
FIZIKA II.   2.zh 2008/2009 tavasz 

 

1. Egy feszültség generátorral a következı periodikus 
feszültséget állítjuk elı: A feszültség 0,01 s alatt 50 V-ról 
100 V-ra növekszik lineárisan. Ezt a periódust ismétli 
folyamatosan. Mekkora az effektív feszültség értéke?   

(3 pont) 
2. Ohmos ellenállásokból, induktív és kapacitív ellenállásból az ábrán látható áramkört 
készítjük. Sorba kötünk egy Z1=3i és egy Z2=2 komplex impedanciájú elemet. Utána 
sorba kötjük a Z3= -4i és egy Z4=5 komplex impedanciájú elemeket. A két sorba kötött 
részt párhuzamosan kötjük és rákötjük az 50 V, 1000 Hz –es feszültségforrásra. 
a, Mekkora lesz a felsı ágban folyó áram?  
c. Mekkora a kondenzátor kapacitása? 
b Mekkora áram folyik a fıágban?  

(1+1+3 pont) 
3.Fotoeffektusnál mekkora a határhullámhossz arra a fémre, ahol a kilépési munka 0,9 

eV? Mekkora mozgási energiával rendelkeznek a fém felületérıl kilépı elektronok, ha 
4,2·1015 Hz frekvenciájú fénnyel megvilágítjuk a felületet? 
Állandók: h=6,62 10-34 Js, 1 eV=1,6 10-19J 

(1+1 pont) 
 
 
 
 
 

FIZIKA II.   2.zh 2008/2009 tavasz 

 

1. Egy feszültség generátorral a következı periodikus 
feszültséget állítjuk elı: A feszültség 0,01 s alatt 50 V-ról 
100 V-ra növekszik lineárisan. Ezt a periódust ismétli 
folyamatosan. Mekkora az effektív feszültség értéke?   

(3 pont) 
2. Ohmos ellenállásokból, induktív és kapacitív ellenállásból az ábrán látható áramkört 
készítjük. Sorba kötünk egy Z1=3i és egy Z2=2 komplex impedanciájú elemet. Utána 
sorba kötjük a Z3= -4i és egy Z4=5 komplex impedanciájú elemeket. A két sorba kötött 
részt párhuzamosan kötjük és rákötjük az 50 V, 1000 Hz –es feszültségforrásra. 
a, Mekkora lesz a felsı ágban folyó áram?  
c. Mekkora a kondenzátor kapacitása? 
b Mekkora áram folyik a fıágban?  

(1+1+3 pont) 
3.Fotoeffektusnál mekkora a határhullámhossz arra a fémre, ahol a kilépési munka 0,9 

eV? Mekkora mozgási energiával rendelkeznek a fém felületérıl kilépı elektronok, ha 
4,2·1015 Hz frekvenciájú fénnyel megvilágítjuk a felületet? 
Állandók: h=6,62 10-34 Js, 1 eV=1,6 10-19J 

(1+1 pont) 

Z1 

Z3 Z4 

Z2 

100 V 
50 V 

U 

t 

Z1 

Z3 Z4 

Z2 

100 V 
50 V 

U 

t 


