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A 2. táblázatban szereplő adatok alapján ábrázolhatjuk grafikusan a labda sebességét 
az idő függvényében (8. ábra) és megrajzolhatjuk a labda pályáját (9. ábra) is. 

A  2. táblázat figyelmes áttekintése során észrevehetjük, hogy a labda  az 
ymax=y11=6,83m maximális magasságot a 11·τ=1,1s időpontban éri el, míg a sebességé-
nek minimális értékét,  a vmin=v16=17,17m/s-ot csak később, a 16·τ=1,6s –ban. A légü-
res térben való hajítás esetében viszont a két érték elérése egyidőben valósul meg. Mivel 
az egész mozgásidő alatt a sebesség értéke 16m/s felett maradt, a k értéke a mozgás so-
rán nem változott. Az m=0,44kg tömegű labda sebességének a kezdeti és végső értéke 
ismeretében kiszámítható a közegellállási erő mechanikai munkája a kinetikus energia 
változásának törvényéből: 
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A labdarúgó játékos által végzett mechanikai munka a labda mozgásbahozatalakor: 
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Az alkalmazott közelítési módszer akkor ad jó eredményt, ha viszonylag kicsi  τ  ér-
tékkel dolgozunk. Az egyenletrendszer magasabbrendű közelítéssekkel (Runge-Kutta 
módszerek) pontosabban is megoldható. 

 

       8. ábra      9. ábra 

 
Ferenczi János 

 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Az Xbox 360 konzol 

 Az Xbox 360 egy a Microsoft, IBM, ATI, Samsung, SiS által fejlesztett hetedik 
generációs játékkonzol, az Xbox utódja. A készüléket 2005. május 12-én mutat-
ták be először. Legfőbb vetélytársai a Sony PlayStation 3 és a Wii. 
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 A konzol indulásakor két formában volt kapható. A Premium és a Core rend-
szer annyiban tér el egymástól, hogy felszereltségük tekintetében a Premium 
sokkal többet nyújtott. 

 Később megjelent a legtöbbet kínáló Elite csomag is, amely a klasszikus fehér 
helyett már fekete színben mutatkozik. 2007 őszén a Core csomagot felváltotta 
az Arcade csomag. Az Elite kiszerelésben lévő alapgépen először volt HDMI 
csatlakozó, amely már az Arcade csomag és a Premium csomag alapgépein is 
megtalálható. Ma már Jasper alaplappal és 150 W-os táppal adják a gépeket. 

 Arcade rendszer: Xbox 360 alapgép; vezetéknélküli irányító; 512 MB beépített 
memória, AV kábel, 5 db arcade játék, 1 hónap Xbox live gold előfizetés. 

 Core rendszer: Xbox 360 alapgép; vezetékes irányító; kompozit kábel (kivonva a 
forgalomból) 

 Premium rendszer: Xbox 360 alapgép; vezeték nélküli irányító; 60 GB-os (ré-
gebben 20 GB-os) winchester; headset; 1 hónap ingyenes Xbox Live Gold előfi-
zetés; ethernet kábel; kompozit kábel (kivonva a forgalomból) 

 Premium HDMI (+Forza2+Viva Pinata) rendszer: Xbox 360 alapgép; vezeték 
nélküli irányító; HDMI csatlakozó 20 GB-os winchester; headset; 1 hónap in-
gyenes Xbox Live Gold előfizetés; ethernet kábel; kompozit kábel (+Forza Mo-
torsport 2 és Viva Pinata játékszoftverek) (kivonva a forgalomból) 

 Elite rendszer: Fekete Xbox 360 alapgép; HDMI csatlakozási lehetőség; 120 GB 
merevlemez 15 GB előre feltöltött tartalommal; Fekete vezeték nélküli kontrol-
ler; Komponens/kompozit multi AV kábel; Szürke vezetékes Xbox 360 headset; 
HDMI kábel; Optikai és komponens audio csatlakozó; Ethernet kábel 

 Elite Limited Edition rendszer : Vörös Xbox360 alapgép, HDMI kimenet, Micro-
soft Xbox360 120 GB merevlemez, vezeték nélküli joypad, Microsoft Xbox360 fej-
hallgató, előlap, komponens videó kábel, HDMI kábel, AV, optikai adapter 

 Super Elite rendszer: 250 GB-os merevlemez, 2 darab fehér vezeték nélküli kontrol-
ler, Xbox 360 fülhallgató, Ethernet kábel, Xbox 360 komponens HD-AV kábel 

 Slim Arcade rendszer: új külső, 4 GB belső memória, Wi-Fi kapcsolat 

 Slim rendszer: új külső, 250 GB HDD, Wi-Fi kapcsolat 

 Limited Slim rendszer: Egyedi mintázat, és a gép mellé egy Halo: Reach játék-
szoftver is jár, valamint 2db Halo: Reach mintás vezeték nélküli kontoller. 250 
GB HDD, Wi-Fi kapcsolat.Valamint létezik Modern Warfare 3 Limited Edition 
amelyhez kapunk:1 Call of Duty Modern Warfare 3 játékszoftvert, illetve 2db 
Modern Warfare 3 mintás vezeték nélküli kontrollert illetve egy egyedi mintázat-
tal ellátott gépet, amelyben 320GB-os HDD található 

 Az „Xbox 360 E” rendszer mindössze négy USB porttal rendelkezik – kettő 
elől, kettő hátul –, és nem tartalmaz S/PDFI (digitális) portot. 

