
Mérnöki Fizika 1. házi feladat 

Numerikusan (pl. véges differencia módszer) számítógép segítségével oldd meg az alábbi feladatot! A 

feladat beadásánál nem csak a végeredményt, hanem a módszert (pl. algoritmus leírása, a számolást 

végző file beadása, stb.) is ismertetni kell!    

Feladatok (a feladat sorszáma az adott sorszámú/helyszámú hallgató feladata), helyszámok a tantárgyi 

weboldal évközi pontok rovatában:  

1. Egy kisméretű test álló helyzetből indulva lecsúszik egy 50 cm sugarú, fekvő félhenger belsejében a 

széléről az aljára 0,2 –es csúszási súrlódási együttható mellett. Mennyi idő kell ehhez, és mekkora 

sebességre gyorsul fel? 

2. Egy 80 cm sugarú félgömb belsejében, annak szélétől álló helyzetből elkezd lecsúszni egy kisméretű 

test. Milyen magasra csúszik fel a túloldalon, és mennyi idő kell ehhez, ha µ = 0,2?    

3. Egy asztalon fekvő, 80 cm-es kötéldarabot úgy tartunk, hogy 30 cm-es rész lelóg az asztalról. Az 

asztal és a kötél között a csúszási súrlódási együttható 0,2. Ha elengedjük, mennyi idő ér a kötél 

asztalon levő vége az asztal széléhez, és mekkora lesz ekkor a kötél sebessége?  

4. Egy olyan rugót szeretnék megnyújtani, aminek a direkciós ereje D(x)=50+20*2x függvény szerint 

függ a megnyúlástól (a rugó „megkeményedik a terhelés hatására). Mennyivel nyúlik meg a rugó, a 

ráakasztunk egy 1,5 kg tömegű testet? Mennyi munka árán tudnánk ezután még 5 cm-rel 

megnyújtani?   

5. Egy rugalmas labda deformációja során F=-105*x2 képlettel leírható erő ébred, ahol x a labda 

behorpadásának” mértéke. Legfeljebb mekkora deformáció ébred, ha a 20 dkg tömegű labda 5 m/s 

sebességgel a rugalmasan a talajnak ütközik? Mennyi ideig tart az ütközés (mennyi ideig érintkezik 

a labda a talajjal)?   

6. Egy D=100 N/m rugóállandójú rugón 1 kg tömegű test függ. A testet 2 m/s kezdősebességgel 

függőlegesen felfele meglökjük, a testre mozgás közben hat a rugóerő mellett egy F=-0,2*v 

közegellenállási erő. Mennyi lesz a periódusidő? Hányad része lesz az ötödik (egy irányba harmadik) 

amplitúdó az elsőnek?  - 

7. A vízszintessel 30 fokos szöget bezáróan, 200 m/s sebességgel kilövünk egy lövedéket. Milyen 

mesze esne vissza a kilövés szintjére, ha nem lenne közegellenállás? Milyen messze esik vissza, ha 

van közegellenállás? (Utóbbi esetben az erőt a F=0,5*c*ρ*A*v2 összefüggéssel számoljuk, ahol 

c=0,4 ; A= 0,5 cm2 és ρ= 1,3 kg/m3)  

8. Mennyi idő alatt esik le egy 5 cm átmérőjű fagolyó 1 km magasról, ha a rá ható közegellenállási erő 

F=0,5*c*ρ*A*v2, ahol az alaktényező c=0,5, és a levegő állandónak tekinthető sűrűsége 1,3 kg/m3, 

a fa sűrűsége 600 kg/m3?   

9. Egy tartályban 2 m magas függőlegesen rétegezett folyadék van, amelynek sűrűsége a ρ(h) = 

1000+200*h függvény szerint függ a felszín alatti mélységtől. Mekkora munka árán tudunk egy 5 

cm átmérőjű pingponglabdát az edény aljára lenyomni? (a felhajtóerőt a labda középpontjában 

mérhető sűrűséggel közelítsük!)   

