
Fizika 2 tantárgy, ajánlott feladatok a 2. zh-hoz 

 

9. - 10. hét: Váltakozó áram effektív értéke, RLC kör 

 

1, Mekkora az alábbi függvények effektív illetve középértéke? 

a, U(t) = 100·sin(314t) 

 

b,  

 

c,  

 d,  

 e, (U(t) - másodfokú függvény) 

 

2, Egy os100  ellenállást és egy osF 100  kondenzátor tartalmazó áramkörbe U0 = 10 V 

feszültségű telepet kapcsolunk. Mennyi idő alatt töltődik fel a kondenzátor 9 V feszültségre? 

 

3, Mennyi idő alatt csökken egy 5 V feszültségre feltöltött, 100 µF–os kondenzátor feszültsége 3 

Voltra, ha egy 1 kΩ-os ellenálláson keresztül kisütjük? 

 

4, Egy soros RLC körben R = 40 Ω, L = 0,1 H és C = 100 μF. Mekkora lesz az eredő áram nagysága 

és fázisszöge, illetve az effektív teljesítmény, ha a kört 200 V, 50 Hz-es hálózatra kapcsoljuk? 

5, Sorba kötünk egy 500 μF-os kondenzátort, egy 5 mH-is tekercset és egy 20 Ω- os ellenállást és 

ezt 10 V, 50 Hz-es feszültségforrásra kötjük.  

a. Mekkora az áramerősség értéke?  
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b, Mekkora feszültség van a tekercsen, az ellenálláson illetve a kondenzátoron?  

c, Mekkora a fáziseltolódás értéke?  

d, Hogyan kellene a frekvenciát megváltoztatni, ha azt szeretnénk, hogy az áramerősség értéke 

maximális legyen?  

 

5, Adjuk meg az alábbi áramkörökben a főkör áramát (I(t)), ha a feszültség függvény: 

U(t) = 300 . sin (100t), R1= 20, R2 = 30, L = 14H, C= = 200F 

6, Mekkora az alábbi áramkörben az impedancia nagysága és fázisszöge? 

Adatok: f = 50 Hz, L = 0,1H, C= 200F, R1= 20,  R2 = 40,  

 

7. Az ábrán látható kapcsolásban tekercset, kondenzátort és ohmos ellenállásokat kötünk össze. A 

komplex impedanciák értékei: Z1=2i, Z2=4 Ω, Z3= -3i, Z4=5 Ω (SI)  

Az áramkörre 5 V, 50 Hz-es feszültséget kapcsolunk.  

a. Mekkora a tekercs önindukciós együtthatója?  

b. Mekkora a kondenzátor kapacitása?  

c. Mekkora áram folyik az egyes ágakban?  

d. Mekkora az áramkör impedanciája?  

e. Mekkora áram folyik a főágban?  

f. Mekkora áram folyna a főkörben, ha zárnánk a kapcsolót?  

 

8. Mekkora annak a rezgőkörnek a sajátfrekvenciája, amelyet egy 500 μF kapacitású kondenzátorból 

és egy 5 mH önindukciós együtthatójú-is tekercsből készítünk?  

 

11. hét: Optika 

9.  Egy medence alján 160 cm magas, függőleges oszlop áll. Milyen hosszú az oszlop árnyéka a 

medence alján, ha a napsugarak a vízszintessel 50 fokos szöget bezárva esnek az oszlopra, és a 

medencében 90 cm magasan áll a víz? 

10. Mekkora beesési szöggel esik a levegőre vonatkoztatott 1,5 relatív törésmutatójú üveg felületére 

a fény, ha a felületről visszavert és a megtört sugarak merőlegesek lesznek egymásra? 

11. Egy 10 cm sugarú üveggömb középpontjától mekkora távolságban halad el az a fénysugár, amely 

40 fokos beesési szögben érkezett az üveggömb felszínére? Mennyi ideig tartózkodik a fény az 

üvegben? Az üvegnek a levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,5. 
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12. Mekkora szöget zárhat be az ábrán látható, víz alá elhelyezett tükör a 

vízszintessel, hogy a függőlegesen a vízbe érkező fénysugarak ne 

tudjanak többé kilépni a vízből? (n víz, levegő = 4/3) 

13. Egy, a levegőhöz képest 1,5 relatív törésmutatójú ablaküvegnek mekkora a vastagsága, ha a 40 

fokos beesési szöggel ráeső fénysugár oldalirányba 1,3 mm-rel tolódik el az üvegen való 

áthaladás közben? 

14. Egy 40 fokos törőszögű prizma anyagának törésmutatója a piros színű fényre 1,55, míg a kék 

színű fényre 1,6. Mennyivel nagyobb szögben térül el a kék fény a pirosnál, ha a prizmára 30 

fokos beesési szöggel fehér fénynyalábot ejtünk? 

15. 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsétől 30 cm távolságban elhelyezünk egy tárgyat. 

Hol keletkezik a tárgy képe és mekkora lesz a nagyítás? Vázolja fel a képalkotást! 

16. Hol helyezzük el a 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsét egy gyertya és az ernyő közé, ha éles 

képet akarunk a gyertyáról? ( A gyertya és ernyő távolsága 2 m). 

 

12. hét: Atomfizika 

17. Másodpercenként hány fotont bocsát ki a  = 632 nm hullámhosszúságú, 1 mW teljesítményű 

lézer?  

18. Határozzuk meg a lítium határfrekvenciáját, ha a kilépési munka 2,4 eV!  

19. Mekkora sebességgel hagyja el a 2,4 eV kilépési munkájú fotokatódot az elektron, ha 420 nm 

hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg? Mekkora az elektron de Broglie hullámhossza? 

20. 10 g tömegű 7,8 nap felezési idejű radioaktív izotópból hány g bomlik el 3 nap alatt? 

21. Mennyi az aktivitása az 1600 év felezési idejű radioaktív 226 Ra 10 g-jának? 

22. Mennyi idő alatt csökken a 8 nap felezési idejű radioaktív jód aktivitása a kezdeti érték 1/1000-

ed részére?  

23.  Ha a rádium felezési ideje 1600 év, akkor valamely rádiummennyiségnek hányad része bomlik 

el 1000 év alatt?  

24. Egy 235-os tömegszámú uránnal működő atomreaktor 100 kW teljesítményt szolgáltat. Tudva, 

hogy egy uránmag hasadásakor 2·108 eV energia szabadul fel, határozzuk meg a maghasadások 

másodpercenkénti számát, és azt az időt, amely alatt az uránatomok eredeti száma 1 %-kal 

csökken, ha a reaktorban 1,2 kg urán volt (felezési ideje 700 millió év). 


