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3. fejezet - 3. Mechanika II. 

1. 3.1 Bevezetés 

A „Fizika feladatgyűjtemény” harmadik Mechanika II. modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült. 

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók 

mechanika tananyagát feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más 

feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális 

feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra 

érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének 

gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is. 

A feladatgyűjtemény harmadik moduljának első részében kitűzött feladatok megoldásához az impulzus-

megmaradás törvényét alkalmazzuk. A második fejezetben feladatokon keresztül a körmozgás kinematikai és 

dinamikai alapjait ismerhetjük meg. A Kepler törvények, a gravitáció, a bolygók és műholdak mozgásának 

vizsgálata működő holdak adatainak felhasználásával történik. Ez a fejezet kiegészítő ismereteket is tartalmaz a 

műhold kra vonatkozóan. Végül a rezgőmozgással, hullámmozgással és a Doppler hatással kapcsolatos 

feladatokkal találkozunk. A megszerzett ismeretek ellenőrzése tesztkérdések megoldásával történik. 

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók 

rendelkezésére. Ugyanakkor, szinte minden feladat részletes kidolgozása során ismertetjük azokat a lényeges 

fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldáshoz nélkülözhetetlenül szükséges. A feladatokat 

fekete színnel, a megoldásokat és a kiegészítő ismereteket jól elkülöníthető módon, kék színnel dolgoztuk ki. 

A feladatok válogatása, szerkesztése, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. Elsődlegesen 

azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai tantárgyak, 

amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást követelnek 

tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb szintű, 

összetettebb feladatokhoz jutunk el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek 

készségszintű alkalmazását is. 

2. 3.2 Pontrendszer mozgása 

1. Vízszintes lapra  magasságból  tömegű agyaggolyót ejtünk. Az agyaggolyó a 

becsapódáskor ellapul, nem pattan vissza. 

a. Mekkora erőlökés lép fel a lapon? 

b. Mekkora átlagos erőnek felel ez meg, ha az ütközés 0,1 s alatt zajlott le? 

2. Vízszintes acéllapra  magasságból  tömegű acélgolyót ejtünk, 

amely a lapról visszapattanva  magasra emelkedik. Mekkora átlagos erő lép fel a lap és a golyó 

között, ha az ütközés 0,01 s ideig tartott? 

3. Egy rugó gyakorlatilag állandó 15 N erővel lök szét 0,3 s alatt két golyót, amelyek tömege . 

Mekkora sebességgel futnak szét a golyók? 

4. Vasúti kocsik rendezésnél  tömegű  sebességű vasúti kocsik ütközik egy  tömegű  

sebességű vasúti kocsival, és ütközéskor egy automatikus kapcsoló őket össze is kapcsolja. Mekkora az 

ütközés utáni sebesség, és az ütközés során fellépő energiaveszteség, ha 

a.  

b.  
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i.  

a.  

b. . 

5. Egy  tömegű  sebességgel haladó golyó egy 

 tömegű  sebességű golyóba ütközik centrális egyenes tökéletesen rugalmas 

ütközéssel. Számítsuk ki a golyók ütközés utáni sebességét! 

6. Mi a feltétele annak, hogy tökéletesen rugalmas, egyenes, centrális ütközést feltételezve a nyugvó golyóba 

ütköző golyó visszapattanjon? 

7. Álló csónakba 60 kg tömegű ember 10 m/s sebességgel ugrik be. Mekkora sebességgel haladnak tovább, ha a 

csónak sebessége 240 kg? Mekkora volt az erőlökés a csónak és az ember között? 

8. Terheléssel együtt 150 kg tömegű kocsi 10 m/s sebességgel halad. 

a. A kocsiból menetiránnyal ellentétesen kidobunk egy 30 kg tömegű ládát, a talajhoz viszonyított 15 m/s 

sebességgel. Mekkora a kocsi sebessége a láda kidobása után? 

b. Hogy változik a kocsi sebessége, ha a feladatban szereplő feltételek mellett a testet a kocsi menetirányával 

megegyező irányba dobjuk ki? 

9. Rakéta hajtóművéből másodpercenként 30 kg gáz áramlik ki 1800 m/s sebességgel. mekkora a tolóerő? 

10. Egymás mellett azonos l hosszúságú könnyű rúdra felfüggesztett illetve  tömegű golyók 

egymást érintik. Az  tömegű golyót 90°-kal kitérítjük, majd elengedjük. A két golyó tökéletesen 

rugalmasan ütközik. Mekkora szöggel tér ki a megütött, illetve az ütköző golyó? (  

 
1. ábra 

Megoldások 

1. a) Az agyaggolyó  sebességgel érkezik a laphoz. Impulzusa . 

A laphoz ütköző golyó nem pattan vissza, tehát sebességét, így impulzusát is elveszíti. Impulzusváltozása: 

. 

A lapon fellépő erőlökés: . 

b) Az átlagos erő: . 

1. A golyó  sebességgel érkezik a lemezhez, és 
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 sebességgel pattan vissza. Impulzusváltozása: 

. 

A lapon fellépő erőlökés. . 

Az átlagos erő: . 

1. . Az impulzus megmaradás tételét felhasználva, a rúgók 

szétlökése előtt a rendszer lendülete nulla volt, a szétlökést követően, mivel a golyók tömege ugyanakkora, a 

golyók azonos nagyságú, de ellentétes irányú sebességgel fognak mozogni. Tehát  amelyből 

 adódik. 

