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1. Egy tekercsen az indukált U(t) feszültséget az U(t) = LdI
dt egyenlet adja meg, ahol I(t) a t időpontban folyó

áram, L pedig az önindukciós együttható. Az alábbi ábrán az indukált feszültség látható. Vajon milyen az I(t)
függvény? Rajzold le!
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2. Mutasd meg, hogy ha a f : R → R differenciálható függvény páros (páratlan, periodikus), akkor f ′ páratlan
(páros, periodikus)!

3. Egy halra a vízben úszva súrlódási erő hat, melynek nagysága a hal sebességének négyzetével arányos. Ez a
hal (pl. pisztráng) a folyásiránnyal szemben szeretne úszni a folyón egy megadott pontig. A folyó áramlási
sebessége u. Hogyan válassza meg a sebességét a hal, hogy a lehető legkevesebb befektetett energiával jusson
el a céljához?
(Megjegyzés: megfigyelések szerint a halak általában a víz sebességénél 50 százalékkal gyorsabban úsznak.)

4. Két autó az alábbi módon mozog az xy síkban: x1(t) = t, y1(t) = −1/t, x2(t) = −2t és y2(t) = 1/(2t) (t > 0).
Mikor lesznek egymáshoz a legközelebb?

5. Egy kis test térbeli mozgását az alábbi függvények írják le:

x(t) = A cos(ϕ(t)),

y(t) = A sin(ϕ(t)),

z(t) = 0,

ahol ϕ tetszőleges, de megfelelően sima R → R függvény. Adjuk meg v(t), a(t), v(t), a(t) konkrét alakját.
Mekkora szöget zárnak be r, v és a páronként egymással?

6. Egy kis golyó állandó v0 sebességgel halad végig egy egyenes csőben. A csövet eközben egy rá merőleges tengely
körül ω0 állandó szögsebességgel forgatunk. Adjuk meg a pici test r(t) = (x(t), y(t)), v(t) ill. a(t) függvényét!

7. A világban minden pont egy középponttól (ennek választjuk az origót) v = Kr sebességgel távolodik. Mit
látunk egy tetszőleges r0 pontból?

8. Vízszintes terepen v0 kezdősebességgel elhajítunk egy testet úgy, hogy a kezdeti sebessége α szöget zár be a
vízszintessel. Milyen α szög alatt dobjuk el, hogy a lehető legmesszebb essen le?

Házi feladatok

1. Mekkora R külső ellenálláson keresztül zárjuk az E elektromotoros erejű és Rb belső ellenállású galvánelemet,
hogy a külső ellenálláson keletkező Joule-hő maximális legyen?

2. Két autó az alábbi módon mozog az xy síkban: x1(t) = a+ v1t, y1(t) = 0, x2(t) = 0 és y2(t) = b+ v2t. Mikor
lesznek egymáshoz a legközelebb?

3. Egy l hosszúságú rúd egyik végét egy R sugarú ω szögsebességgel forgó körlaphoz rögzítjük, a másik vége egy
sugárirányú egyenesen mozoghat (dugattyú). Add meg a dugattyú mozgását leíró x(t), v(t) és a(t) függvényeket.

4. Vízszintes terepen v0 kezdősebességgel elhajítunk egy testet úgy, hogy a kezdeti sebessége α szöget zár be a
vízszintessel. Mikor lesz a test pillanatnyi sebessége merőleges a kezdeti sebességre?

5. Egy lejtő feletti P pontból a lehető legrövidebb idő alatt akarjuk elérni a lejtőt úgy, hogy a ponton keresztül
egyeneseket fektetünk, melyeken súrlódásmentesen mozoghatunk. Milyen irányú egyenes a legkedvezőbb?


