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1. Az ejtőernyős 

 

Az ejtőernyős zuhanása tipikus példa a nem egyenletesen gyorsuló mozgásra. Egy ejtőernyős 

az ugrását az okostelefonján rögzítette, amelyen a „magasságmérő” alkalmazás lejedyezte az 

aktuális magasságot és időpontot. Az ejtőernyős tömege 𝑚 = 100 kg. A felvételt aztán oda-

adta a lányának, Janának, hogy elemezze. Jana a felvett adatokból megszerkesztette a föld 

feletti ℎ magasság grafikonját a 𝑡 idő függvényében (C–1 ábra). Az ugrás első szakaszát tar-

totta a legérdekesebbnek, ezért ezt a szakaszt egy részletesebb grafikonban ábrázolta (C–2 

ábra), ahol az ℎ = 𝑓(𝑡) függvényt az első 6 másodpercre szerkesztette meg. 
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a) Állapítsák meg a C–1 ábrán látható grafikonból, hogy mikor (𝑡1), és milyen magasságban 

(ℎ1) a talaj szintje felett nyílt ki az ejtőernyős ejtőernyője! Milyen típusú mozgást végzett 

az ejtőernyő kinyitása előtt, és milyet utána? 

b) Szerkesszék meg, a C–2 ábrán látható grafikon segítségével, az ejtőernyős 𝑣 sbességét a 𝑡 
idő függvényeként az ugrás első 6 másodpercére! 

c) Tételezzék fel, hogy az ejtőernyősre ható gravitációs erőn kívül 𝐹o = −𝑘𝑣2 közegellenál-

lási erő is hat! Szerkesszék meg, a C–2 ábra grafikonja segítségével, az ejtőernyősre ható 

közegellenállási erőt, mint az 𝑥 = 𝑣2 változó függvényét – az erő ettől a változótól lineári-

san függ! Határozzák meg a grafikonból a 𝑘1 közegellenállási együtthatót abban a fázis-

ban, amikor nincs nyitva az ejtőernyő! Mekkora 𝑣1 maximális sebességet érne el az ejtőer-

nyős, ha nem nyílna ki az ejtőernyője? 

d) Határozzák meg a C–1 ábrán látható grafikonból, mekkora 𝑣2 sebességgel süllyedt az ejtő-

ernyős nyitott ejtőernyővel, és mekkora volt a 𝑘2 közegellenállási együttható! Mekkora 

volt az ejtőernyősre ható 𝑝 = 𝐹/𝐹g terhelés az ejtőernyő kinyitásakor, ha a zuhanási sebes-

sége Δ𝑡 ≈ 1,0 s alatt állandósult? 

Tételezzék fel, hogy 𝑔 = 9,8 m/s2. A b) és c) részfeladatokban megadott grafikonok meg-

szerkesztésénél elégséges, ha az egész másodpercekre meghatározott értékeket tüntetik fel a 

grafikonokban. Az érintő megszerkesztéséhez tükör használatát javasoljuk: tegyék a tükröt a 

kívánt pontban a görbére, és addig állítsanak a tükrön, amíg a görbe és annak tükörképe nem 

ad egy sima (törés nélküli) görbét! Ekkor a tükör síkja merőleges az érintőre, így annak meg-

szerkesztése egyszerű. 

 

2. Verőértágulat 

 

A verőértágulat (aneurysma) életveszélyes elváltozás, amely 

inkább idősebb korban jelentkezik. A hasi aorta esetében abdo-

minális aorta aneurysmáról beszélünk, ha a tágulat átmérője 

50 %-kal meghaladja a normális átmérőt. Normálállapotban az 

aorta belső átmérője 2 cm, de az érfal rétegeinek meggyengü-

lése következtében akár a háromszorosa is lehet. Ha az aorta 

elpattan, erős, életveszélyes belső vérzést eredményezhet. 

 

Vizsgáljuk a következő leegyszerűsített modellt! A rugalmas 

falú verőér belső átmérője 𝑑1 = 20 mm, az érfal vastagsága 

ℎ1 = 1,6 mm. A verőéren áthaladó vér átlagos térfogati árama 

𝑄𝑉0 = 2,5 l/min. A szívizmok összehúzódásakor rövid időre  

(szisztolés nyomás) a véráram a 𝑄𝑉0 érték tízszeresére nő. 

A szisztolés vérnyomás 𝑝1 = 120 mmHg (az érfal belső és külső felülete közti nyomáskü-

lönbség). Tételezzék fel, hogy a véráram sebessége minden pillanatban az ér teljes kereszt-

metszetében azonos! 

a) Határozzák meg szisztolés nyomáson a véráram 𝑣1 sebességét, valamint az erekben fellépő 

𝜎1 mechanikai feszültséget! Fejzzék ki a 𝑝1 nyomást SI mértékegységben! 

Az érfal rugalmasságának csökkenése az ér kitágulását eredményezte, és az ér belső átmérője 

𝑑2 = 42 mm. Tételezzék fel, hogy az ér vonalsűrüsége és az érfal sűrűsége nem változott! 

b) Határozzák meg a verőér érfalának ℎ2 vastagságát! 