2. a) Ütközés előtt az együttes lendület: 

 

Ütközés után, ha az összekapcsolódott kocsik közös sebessége , akkor az ütközés utáni lendület: 

 

Mivel  ezért , tehát 

 

Adatokkal:  

Mivel az ütközés rugalmatlan, ezért a mozgási energia nem ugyanannyi az ütközés előtt, mint az ütközés után. 

Az energiakülönbség az ütközés során fellépő hőveszteségre, a deformációra, alakváltozásra fordítódik. 

az ütközés előtti együttes mozgási energia: . 

Az ütközés utáni mozgási energia:  

A mozgási energia változása: . 

Adatokkal:  

A feladat többi részét hasonlóan kell megoldani. 

1. A tökéletesen rugalmas ütközés azt jelenti, hogy az ütközés során a rendszert alkotó testek együttes mozgási 

energiája és a rendszer teljes impulzusa sem változik. Ha az ütközés után a golyók sebessége  illetve 

, akkor a mozgásmennyiség megmaradása miatt: 

 

A mozgási energia megmaradása miatt: 

 

Végezzük el a következő átalakításokat: 
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Osszuk el a második egyenletet az elsővel, ekkor: 

 

és az első egyenletből a 

 

egyenleteket kapjuk. A két egyenlet összeadásával és kivonásával az ütközés utáni sebességek kifejezhetőek: 

 és  Adatokkal:  és 

. 

1. Az előző feladat megoldása szerint, ha nyugvó golyónak ütköző golyó tömege és ütközés előtti 

sebessége , a megütött, eredetileg nyugvó golyó tömege , akkor az ütközés utáni sebessége 

 lesz. 

A visszapattanás azt jelenti, hogy az  ellentétes irányú lesz a -gyel. Tekintsük -et pozitívnak, 

akkor  negatív lesz, tehát  egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. Mivel 

 mindig teljesül, ezért . 

1. a) A csónak és az ember  közös sebességgel haladnak tovább. 

b) A csónak és az ember között  

volt az erőlökés. 

1. Foglaljuk a feladat adatait az alábbi táblázatba: 

1. táblázat - 
 

 
A láda kidobása előtt A láda kidobása után 

Kocsi Láda Kocsi Láda 

Tömeg  120 30 120 30 

Sebesség 

 
10 10 u -15 

Lendület 

 

1200 300 120·u -450 

A rendszer teljes lendülete a ládakidobása előtt ugyanannyi, mint a láda kidobása után. A menetiránnyal 

ellentétes kidobási irányt a kidobott láda negatív előjellel vett sebessége mutatja. 

A lendület megmaradás tételét felírva: 
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A kocsi sebessége a láda kidobását követően nőtt. 

Ha a ládát a menetiránnyal megegyező irányba dobjuk ki, akkor a láda sebességét pozitív előjellel kell a 

táblázatban szerepeltetni. Ekkor 

 

 

A kocsi sebessége a láda kidobását követően csökkent. 

1. A tolóerő: . 

2. A 90°-kal kitérített golyó sebessége a pálya alsó pontjában . A golyó a pálya alsó 

pontjában ütközik az addig nyugalomban lévő, nála kisebb tömegű golyóval. Az ütközés tökéletesen 

rugalmas, így az 5. feladat eredményei szerint a golyók ütközés utáni sebessége: 

 

Az energiamegmaradás tételét felhasználva kiszámítható, hogy a golyó milyen magasra emelkedik: 

 

 

 

Jelöljük a golyó függőlegessel bezárt szögét -gyel: 

 

A megütött golyó ütközés utáni sebessége: 

 

A golyó  magasságba emelkedik: 

 

 

 

Jelöljük a golyó függőlegessel bezárt szögét -vel: 
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2. ábra 

3. 3.3 Körmozgás 

1. Milyen sebességgel mozog a toronyóra nagymutatójának a hegye, ha a mutató hossza 0,9 m? 

2. Három óra után hány perccel fedik egymást az óra mutatói? 

3. 12 óra után hány perccel lesz az óra nagy és kismutatója merőleges egymásra? 

4. Mekkora a 45°-os szélességi körön a Föld tengely körüli forgásából származó szögsebesség? A Föld sugara 

R=6332 km. 

5. Mennyi az egyenlítő mentén a Földhöz viszonyítva 108 km/h sebességgel haladó autó szögsebessége? 

6. Motorkerékpár álló helyzetből indulva egyenletesen növekvő sebességgel 20 m sugarú vízszintes körpályán 

halad. Érintő irányú gyorsulásának nagysága 2 m/s2. 

a. Mennyi idő múlva lesz a gyorsulás nagysága kétszerese a kezdőértéknek? 

b. Mekkora szöget zár be ekkor a gyorsulás iránya a sebesség irányával? 

7. Mekkora súrlódási együttható szükséges ahhoz, hogy a 100 m sugarú köríven 72 km/h sebességgel haladó 

autó ne csússzék meg? 

8. Mekkora oldalirányú erő terheli a sínszálat, ha a 80 m görbületi sugarú kanyarban a 16·104 kg tömegű 

mozdony 36 km/h sebességgel halad? 

9. Mekkora szöggel kell a pálya külső oldalát megemelni ahhoz, hogy a sínt oldalirányú erő ne terhelje? (A 

jármű oldalirányú erő kifejtése nélkül is megmaradjon a körpályán.) 

10. 1000 kg tömegű gépkocsi dombvidéken halad, állandó nagyságú 72 km/h sebességgel. Az A pontban 

az út 100 m, a B pontban az út 50 m sugarú körív, a C pontban vízszintes. 

