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1. Egy m=100g tomegu testet fuggolegesen felfele hajitunk vo=200m/s kezdosebesseggel. A test
palyajanak legmagassabb pontjaban egy robbanas kovetkezik be, melynek kovetkezteben ket
olyan m1 es m2 tomegu darab keletkezik, amelyek a fuggoleges menten ellentetes iranyba fognak
mozogni. A ket darab tomegaranya m1/m2=2/3, a E=750J robbanasi energia teljesen atalakul a
keletkezett darabok mozgasi energiajava. Szamitsuk ki:
a) azt a t idot amely alatt a test palyajanak legmagassabb pontjaban er
b) a darabok v1 es v2 sebesseget mindjart a robbanas utan
c) az idointervallumot amely a ket test Foldre erkezesenek pillanatait valasztja el
2. Egy egyatomos idealis gaz melynek tomege m es homerseklete pedig T1 a kovetkezo allapotvaltozasokon megy at: 1-2 izobar (V2=2V1), 2-3 p = aV (V3=0,25 V2) ;3-4 izobar (V4= V1) es 4-1
izochor.
a) Abrazoljuk grafikusan (p,V) koordinatakban a fent emlitett allapotvaltozasokat
b) Szamitsuk ki a gaz nyomasat a 3 es 4 allapotokban, illetve a T4 homersekletet
c) Hatarozzuk meg a gazmolekulak szamat es az egyatomos idealis gaz molhojet allando
terfogat mellett
d) Szamitsuk ki a 2-3 valtozas soran vegzett munkat es a cserelt hot
3. Adott ket egyenaramu aramforras melyeknek elektromotoros feszultsege egyenkent E=10V es
belso ellenallasuk pedig r1=3 Ω ,illetve r2=2 Ω. A kulso aramkor ellenallasa R=15 Ω.
Szamitsuk ki:
a) az aramerosseget az aramkorben, akkor amikor a ket aramforrast sorosan csatoljuk
b) az aramforrasok kapcsai kozotti potencialkulonbseget az a) pont feltetelei mellett
c) az aramerossegeket az aramkorben akkor amikor az aramforrasokat parhuzamosan
kapcsoljuk
d) mekkora kellene legyen a kulso aramkor ellenallasa, az aramforrasok soros
kapcsolasa eseten, ahhoz hogy az elso aramforras kapcsain mert feszultseg nulla
legyen
4. Egy m=100g testet felfuggesztunk egy rugora. A rugo a test sulya alatt ∆l=1cm-t nyulik. Ebbol
a helyzetbol elhuzzuk a testet az A=14cm pontba majd szabadon engedjuk.
a) adjuk meg a test mozgasegyenletet.
b) a kinetikus es potencialis energiakat az y1=7cm pontban
c) azt az idot amely alatt az oszcillator megteszi az y1=7cm es y2=7 3 cm pontok kozotti
tavolsagot
d) a rugo rugalmassagi ereje altal vegzett mechanikai munkat az y1=7cm es y2=7 3 cm
pontok kozott
5. Irjuk fel egy idealis soros LC rezgokor szabad rezgeseinek kifejezeset es a C kondenzator
elektromos tereben elraktarozodott elektromos energia kifejezeset.
MUNKAIDO: 3 ora.
Pontozas:
• 10 pont hivatalbol
• 1 - 4 feladatok egyenkent 20 pont
• 5. feladat 10 pont

