
Mechanika (gyakorlat) 4. gyakorlat

Egydimenziós mozgások

1. feladat Egy vonat 72 km/h sebességgel közeledik az állomáshoz. Közben 5 s ideig tartó hangjelet

bocsát ki. Mennyi ideig hallja a hangot az állomás el®tt várakozó utas?

2. feladat Egy 30 m/s sebességgel haladó motoros egy gépjárm¶oszloppal egyirányban haladva

2 perc alatt ér a járm¶oszlop elejét®l a végéig. Szembe haladva a gépjárm¶oszloppal 1 perc alatt

ér a motoros az elejét®l a végéig. Mekkora a gépjárm¶oszlop hossza, és milyen sebességgel mozog a

gépjárm¶oszlop?

3. feladat A háztet®r®l cserépdarab esik le, mely ablakunk el®tt t = 0,2 s alatt suhan el. Ablakunk

magassága d = 2,2 m. Milyen magasról esett le a cserép?

4. feladat Egy autó v = 120 km/h sebességgel elhajt egy nyugalmoban lév® rend®autó el®tt. A

rend®rök fél perc múlva elkezdik üldözni a gyorshajtót. A rend®rautó egyenletesen gyorsul a = 1, 6 m/s2

gyorsulással. Mikor és hol éri utol a rend®rautó az egyenletes sebességgel haladó gyorshajtót?

Vektorok

5. 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?

6. feladat Számoljuk ki a sebesség és a gyorsulásvektort az alábbi három dimenziós mozgások ese-

tében! Határozd meg a sebesség és gyorsulás nagyságát tetsz®leges id®pontra! Rajzold fel sematikusan

a pályák alakját! Mekkora az elmozdulás vektor t1 és t2 id®pont között?

• r(t) = (R sinωt,R cosωt, vt)

Ferde hajítás

7. feladat Egy toronyból v0 kezd®sebességgel elhajítunk egy követ úgy, hogy a kezdeti sebessége

α szöget zár be a vízszintessel. Az eldobástól számítva mennyi id® után következik be, hogy a k®

sebességvektora és az eldobási ponttól a k®höz mutató helyvektor egymásra mer®leges? Milyen feltételt

kell kielégítenie α-nak, hogy a leírt jelenség bekövetkezhessen?

8. feladat A Bergengóc Hadügyminiszterium az egyre fokozódó külpolitikai helyzet miatt kifej-

lesztette új csodafegyverét a �Nagy Csattanó� ágyút. A fejlesztésben résztvev® tudósok beszámoltak

róla, hogy az ágyú különlegességét az adja, hogy a bel®le kil®tt ágyúgolyó kezdeti v0 sebessége függ

az ágyú irányításától, pontosabban v0 = w sinα, ahol w egy sebesség dimenziójú paraméter, α pedig

az ágyú csövének vízszintessel bezárt szöge. Határozzuk meg, hogy milyen szögbe kell állítani a �Nagy

Csattanót�, hogy a vízszintes terepen a lehet® legmesszebbre tudjunk l®ni!A szomszédos Girgácia város

lakosait pedig biztonságuk miatt az érdekli leginkább, hogy mekkora ez a maximális távolság, amelyre

a bergengócok képesek ell®ni?

9. feladat Hol helyezkednek el azok a pontok, amelyeket egy adott pontból el tudunk találni, ha

maximálisan v0 sebességgel tudom eldobni a követ?

Gyakorló feladatok

1. feladat Egy vonat 72 km/h sebességgel távolodik az állomástól. Közben 5 s ideig tartó hangjelet

bocsát ki. Mennyi ideig hallja a hangot az állomás el®tt várakozó utas?

2. feladat Egy pontszer¶ test 1 óráig 20 m/s sebességgel mozog. Ezután 1 óráig 30 m/s sebességgel

mozog ugyanebben az irányban. Mekkora a mozgás átlagsebessége a meg�gyelt 2 óra alatt? Egy

pontszer¶ test 100 km-en keresztül 20 m/s sebességgel mozog. Ezután 100 km-en keresztül 30 m/s

sebességgel mozog ugyanebben az irányban. Mekkora a mozgás átlagsebességea telejs 200 km-es útra

nézve?

3. feladat Milyen magasról esett le az a test, amely az esés utolsó két másodpercében 100 m utat

tett meg? (g ∼ 10 m/s2)
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4. feladat Egyenletesen lassuló járm¶ sebessége s út megtétele után n-ed részére csökken. Mennyi

utat tesz meg még a járm¶, ha továbbra is ugyanilyen módon lassul? (s = 400 m, n = 3)

5. feladat Számoljuk ki a sebesség és a gyorsulásvektort az alábbi három dimenziós mozgások

esetében! Határozd meg a sebesség és gyorsulás nagyságát tetsz®leges id®pontra!

• r(t) =
(
Ret/τ sinωt,Ret/τ cosωt, 0

)
• r(t) = (R(ωt− cosωt), R(1− cosωt), Rωt)

6. feladat Vízszintes terepen v0 kezd®sebességgel elhajítunk egy testet úgy, hogy a kezdeti sebessége

α szöget zár be a vízszintessel. Mikor lesz a test pillanatnyi sebessége mer®leges a kezdeti sebességre?

7. feladat Vízszintes terepen v0 kezd®sebességgel elhajítunk egy testet úgy, hogy a kezdeti sebessége

α szöget zár be a vízszintessel. Milyen szög alatt dobjuk el, hogy a lehet® legmesszebb essen le?

8. feladat H magasságú emelvényr®l v0 kezd®sebességgel elhajítunk egy testet úgy, hogy a kezdeti

sebessége α szöget zár be a vízszintessel. Milyen szög alatt dobjuk el, hogy a lehet® legmesszebb essen

le?

2


