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16. Egyenlo térfogatú alumínium, vas, illetve ólom golyók közül melyiknek a legna-
gyobb a tömege? (Számítással igazold) (4 pont)

1. Az alumíniumé.
2. A vasé.

3. Az ólomé.
4. Mindhárom golyó tömege egyenlo

17. A gémeskútnál a kútgémnek a forgástengelytol a
veder felé eso része 1,5-szer akkora, mint az „ellensúly“
felé eso rész. Mekkora az ellensúlyozó „ellensúly“, ha a
veder tömege 12 kg? (4 pont)

18. Hol és hány N erovel tudjuk egyensúlyozni a két terhet, ha mindketto
egyidejuleg hat az emelore? (4 pont)

19. Mekkora a munkavégzés, ha (4 pont)
A). a daru 3000 N súlyú gerendát 10 m magasra emel?
B). a teljesítmény 3000 W és az idotartam 10 s?

A kérdéseket összeállította a verseny szervezoje: Balogh Deák Anikó tanárno,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy
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Kémia

K. 390. A csak kalcium- és magnézium-karbonátot tartalmazó mintát erélyesen iz-
zították. A kiizzított próba tömege az eredeti tömegének felével egyenlo. Határozzuk
meg a karbonátokat tartalmazó minta tömegszázalékos összetételét!

K. 391. Zárt rendszerben kén-dioxidból kén-trioxidot állítottak elo 127oC homér-
sékleten. A kémiai rendszer egyensúlyra vezet, amelynek összetétele: 0,15 mol/dm3

SO2; 0,85 mol/dm3 SO3; 0,1 mol/dm3 O2. Számítsd ki:
a) Mekkora volt a kiindulási gázeleg yben a reagensek mennyiségének aránya ?
b) Mekkora volt a reaktorban a gáznyomás a reakció elején és az egyensúly beálltakor?
K. 392. A Fe3O4-nak szén-monoxiddal való redukciója egyensúlyra vezeto folyamat:
Fe3O4 + CO ?  FeO + CO2
Az egyensúly állandója 600 oC homérsékleten Kp=1,15. Egy reaktorban 1mol

Fe3O4-ot, 2 mol CO-ot, 0,5 mol FeO-ot és 0,3 mol CO2-ot 5 atm nyomáson 600 oC
homérsékleten hevítenek az egyensúly beálltáig. Az adott körülmények között állapít-
sátok meg az egyensúlyi rendszer mólszázalékos összetételét!

K. 393. A kromit egy krómtartalmú ásvány, melynek kémiai összetétele a következo
képlettel írható le: Fe(CrO2)2.xSiO2. Vegyelemzése során 41,82% krómot találtak benne.
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Határozzátok meg az ásvány tömegszázalékos SiO2 tartalmát és a vas:króm:oxigén
tömegarányt!

K. 394. Egy vastagfalú acélhenger cseppfolyós klórral van megtöltve, melynek
surusége 1,55g/cm 3. Mekkora lenne a nyomás a hengerben, ha azt 400 oC
homérsékletre hevítenék?

K. 395. A foszfor-pentaklorid hidrolízisekor foszforsavat és hidrogénkloridot tar-
talmazó oldat képzodik. Amennyiben 10g PCl5-ot oldottak 250g vízben, a teljes hidrolí-
zis után határozzátok meg az elegy tömegszázalékos összetételét! Kiszámítható-e az
adatok ismeretében az oldat pH-ja? A szükséges adatokat ismertnek tekintve, számítsá-
tok ki a fenti oldat pH-ját!

K. 396. Két, a homológ sorban szomszédos alkén ekvimolekuláris elegyébol 4,9g
tömegu minta 1atm nyomáson és 27 oC homérsékleten 2,461dm3 térfogatot foglal el.
Melyik két alként tartalmazza a minta?

