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Problema 1  TESLA tekercs 
 

A mellékelt képen látható egy, a fizika laboratóriu-
mokban megtalálható eszköz: a Teszla tekercs.  

A tekercs elektromos kapcsolási rajza a mellékelt 
ábrán van megadva, amiből látszik, hogy tulajdonképpen 
egy transzformátorról van szó, melyben két tekercs induk-
tív kapcsolásban van: a primer tekercs Lp , mely vastag 
huzalból áll és kevés menetet tartalmaz, valamint a szekun-
der tekercs Ls, amely koaxiálisan van elhelyezve az elsőhöz 
képest, és ami sok és vékony huzalból álló menetet tartal-
maz. A transzformátor primer és szekunder tekercse úgy 

viselkedik, mint két RLC csatolt áramkör. A Teszla tekercs 
akkor van beállítva, ha a két RLC áramkör rezonanciában van. 
Ebben az esetben a szekunder tekercs csúcsán levő fémgömb 
és a föld között magas feszültségű és nagyon magas frekvenci-
ájú elektromos feszültségek keletkeznek 
a) Írjátok fel a rezonancia feltételét a két áramkörre és ha felté-
telezzük, hogy a transzformátorban nincs energia veszteség, 
számítsátok ki az Us  szekunderen elért maximális feszültséget  

b) magyarázzátok meg a primerben levő szikrakisütő szerepét és számítsátok ki a szekunder tekercs Cb 
egyenértékű kapacitását , ha feltételezzük hogy ez egyenletesen oszlik szét a tekercsen.  
c) írjátok fel Kirchhoff  II-ik törvényét a két tekercsre (primer és a  szekunder, ha a tápfeszültség rö-
vidzárlati üzemmódban van), rezonancia feltétel esetén, p p s sR C R C= .Tételezzük fel, hogy a fegyver-

zetek potenciálja a 1
t

pV a eρ=  és 2
t

sV a eρ=   törvények alapján változik, vezessétek le a ρ    lehetséges 
értékeit  és mutassátok ki, hogy ideális esetben, mikor a két tekercs elektromos ellenállása nulla (

0p sR R= = ), megjelennek csatolt elektromágneses rezgések  1ω  és 2ω  körfrekvenciával. Számoljátok 
ki ezeket a körfrekvenciákat, valamint elektromágneses lebegési frekvenciát a szekunderben a 

p s

Mk
L L

=  kapcsolási tényező függvényében, ahol M a kölcsönös induktivitás.  

Megjegyzés:  két tekercs  kölcsönös induktivitása egy arányossági tényező az egyik tekercsben indu-
kált feszültség és a másik tekercsben levő áramerősség változási sebesség között, amivel induktívan 
össze van kapcsolva.   Egy r sugarú vezető gömb elektromos kapacitása 04sferaC rπe= . 
Ismertek :primer paraméterek : Np = 9 menet, egy menet sugara rp = 6 cm, tekercs hossza lp = 10 cm; 
szekunder paraméterek : Ns = 1200 menet, rs = 2,5 cm, ls = 27,5 cm. Szekunder tetején levő gömb su-
gara, r = 8 mm, primer tápfeszültség effektív értéke Up = 20 V és a kondenzátor kapacitása Cp = 96 nF. 
Még adott : µ0 = 4π ·10-7 H/m şi e0 = 8,856·10-12 F/m. 
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 2 Feladat: Geometriai fénytan és hullámoptika  

 
A. Az S pontszerű monokromatikus fényforrás és két vékony gyűjtőlencse, 1L  és ,L2  melyek fókusz-
távolságai 1f  és ,2 12 ff =  az alábbi fig.1 ábra szerint vannak elhelyezve. A fényforrás és  az 1L  lencse  
távolsága ,2 11 fd =  míg a lencsék közötti távolság .5 1fd =  A fényforrás végső képét az  E ernyőre 
vetítjük. 

 Fig. 1 
 
a) Határozzuk meg egy harmadik gyűjtőlencse, 3L  helyzetét és állapítsuk meg jellemzőit úgy, hogy a 
rendszerbe illesztve, ennek a lencsének egyedüli hatása az ernyőn keletkező kép fényességének növe-
kedése legyen. 
B. A Newton gyűrűk megfigyelésekor, egy kis méretű  a vastagságú (ismeretlen) részecske, a sík-
domború lencse és a sík-párhuzamos lemez közé kerül, ahogyan azt a 2.számú ábra (fig.2) mutatja. 
b) Tegyük nyilvánvalóvá annak a lehetőségét, hogy egy mérőléc segítségével és a lencse görbületi su-
garának, R, ismeretében kísérletileg meghatározható legyen a használt monokromatikus sugárzás hul-
lámhossza,   ,λ  .  

 
      Fig. 2               Fig. 3 

 
C. Egy sík – domború  vékony gyűjtőlencsét, görbületi sugara ,1R  egy henger alakú tükörbe helye-
zünk, melynek görbületi sugara  ,2R  ahogyan a 3. számú ábra mutatja (fig.3). A rendszert felülről vilá-
gítjuk meg, .λ hullámhosszú monokromatikus sugárral. 
c) Határozzuk meg a keletkező interferencia sávok mértani alakzatát. A két görbületi sugár számértéke 
nagyon nagynak tekinthető.  
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3. Példa: Az űrhajó 

Egy „mozgó” K’ vonatkoztatási rendszer, például egy űrhajó egyenes vona-
lú egyenletes mozgást végez  egy K „álló” vonatkoztatási rendszerhez vi-
szonyítva, például a Föld, cV β= sebességgel mozog  az Ox tengely men-
tén (c a fénysebesség vákuumban β  pedig egységnél kisebb pozitív együtt-
ható). 0' == tt   pillanatban a két rendszer O  és 'O  origója egybeesnek és 
az Ox  és ''xO  tengelyek fedik egymást. A K rendszerben merőlegesen az 
Ox tengelyre O pontban síktükröt helyezünk, amely tükör K rendszerhez van rögzítve, lásd az ábrát.   
A K’ rendszer O’ origójából (az űrhajóból) 

'
1t  pillanatban egy rövid fényjelet küldünk, amely az Ox 

mentén terjed ,azonnal visszaverődik a tükörről és visszatér az űrhajóra amely O’-ban észleli '
2t pilla-

natban.  
A fényjel érkezését a tükörre a K rendszerben (a Földön) T pillanatban észlelik. A β,c és T mennyisé-
geket ismertnek tekintjük. 
a) Határozzátok meg a '

1t  és '
2t  fénykibocsátási pillanatokat 'K  rendszerben illetve a fény észlelési 

pillanatát 'K rendszerben β,c és T függvényében. 
b)  Határozzátok meg t∆  és 't∆ időtartamokat K illetve K’ rendszerekben a fény „oda-vissza” útjának 
az kibocsátáskor O’ –ból és észlelésekor O’-ban β,c  és T függvényében. 
c) Feltételezzük most, hogy az űrhajó egyenletesen gyorsulva mozog K rendszerhez viszonyítva Ox 
mentén, nyugalomból indulva a Földről O origóból egy D távolságra a Földhöz levő csillag felé. Egy 
megfigylő az űrhajö morgását tanulmányozza és azt találja a Fölhoz viszonyított gyorsulás 
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Ismeve D és ao mennyiségeket szántsátok ki fv  végsebességet  a Földhöz viszonyítva és a τ  időtarta-
mot a csillagig a Földhöz viszonyítva. 
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