
Mérnöki fizika I. zh, 2017/18   
 Mindegyik feladat jó megoldása 10 pontot ér, g~10 m/s2  

 1. feladat: Egy tömegpont kétdimenziós mozgást végez az alábbi koordináta- függvények szerint: x(t) 

= 0,3·sin(2·t), y(t)= 0,3·2-0,2·t·cos(2·t). Melyik pontból és merre indul el a test? Milyen pályán mozog 

(ábra-vázlat)? Az elindulás után hol metszi először az x tengelyt? Mennyi lesz ekkor a sebessége?    

2. feladat: Egy 30 dkg tömegű, 50 cm sugarú hullahopp karikát vízszintesen, a tengelyére 

merőlegesen, v0= 2 m/s kezdősebességgel ellökünk, miközben a tengelye körül 

„visszafele” megpörgetjük n0=120 rpm kezdeti fordulatszámmal. Mekkora sebességgel 

gurul a karika egy idő után, ha a henger és az asztal között a csúszási súrlódási 

együttható µ=0,2, (Θ = m·R2)? (Extra kérdés: Legfeljebb mekkora v0 esetén tud a karika egy idő után 

visszatérni a kezdeti helyzetébe?  )  

3. feladat: Egy felül nyitott folyadéktartály egy 40 cm alapsugarú, 30 cm magasságú és 

20 cm fedősugarú csonkakúp, ami kezdetben tele van vízzel. Mennyi idő alatt csökken 

a vízszint a harmad részével, ha a víz az alul levő, 1 cm2 keresztmetszetű lyukon át ki 

tud folyni (a víz viszkozitása elhanyagolható)? 

+ bónusz feladat (bármely feladatot kivált): Egy kúp alakú tartályban (aminek a 

magassága 50 cm, a sugara 30 cm) hosszú idő óta egy oldat van, ami sűrűség szerint 

rendeződött, a tartály alján mérhető 1400 kg/m3 értékről lineárisan csökken a sűrűség 

értéke a tartály tetején mérhető 1000 kg/m3 értékre. Mekkora tömegű folyadék van 

a tartályban? 
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