
FIZIKA II. 2. zh (2013-2014-tavasz) 

1, Egy feszültség generátorral a következő periodikus feszültséget állítjuk elő: A feszültség 0,02 s alatt 20 

V-ról 120 V-ra növekszik lineárisan. Ezt a periódust ismétli folyamatosan. Mekkora az effektív feszültség 

értéke?  (2 pont) 

2, Ohmos ellenállásokból, induktív és kapacitív ellenállásból a következő áramkört készítjük. Sorba kötünk 

egy Z1=3i és egy Z2=4 komplex impedanciájú elemet. Utána sorba kötjük a Z3= -5i és egy Z4=6 komplex 

impedanciájú elemeket. Ezek után a két sorba kötött részt párhuzamosan kötjük és az egészet rákötjük az 50 

V, 1000 Hz –es feszültségforrásra. 

Mekkora a kondenzátor kapacitása? (1 pont) 

Mekkora áram folyik a főágban?  (3 pont) 

3, Mekkora a kilépési munkája eV-ban annak a fémnek, amelynél a határhullámhossz 450 nm? 

Mekkora sebességgel lépnek ki az elektronok ebből a fémből, ha 400 nm hullámhosszú fénnyel világítjuk 

meg? me=9,1 10
-31

 kg, h=6,62 10
-34

 Js, 1 eV=1,6 10
-19

 J) (2 pont) 

4, Mennyi annak a radioaktív izotópnak a felezési ideje, amely 30%-ka elbomlik 5 nap alatt? (2 pont) 
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