 
3. ábra 

a. Mekkora és milyen irányú ebben a három pontban a gépkocsira kifejtett nyomóerő? 

b. Mekkora lehet a kocsi maximális sebessége az A pontban? 
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1. Mekkora erővel nyomja a híd közepét a hídon 54 km/h sebességgel áthaladó 1200 kg tömegű jármű, ha a híd 

150 m sugarú körívnek tekinthető? 

 
4. ábra 

1. A pilóta a gépét 360 km/h sebességgel, függőleges síkban, 250 m sugarú körpályán vezeti. Mekkora erővel 

nyomja az ülés a 75 kg tömegű pilótát a pálya legalsó és legfelső pontjában? 

2. Az előző feladatban a függőleges síkú körpálya sugara 250 m. Mekkora a gép sebessége, ha a körpálya 

legfelső pontjában az ülés nem fejt ki nyomóerőt a pilótára? 

3. Egy 5,1 kg tömegű golyót 2,4 m hosszú fonálra függesztünk. Az így kapott ingát a függőleges helyzettől  

szöggel kitérítve, vízszintes síkban körmozgásra késztetjük. 

a. Mekkora szöget zár be a fonál a vízszintessel, ha a fonálerő 60 N? 

b. Mekkora a golyó kerületi sebessége? 

i. Mekkora a periódusidő? 

 
5. ábra 

1. 110 N-ig terhelhető 1 m hosszú fonálon 1 kg tömegű követ forgatunk vízszintes síkban, egyre gyorsabban és 

gyorsabban. A fonál elszakad. 

a. A körpálya melyik pontjában volt a kő az elszakadás pillanatában? 

b. Mennyi volt a kő sebessége ekkor? 

i. Milyen mozgást végez a kő, miután elszakad a fonál? 

2. 110 N-ig terhelhető 1 m hosszú fonálon 1 kg tömegű követ forgatunk függőleges síkban, egyre gyorsabban és 

gyorsabban. A fonál elszakad. 

a. A körpálya melyik pontjában volt a kő az elszakadás pillanatában? 

b. Mennyi volt a kő sebessége ekkor? 
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i. Milyen mozgást végez a kő, miután elszakad a fonál? 

3. 2 m hosszú fonálon 2 kg tömegű test függ. Az ingát vízszintesig kitérítjük. Mekkora függőleges sebességgel 

indíthatjuk el, hogy a vízszintestől mért 30°-os szögnél a fonál elszakadjon? A fonál teherbírása 25 N. 

4. Egy lejtő függőleges síkban lévő R sugarú körpályában végződik. Milyen magasról kell kezdősebesség 

nélkül indítani a kis méretű golyót, hogy az az abroncsból készült körpálya belső felületén haladjon végig? 

 
6. ábra 

Megoldások 

1. A nagymutató szögsebessége:  

A nagymutató kerületi sebessége: 

. 

1. Először határozzuk meg a nagymutató és a kismutató szögsebességét: 

 

A kismutató szögsebessége a nagymutató szögsebességének 12-ed része, mert amíg a kismutató egyszer 

körbefordul (ez fél nap, vagyis 12 óra), addig a nagymutató 12-szer fordul körbe. Tehát: 

 

Azt szeretnénk meghatározni, hogy három óra után mikor fedik először egymást a mutatók. Tegyük fel, hogy a 

kismutató  szöggel fordul el. Ezalatt a nagymutatónak -

vel kell elmozdulnia. (lásd 7. ábra) 

 
7. ábra 

Ehhez mindkét mutatónak  idő áll rendelkezésére: 

 

 

Adatokkal: 
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Az első egyenletet a második egyenletbe helyettesítve: 

 

Az egyenlet megoldása:  

1. A feladatot az előzőhöz hasonlóan kell megoldani.  

2.   

3.   

4. A körpályán haladó motorkerékpárosnak állandó nagyságú tangenciális (érintő irányú) és centripetális 

gyorsulása van. Mivel a kerékpáros gyorsul, sebessége egyre nő, ezért a centripetális gyorsulása nem állandó. 

A kerékpáros erdő gyorsulása ennek a két gyorsulásnak az eredője. 

A motoros kerületi sebessége:  a centripetális gyorsulása: 

 

A motoros gyorsulása:  

Adatokkal: . A feladatban azt az időt kell, meghatározzuk, amíg a 

motoros gyorsulása a kezdeti gyorsulás kétszerese nem lesz. Természetesen gyorsulás nagyságának Kell 

kétszeresére nőnie. Mivel a motoros álló helyzetből indult, nem volt sebessége, így centripetális gyorsulása sem. 

Tehát a tangenciális gyorsulásnak kell kétszeresére nőnie. Ennek felhasználásával a következő egyenlet írható 

fel: 

 

Négyzetre emelés és rendezést követően: 

 

A 8. ábra alapján a gyorsulás iránya a sebesség irányával 

. 

 
8. ábra 
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1. Az autó körpályán tartásához  centripetális erő szükséges. Ezt az erőt a súrlódási erő 

szolgáltatja. Tehát , ahonnan . 

Adatokkal: . 

1. A körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt a sínszál által a kerékre kifejtett vízszintes, oldalirányú erő 

biztosítja.  

2. A pálya külső ívének  szöggel történő felemelésekor a kerekekre csak a talajra merőleges erő hat. Ezek 

erdőjét -nel jelöljük. Ennek az erőnek a függőleges összetevője  egyensúlyozza a 

járműre ható nehézségi erőt. 

Vízszintes összetevője szolgáltatja a körpályán való tartáshoz szükséges centripetális erőt. 

