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1. Sérül a hatás-ellenhatás törvénye? 

Két párhuzamos, I árammal átjárt vezető közül az egyik 
áll, a másik v sebességgel távolodik a másiktól. Mivel az 
álló vezeték mágneses tere sztatikus, a mozgó vezeték 
minden pillanatban olyan mágneses teret érzékel, 
mintha az adott helyzetben nyugalomban volna. Ebből 
fakadóan a mozgó vezetőre ható erő is pillanatról 
pillanatra akkora, amekkorát az adott helyzetben 
nyugvó, két párhuzamos áramjárta vezető esetén 
mérhetnénk. 
A nyugvó vezetékre viszont ennél nagyobb erő hat, 
hiszen minden hatás terjedéséhez idő kell. A nyugvó 
vezeték helyén a mozgó vezeték mágneses terének egy 
korábbi állapotát érzékelhetjük csak, amikor a mozgó 
vezeték még közelebb volt az állóhoz. Ez a mágneses tér, 
valamint a nyugvó vezetékre ható erő is minden 
pillanatban nagyobb, mint ami két párhuzamos, nyugvó 
vezeték esetén lenne mérhető.  
Úgy tűnik, a nyugvó vezetékre nagyobb erő hat, mint a 
tőle távolodó vezetékre. Ellentmondásba kerültünk a 
hatás-ellenhatás törvényével? 
 

2. Lencse nagyítása 
Egy kicsiny tárgy és a szemünk közti távolság L. A 
szemünk és a tárgy közti egyenesen Hol helyezhetünk el 
egy f fókusztávolságú lencsét úgy, hogy a tárgy képe 
ugyanakkorának látszódjék, mint a lencse alkalmazása 
nélkül? Vizsgáljuk meg a lehetséges megoldásokat eltérő 
L és f értékek mellett! 
 

3. Szem felbontóképessége 
Egy távoli csillag képe mekkora átmérőjű foltban 
világítja meg a retinánkat? 
 

4. Fénygyűjtés fényképezőgéppel 
Különféle objektívekkel fényképeket készítünk a 
Holdról és a körülötte lévő csillagokról. Az 
objektívek fókusztávolságának és 
lencseátmérőjének hányadosa mindegyik objektív 
esetén állandó. Hogyan változik a képeken a 
csillagok, valamint a Hold látszólagos 
fényességének aránya? 
 

5. Kepler távcső 
Egy Kepler-féle távcső nagyítása csak az objektív és 
az okulár fókusztávolságainak arányától függ. 
Mekkorának érdemes választanunk a lencsék 
átmérőit? 

 
 

 
6. Kepler távcső felbontóképessége 

Mekkora az a legkisebb objektum a Holdon, amit a 
Földről még észrevehetünk egy 10X –es nagyítású 
távcsővel? 

 
7. Gyorsuló traktor 

Egy traktor hátsó kerekének átmérője R, 
karosszériájának hossza 3R, magassága R. Mekkora 
gyorsulással mozoghat a traktor anélkül, hogy az 
első kereke elemelkedne a talajtól? 
A karosszériát közelítsük homogén tömegeloszlású, 
M tömegű hasábbal, a hátsó kerekeket Homogén, 
m tömegű hengerrel, az első kerekek tömegét 
hanyagoljuk el!  

 
 

8. Felpumpált kerék energiája 
Becsüljük meg egy felpumpált személyautó-
kerékben, illetve egy traktorkerékben felhalmozott 
energiát, mely akkor szabadul fel, ha a kerék 
kidurran! 
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