
1. beadandó feladatsor
Fizika BSc szak, Mechanika alap szint, 2019/20 őszi félév

Beadási határidő: 2019. október 2, 10:15

1. Egy rádió távirányítású drón egyenes vonalú mozgást
végez a levegőben, melyet az ábrán látható sebesség–
idő grafikon jellemez.

a) Ábrázold a megtett utat az idő függvényében! (1
p)

b) Számszerűen rajzold meg (azaz a fenti ábrához
hasonlóan a tengelyeken tüntesd fel a jellegzetes
időpontokban a pontos értékeket) a kitérés–idő és
a gyorsulás–idő függvények grafikonját, ha a kocsi
t = 0 s-ban 10 m-nél volt. (2 p)

c) Mekkora volt a mozgás során az átlagsebesség és
az átlagsebesség „vektor”? (1 p)
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2. Egy bolha mozog egy olyan asztalon, melynek közepére valaki egy derékszögű koordinátarendszert rajzolt.

Mozgása ebben a rendszerben leírható az r(t) =

(
ABt2

A sin(Bt2)

)
elmozdulás vektorral, ahol A = 1 m ill. B =

π/2 s−2.

a) Hol van a hangya az t = 0, t = 1 és t = 2 másodpercben? (1 p)

b) Add meg a hangya v(t) és a(t) sebesség ill. gyorsulás vektorát tetszőleges t időpontban! (1 p)

c) Rajzold le a hangya pályáját t = 0-tól addig, amíg másodszor metszi az x tengely pozitív tartományát.
(1 p)

d) Add meg a v(t) és az a(t) vektorok számszerű értékét a t = 0, t = 1 és t = 2 másodpercben és rajzold be
különböző színekkel az előző pontban megrajzolt pálya megfelelő pontjaiba! (1 p)

3. Egy vasútvonalon két egymást követő állomás éppen 2 km-re van egymástól. A vasútvonalon egy korszerű
FLIRT motorvonat közlekedik, mely 1,0 m/s2 gyorsulással hagyja el az állomást és fékezésnél is ekkora lassulással
áll meg. A szakaszon a maximális haladási sebesség 120 km/h.

a) Az első állomás elhagyása után mikor és hol éri el a szerelvény a maximális sebességét? (1 p)

b) Mennyi idő alatt ér a szerelvény a következő állomásra? (1 p)

c) Korábban ezen a vonalon V43-as mozdonyok vontattak 8 vagonból álló szerelvényt, melynek maximális
gyorsulása és lassulása csupán 0,5 m/s2 volt. Mennyi idő alatt tette meg ekkor a vonat a két állomás
közötti távolságot? (1 p)

4. Egy folyó szélessége 200 m, a víz folyási sebességének
profilja az ábrán látható (a víz mindenhol a parttal
párhuzamosan folyik). Hol köt ki a túlsó parton az át-
kelő csónak, ha a vízhez viszonyított sebessége 1 m/s
és iránya merőleges a víz folyásának irányára.

a) Mennyi idő alatt evezi át a hajós a folyót? (1 p)
b) Ábrázold a csónak sebességének folyóra merőleges

és párhuzamos komponensét az idő függvényében.
(1 p)

c) A kiindulási ponthoz képest hol ér partot a hajós
a folyó túloldalán? (1 p)

d) Ábrázold a csónak helyzetének folyóra merőleges
és párhuzamos komponensét az idő függvényében
valamint ábrázold a hajó pályáját is. (1 p)
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Információk

• A beadott megoldás max. két A4-es oldalt tölthet ki. 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 egy-két hét alatt javítjuk 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!