Vízszintes összetevő:  azaz 

 

 

Az első egyenletet osztva a második egyenlettel: 

 

Ebben az esetben a jármű a síneket a saját súlyánál nagyobb erővel nyomja. 

 

 

Látható, hogy minél nagyobb sebességgel, minél kisebb ívű kanyart vesz be a jármű, annál nagyobb ez az erő. 

 
9. ábra 

1. Tekintsük a 10. ábra jelöléseit: 
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10. ábra 

A kocsira hat az  nehézségi erő, és az út által a járműre kifejtett  nyomóerő. Ennek a két erőnek 

az eredője hozza létre a kör középpontja felé irányuló centripetális gyorsulást. Mivel a körív felezőpontjában az 

erők hatásvonalai egybeesnek felírhatóak a következő egyenletek. 

A pontban: , amelyből 

 B pontban: , 

amelyből 

 

C pontban: . 

1. Az előző feladat A pontjára felírt gondolatmenetet követve 

 

1. A pilótára a nyomóerőn kívül a nehézségi erő hat. A pálya alsó pontjában a nyomóerő a 10. feladat B 

pontjában megmutatott módon határozható meg. 

. 

A pálya felső pontjában a pilóta fejjel lefelé helyezkedi el. Így a nyomóerő és a nehézségi erő egy irányba mutat. 

(Lásd 11. ábra!) A mozgásegyenlet: 
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11. ábra 

1. A pálya legfelső pontjában akkor nem lesz nyomóerő, ha 

 

 

1. A kötélerő a fonál egyenesébe esik. A kötélerő függőleges összetevője ellensúlyozza a testre ható nehézségi 

erőt. A kötélerő vízszintes összetevője szolgáltatja a körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt. 

 
12. ábra 

a. A 12. ábra alapján , amelyből  

b. Határozzuk meg a centripetális erőt: 

 

 

Felhasználva, hogy , 
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Adatokkal: . 

i. A periódusidő meghatározható a szögsebesség ismeretében, mert . 

A pálya sugara , így . 

A periódusidő: . 

1. a) A pálya bármely pontjában lehet a kő, amikor eléri a 110 N-t. 

b) A kő sebessége a kötél elszakadásának pillanatában 10,48 m/s. 

c) A kő vízszintes hajítással repül. 

1. a) A kő a pálya legalsó pontjában van, amikor elszakad a kötél. 

b) A kő sebessége a kötél elszakadásának a pillanatában 10 m/s. 

c) A kő vízszintes hajítással repül. 

1. Adott  szög esetén érintő irányban az  gyorsítja a testet. Az adott szöghöz tartozó centripetális erő 

 

Mivel a fonál 25 N-ig terhelhető, a test sebessége  lehet. 

Ez energiamegmaradás tételéből következik, hogy 

 

Mivel , így a fenti egyenlet felírható úgy, hogy 

 

Adatokkal: 
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13. ábra 

1. Annak a feltétele, hogy a test végighaladjon a körpályán teljesülnie kell a pálya legfelső pontjában: 

, ahol az  

Írjuk fel az energiamegmaradás tételét: 

 

 

 

4. 3.4 Általános tömegvonzás, a bolygók, műholdak 
mozgása 

 
14. ábra: A Föld körül keringő műholdak és űrszemét (klimairoda.blog.hu/2009/02/07/muholdak) 

1. A Föld sugarának és a Föld felszínén a nehézségi gyorsulás értékének az ismeretében számítsuk ki a Föld 

tömegét és áltagos sűrűségét! 

2. A Föld sugarát állandó értéknek véve (a Földet tökéletes gömbnek tekintve) fejezzük ki a nehézségi 

gyorsulás értékét a ϕ=45°-os szélességi körön, ha g értéke a sarkokon 9,83 m/s2! 

3. A Föld sugarát állandónak véve mekkora szöget zár be ϕ=45° földrajzi szélesség esetén a nehézségi erő a 

Föld középpontja felé mutató vonzóerővel? (A Földet tekintsük homogén gömbnek!) 

4. Számítsuk ki a nehézségi gyorsulás értékét az egyenlítőn, ha a Sarkokon mért érték 9,8321 m/s2! 

5. Mekkora gyorsulással esik egy elejtett test azon a hajón, amely az egyenlítő mentén 72 km/h sebességgel 

halad kelet felé? 

6. Egy távoli bolygó sugara feleakkora, mint a Föld sugara, a gravitációtól származó gyorsulás kétszerese a 

Föld felszínén lévőnek. Fejezzük ki a bolygó tömegét a Föld tömegének a segítségével! 

7. A Föld Nap körüli keringésének adataiból határozzuk meg a Nap tömegét! (Tekintsük a Föld Nap körüli 

pályáját körnek, amelynek sugara  a keringési idő T=365,24 nap.) 

8. Mekkora a Föld körül  magasságban körpályán keringő mesterséges hold kerületi sebessége? 

9. A Földhöz képest mekkora sebességre kell a mesterséges holdat felgyorsítani, hogy az egyenlítő felett  

magasságban keringjen? 

10. Mekkora energiával rendelkezik a Föld felett 200 km magasságban a Föld körül körpályán keringő 80 

kg tömegű mesterséges hold? 
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11. Mennyi energia takarítható meg, ha az előzőekben szereplő műholdat az egyenlítő felett állítják 

pályára? (A testnek a Föld forgásából származó kerületi sebességét maximálisan kihasználják.) 

12.  

