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1. 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!

2. Kertünkben egy furcsa csiga egy furcsa pályán mozog, és mi ezt hosszú időn át figyeljük. Azt találjuk, hogy van
a kertben egy P pont, amelytől ha megmérjük a csiga távolságát (r(t)), akkor ez időben egyenletesen csökken:
r(t) = r0− ct. Azt is megfigyeljük továbbá, hogy a csigától a P pontba húzott egyenes a kerítéssel egyenletesen
változó ϕ szöget zár be, ezért egy alkalmas ω0 konstanssal: ϕ(t) = ω0t.

• Add meg a csiga x(t) és y(t) függvényét, ha a két tengely a P pontból indul és az x tengely párhuzamos
a kerítéssel!

• Add meg a csiga v(t) függvényét!

• Add meg a csiga a(t) függvényét!

• Igaz-e, hogy a csiga mozgását leíró (x(t), y(t)) függvények kielégítik a
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differenciálegyenlet rendszert?

3. Egy ϕ hajlásszögű lejtőn eldobunk egy gumilabdát v0 kezdősebességgel. A lejtőhöz képest milyen szög alatt
hajítsuk el, hogy egy pattanás után éppen hozzánk érjen vissza?

4. Elkeseredésünkben ferdén elhajítunk a galacsinná gyúrt rosszul sikerült zh dolgozatunkat v0 kezdősebességgel
a vízszintehez képest α szög alatt. Mekkora a pálya görbületi sugara akkor, amikor a zh a legmagasabban van?
(A légellenállás elhanyagolható.)

5. Egy őrült fizikushallgató hozzájut egy sportkocsihoz és az alábbi kísérletet végzi el vele. Kihajt az M7-es
autópályára és úgy nyomogatja a gázpedált, hogy a kocsi gyorsulása az alábbi függvény szerint változzon:
a(t) = a0 sin(ωt) (a0 és ω konstansok). Milyen messzire jut el kocsijával (feltételezve, hogy közben nem okoz
balesetet) T idő alatt?

Beadható házi feladatok

1. Egy test vonalmenti mozgását az alábbi egyenlet írja le: ẋ(t) = Ax(t)2 (A > 0). Milyen lehetséges mozgások
jöhetnek létre ekkor? Miben különbözik a megoldás az órán látottól (ahol egy konstans is szerepelt az
egyenlet jobb oldalán)?

2. Hogyan változik a megoldás a 1. feladatban, ha Fs = −k|v|v?
3. (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?


