
61. ročník Fyzikálnej olympiády 

v školskom roku 2019/2020 

kategória B − domáce kolo 

Texty úloh 

1. A Dewar-palack 

A cseppfolyósított gázok tárolására az ún. 

Dewar-palackot használják. Feltalálója a skót 

fizikus és kémikus James Dewar volt, aki első-

ként cseppfolyósította az oxigént és hidrogént. 

A palacknak kettős fala van, amelyek közül 

kiszivattyúzzák a levegőt. A hélium cseppfolyó-

sítása azonban alacsonyabb hőmérsékletet 

követel meg, és az elsőséget ebben Heike Ka-

merlingh Onnes, a holland Nobel-díjas fizikus 

szerezte meg. A cseppfolyósított hélium 𝑝1 =
101 𝑘𝑃𝑎 normális nyomáson 𝑇1 = 4,2 𝐾 hő-

mérsékleten forr, ezért szállításához dupla 

Dewar-palackot használnak, ahol a külső kam-

rában cseppfolyósított nitrogén van, amelynek forráspontja 𝑇0 = 77 𝐾 (B–1 ábra). 

 

A hélium párolgásának oka a vákuummal elválasztott nitrogénkamra és hélium-palack köz-

ti hőcsere. Hogy a hélium hőmérséklete állandó maradjon, a telített héliumgőzt elszívják a 

hélium-palackból. 

a) Magyarázzák meg, miért párolog a hélium a vákuumos szigetelés, és a vákuumkamra külső 

falának cseppfolyós nitrogénnel való hűtése ellenére! Mi a küldetése a vákuumkamrának a 

hélíum-palack és a nitrogénkamra között? Milyen szerepet játszik a cseppfolyós nitrogén a 

külső kamrában? Jelentősen befolyásolja a hélium kis hőmérséklet változása a hélium és a 

nitrogén közti hőcserét? Indokolják megfelelő számítással! 

b) Az elpárolgott hélium elszívása miatt csökken a héliumgőz nyomása és hőmérséklete. Ha-

tározzák meg a telített héliumgőz nyomását 𝑇2 = 4,0 K hőmérsékleten! 

c) 𝑘 = 1,5-szörösére növeljük a héliumgőz elszívásának térfogati sebességét. Mekkora 𝑇3 

hőmérsékleten fog megállapodni a héliumgőz hőmérséklete, és mekkora 𝑝3 nyomáson a te-

lített héliumgőz  nyomása ezen a hőmérsékleten? 

A B–2 ábrán látható grafikon a telített héliumgőz nyomásának hőmérsékletfüggését mutatja. 
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Tételezzék fel, hogy a hélium-palackban a cseppfolyós hélium felett mindig telített héli-

umgőz van, és ideális gázként viselkedik! A hőszigetelésnek köszönhetően a hélium csak na-

gyon lassan párolog, és a cseppfolyós hélium térfogata a palackban így állandónak vehető. 

2. Kepler 452b 

A Föld-Hold távolság pontos mérésére lézersugarat használnak. A lézersugár előnye, hogy a 

széttartása (divergenciája) nagyon kicsi. A divergencia egyik oka maga a nyílás, amelyen a 

lézernyaláb elhagyja a rezonátort, amelyben létrejött. A lézernyalábnak a térben kúp alakja 

van, amelynek a fél csúcsszöge 𝜗, és teljesíti a következő összefüggést 

 𝜗 = 1,22
𝜆

𝐷
. (1) 

Itt 𝜆 a fény hullámhossza, 𝐷 a nyílás  átmérője (apertúra), amelyen áthalad a nyaláb. A diver-

gencia csak az ún. Fraunhoffer-tartományban jelentkezik, ahol 𝑟 > 𝐹 (𝑟 a nyaláb sugara, 𝐹 a 

Fresnel-tartomány hossza – lásd a B–3 ábra baloldalát). A közeli tartományban, ahol 𝑟 < 𝐹 a 

nyaláb divergenciája nem jelentős (Fresnel-tartomány).  

 

a) Határozzák meg a Fresnel-tartomány 𝐹 hosszát egy 𝐷1 = 4,0 mm apertúrájú lézer eseté-

ben, ha a fény hullámhossza 𝜆1 = 532 mm (zöld fény)! 

b) Az a) részfeladat lézerének fényét a diák az 𝑙 = 50,0 m hosszú folyosó egyik végéről a 

másik végén levő falra irányítja. Mekkora a fényfolt 𝐷2 átmérője a falon? Mekkora volna a 

fényfolt 𝐷3 átmérője a Holdon, ha a sugár közepét a Hold közepére irányítaná? 
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A lézerfény két párhuzamos tükör között jön létre, az egyik tükör a fény egy kis hányadát 

átereszti (kimenet). Ahhoz, hogy a széttartás csökkenjen, meg kell növelni a lézer apertúráját. 