 
15. ábra: Mesterséges hold kilövése (www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t34b.htm) 

1. Tekintsünk egy  tömegű műholdat, ami úgy kering a Föld körül, hogy a Föld középpontjától mért 

földtávoli apogeum-távolsága négyszer akkora, mint a földközeli perigeum-távolsága. Határozzuk meg a 

műhold  apogeum-sebességének és a  perigeum-sebességének az arányát! 

2. 2010. május 28-án a Delta 4 hordozórakéta állította pályára a legújabb 2F jelű sorozatba tartozó GPS holdat. 

A hold tömege 1870 kg, és keringési magassága 20183 km. 

a. Határozzuk meg a hold keringési idejét! 

 
16. ábra (http://www.urvilag.hu/a_gps_rendszer/20100528_uj_korszak_kezdete_a_gpsben) 

a. Mennyi idő alatt érkezik a földi vevőállomásra a hold által leadott elektromágneses hullám? 
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17. ábra: GPS hold (http://www.urvilag.hu/a_gps_rendszer/20100528_uj_korszak_kezdete_a_gpsben) 

Az elmúlt három évtized során mintegy 60 GPS holdat indítottak útjára. Ténylegesen csak 24 működő holdra 

van szükség (18. ábra). A műholdak élettartama változó. A megrongálódott, vagy már nem működő, esetleg 

használható, de technikailag elavult műholdakat újakra, korszerűbbekre kell cserélni. A műholdak nagy része 

továbbra is a Föld körül „űrszemétként” kering. Az új GPS holdtól már 2010. májusban, júniusban teljes 

szolgáltatást vártak, de kezdetben frekvenciaproblémák és zavaró interferenciahatások miatt nem működött. 

Köztudott, hogy kezdetben a GPS rendszer kizárólag katonai felhasználású volt, de ma már a mindennapi élet 

elérhető szolgáltatásává vált. A GPS-t elsősorban, mint helymeghatározó rendszert ismerjük, azonban érdemes 

megemlíteni, hogy bizonyos gazdasági és banki tranzakciók a műholdrendszer nyújtotta pontos 

időmeghatározáson és időszinkronizáláson alapulnak. Az automatákból történő készpénz felvét és kártyás 

fizetések időbélyegei is a GPS rendszerek szolgáltatásának bevonásával történik 
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18. ábra: GPS holdak (www.digiterra.hu/hu/hirek-esemenyek/hirek/) 

1. Mekkora a keringési magassága az MSG-1 geostacionárius műholdnak? 

 
19. ábra: MSG-1 műhold, és felvétele (cls.mersea.eu.org/html/remote_sensing/eos.html) 

A geostacionárius műholdak keringési szögsebessége megegyezik a Föld szögsebességével, és keringési síkja 

egybeesik az egyenlítő síkjával. Az ilyen műholdak mindig ugyanott látszanak az égen, mozdulatlannak tűnnek 

a Földfelszínről. Ezeket a műholdakat elsősorban − de nem kizárólag − meteorológiai, távközlési és műsorszóró 

műholdként alkalmazzák. 

A geostacionárius műhold gondolatát először 1945-ben Sir Arthur C. Clarke sci-fi író vetette fel, ezért szokták 

ezeket az objektumokat Clark holdaknak is nevezni. Ugyanakkor az első ilyen holdat csak 1966-ban a NASA 

állította pályára ATS-1 néven. Az első, kizárólag távérzékelési feladatokat ellátó holdat, 1974-ben ugyancsak a 

NASA jutatta a világűrbe, és azt SMS-nek nevezték el. A hold 19 percenként készített a Föld felszínéről 

képeket. 

Az MSG-1-et 2002-ben indították útjára. A műhold az óramutató járásával ellentétes irányban 100 fordulatot 

tesz meg percenként. Tömege 680 kg, átmérője 3,2 m magassága 2,4 m. Három fő szerkezeti egységből áll. Az 

első IR felvételeket készít, a második a kommunikációs rendszer, a harmadik egyéb alrendszereket tartalmaz. 

Energiaellátását 8 napkollektor biztosítja. Az egyre pontosabbá váló meteorológiai előrejelzéseket ennek a 

műholdnak is köszönhetjük. 

1. Határozza meg a Föld felett 833 km magasságban, kvázipoláris pályán keringő NOAA-17 meteorológiai 

műhold kerületi szögsebességét és pályamenti sebességét! Hányszor kerüli meg a hold egy nap alatt a Földet? 

Hányszor tud ez a hold egy nap alatt ugyanarról a területről felvételeket készíteni? 
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20. ábra: TIROS és NOAA-17 kvázipoláris műhold (www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t34b.htm) 

A kváripoláris pályán keringő műholdak keringési magassága 820-870 km. Így a GPS és geostacionárius pályán 

keringő holdakhoz képest alacsonyabban mozognak, ennek következtében keringési idejük kisebb, 100-105 

perc. Az inklináció (a Föld egyenlítői síkjával bezárt szöge) műholdanként változó, értékük kb.: 98°-99° A Föld 

forgásából adódóan mintegy 25°-kal keletre haladnak a Föld adott szélességi körén. Egy adott térség fölé 12 óra 

elteltével érkezik vissza a műhold, de ellentétes irányból, mint az előző áthaladáskor. Először 1960-ban a NASA 

állította pályára a TIROS nevű meteorológiai műholdat, amelyet az idők során további műholdak követtek, 

egyre korszerűbb felszereléssel és bővülő szolgáltatással. A műholdak élettartamát 2 évre becsültél, de ahogy a 

2. táblázatból is látható, többségük, köszönhetően a gondos tervezésnek, kivitelezésnek és karbantartásnak, 

ennél sokkal hosszabb ideig állt szolgálatban. A tervezés és gyártás alatt álló holdakat még betűvel, a már 

pályán keringőket pedig számmal jelölik. 

