da
z mrówek zaczyna porusza¢ si¦ z pr¦dko±ci¡ o staªej warto±ci v w kierunku s¡siedniej mrówki
(patrz¡c w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Znale¹¢ ruch i tor ruchu wybranej
mrówki. Po jakim czasie mrówki si¦ spotkaj¡, jak¡ przeb¦d¡ drog¦ i jaki k¡t zakre±l¡?
Zad. 3. Ciaªo o masie m i pr¦dko±ci pocz¡tkowej ~v0 pod dziaªaniem siªy oporu ~F = −αvn~v

v
,

(α, n > 0) (bez siªy ci¦»ko±ci). Szeroka dyskusja w zale»no±ci od n ruchu, zasi¦gu, czasu trwania
ruchu.
Zad. 4. Ruch w jednorodnym staªym polu elektromagnetycznym z ~E ⊥ ~B z szerok¡ dyskusj¡.
Zad. 5. Jednowymiarowy oscylator tªumiony liniowo z siª¡ wymuszaj¡c¡ F (t) = F0 cosωt - szeroka
dyskusja. Gdyby pozostaªo nieco czasu, prosz¦ rozwa»y¢ dowolne wymuszenie i wyprowadzi¢ wzór
z funkcj¡ Greena.
Zad. 6. Wyprowadzi¢ równanie ruchu punktu materialnego w pobli»u powierzchni obracaj¡cej si¦
Ziemi (na wykªadzie b¦dzie równanie ruchu w ukªadzie nieinercjalnym, reszta Rubinowicz):

m~̈r = m~gef − 2m~Ω× ~v + ~Finne.

Zad. 7. Odchylenie spadaj¡cego ciaªa od pionu na obracaj¡cej si¦ Ziemi.
Zad. 8. Oscylator na obracaj¡cej si¦ Ziemi - wahadªo Foucaulta.

1


