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1. C’est une tâche d’intégration. Egy rakéta mozgásáról a következő információkat tudjuk: a(t) = (i + 2j)t,
v(0) = i és r(0) = k, ahol a(t), v(t) és r(t) a rakéta gyorsulását, sebességét ill. helyvektorát jelöli a t
időpontban, valamint i, j és k jelöli az x, y és z irányú egységvektorokat. Minden mennyiség SI-ben értendő,
ezért a mértékegységeket külön nem tüntettük fel.

a) Add meg az r(t) függvényt! (2 p)

b) Mely időpontban lesz a pálya egy P pontjának koordinátáira igaz, hogy x = y? (1 p)

c) A P1 = 8i + 9j + k pontban egy légy lebeg. Összeütközik-e a légy a fenti paraméterekkel mozgó kis
rakétával? (1 p)

2. Voiture et eau. Egy α hajlásszögű lejtőn egy vízzel töltött kocsit húzunk felfelé egyenletes v0 sebességgel úgy,
hogy az általunk kifejtett F erő vízszintes irányú (lásd ábra). A kocsit addig húzzuk, amíg függőleges irányban
H-val kerül feljebb. A kocsi tömege m. A kocsi és a lejtő közötti súrlódás mértéke elhanyagolható.

a) Mekkora az F erő nagysága? (1 p)

b) Add meg a kocsira ható minden egyes erő munka-
végzését külön-külön a folyamat során! Mekkora
ezen munkák összege? (1 p)

Sajnos a víztartály tömítésével valami gond adódik és ezért a víz lassan csöpögni kezd a kocsiból. A kocsi tömege
ezért egyenletesen csökkenni kezd. Tekintsük ezért újra az előző problémát úgy, hogy a H magasságemelkedés
során a kocsi tömege éppen felére csökken. A kocsit továbbra is egyenletes v0 sebességgel húzzuk.

c) Mekkora ebben az esetben az F erő nagysága az
idő vagy a megtett út függvényében? (1 p)

d) Mekkora a kocsira ható összes erő munkavégzése
külön-külön ezen folyamat során? Mekkora ezen
munkák összege? (1 p)

3. Creux. Egy piciny m tömegű test súrlódás nélkül mozog egy R sugarú vályúban (lásd ábra). A test helyzetét
jellemzi az ábrán látható ϑ szög. A testet az ábra szerinti v0 kezdősebességgel elengedjük a ϑ = ϑ0 pontból.

a) Hol fog legközelebb megállni a test? (1 p)
b) Mekkora a test sebessége a pálya legalsó pontjá-

ban? (1 p)
c) Mekkora a nyomóerő nagysága a vályú és a test

között a pálya legalsó pontjában? (1 p)
d) Mekkora a nyomóerő nagysága a vályú és a test

között a mozgás során egy tetszőleges ϑ-val jel-
lemzett pontban? (1 p)

A közegellenállás hatását hanyagold el.

4. Croissance de friction. Egy v(0) = 5 m/s sebességgel x(0) = 0 m helyen ellökött test mekkora úton fékeződik
le egy olyan vízszintes felületen, melyre

a) a csúszási súrlódási együttható értéke µ = 0,25? (1 p)

b) a csúszási súrlódási együttható értéke helyről helyre változik, értékét a µ(x) = a · x2 függvény adja meg,
ahol a = 0,1 1/m2? (2 p)



Információk

• A beadott megoldás max. két A4-es oldalt tölthet ki (az egyértelműség kedvéért: ez tipikusan egy A4-es lap
két oldalát jelenti, de természetesen lehet írni két A4-es lap egy-egy oldalára is). Több lap esetén a második
oldal utáni eredményeket nem vesszük figyelembe.

• A beadott összes oldal jobb felső sarkában szerepeljen a hallgató neve és neptun-kódja.

• A beadott megoldásnak kézírással kell készülnie.

• A dolgozatot a megadott határidőben az előadás kezdetén kell személyesen beadni. Akinek betegség vagy
egyéb személyes probléma miatt erre nincs lehetősége, akkor a dolgozat szkennelt verzióját email-ben is
elküldheti a megadott beadási határidőig az ispanovity@metal.elte.hu címre (lehetőleg pdf formátumban).
Ebben az esetben az eredeti papír alapú megoldást a beadási határidő hetében személyesen is el kell juttatnia
hozzám.

• Törekedjetek az eredmények letisztult, logikus bemutatására és az igényes írásképre. Ha ez sikerül, max. 5
bónuszpontra is számíthattok.

• A dolgozat ne csupán az eredményeket ismertesse, hanem az azokhoz vezető gondolatmenet fontos lépéseit
is.

• A beadott dolgozatnak a megértést tükröző egyéni munkának kell lennie, melyet a gyakorlatvezetők bármikor
ellenőrizhetnek.

• Az elmulasztott beadás nem pótolható, a megszerzett pontszám később nem javítható.

• A beadott dolgozatokat a gyakorlatvezetők egy hét alatt javítják ki.

• A feladatlapon a vastag betűk vektor, a hagyományos betűk skalár fizikai mennyiségeket jelölnek. A be-
adott dolgozatban minden esetben aláhúzással (vagy a betű fölé rajzolt nyilacskával) különböztessétek meg
a vektorokat.

Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!


