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1. Forgó hengerek  
Egy vízszintes alátéten áll a V1 homogén henger. A másik, ugyanolyan, V2 hengert megfor-
gatjuk az O forgási szimmetriatengelye körül, és a V1 henger oldalához tesszük (lásd az A–1 
ábrát). A két henger forgási szimmetriatengelye párhuzamos. A V2 henger O forgástengelyén, 
mindkét oldalról, vékony elhanyagolható tömegű rúd van. Ezeket a függőleges L sín tartja, 
megakadályozva a V2 henger vízszintes irányú elmozdulását. Az alátét és a hengerek közötti, 
ill. a hengerek egymás közötti � súrlódási együtthatók értékükben egyformák, a sztatikus és 
csúszási súrlódási együtthatók egyenlőnagyságúak. A testek felülete és az alátét megmunkálá-
sa olyan, hogy � > 1. 

a) Az első esetben megforgatjuk a V2 hengert, 
és óvatosan az alátéten álló V1 hengerhez 
érintjük.A függőleges vezetősínekkel bebiz-
tosítjuk, hogy a V2 henger a vízszintes ne 
mozduljon el. Analizálják a V1 hengerre ható 
erőket, határozzák meg az ��erőt, amellyel a 
két henger egymást nyomja! Írják le mindkét 
henger mozgását, és határozzák meg a szög-
gyorsulásukat! 

b) A második esetben megforgatjuk a V2 hengert, és a V1 henger oldalához tesszük, de nem 
használjuk a vezetősíneket. Mivel nem tartjuk a V2 henger tengelyét, a két henger mozog-
hat az alátéten. Írják le a hengerek mozgását, és határozzák meg a tengelyek haladó moz-
gásának irányát,valamint gyorsulásuk nagyságát az alátéthez viszonyítva! 

c) Határozzák meg a hengerek mindegyikére a �� és ��időt, amely alatt mozgásuk a b) esetben 
az alátéten való csúszás nélküli gördülő mozgásba megy át!Határozzák meg a hengerek 
gördülő mozgásának 	 végsebességét! 

A feladatot oldják meg általánosan, majd a következő értékekkel: 
 = 9,8 m ⋅ s��, � = 2,0, a 
két henger sugara � = 5,0 cm, a V2 henger forgásának kezdeti szögsebessége   
�� = 2� × 10 rad ⋅ s��.  
Megjegyzés: A henger forgási szimmetriatengelyéhezviszonyított tehetetlenségi nyomatéka 

 = !�
�" #��, ahol # a henger tömege és � a sugara.  
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2. Két gáz rendszere  
Egy vízszintes henger az A és B dugattyúval két részre van osztva. Az A dugattyú szabadon 
mozoghat, a B dugattyú kívülről kezel-
hető (lásd az A–2 ábrát). A henger $% 
térfogatú baloldali része &% =
0,20 molH�O-t tartalmaz, a 
li$+ térfogatú része &+ = 0,10 mol,�-t 
tartalmaz. A dugattyúk és a henger fala 
jól vezetik a hőt, minden folyamat elég-
ségesen lassú, így a rendszerben a B 
dugattyú mozgásával kapcsolatos fo-
lyamatok izotermikusak. 

Tételezzük fel, hogy az A dugattyú súrlódásmentesen mozog a hengerben, és a dugattyú 
térfogata elhanyagolhatóan kicsi! 

a) A rendszer kezdeti hőmérséklete �� = 20 °C, térfogata $� = $%� + $+� = 0,20 m0.Ennél a 
hőmérsékletnél a nitrogén gáz halmazállapotú, a telített vízgőz nyomása 23� = 2,33 kPa. 
Határozzák meg az 7� = $+�/$%� arányt! Elemezzék az összes lehetőséget [az A részben: 
i) csak pára van, ii) pára és víz van, iii) csak víz van], és döntsék el, hogy melyik eset áll 
fenn az adott értékekre! 

b) Ezután a rendszert, $� térfogat mellett, állandó �� = 80 °C hőmérsékletre melegítjük. Hatá-
rozzák meg, ajobb és bal rész térfogatának 7� = $+�/$%� arányát a �� hőmérsékleten! Ezen 
a hőmérsékleten a telített vízpára nyomása 23� = 47,2 kPa. 

c) Állandó�� hőmérséklet mellett a B dugattyút mozgatni kezdjük a henger belseje irányában 
(izotermikus folyamat) addig, amíg a rendszer térfogata a kezdeti $� = $�értékről a végső 
$� = $�/;értékrenem csökken, ahol ; = 15. Határozzák meg a jobb- és baloldali rész tér-
fogatának 7� = $+�/$%� arányát a rendszer $�teljes térfogatára!Határozzák meg a folyé-
kony állapotban levő víz &%�

∗  anyagmennyiségét! 

d) Vezessék le, hogyan függ a nitrogén 2 nyomásaa rendszer $ = $% + $+ térfogatától, és 
vázolják grafikonban ezt a függvényt! Határozzák meg a nyomás és térfogat jelentős 2 és 
$ értékeit (kezdeti pont, végpont, és azok a pontok, ahol a függvény értéke vagy 
derivációja jelentősen változik)! 

e) Határozzák meg a c) pontban leírt nyomási folyamat közben végzendő = munkát, amely 
ahhoz szükséges, hogy a rendszer térfogata $�-ről $�-re változzon, valamint határozzák 
meg a rendszerből elvezetendő > hőt! 