 
21. ábra (http://nimbus.elte.hu/kutatas/sat/sat_noaa.html) 

A NOAA-M műhold pályára állítása, (2002. június 24.) óta, a NOAA-17 nevet viseli. 
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A két legfiatalabb működőképes műhold tölti be mindig az elsődleges műholdak szerepét úgy, hogy közülük az 

egyik – napjainkban a NOAA-17 – délelőtti pályára állítva, a másik pedig – jelenleg a NOAA-16 – délutáni 

pályára állítva kering a Föld körül. Az alapján, hogy egy műhold nappal egy adott földrajzi pont felé közeledve 

helyi idő szerint mikor lépi át először az Egyenlítőt beszélünk délelőtti, vagy délutáni műholdról. A többi, még 

működő műholdat tartalék holdként használják.1 

 
22. ábra: NOAA-17 műholdfelvétel (http://home.comcast.net/~pprokop/apt/noaa-17-02040301-mcir.jpg) 

Megoldások 

3. táblázat - 
 

Föld adatai 

Tömeg  

Egyenlítői sugár  

Közepes sűrűség  

Naptól mért közepes távolság  

Tengely körüli forgási idő  

Keringési idő  

Nehézségi gyorsulás az egyenlítőnél 

 

                                                           
1 Forrás: http://nimbus.elte.hu/kutatas/sat/sat_noaa.html 
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Nehézségi gyorsulás a sarkokon 

 

Szögsebesség 

 

Közepes pályamenti sebesség  

A feladatok megoldásához használni fogjuk a 3. táblázat adatait! 

Fontos megjegyzés: A továbbiakban a bolygók, mesterséges holdak mozgását nem a Földhöz rögzített 

koordinátarendszerben, hanem nyugvó ún. „inercia rendszerben” írjuk le. 

1. A Föld sugara: , és 

. 

A tömegvonzás törvénye szerint , ahol  a Föld tömegét jelöli. Fejezzük ki a Föld 

tömegét az egyenletből: 

 

A Föld átlagos sűrűsége:  

Megjegyzés: A táblázatban szereplő és a feladatban kiszámított sűrűség különbözik, mert a megoldás során a 

Földet tökéletes gömbnek tekintettük, míg a valóságban nem az. 

 
23. ábra (http://termtud.akg.hu/okt/7/foldunk/kepek/foldszerkezet.gif) 

Fontos megjegyzés: A Föld átlagos sűrűségét számítottuk ki, mert a Föld nem homogén.(23. ábra) 

1. A  szélességi körön, a körpályán tartáshoz szükséges centripetális erő, a gravitációs vonzóerő egyik 

összetevője: 
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amely a gravitációból származó  erővel  szöget alkot. (24. ábra) 

A koszinusz tétel felhasználásával  

 
24. ábra 

1. A nehézségi erő a gravitációs vonzóerővel 0,1°-os szöget zár be. 

2. A sarkokon a nehézségi erő megegyezik a gravitációs vonzóerővel. Az egyenlítőn: 

 

 

 

1. Az egyenlítőn a nyugvó test kerületi sebessége: 

 

Az egyenlítőn kelet felé  sebességgel haladó test sebessége inercia rendszerben:

. 

Ekkor a nehézségi gyorsulás: 

 

 

1. Jelöljük a Föld sugarát -fel, tömegét -fel és a földi gravitációt -fel. 

Az ismeretlen bolygó tömege:  sugara  és a bolygón a gravitáció . 

A bolygó sugara , a gravitáció . 

A földi gravitáció:  
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A bolygón a gravitáció: . 

 

A Föld tömege kétszerese a bolygó tömegének. 

1. A Nap és a Föld közötti gravitációs vonzás szolgáltatja a Föld „körpályán” tartásához szükséges centripetális 

erőt. 

A Nap tömegét jelöljük -mel, a Naptól mért közepes távolságot -rel, ekkor: 

 

Határozzuk meg a Nap körül keringő Föld kerületi szögsebességét. (Ne cseréljük össze a kerületi szögsebességet 

a Föld tengely körüli forgásából származó szögsebességével!) 

 

Az (1) egyenletből fejezzük ki a Nap tömegét: 

 

1. A körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt a gravitációs erő szolgáltatja: 

 

 

1. Vonatkoztatási rendszernek válasszunk olyan inercia rendszert, amely a Földhöz képest nyugvó. Ebben a 

(Földhöz képest nem forgó) vonatkozatási rendszerben gondolkozva az egyenlítőn nyugvó testnek már van 

kerületi sebessége. Ennek a nagyságát az 5. feladatban -nak határoztuk meg. 

Így a kilövésre szánt holdat a Földhöz képest  kerületi sebességgel kellene elindítani, akkor csak 

 sebesség elérése szükséges. A  a „nyereség”, ha a holdat 

éppen az egyenlítő valamely pontjában lövik fel. 

1. A Föld körül  magasságban sebességgel keringő hold potenciális és mozgási energiával rendelkezik. 

 

A 8. feladat szerint , és ezt a fenti egyenletbe helyettesítve. 

 

Tovább alakítható az összefüggés, ha felhasználjuk, hogy 
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1. A 9. feladatban meghatároztuk, hogy az egyenlítőről történő kilövés esetén a test már rendelkezik 

 sebességgel. Az emiatt megtakarítható energia: 

 

Az energia megtakarítás, − az előző feladat eredményét felhasználva − százalékosan kifejezve: 

 

1. A műholdra ható gravitációs erők eredője centrális erő, az erővektor iránya mindig a Föld középpontja felé 

mutat. A Föld középpontjára vonatkozatott impulzusmomentum időben állandó: . 

