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1. Mágneses csapdázás 
Két mágnespofa között forgásszimmetrikus mágneses tér 
alakul ki. A z szimmetriatengelyen, és annak kicsiny 
környezetében a mágneses indukció z irányú 
komponensét a Bz(z)=B0+bz2 függvény adja meg a z 
helykoordináta függvényében, ahol B0 és b pozitív 
konstansok. A z tengelyre merőleges, a tengelyt a z0 
koordinátájú pontban metsző síkban, a tengelytől r 
távolságban alkalmasan megválasztott v0 
kezdősebességgel körpályára állítunk egy elektront úgy, 
hogy az a z tengely körül keringjen. Hogyan mozog az 
elektron? Feltételezzük, hogy: B0>>bz0
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2. Paradoxon, vagy Lorentz-transzformáció? 
Egy R sugarú, igen jó vezetőképességű vezetékben I 
egyenáram folyik. Az elektronok v sebességgel 
mozognak. A vezeték felszínének közelében elhelyezünk 
egy nyugvó q próbatöltést. A nyugvó töltésre nem hat 
Lorentz-erő a vezeték mágneses terében. Ha azonban az 
áramló töltéshordozókkal együtt mozgó koordináta-
rendszerbe helyezkedünk, a próbatöltés –v sebességgel 
mozog a mágneses térben, a próbatöltésre tehát 
Lorentz-erő hat. Hogyan oldható fel az ellentmondás?  
 

3. Nagyfeszültségű generátor 
Az ábrán egy nagyfeszültségű generátor látható, 
melynek fő alkatrésze az F1 és F2 fegyverzetekből 
álló síkkondenzátor. A fegyverzetek felülete S. Az F1 
fegyverzet földelt, és a gép működése során 
mindvégig nyugalomban van. Az F2 fegyverzetet 
viszont periodikus mozgásra kényszeríti az ábrán 
látható hajtókaros mechanizmus, melyet külső 
energiaforrás segítségével hajtunk meg. (pl: kézzel 
tekerjük) Amikor F1 és F2 a legközelebb van 
egymáshoz, az A érintkező U0 potenciálra kapcsolja 
az F2 fegyverzetet. Ekkor a fegyverzetek távolsága 
dA. Amikor F2 a legtávolabb kerül F1-től, a B 
érintkező F2-t egy C kapacitású kondenzátorhoz 
köti. Ekkor F1 és F2 távolsága dB. A gép ciklikus 
működése során a C kondenzátor U 
kapocsfeszültsége fokozatosan nő.  
(A gép alkatrészeinek tömege elhanyagolható, és 
mindenütt súrlódásmentes mozgást feltételezünk. 

A fegyverzetek kiterjedése mindig lényegesen 
nagyobb, mint a köztük mérhető távolság.) 

 
a). Maximálisan mekkora Umax feszültség alakulhat 
ki a C kondenzátoron, ha a gépet kellően sokáig 
járatjuk? 
b). A gép kondenzátorainak töltése kezdetben nulla. 
A gépet elindítjuk, és igen sokáig járatjuk. Mennyi 
munkát végzett a gépen az U0 feszültségű telep? 
c). A hosszú járatás után a gépet úgy állítjuk le, hogy 
F2 az A érintkezőhöz kapcsolódik. Mennyi energia 
halmozódott fel összesen a gép kondenzátoraiban? 
d). Igaz-e az, hogy a kondenzátorokban 
felhalmozódott energia, valamint a telep által a 
gépen végzett munka különbsége a gépen végzett 
mechanikai munkával egyezik meg? Vagyis fennáll-e 
az Ekond-Wtelep= Wmech  egyenlőség? 
 

4. Árapály jelenség 
Tételezzük fel, hogy a Földet mindenütt óceán 
borítja. Becsüljük meg a Hold-Föld rendszer 
keringéséből, valamint gravitációs vonzásából 
származó árapály jelenség amplitúdóját! 
 

5. Tűz nélküli gőzmozdony 
Az alábbi linken sok érdekességet olvashatunk egy tűz 
nélküli gőzmozdonyról: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%81V_91_soro
zat 
Az honlapon található adatok alapján számítsuk ki a 
következőket: 
a) Legalább milyen hőmérsékletű gőzzel érdemes tölteni 
a mozdony „kazánját”? 
b) Mennyi gőzt tankolnak egyszerre a mozdonyba, ha 
kezdetben a „kazán” térfogatának ¾-e hideg vízzel van 
töltve? 
c) Milyen messzire képes eljutni a mozdony egy 
tankolással, ha mindvégig maximális vonóerőt fejt ki? 
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