A víz moláris forráshője? = 40,65 kJ ⋅ mol��,  
a moláris gázállandó B = 8,31 J ⋅ K�� ⋅ mol��.  
A nitrogénről és a gáz halmazállapotú vízgőzről tételezzék fel, hogy ideális gázok! A folyé-
kony víz térfogatáról feltételezhető, hogy elhanyagolhatóan kicsi a gázok térfogatához viszo-
nyítva. 

Útbaigazítás: D �
E dF = ln !EH
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3. Az RLC rezgőkör  
A váltakozó feszültségű áramforrás (mely effektív feszültsége J = 12 V)� frekvenciája sza-
bályozható. Az áramforráshoz sorosan kacsolódik egy reális tekercs és reális kondenzátor 
kombinációja (lásd az A–3 ábrát). 

 
A tekercs indukciója ? = 15 mH és ellenállása B = 10 Ω, a kondenzátor kapacitása  
M = 100 pF és vezetőképessége P = 1,0 × 10�QS. 
a) Határozzák meg a rezgőkör�S frekvenciáját, amelynél az áramkörben rezonancia lép fel 

(ekkor a feszültség és az áram közti fáziskülönbség nulla)! 

b) Vezessék le az  = �(�) effektív áramerősséget, mint az� körfrekvencia függvényét (� az 
áramforrás feszültségének körfrekvenciája), és határozzák meg ezt az  Sáramerősséget,ha 
rezonancia lép fel! 

c) Határozzák meg a tekercsen fellépő JVW effektív feszültség és az áramforrás effektív fe-
szültségének >∗hányadosát,ha a rezgőkörben rezonancia lép fel! 

d) A rezonancia állapotában a kondenzátor elektromos terének XY energiája átalakul a tekercs 
mágneses terének XZ energiájává, és vissza. Határozzák meg az XY energia XY[ maximális 
értékét, valamint az XZ energia maximális XZ[ értékét, és mutassák meg, hogy a két érték 
egyenlő! 

e) Határozzák meg az áramforrás \ teljesítményét a rezonancia állapotában! Az áramforrás 
által,rezonancia esetében,(a feszültség egy periódusa alatt) leadott X energiamennyiség és 
az XZ[ maximális értékek határozzák meg az áramkör jóságát:> = 2�XZ[/X. Határozzák 
meg az adott rezgőkör jóságát, és az eredményt hasonlítsák össze a c) rész eredményével! 
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4. Az antiprotonkeletkezése  
2010-ben helyezték üzembe CERN-ben a világez idők legnagyobb részecskegyorsítóját, az 
LHC-t, a nagy hadron ütköztetőt (angolul LargeHadronCollider). Ebben a gyorsítóban a pro-
tonok gyorsítás által elért energiája X = 7,00 TeV. A protonok zárt pályán mozognak, amely 
körívekből és egyenes szakaszokból áll. A köríves szakaszokban a protonokat a pályájukra 
merőleges _indukciójúmágnesestér téríti ki, körívpályán tartva őket. Egy zárt pálya teljes 
hossza ?` ≈ 27 km. 
a) Határozzák meg a következő mennyiségeket az X teljes energia függvényeként: a protonok 

Xb kinetikus energiáját (eV-ban és úgyszinténa proton X� nyugalmi energiájának szorzata-
ként), # tömegét (a proton #� nyugalmi tömegének szorzataként), 	 sebességének nagy-
ságát (a fény cvákuumbeli sebességének szorzataként) és 2 impulzusát (#�c szorzataként)! 
Határozzák meg ezeket a mennyiségeket, ha X = 7,0 TeV! 

b) Mekkora a gyorsító köríveinek ? teljes hossza, ha a mágnesek által létrehozott mágneses 
tér mágneses indukciója d = 8,30T és a protonok energiája X = 7,00 TeV? 

Mielőtt a protonok az LHC-be lépnének, egy sor előgyorsításon esnek át. A LINAC 
(LinearAccelerator) lineáris gyorsító a protonokat X� = 160 MeV energiára gyorsítja, ezután a 
szinchrotron gyorsítóban (PS – Proton Synchrotron) a protonok energiája eléri az  
X� = 28,0 GeV értéket. Végül, a szuper szinchrotron gyorsítóban (SPS – Super Proton 
Synchrotron) a protonok energiája eléri az X0 = 1,00 TeV. Ezután, az utolsó fokozat után lép-
nek a protonok az LHC-be, ahol elérik a végső Xg = 7,00 TeV energiájukat. 
 
Az ütköztetőben különböző kísérleteket végeznek. Az egyik kísérletben a céltárgy és gyorsí-
tott protonok ütközésében létrejövőantiprotonok keletkezését vizsgálják. Vizsgáljuk meg egy 
felgyorsított proton ütközését egy nyugalomban levő protonnal. Jelöljük a felgyorsított pro-
tont 2∗-vel, míg az antiprotontjelköljük2̅-vel.Ekkor az antiproton keletkezéséhez vezető ütkö-
zést a következő képpen írhatjuk le 2∗ + 2 = 2 + 2 + (2 + 2̅). A protonok és 
antiprotonok#� nyugalmi tömege azonos. 

c) Határozzák meg a felgyorsított proton legkisebb Xi energiáját, amelynél a nyugalomban 

levő protonnal ütközve antiproton keletkezhet! Létrehozható ez a reakció a LINAC lineáris 
gyorsítóban vagy a PS szinchrotron gyorsítóban?. 

Az elemi elektromos töltés j = 1,6 × 10��k C, a proton nyugalmi tömege   
#� = 1,67 × 10��lkg, a fény sebessége a vákuumban c = 3,0 × 10nm ⋅ s��, továbbá 
1 eV = 1,6 × 10��kJ.Megjegyzés: 1 TeV = 10�� eV. 
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