 

 

1. A körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt a gravitációs erő szolgáltatja. A hold keringési ideje: 

. 

Az elektromágneses hullám terjedési sebessége: , így a jel Földre érkezésének az 

ideje: . 

1. A műhold kerületi szögsebessége: . 

A körpályán tartáshoz szükséges centripetális erőt a gravitációs erő szolgáltatja: 

 

 

1.   

  

. 

5. 3.5 Rezgőmozgás 
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1. Egy rezgőmozgás maximális sebessége 15m/s, maximális gyorsulása 90 m/s2. Mennyi az amplitúdója és a 

frekvenciája? 

2. Egy rezgésbe hozott hangvilla pontjai 320 Hz frekvenciával harmonikusan rezegnek. Egyik pontjának 

maximális kitérése 0,5 mm. 

a. Mekkora ennek a pontnak a maximális gyorsulása? 

b. Mekkora utat tenne meg egy álló helyzetből induló test 1 s alatt ezzel a gyorsulással? 

3. Rezgő test teljes periódusidő alatt 0,2 cm utat tesz meg. Legnagyobb gyorsulása 4 m/s2 . Mekkora a 

rezgésszáma? 

4. Egy rugóhoz erősített test 6 cm amplitúdóval vízszintes egyenes mentén harmonikus rezgőmozgást végez. 

a. Milyen távol lesz az egyensúlyi helyzettől a test, amikor a mozgási energiája háromszor akkora lesz, mint 

a rugalmas energiája? 

b. A nyugalmi helyzeten történő áthaladás után mennyi idő múlva jut ide a test, ha a rezgésidő 4 s? 

5. Vízszintes lapon m tömegű test fekszik. A test és a lap között a tapadási súrlódási együttható 0,4. A lapot 

vízszintes egyenes mentén rezgőmozgásba hozzuk. 

Ha a rezgésidő 2 s, akkor mekkora lehet az amplitúdó, hogy a test a lapon meg ne csússzék? 

1. Egy vízszintes fémlap függőleges irányú 1 cm amplitúdójú rezgést tud végezni. Erre a fémlapra egy 

fémkockát helyezünk. A fémlap adott amplitúdójú rezgéseinek a számát zérusról indulva fokozatosan 

növeljük. Bizonyos rezgésszám elérése esetén a kocka zörögni kezd a fémlapon. Mekkora ez a rezgésszám?  

2. Függőleges irányú harmonikus rezgőmozgást végző vízszintes fémlapra egy fémpénzt helyeztek. 

Megfigyelték, hogy első ízben akkor sikerült becsúsztatni agy vékony papírlapot a pénzdarab és a fémlap 

közé, amikor a frekvencia 8 Hz. Mekkora volt a fémlap rezgésének amplitúdója? 

Megoldások 

1. A rezgőmozgás maximális sebessége , maximális gyorsulása: . 

Az egyenletekből a körfrekvencia  és a mozgás amplitúdója kifejezhető: 

. A frekvencia . 

2. a) A hangvilla maximális gyorsulása: . 

b) Egy álló helyzetből induló test ezalatt 1009,62 métert tenne meg. 

1. . A test frekvenciája: 

 

2. a) Írjuk fel a test energiáját: 
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A feladat feltétele szerint a test mozgási energiája háromszor akkora, mint a rugalmas energiája: 

 Ennek felhasználásával az (1) egyenlet: 

 

A test az egyensúlyi helyzettől 3 cm távolságban lesz. 

A test  alatt jut ebbe a helyzetbe. 

1. A test a lapon akkor nem csúszik meg, ha . Az amplitúdó maximum 40 cm 

lehet. 

2. A kocka akkor emelkedik fel a fémlapról, ha  A rezgésszámnak legalább 

. 

3. Az amplitúdónak legalább 3,95 mm. 

6. 3.6 Hullámmozgás 

6.1. 3.6.1 Mechanikai hullámok 

1. Haladó hullám hullámhossza új közegbe érve 5 mm-rel megnövekszik. A frekvencia 500 Hz. Mekkorát 

változott a terjedési sebessége? 

2. Pontszerű hullámforrásból gömbhullámok indulnak ki. Frekvenciájuk 800 Hz, terjedési sebességük 400 m/s. 

Mekkora a fáziskülönbség a hullám két olyan pontja között, amelyek 40 cm, illetve 70 cm-re vannak a 

hullámforrástól? 

3. Rugalmas cérnaszálon haladó tranzverzális hullám miatt a cérnát a rezgés síkjára merőlegesen nézve 14 mm 

vastagnak látjuk. Szemünk felbontó képessége 0,04 s. Legalább mekkora a cérna rezgő részecskéinek 

legnagyobb gyorsulása? 

Megoldások 

1. A fény terjedési sebessége 2,5 m/s-mal változott. 

2. A fáziskülönbség a hullám két pontja között: . 

3. A cérna rezgő részecskéinek maximális gyorsulása  

6.2. 3.6.2.Hanghullámok, Doppler hatás 

1. Mennyivel kell megrövidíteni a 40 cm hosszú zárt síp légterét, hogy a hang frekvenciája 20 Hz-cel 

emelkedjék? 

2. Egy hangszer állítható hosszúságú húrját megpendítve 460 Hz-es hangot hallunk. A húrt 8 cm-rel rövidebbre 

fogva, 580 Hz lesz a rezgésszáma. Mekkora a húrban a hullám terjedési sebessége? 