 DVD-t, CD-t képes lejátszani, Blu-ray lemezt nem. A hozzá való játékok általá-
ban DVD-n kaphatók. A merevlemezéről és különféle adathordozókról képeket, 
zenéket és videókat is le tud játszani. A játékok a Microsoft saját formátumú le-
mezein vannak, a másolt lemezeket a gép nem játssza le.  

 Bizonyos előző generációs Xbox játékokat szintén képes futtatni, ehhez azon-
ban merevlemezre van szükség. 
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 A next-gen kifejezés a magas felbontást (720p, 1080i, 1080p) és eddigi konzo-
lokhoz képest nagyobb teljesítményt takarja. Az 1920×1080-as natív FullHD 
felbontást nemcsak a PlayStation 3 konzol támogatja, az Xbox360 is képes rá. 

 A konzol operációs rendszerének grafikus kezelőfelülete az Xbox 360 
Dashboard. Ezen keresztül irányíthatjuk a gépet.  

 A Marketplace menüpontban beléphetünk a Microsoft online piacterére, ahol kü-
lönböző ingyenes és fizetős tartalmak érhetőek el heti vagy gyakoribb rendszerességű 
frissítéssel. A tartalmak széles skálán mozognak, a különböző képeken, videókon, 
bemutatókon át a kipróbálható demókig és extra játékostartalmakig (új pályák, fegy-
verek, karakterek) igen sok dologból választhatunk. Megemlítendő még a Video 
Marketplace, ahol új és régi mozisikereket vagy sorozatokat kölcsönözhet ki a fel-
használó, melyeket már letöltés közben is elkezdhet nézni.  

 Az Xbox Live menüpont alatt van lehetőségünk elolvasni a friss Xbox 360-nal 
kapcsolatos híreket, az üzeneteinket és a barátok listát böngészhetjük, ahol 
azonnal látjuk, hogy melyik ismerősünk mivel játszik, és hol tart éppen. Továbbá 
itt kezdeményezhetünk MSN chatet számítógépes ismerőseinkkel és privát hang 
vagy videó chatet Xboxos barátainkkal.  

 A Games menüpont alatt nézhetjük meg a gépre jelenleg telepített teljes játékok 
demóverzióit és az Arcade játékainkat. Itt található továbbá a valaha játszott ösz-
szes játékunk listája és az Achievementjeink. Az Achievementek különböző cé-
lok, amelyeket a játékok készítői helyeznek el a szoftverben. Ezeket a játékosnak 
nem kötelező teljesítenie. 

 A Media menüpont alatt nézegethetjük képeinket, hallgathatjuk zenéinket, néz-
hetjük videóinkat. Itt (is) beléphetünk a Video Marketplace-re. Figyelemre méltó 
a zenelejátszó, mellyel albumokba és lejátszási listákra rendezhetjük a zenéinket, 
ráadásul vizuális equalizerrel is rendelkezik.  

 A System menüpont alatt találhatók a rendszerbeállítások (például képernyő fel-
bontás, formátum, hangformátum, témák, internetbeállítások). Ugyanitt lehet 
beállítani a családosok számára fontos gyerekzár és gyerekvédelmi funkciókat 
(csak egy bizonyos ideig játszhasson a gyermek, ne indíthasson el az életkori be-
sorolásának nem megfelelő játékokat). 

 A későbbiekben új kezelő felület vált letölthetővé, NXE (New Xbox Exprience) 
néven. Ez megváltoztatta a kezelőfelület kinézetét, valamint itt megalkothattuk 
saját avatarunkat. 

 CPU: PowerPC-alapú Xenon CPU; 90 nm csíkszélesség („Jasper” típusú alap-
lapokon 65 nm); 3 szimmetrikus mag, egyenként 3,2 GHz-en 

 1 MB L2 cache; 95,2 gigaflops művelet. 

 VGA: 4 milliárd képpont/másodperces ATI GPU; 65 nm csíkszélesség Jasper 
típusú alaplapokon; 500 MHz-es órajel; 10 MB eDRAM; 12-utas lebegőpontos 
shader futószalag. 

 Memória: 512 MB, 700 MHz GDDR3 RAM; 12,4 GB/s memória busz-
sávszélesség; 64 GB/s memória sávszélesség az EDRAM felé 

 18,6 GB/s frontside busz. 

 Merevlemez: 20, 60, 120, 250 vagy 320 GB-os lehet.  

 Audio: Többcsatornás Dolby-Surround-kimenet; 48 kHz 16-bit audio kimenet; 
16-bit processing; 64 audio csatorna. 