C−3 ábra 



c) Mekkora szisztolés nyomáson az értágulatban a véráram 𝑣2 sebessége, 𝑝2 nyomása, vala-

mint az érfalban fellépő 𝜎2 mechanikai feszültség? Lényeges az érfalban fellépő mechani-

kai feszültség megnövekedése? 

Tételezzék fel, hogy az érfal vastagsága kicsi (ℎ ≪ 𝑑)!  

A vér sűrűsége 𝜌 ≈ 1,06 × 103 kg/m3. 

 

3. Repülés hőlégballonnal 

 

Kedvelt időtöltés a hőlégballonnal való repülés. Tételezzék fel, hogy a hőlégballon szerkezeti 

tömege 𝑚 = 120 kg (a ballon anyaga, égők, kosár, nehezékek). Ez a ballon egy 𝑚p = 160 kg 

tömegű legénységet emel a levegőbe. A ballon alsó részében van a nyílás, amelyen keresztül 

befújják a forró levegőt. A ballon belsejében levő nyomás megegyezik a környezet légköri 

nyomásával. Tételezzék fel, hogy a környező légkör hőmérséklete 𝑡0 = 20 °C, és a magasság-

gal nem változik! Az égők a ballon belsejében levő levegő hőmérsékletét 𝑡v = 80 °C-on tart-

ják. A földön a ballon le van horgonyozva, ekkor töltik fel a ballon belsejét, az égők segítség-

ével, forró levegővel. Tételezzék fel, hogy a ballon 𝑉 térfogata a repülési magassággal nem 

változik! 

a) A föld felszínén a légköri nyomás 𝑝a0 = 101 kPa. Határozzák meg a 𝑝a légköri nyomást a 

ℎ magasság függvényeként, feltételezve, hogy a levegő sűrűsége az adott tartományban 

nem változik lényegesen, értéke  megegyezik a levegő 𝜌a0 sűrűségével a föld felszínén! 

b) A valóságban a levegő sűrűsége változik a 𝑝a légköri nyomással. Határozzák meg a levegő 

sűrűségének relatív 𝜂 = Δ𝜌0/𝜌0 változását, amikor a ballon ℎ1 = 400 m-re emelkedik el a 

föld felszínétől, és ha a 𝑝a légköri nyomás az a) részfeladatban meghatározott módon vál-

tozik! 

A következő részekben vegyék figyelembe, hogy a 𝑝a légnyomás és a levegő 𝜌 sűrűsége a ℎ 

magassággal változik! 

c) Mekkorának kell lennie a hőlégballon 𝑉 térfogatának, hogy a legénység ℎ2 = 200 m ma-

gasba emelkedhessen a föld felszíne fölé! Mekkora a hőlégballon 𝑑 átmérőle, ha közelítő-

leg gömb alakja van? 

d) Mennyivel (Δℎ) emelkedik a ballon és legénysége magasabbra a c) részfeladat alapján, ha 

a kosárból kidobnak egy 𝑚z = 20 kg tömegű nehezéket? 

A levegő moláris tömege 𝑀m = 29 × 10−3 kg ⋅ mol−1, a gázállandó 𝑅 = 8,3 J ⋅ K−1 ⋅ mol−1, 

𝑔 = 9,8 m ⋅ s−2. 

  



4. Rezisztorok összekapcsolása 

 

Három 𝑅1 = 15 Ω ellenállású rezisztort az ECD háromszögbe kapcsolunk. A C és D csomó-

pontokat az 𝑅2 = 30 Ω és 𝑅3 = 45 Ω ellenállású rezisztorokkal csatlakoztatjuk az 𝑈 = 9,0 V 

feszültségű áramforráshoz (C–4 ábra). Az A amperméterrel az áramforrásban folyó áramot 

mérjük. Vezetők segítségével változtathatjuk az A és B pontokhoz csatlakoztatott külső áram-

kör ellenállását. 

 
Határozzák meg, az alább leírt részfeladatokban (a-d), az áramkör A és B csomópontok közti 

𝑅 ellenállását, az áramforrásban folyó 𝐼 áramot, az áramforrás 𝑃 teljhesítményét, valamint a 

CDE elektromos háromszög 𝑃T bemeneti teljesítményét! Rajzolják le a b), c) és d) részfelada-

tokban leírt áramkörök kapcsolási rajzát! 

a) A kapcsolási rajz a C–4 ábrán látható. 

b) A C–4 ábrán látható áramkörben vezetővel rövidre zárjuk az A és C csomópontokat. 

c) A C–4 ábrán látható áramkörben vezetővel rövidre zárjuk az A és E csomópontokat. 

d) A C–4 ábrán látható áramkörben vezetővel rövidre zárjuk az A és E csomópontokat, vala-

mint a B és D csomópontokat. 

Az áramforrás és az amperméter belső ellenállása elhanyagolhatóan kicsi a többi rezisztor 

ellenállásához viszonyítva. 
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