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A számpéldáknál g = 10 m/s2-tel számoljon!

1.Egydimenziós mozgást végzõ 500 g tömegû tömegpont hely-idõ függvénye :

                                x(t)=2t2+2sin(0.3t)+2                        (SI)

a.Mekkora az átlagsebessége a 1. és 2. másodperc között ?
b.Mekkora a pil lanatnyi sebessége a 2. másodperc idõpil lanatban?
c.Mekkora erõ hat rá a 2. másodperc idõpil lanatban ?

2. Egy pontrendszer négy tömegpontból áll. A tömegek és koordináták rendre : 2 kg (0 m,0 m) ; 3kg
(2 m,0 m) ; 4 kg (2 m,2 m) ; 5 kg (0 m,2 m)
Milyen messze van a pontrendszer tömegközéppontja a 2 kg-os tömegponttól?

3. Egy 10°-os hajlásszögû emelkedõn egy traktor állandó 18 km/óra sebességgel felfelé vontat
egy1800 kg tömegû testet. A test és a lejtõ között a súrlódási együttható értéke 0,1.
a. Mekkora a húzóerõ?
b. Mennyi munkát végez a traktor 20 perc alatt?

4. Egy R=50 cm sugarú, 140 cm magas, alaplapjára állított henger állandóan tele van folyadékkal. Az
edény aljából vízszintesen kinyúlik egy d=2 mm belsõ átmérõjû , 25 cm hosszú csõ.
Mennyi folyadék folyik ki az edénybõl 30 perc alatt, ha a folyadék viszkozitási együtthatója
ç=0.5 Pas? (a folyadék sûrûsége 900 kg/m3)

5. Írja le tömören hogyan mérte laboratóriumban az olaj viszkozitási együtthatóját!
  ( mit, miért, hányszor stb.). A mért adatokkal hogyan értékelte ki a mérést?

 6. Írja le Newton I. és II. axiómáit!
 7. Í rja le a Hagen- Poiseuil le törvényt. (Í rja le , hogy a képletben szereplõ kifejezések mit jelentenek !)
 8. Írja le a hidrosztatika Pascal törvényét!
 9. Irja le a barometrikus magasságformulát! (Ábrázolja a nyomás magasságfüggvényét!)
10. Írja le a Bernoulli törvényt! Írjon le egy olyan jelenséget, amit ezzel lehet megmagyarázni !
11. I rja le a Höppler-féle viszkoziméter mûködési elvét !
12. Í rja fel egy rugóra erõsített tömegpont mozgásának differenciál egyenletét és általános megoldását!
13. Melyek a merev test egyensúlyának feltételei? Melyik egyenlet mit jelent?
14. Mi a centripetális gyorsulás ? Létezik-e forgó koordinátarendszerben ?
15. Mit mond ki a munkatétel?
16. Mikor lép fel a Coriolis erõ? Milyen az iránya, mekkora az értéke?
17. Írja le az Archimedes törvényt!
18.Hogyan szól Torricelli kifolyásra vonatkozó képlete ?
19.Hogyan szól a kontinuitási törvény ? Írjon rá egy gyakorlati példát !
20.Írja fel a merev test forgására vonatkozó alapegyenletet !

(Írja le az egyes mennyiségek jelentését is !)

    1 - 5 feladatok :   3 pont/feladat
    6 - 20 feladatok : 1 pont/feladat