Ezt ún. teleszkopikus elrendezésű lézerrel érik el. A nagyobb, áteresztő tükör előtt, a lézernya-

lábot lencsék és parabola tükör segítségével kiszélesítik (a B–3 ábra jobb oldalán ezt csak 

sematikusan mutatjuk, a kimeneti tükröt nem ábrázoljuk). 

c) Mekkora lesz a Holdon megvilágított rész 𝐷4 átmérője, ha az apertúrát teleszkopikus el-

rendezésben 𝐷1
′ = 2,0 m-re növeljük? 

Az (1) összefüggés megadja a távcsövek felbontóképességét is. A felbontóképesség az a leg-

kisebb szög, amely alatt két pontot még két különálló pontként figyelhetünk meg a távcsőben. 

A távcső esetében a 𝐷 apertúra a távcső objektívjének, ill. főtükrének átmérője (a B–3 jobb 

oldali ábrája egy ilyen távcső rajzát mutatja, ha megfordítjuk a sugarak menetirányát, és a 

„lézert” megfigyelővel helyettesítjük), 𝜆 pedig a fény hullámhossza, amelyen megfigyelünk. 

d) Számítsák ki a Hubble-űrtávcső felbontóképességét, ha főtükrének átmérője 𝐷5 = 2,4 m. 

A megfigyelést a kék tartományban végezzük (𝜆 = 450 nm). Az eredményt hasonlítsák 

össze a NASA által megadott 𝜃NASA = 0,05′′ értékkel! Készítsenek vázlatos rajzot, ahol 

feltüntetik a lényeges mennyiségeket! 

2015 június végén a NASA bejelentette egy földszerű exobolygó (Kepler 452b) felfedezé-

sét. A bolygó egy, a mi Napunkhoz hasonló csillag körül kering, 385 nap alatt megkerülve 

azt. Tételezzék fel, hogy az exobolygó és a csillaga távolsága a Nap-Föld távolsággal  

(𝑑ZS = 150 mil.  km) egyenlő! 

e) Mekkora 𝐷6 átmérőjű főtükörrel lehetne a látható tartományban a Kepler 452b exobolygót 

és központi csillagát különálló pontokként megfigyelni? Az exobolygó és központi csillaga 

𝑑L = 1400 ly távolságban (ly – light-year: fényév – a fény által egy év alatt megtett távol-

ság) a Hattyú csillagképben található. Járjanak utána, hogy létezik-e ilyen távcső a Földön, 

esetleg tervezik-e a megépítését! 

Megjegyzés: a Föld-Hold távolság 𝑑ZM = 380 𝑒𝑧𝑒𝑟 km. A látható fény hullámhossza a 

360 nm-760 nm tartományba esik. 

.  



3. A pálca képe 

Egy 𝑙1 = 20 cm hosszúságú vékony pálcát egy 𝑓 = 30 cm fókusztávolságú vékony gyűjtő-

lencse elé helyezünk, párhuzamosan a gyűjtőlencse optikai tengelyével, 𝑎 = 50 cm távolság-

ban az optikai tengelytől. A pálca gyűjtőlencséhez közelebb eső vége a gyűjtőlencsétől 𝑏 tá-

volságban van. 

a) Készítsék el a pálca leképezésének rajzát! A leképezést két esetre végezzék el: 

• ha 𝑏 > 𝑓,  

• ha 0 < 𝑏 < 𝑓! 

b) Mekkora a pálca 𝑙2 hossza, ha 𝑏 = 40 cm? Mekkora 𝛼 szöget zár a pálca képe az optikai 

tengellyel? 

4. Elektromosan töltött golyók 

Egy kicsi, 𝑚 = 1,2 g  tömegű és 𝑄 elektromos töltéssel bíró golyó 

függ egy 𝑘 = 2,5 N ⋅ m−1 merevségű rúgón. A golyót úgy tartjuk, 

hogy a rúgó nem deformálódik. A golyó alatt , egy nem vezető 

felületen fekszik a másik, pontosan ugyanolyan golyó, amely 

elektromos töltése −𝑄. A két golyó közti távolság ℎ = 15 cm.  

A fenti golyót elengedjük, és az lefelé kezd el mozogni. 

a) Sorolják fel, milyen erők fognak hatni az alsó golyóra! Bekö-

vetkezhet az az eset, hogy az alsó golyó elemelkedik az alátét-

től? Milyen feltételeknek kell ehhez teljesülnie? 

b) Mekkora 𝑄 = 𝑄min töltés mellett fog elemelkedni az alsó go-

lyó az alátéttől? 

A golyók méretei elhanyagolhatóan kicsik. 
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