10. Egy 6 dm2 alapterületű tartályban 20 cm magasan áll az olaj (ρ= 900 kg/m3, η = 0,9 Pas). Mennyi 

idő alatt csökken a vízszint 5 cm-rel, ha a tartály aljából kiáll egy vízszintes, 5 mm átmérőjű, 20 cm 

hosszú kifolyócső?  (Hagen – Poiseuille tv. alapján!)  

11. Egy 20 cm alapsugarú, 50 cm magasságú kúp sűrűsége a ρ(y)=1000+1500*y függvény alapján függ 

az alapkör feletti magasságtól. Mennyi a kúp tömege és a szimmetriatengelye körüli forgás 

tehetetlenségi nyomatéka?   

12. Egy fonálon kisméretű fémgömböt függesztünk fel, de előtte a fonálon áthúzunk egy 1 cg (0,01 g) 

tömegű fémkarikát. A fémgömbnek 10-8 C, a karikának 10-9- C pozitív töltést adunk, és a karikát 60 



cm magasan a karika fölött elengedjük. Mennyire közelíti meg a karika a gömböt mozgás közben? 

Rajzold fel a két test távolságának időfüggését. Mennyi lesz a periódusidő?  

13. Egy rögzített, 10-8 C nagyságú ponttöltéstől 1 cm távolságban elengedünk egy 10-9 C nagyságú, 1 cg 

tömegű szabadon mozgó töltést (a gravitációs hatástól tekintsünk el). Mennyi idő múlva lesz a két 

töltés távolsága 10 cm? Mennyi lesz ekkor az 1 cg-os töltés sebessége?   

14. Egy 2 V feszültségre feltöltött kondenzátor 10 cm-es széles, 100 cm2 felületű lemezei 2 cm 

távolságban vannak egymástól. A kondenzátorlemezek közé, velük párhuzamosan 106 m/s 

sebességgel belövünk egy elektront. Mekkora szöggel térül el az elektron a lemezek között való 

áthaladás során az eredeti irányától és milyen hosszú utat fut be eközben? 

15. Egy 20 dkg tömegű, 400 J/kg°C fajhőjű, nagyon jó hővezető anyagból készült 10 cm sugarú gömb 

kezdetben 20°C hőmérsékletű. A gömböt 70°C kezdeti hőmérsékletű hőkamrába tesszük, de annak 

hőmérséklete egyenletesen csökken 5°C/perc sebességgel. Mennyi lesz a gömb hőmérséklete 20 

perc múlva? 

16. Egy tartályban 0,5 m magas függőlegesen rétegezett folyadék van, amelynek sűrűsége a ρ(h) = 

700*2h függvény szerint függ a felszín alatti mélységtől. Mekkora felhajtóerő hat az edény alján 

levő, 30 cm átmérőjű kőgolyóra? 

17. Milyen mélyen merül a vízbe egy 800 kg/m3 sűrűségű anyagból készült, 20 cm sugarú gömb alakú 

bója? 

 

Bónusz1: Felállítunk egy 0,8 m hosszú, 10 dkg tömegű pálcát a fal mellé, ami a falra merőleges irányba, 

álló helyzetből indulva eldől (az alsó pontja eközben helyben marad). Mennyi idő múlva, és mekkora 

sebességgel csapódik a földnek a pálca vége? 

Bónusz2: Egy vályú vége egy 20 cm sugarú, félkör lakú lemezből készült. Mekkora erővel nyomja a víz 

ezt a lapot, ha a vályú tele van vízzel? Hol van a nyomóerő támadáspontja? (a víz sűrűsége 1000 kg/m3)   

Bónusz3: Egy 30 cm alapélű, 40 cm magas, 50 cm fedő-élű csonkakúp alakú tartály tele van vízzel. 

Mennyi idő alatt csökken a vízszint 25 cm-rel, ha a tartály alján 1 cm2 területű lyuk keletkezik? (a víz 

viszkozitása elhanyagolhatóan kicsi)   
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