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1. Egy távcső nagyítása és felbontása adott. Meg lehet-e javítani a felbontást és/vagy a nagyítást két 

(ugyanolyan) távcső alkalmazásával, amennyiben egyiket a másik után egy optikai tengelyre 

pozícionáljuk? 4 p. 

2. Hányszor nagyobb a legnagyobb felbontású fotólemez felbontása a legjobb felbontású CCD 

kameráénál? Mit is értünk felbontás alatt? Hányszor nagyobb a legnagyobb felbontású hologram 

lemez felbontása a legjobb felbontású CCD kameráénál? (Használd az internetet! Nagyságrendi 

becslés elegendő, de magyarázat szükséges.) 4 p.  

3. Egy tárgyról készítenek hologramot, majd a szokásos módon rekonstruálják azt. Köztudomású, 

hogy ha egy hologramot kettétörünk, akkor a "fél hologram" segítségével az egész tárgy képe 

rekonstruálható. Ha a "fél hologram"-on átnézve (vagy ránézve) az egész tárgy képe látható, akkor 

hogyan történt az információvesztés? (Nem wikipédia jellegű választ, hanem ésszerű magyarázatot 

várunk.) 4 p. 

4. A homogén, B indukciójú mágneses mező függőleges irányú. Az ℓ nyomtávú, hosszú, lejtős 

sínpárra, amely a vízszintessel α szöget zár be, egy m tömegű, D átmérőjű, vezető rudat helyezünk, 

majd elengedjük. A rúd tiszta gördüléssel mozog. A rúd hosszát vehetjük ℓ-nek. Írja le a rúd 

mozgását! 15 p. 

 

 

5. Tegyük fel, hogy egy Van de Graaff generátor két, R sugarú vezető gömbje közötti feszültség U. Ha 

a száraz levegő átütési szilárdsága E', akkor mekkora távolságra lehet az egyik gömbhöz a másikat 

közelíteni (távolság alatt értsük a középpontok közötti távolságot!), hogy a levegőn keresztül ne 

történjen átütés (kisülés)? (Közelítő megoldást is elfogadunk, de természetesen pontosabb számítás, 

ill. modell több pontot ér.) 20 p. 

 

6. Az elektronok mozgásának leírásánál (pl. a katódsugárcsövekben) gyakran felmerül az e/m 

hányados, ahol e az elektron töltésének nagysága és m a tömege. Tegyük fel, hogy létezik egy olyan, 

pontszerűnek tekinthető részecske, amelynek töltése e' és tömege m', és ezen részecskékből egy 

olyan, állandó sűrűségű, R sugarú gömböt lehet összeállítani, amely stabil. Határozza meg az e'/m' 

hányadost! Létezik ilyen részecske? 15 p. 



7. Tekintsük az ábrán látható ellenállásokból álló végtelen hálózatot. Mindegyik ellenállás értéke: R. 

Határozza meg az A és a B pontok közötti ellenállást! (Eredmény önmagában nem elegendő! 

Részletes levezetés szükségeltetik.) 10 p. 

 

 

8. Egy rácsos spektroszkóp felbontása R. Meg lehet-e javítani a felbontást oly módon, hogy az első 

rács által már felbontott nyalábot a második, ugyanolyan rácsra vetítjük a szokásos módon 

(kollimátorral)? Válaszát indokolja! 13 p. 

 

9. Milyen elrendezést lehetne építeni, amely alkalmas lenne egy lezárt ólomtartályban lévő homogén 

uránrúd különböző izotópjai százalékos arányának meghatározására?         (Vad ötleteket is díjazunk!) 

15 p. 

 


