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1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve cerinţele în orice ordine. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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1. Mérések a világűrben 

Feltételezzük hogy az ISS 7 ( 7. ik generációs Nemyetközi űrállomás) csapatának tagja vagy. 

A Az űrállomás közelében két A és B űrjárművek
A

v 2 3c  şi 
B

v 3 4c  sebességgel haladnak, ahol c a fény 

légüres térbeli sebessége.  Tőled kérik, hogy vezesd le és számold ki az egyik jármű a másikhoz viszonyított 

sebességének nagyságát mind klasszius, mind pedig relativisztikus esetben  következő helyzetekben: 

a) A járművek egyirányban haladnak és az egyik jármű utoléri a másikat; 

b) A járművek ugyanazon irányban de egymással szembe haladnak; 

c) A járművek egymásra merőleges irányban haladnak; 

d) A járművek úgy mozognak, hogy haladási irányuk rad 6α  szöget zár be egymással . 

B  Egy kísérlet során, melyet súlytalanság a  állapotában végeznek , egy k rugalmassági állandójú rugóból és 

egy 1m  tömegű testből álló lineáris harmónikus oszcillátort használnak. 

a) Határozd meg annak a tesnek az
 2m  tömegét,  melyet  az 1m  testhez illesztve az eredeti rezgéshez  

viszonyítva  a rezés periódusát f –ed résszel növeli. 

b) Felmész az ISS7-re és a  kísérletet folytatod egy űrjármű fedélzetén , amely v .const  relativisztikus 

sebességgel halad. Ha a rezgések amplítúdója A, határozd meg az 1m   tömegű test rezgéseinek 

periódusát, ha a rezgés iránya megeggyezik a jármű haladási irányával. 

2. Részecskék elektromos és mágneses térben 

Elektomos és mágneses térben végzett kísérletek során, részecskék mozgását tanumányozták a súlytalanság 

állapotában. 

A. Egy síkkondenzátorban, melynek párhúzamos fegyverzetei közötti távolság d , homogén elektromos 

teret hozunk létre úgy, hogy U állandó feszültséget kötünk rá. A kondenzátor fegyverzetei között 

létrehoznak egy B indukciójú homogén mágneses teret is, melynek erővonalai merőlegesek az 

elektromos tér  erővonalaira. Ebbe a térbe a negatív fegyverzet közelében szabadon engednek egy m 

tömegű és modul e töltésű elektront. 

a) Határozd meg az elektron sebességének( x y z
v ,v ,v ) komponenseit az idő és a feladatban megadott 

állandók függvényében. 

b) Fejezd ki az elektron sebességének komponenseit az y koordináta függvényében (y párhúzamos az 

elektromos tér irányával):
 x x
v = v (y)  și y y

v = v (y)   

B. Ahhoz, hogy meghatározzuk a relativisztikusan mozgó pozitív e töltésű részecskenyaláb tulajdonságait, 

a részecskenyalábot egy B


 ( lásd az 1. Ábrát) indukciójú 

homogén mágnese térbe küldik. Ugyanezt a  

részecskenyalábot egy E


 homogén elektromos térbe is 

beküldik (lásd 2 Ábra). A tereket úgy helyezik el a 

részecskenyaláb útjába, hogy ezek nagyon kicsi szögű Bα  

és Eα , ahol 1Bα , 1Eα  eltérüléseket  okozzanak . 

Midkét térrésznek melyben  az elektromos illetve mégneses terek vannak  a hossza  . 

a) Határozd meg a részecskék p impulzusát a mágneses térbe való belépéskor. 

b) Ha a részecskék impulzusa az elektromos térbe való belépéskor 0p , fejezd ki a részecskék 0W  

energiáját az y merőleges eltérülés függvényében az elektromos térben. 
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3. Lézeres Doppler szélmérő (anemométer) 

Egy folyadék (fluidum) sebessége meghatározható optikai módon, a folyás megzavarása nélkül, 

úgynevezett lézeres Doppler szélmérő (anemométer) segítségével. 

A. Erre, két - azonos forrásból származó lézernyalábot lehet 

használni, melyek szuperpozíciója interferenciát hoz 

létre egy kis területen, a mérési terület körűl, amint a 

 3-as ábrán (Figura 3) látható. 

Mindkét lézernyaláb monokromatikus (egyszínű) haladó 

síkhullámnak tekinthető, melynek hullámhossza légüres 

térben 0 = 0,52 m. Ha egy, a folyadék által sodort kis 

szilárd részecske ezen a részen halad keresztűl, átmegy 

az interferencia minimumokon és maximumokon. Egy 

érzékelő felfogja az e részecske által visszavert fényt, 

miközben ez áthalad az interferencia területen. Az 

útkülönbség nulla az O pontban, a közeg törésmutatója n 

= 1,33. 

a) Határozd meg az AB interferencia terület szélességét 

 x = 0 –ra, tudva, hogy 2D = 1 mm és = 5° 

b) Számítsd ki, két különböző módszerrel az optikai 

útkülönbséget egy M pontban az interferencia területen. 

c) Számítsd ki a sávközt és a maximumok számát A és B között, x = 0 -ra. 

d) Egy szilárd részecske az Oy tengely mentén mozog v = vj sebességgel. Számítsd ki a folyadék sebességét, 

tudva, hogy a detektor által észlelt jel periódusa 50 ms. 

B.  Az ilyen tipusú eszközökben, a nagy pontosságú mérések esetén, figyelembe veszik a Doppler eltolódást is.  

a) Mutasd meg, hogy ha egy forrás 0 sajátfrekvenciájú fényt bocsájt ki, a vevő pedig a forrás felé mozog v 

sebességgel, akkor a vevő által felfogott frekvencia kifejezését a 
0

v

v

c
v

c






 képlet adja meg. 

b) Hogy alakul át ez a képlet, ha a vevő áll és a forrás mozog a vevő felé v sebességgel? 

c) Feltételezzük, hogy az eset nem relativisztikus 
v

1
c
 . Alakítsd át az (a) és (b) pontokban kapott képleteket, 

arra az esetre, ha a v és c által bezárt szög . 

d) Határozd meg a Doppler eltolódást  0d
  , ahol d a vevő által 

felfogott frekvencia abban az esetben, amikor a lézerfényt visszaverő 

részecske u


 sebessége  szöget zár be a beeső lézernyalábbal és ’ 

szöget a visszavert nyalábbal (a 4-es ábra szerínti beállítás). 

e)  Számítsd ki a legnagyobb (maximális) relatív hibát, amelyet akkor 

ejtünk, ha elhanyagoljuk a Doppler eltolódást n = 1,33, 0 = 0,52 m és 
55 10  m/su   értékekre. Szignifikáns-e ez a hiba egy ilyen szélmérő 

esetében? 
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