
Mechanika (gyakorlat) 3. gyakorlat

Deriválás

1. feladat Hol van az f(x) = x4 − 8x2 + 4 = 0 függvénynek lokális széls®értéke? Minimum vagy

maximum?

2. feladat Hol van az f(x) = x
1+x2

függvénynek lokális széls®értéke? Minimum vagy maximum?

Sebesség, gyorsulás

3. feladat Számoljuk ki a sebességet és a gyorsulást az alábbi egydimenziós mozgások esetében!

x(t) = a
2
t2, x(t) = A sinωt,

x(t) = A cos Ωt sinωt, x(t) = Ae−t
2/τ2

4. feladat Határozzuk meg az út-id® x(t) függvényt az alábbi egydimenziós mozgások esetében!

v(t) = k
√
t, v(t) = v0 sinωt

5. feladat Egy autó v állandó nagyságú sebességgel elhajt egy nyugalomban lév® rend®rautó el®tt.

A rend®rök azonnal üldözni kezdik a gyorshajtót. A rend®rautó sebessége az id® gyökével arányosan

növekszik, v(t) = κ
√
t. Mikor és hol éri utol a rend®rautó az egyenletes sebességgel haladó gyorshajtót?

Mikor lesz a legnagyobb a távolság a rend®rautó és a gyorshajtó között, milyen messze lesznek ilyenkor

egymástól?

Vektorok

6. feladat Tekintsünk két vektort a = (1, 1, 1) és b = (1, 1, 0)! Milyen hosszú az a és a b vektor?

Mekkora a két vektor által bezárt szög?

Gyakorló feladatok

1. feladat Hol van az f(x) = 1
3
x3− x függvénynek lokális széls®értéke? Minimum vagy maximum?

2. feladat Számoljuk ki a sebességet és a gyorsulást az alábbi egy dimenziós mozgások esetében!

x(t) = b
3
t3, x(t) = Ae−t/τ sinωt

3. feladat Határozzuk meg az út-id® (x(t))függvényt az alábbi egy dimenziós mozgások esetében!

v(t) = kt2, v(t) = Ae−t

4. feladat A Bergengóc Népi Autógyár az elmúlt hónapok veszteségei után bemutatta új modelljét,

melyet az új technológájú �szuper-lassuló fékkel� szereltek fel, azaz a fék behúzása után az autó sebessége

a v(t) = v0−κt2 függvény szerint csökken. A cég sajtótájékoztatóján beszámolt róla, hogy egy bizonyos

v0 kezdeti sebességr®l az autó s út megtétele után képes megállni. Azt is hozzátette a szóvivi®, hogy

a korábbi nagy botrányt kiváltó egyenletes a lassulású fékkel felszerelt hagyományos dízel autójuk is

hasonlóan v0 kezdeti sebességr®l azonos s út megtétele után képes megállni. A konkurens autógyár

ipari kémeinek a beszámolóban szerepl® értékek közül csak kett®höz sikerült hozzájutniuk: v0 = 40 m/s

és a = 1, 5 m/s2. Siessünk a konkurens autógyár segítségére és határozzuk meg κ értékét! Mennyi id®

alatt fékez le az új modell és a hagyományos autó v0 sebességr®l?
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