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1. Egy folyóban a víz sebessége v = v0

(
1− x2

L2

)
, ahol x a folyó közepétől mért távolság, 2L pedig a folyó szélessége

(parabolikus sebességprofil). Milyen messzire sodor le a víz átkeléskor, ha a folyóra merőlegesen u sebességgel
evezünk?

2. Egy test vonalmenti mozgását az alábbi egyenlet írja le: ẋ(t) = A
√
x(t) (A > 0). Hogyan mozog a test, ha

x(0) = x0 > 0?

3. Egy test vonalmenti mozgását az alábbi egyenlet írja le: ẋ(t) = A+Bx(t)2 (A > 0). Milyen messzire jut a test
T = 2/

√
AB idő alatt az x0 = 0 pontból?

4. Függőlegesen felfelé eldobunk egy követ v0 kezdősebességgel. A levegőben a sebességével ellentétes közegellen-
állási erő hat rá: Fs = −kv.

(a) Írd fel a kő mozgásegyenletét!
(b) Add meg a kő függőleges sebességének v(t) függvényét ill. az emelkedési időt!
(c) Add meg a kő függőleges elmozdulását leíró x(t) függvényt!
(d) Add meg a maximális függőleges emelkedést mint v0 függvényét! Vizsgáld meg mi történik a két határ-

esetben, amikor v0 nagyon kicsi ill. nagyon nagy!

5. Egy L hosszú giliszta egy súrlódásmentes asztalon fekszik kinyújtott állapotban. Az egyik végénél x0 < L része
lelóg az asztalról (sebessége nincs). Mivel súrlódás nincs, elkezd lecsúszni az asztalról. Hogyan mozog időben?
Mennyi idő múlva csúszik le az asztalról teljesen? (L = 10cm, x0 = 1cm)

6. Egy kis testet A pontból a vele azonos magasságban, tőle 2L távolságra levő B pontba szeretnénk eljuttatni két
súrlódásmentes, azonos dőlésszögű lejtő segítségével, az ábrán látható módon. Hogyan válasszuk meg a lejtők
α hajlásszögét, hogy a kis test a lehető leghamarabb érjen A-ból B-be?
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7. Két azonos átmérőjű, párhuzamos tengelyű, egymástól d távolságra levő henger egymással ellentétes irányba
forog nagy ω0 szögsebességgel. A hengerek tetején egy L széles, m tömegű deszka fekszik. A deszka és a
hengerek közötti csúszási súrlódási együttható értéke µ. Hogyan fog mozogni a deszka?
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Házi feladatok

1. Egy függőlegesen fellőtt rakéta a levegőben szétrobban úgy, hogy minden apró darabja a rakétához képest
egyforma v0 sebességgel sugárirányban szétrepül. Hogyan helyezkednek el a térben a darabkák a szétrobbanástól
számított t idő elteltével?

2. A 3. feladatban legyen A = 0. Milyen lehetséges mozgások jöhetnek létre ekkor? Miben különbözik és miben
nem a megoldás az ott látottól?

3. Hogyan változik a megoldás a 4. feladatban, ha Fs = −k|v|v?

4. (Gonosz manó 2.) A gonosz manó most megfogja a kezdetben l hosszú kötél végét és v sebességgel futni kezd
vele (a faltól távolodó irányba). A pók a faltól indul a kötélhez képesti relatív c sebességgel. Milyen messze
lesz a faltól t idő elteltével? Vajon utoléri a gonosz manót?


