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1. Маленькая лодка в ванной. A négy éves kis Szjusa egy kishajóval játszik a kádban. Azt tapasztalja, hogy ha az
m tömegű hajót ellöki, akkor arra egy sebességgel arányos fékezőerő hat, azaz Fk = −bv, ahol b egy megfelelő
dimenziójú pozitív konstans.

a) Írd fel a hajó mozgásegyenletét! (1 p)

b) Add meg a hajó sebességét megadó v(t) függvényt, ha a hajó kezdősebessége v0! (1 p)

c) Add meg a hajó elmozdulását megadó x(t) függvényt, ha kezdeti koordinátája x0 (itt ül Szjusa)! (1 p)

d) Ábrázold grafikonon az x(t) és v(t) függvényeket! (1 p)

e) Mekkora v0 sebességgel lökje meg a kis Szjusa a hajót, hogy elérje a kád falát, mely tőle l távolságra van?
(1 p)

2. Фейерверк в Екатеринбурге. Jekatyerinburgban tűzijátékot tartanak, az attrakció mindössze egy töltet fellő-
véséből áll. Az m tömegű robbanótöltetet v0 sebességgel, a vízszinteshez képest ϕ = 60◦ alatt lövik el. Sajnos
a robbanótöltet nem az elvártak szerint viselkedik. A pályája legmagasabb pontjában két darabra robban szét,
de a további robbanások elmaradnak, így a két darab a földre zuhan. A döbbent nézők azt tapasztalják, hogy a
két darab egyszerre csapódik földbe valamint, hogy az egyik darab (melynek tömege az eredeti töltet negyede),
éppen a szétrobbanás helye alatt ér földet.

a) Hol van a lövedék a kilövési helyhez képest akkor, amikor a robbanás bekövetkezik, és mekkora a sebessége?
(1 p)

b) Mekkora a két robbanótöltet-darab sebessége a szétrobbanás után? (1 p)

c) Hol csapódik földbe a robbanótöltet másik fele? (1 p)

d) Ábrázold grafikonon a különböző részek x(t) valamint a töltet tömegközéppontjára vonatkozó xTKP(t)
függvényt! (1 p)

e) Ábrázold grafikonon a különböző részek y(t) valamint a töltet tömegközéppontjára vonatkozó yTKP(t)
függvényt! (1 p)

f) Mennyi kinetikus energia „szabadult fel” a robbanás során? (1 p)

A koordinátarendszer középpontja legyen a kilövés helye, az x tengely legyen vízszintes az y pedig függőleges. A
közegellenállás hatását hanyagold el. A d) és e) kérdéseknél (de csak ott) használd a v0 = 50 m/s értéket.

3. Пулемёт. Egy nagy kemény síklapot valaki elkezdi lőni egy orosz gyártmányú golyószóróval, mely nagy se-
bességgel és gyakorisággal lövi ki az apró lövedékeket. Az m tömegű golyócskák az ábrán látható módon,
ϑ = 30◦ szög alatt érkeznek a lapra, az egymást követő golyók távolsága d, sebességük nagysága v. Az ütközés
tökéletesen rugalmasnak tekinthető és a súrlódás a lap és a golyók között elhanyagolható.

a) Hogyan mozognak a golyók a lappal történő üt-
közés után? (1 p)

b) Mekkora a golyók impulzusváltozása az ütközés
során? (1 p)

c) A golyószórózás hatására a síklapra erő hat, mely-
nek ellent kell tartani, ha nem szeretnénk hogy
elmozduljon. Mekkora és milyen irányú átlagos
erőt fejtenek ki a golyók a lapra? (2 p)

A gravitáció hatását hanyagold el. A feladatban v nagy és d kicsi, azaz a golyók nagy gyakorisággal pattannak
meg a lapon, de méretük megfelelően kicsi, így egymással nem ütköznek össze.



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!


