
Сівухін Механіка №80 

Два однакових тіла пов'язані міх 

собою ниткою та лежать на ідеально 
гладкому горизонтальному столі, так 

що нитка являє собою пряму лінію 

(рис. 13). Нитка може витримувати 

натяг з силою не більше 2кгс. Яку горизонтальну силу F слід докласти до 
одного з тіл, щоб нитка обірвалася? 

 

 

Сівухін Механіка №82 

Дві платівки з масами m1 і m2 з'єднані пружиною 

(рис. 14). З якою силою потрібно натиснути на 
верхню пластинку, щоб після припинення дії цієї 

сили верхня пластинка, підстрибнувши, підняла і 

нижню? Масою пружини знехтувати. 

 
 

Іродов №1.60 

Знайти модуль та напрямок сили яка діє на 

частинку маси m при її русі в площині xy за законом sinx A tω= , 

cosy A tω=  

 

Іродов №1.65 

Невеличке тіло пустили вгору по похилій площині, яка нахилена під кутом 

15α = °  до горизонтом. Знайти коефіцієнт тертя, якщо час підйому 

виявилась в два рази менший час ніж час спуску. 

 

Іродов №1.73 

Брусок маси m тягнуть за нитку що він рухається зі сталою швидкістю по 

горизонтальній площині з коефіцієнтом тертя k. Знайти кут α , при якому 
натяг нитки мінімальний. Чому він дорівнює? 

 

Сівухін №92 
Камінь кинули вертикально вгору. У яких точках 

траєкторії камінь матиме максимальне прискорення? 

Розглянути два випадки: 1) опір повітря відсутній; 2) 

опір повітря зростає зі збільшенням швидкості 
каменю. 
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