
“Babe ş-Bolyai” Tudományegyetem FIZIKA kar                                                   
“Augustin Maior” Fizikaverseny 2008  XII. osztály           

munkaidő: 3 óra                         
 
1. Az m1 = 0,1 kg tömegű test kezdeti sebesség nélkül h = 20 
m magasságból csúszik le az α = 45o-os AB lejtőn. Mozgását 
vízszintes síkban folytatja BC = 18 m távolságon. Mindkét 
útvonalon a súrlódási együttható µ = 0,1. A C pontban a test 
rugalmatlanúl ütközik a nyugalomban levő m2 = 0,9 kg tömegű 
testtel, melyet a k = 129,6 N/m rugóállandójú rugó rögzit a 
falhoz. Kezdetben a rugó nincs összenyomva. Határozzuk meg: (a) az m1 tömegű test gyorsulását 
a lejtőn, (b) az m1 tömegű test mozgási energiáját a B pontban, (c) az m1 tömegű test sebességét a 
rugalmatlan ütközés előtt, (d) a két test kezdeti sebességét az ütközés után és a rugó maximális 
alakváltozását. Adott g = 10 m/s2. 
 
2. m tömegű széndioxid gázt (µ = 44 g/mol, CV = 6R/2) az 1 – 2 izobár átalakulás során Q = 831,4 
J hőt kap. Kezdeti állapotban a gáz hőmérséklete T1 = 300 K és nyomása p1 = 2·105 N/m2, végső 
állapotban pedig T2 = 400 K hőmérsékleten van. Adjuk meg: (a) a V2/V1 térfogatok arányát és 
ábrázoljuk az 1 – 2 átalakulást (p, V) illetve (V, T) koordinátarendszerben. (b) a gáz tömegét, (c) a 
végzet munkát és a belső energiaváltozást, (d) a 2-es állapotból a gázt összenyomjuk a p = a·V 
törvény alapján addig amíg a 3-as állapotban térfogata V3 = V2/2 lesz. Tudva hogy a = 4,8·107 
N/m5, határozzuk meg a gáz állapotparamétereit (p3, V3, T3) ebben az állapotban. Adott R = 8314 
J/kmolK. 
 
3. Ha egy L  = 1 mH induktivitású valódi tekercset E = 1 V egyenfeszültségű áramforrásra 
kapcsolunk rajta I  = 100 mA áramerősségű áram folyik át. Az egyenáramú feszültségforrásról 
lekapcsolva a tekercset sorbakötjük egy  C = 1 µF kapacitású kondenzátorral. Az így kialakított 
rezgőkör sarkaira u(t) = 3,14·sinωt [V] váltakozófeszültséget szolgáltató ideális áramforrást 
kapcsolunk. Adjuk meg: (a) a tekercs RL vesztességi ellenállását, (b) a rezgőkör impedanciájának 
kifejezését és a feszültségek fazoriális diagrammját, (c) azt az fo frekvenciát amelyre a kondenzátor 
sarkain mért feszültség maximális és ennek a feszültségnek értékét (UCmax), (d) hasonlítsuk össze az 
fo frekvencián mért UCmax feszültséget az áramforrás által szolgáltatott maximális feszültséggel és 
tárgyaljuk a kapott eredményt. Hogyan változik a kondenzátor kapcsain mért feszültség ha az 
áramforrás frekvenciája f∆±  értékkel megváltoztatjuk az fo frekvencia körül (a választ szavakban, 
írott szöveg formájában adjuk meg). Adott 102 ≅π . 
 
4. Young-berendezést 500 nm hullámhosszú monokromatikus fénnyel világítunk meg. A rések 
síkjától D távolságra elhelyezett ernyő mmy 101 =∆ -én 11 interferenciamaximumot figyelhetünk 

meg. Az ernyőt 1 m-rel eltávolítva a 11 maximum mmy 152 =∆ -t foglal el az ernyőn. Határozzuk 
meg: (a) A rések síkját és a megfigyelési ernyő közötti távolságot a kezdeti helyzetben, (b) A 
berendezés rései közötti távolságot. c) Az a) pontnak megfelelő helyzetben az egyik rést n= 1,5 
törésmutatójú és d vastagságú síkpárhuzamos lemezzel fedjük be. Azt tapasztaljuk, hogy a központi 
maximum a harmadik sötét sáv helyét foglalja el. Határozzuk meg a lemez d vastagságát. (d) 
Elvesszük a lemezt és a berendezést olyan fehér fénnyel világítjuk meg melynek legkisebb 
hullámhossza 0,4 µm és legnagyobb 0,8 µm. Határozzuk meg a másodrendű színkép szélességét. 
Megfigyelhető-e az egész másodrendű spektrum? 
 
5. 

a) Határozzuk meg a konzervatív erő fogalmát 
b) Határozzuk meg a külső fényelektromos hatást, adjuk meg az erre vonatkozó Einstein-

összefüggést, értelmezve a használt jelölések fizikai jelentését. 
_______________________________________________________________________________ 
Pontozás: 1 – 20p; 2 – 20p; 3 -20p; 4 – 20p; 5 – 10p; hivatalból – 10p.      Maximális pontszám = 100p 