3. Nyugvó közegben, az észlelő felé 5 m/s sebességgel haladó hullámforrás 5 Hz frekvenciájú hullámokat kelt. 

Mekkora hullámhosszat mér, és mekkora frekvenciát észlel a közeghez képest nyugvó megfigyelő, ha a 

hullám terjedési sebessége 100 m/s? 
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4. A megfigyelő a hullámokkal szemen haladva 20 m/s sebességgel, 360 hullámot (periódust) számol meg 

másodpercenként, velük egy irányban haladva, ugyanakkora sebességgel pedig 320 hullámot számol meg 

másodpercenként. Mekkora a hullám terjedési sebessége? 

5. Nyugvó közeghez képest ugyanazon egyenes mentén a hullámforrás 5 m/s, az észlelő 2 m/s sebességgel 

mozog megegyező irányban. A hullámforrás sebessége az észlelő felé mutat. A hullám terjedési sebessége 

380 m/s , frekvenciája 440 Hz. Mekkora az észlelet hullámhossz és frekvencia? 

Megoldások 

1. A síp légterét 3,5 cm-rel kell megrövidíteni. 

2. A húrban a hullám terjedési sebessége 355,7 m/s. 

3. A mért hullámhossz 19 m, a frekvencia 5,26 Hz. 

4. A hullám terjedési sebessége 340 m/s. 

5. Az észlelt hullámhossz 0,85 m, a frekvencia 443,4 Hz. 

7. 3.7 Összefoglalás 

1. Egy vízszintes sebességű lövedék eltalál egy jégen fekvő fahasábot és belefúródik. A fahasáb ennek hatására 

mozgásba jön, a súrlódás közte és a jég között elhanyagolható. Milyen megmaradási tételeket 

alkalmazhatunk a két test közös sebességének a kiszámítása során? 

a. Csak a mechanikai energia megmaradásának tételét. 

a. A mechanikai energia megmaradásának és a lendület megmaradásának tételét. 

i. Csak a lendület megmaradásának tételét. 

a. Semmilyen megmaradási tétel nem alkalmazható.2 

2. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végző test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a 

kerületi sebessége nem változik meg? 

a. A test szögsebessége a felére csökken. 

b. A test szögsebessége nem változik. 

i. A test szögsebessége kétszeresére nő. 

3. Egy toronyóra percmutatója 1,5 m hosszú. Mekkora utat fut be a mutató végpontja, és mekkora a mutató 

elmozdulása éjféltől 6 óráig? 

a. A mutató végpontja 9,42m utat fut be, és elmozdulása 0m lesz. 

b. A mutató végpontja 42,39m utat fut be, és elmozdulása 3m lesz. 

i. A mutató végpontja 56,52m utat fut be, és elmozdulása 0m lesz. 

1. Mekkora az első feladatban szereplő toronyóra nagymutatójának a szögsebessége? 

a.  

b.  

i.  
                                                           
2 Emelt szintű érettségi feladat 2009. október (1. kérdés) 
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2. Egy távoli bolygóra leszállva az asztronauták rugós erőmérőre felfüggesztenek egy 4 kg tömegű testet, és úgy 

találják, hogy 20 N súlyú. Ha ezen a légkörrel nem rendelkező bolygón 10 méter magasságból leejtenek egy 

testet, akkor a gyorsulása 

a. 4  lesz. 

b. 0.25  lesz. 

i. 5  lesz. 

3. Válassza ki a helyes állítást, vagy állításokat! 

a. A GPS holdak geostacionárius műholdak. 

b. A GPS holdak alacsonyabban keringenek, mint a geostacionárius műholdak. 

i. A kvázipoláris műholdak inklinációja 5°. 

a. A kvázipoláris műholdak keringenek a legalacsonyabban. 

4. A 2. táblázat adatainak tanulmányozása után adja meg, hogy melyik volt az a műhold, amely az energiaellátó 

endszer hibája miatt a fellövést követően gyorsan tönkre ment! 

5. A Föld felszínétől számított RFöld magasságból (azaz a Föld sugarával megegyező magasságból) elejtenek egy 

testet. Mekkora gyorsulással indul el? (A gravitációs gyorsulás a Föld felszínén g.) 

a. g gyorsulással. 

b. g/2 gyorsulással. 

i. g/4 gyorsulással.3 

6. Hogyan módosulna egy, a Föld körül keringő mesterséges hold keringési ideje, ha a Föld középpontjától mért 

távolságát az eredeti érték négyszeresére növelnénk? (A mesterséges hold pályáját tekintsük körnek!) 

a. Körülbelül 1,41-szeresére nőne. 

b. Kétszeresére nőne. 

i. Négyszeresére nőne. 

a. Nyolcszorosára nőne.4 

7. A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, miközben pályamenti sebessége kissé változik. Három 

különböző időpillanatban ez a sebesség a következő értékeknek adódott: 29,5 km/s; 29,6 km/s; 29,7 km/s. Az 

előbbi időpillanatok közül melyik esetben volt a Föld a Naptól a legtávolabb? 

a. Amikor a pályamenti sebessége 29,5 km/s. 

b. Amikor a pályamenti sebessége 29,6 km/s. 

i. Amikor a pályamenti sebessége 29,7 km/s. A pályamenti sebességből nem lehet a távolságra 

következtetni5 

Irodalomjegyzék 

                                                           
3 Emelt szintű érettségi feladat 2010. május (14. kérdés) 
4 Emelt szintű érettségi feladat 2009. október (4. kérdés) 
5Emelt szintű érettségi feladat 2009. május (2. kérdés) 
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