Fizika

F. 276. L szélességu folyómederben a víz úgy áramlik, hogy sebessége a partoktól
mért távolsággal arányosan növekszik. A meder közepén a víz sebessége v. Az egyik part-
tól, a vízhez viszonyított u sebességgel, egy motorcsónak indul el a folyó közepe felé, a
partra meroleges irányba. Határozzuk meg a csónak pályáját a parthoz viszonyítva.

F. 277. Mekkora kell, hogy legyen a vízszintessel ?  szöget bezáró lejto hossza, hogy
egy súrlódással lefelé csúszó jégtömb tömege felére csökkenjen a lejto aljára érkezéskor?
A súrlódási együttható ? , a fajlagos olvadási ho ?, a környezet homérséklete 0 0C és
feltételezzük, hogy a súrlódás miatt keletkezett ho teljes egészében a jég megolvasztás á-
ra fordítódik.

F. 278. Egy homogén elektrosztatikus térben, melynek E
?

 térerossége vízszintes
irányú m tömegu, q töltésu kicsiny testet v0 kezdosebességgel függolegesen felfelé haj í-
tunk. Elhanyagolva a légellenállást és a nehézségi gyorsulás magasságtól való függését,
határozzuk meg a test sebességének legkisebb értékét.

F. 279. Egy interferenciakép kontrasztosságát a 
minmax

minmax

II

II
V

?

?
?  aránnyal jellemez-

zük, melyet modulációmélységnek nevezünk. Határozzuk meg egy síkpárhuzamos le-
mezen megfigyelheto interferenciakép kontrasztosságát, ha a levego-üveg határfelületen
a közel merolegesen beeso fényáram R=4%-a verodik vissza. (R elnevezése
visszaveroképesség)

F. 280. Melyik az a fém, amelyik röntgenspektrumában a K és  L sorozatok legna-
gyobb hullámhosszainak megfelelo frekvenciák különbsége 1,09 1018  Hz. Az árnyékolá-
si tényezok értékei: ? =1 a K és ?=7 az L sorozatra.

Informatika

2002/2003 számítástechnika verseny – IV. forduló
A versenyszabályzatot lásd a FIRKA 2002/2003 évi 1. számában.
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IV./1. feladat (10. pont)
Adott n darab golyó egy biliárdasztalon (r sugarú körök egy m? k méretu téglalapon,

középpontjaik koordinátáival megadva). Kiválasztva közülük kettot (A és B), mondjuk
meg, hogy ütheto-e (látható-e) A-ból B?

IV./2. feladat (15. pont)
Általánosítsuk az elozo feladatot úgy, hogy a golyók nem csak direkt úton üthetik

egymást, hanem a biliárdasztal szélérol visszapattanva is. Valósítsuk meg grafikailag is!

IV./3. feladat (10. pont)
Adott egy tetszoleges hosszúságú bitsorozat (1-esek és 0-ák sorozata). Az egymás

mellett álló azonos biteket kitörölhetjük (kettot vagy akár több darabot is). Döntsük el,
hogy a sorozat teljesen eltüntetheto-e vagy sem és adjunk meg egy konkrét törlési sor-
rendet!

IV./4. feladat  (10. pont)
Minél messzebbre kellene eljutnunk oázisunkból tevénkkel, amely egyszerre 50 liter

vizet tud meginni és 100 km-enként kiizzad 10 liter vizet. Ha mind az 50 litert kiizzadja,
a teve meghal. Az oázison n darab 200 literes hordó áll rendelkezésünkre, tele vízzel,
azonban egyszerre csak egy hordót tudunk magunkkal vinni (függetlenül annak telített-
ségi fokától). Határozzuk meg tehát, hogy a legügyesebben gazdálkodva, szállítgatva a
hordókat, milyen messzire juthatunk tevénkkel az oázistól, feltételezve, hogy induláskor
a teve megitta az 50 liter vizet.

IV./5. feladat (10. pont)
Adott egy n emeletes tömbház, egyetlen lifttel, melybe m utas fér egyszerre. A lift két

emelet közötti utat pontosan egységnyi ido alatt teszi meg. Az i-dik emeleten kezdetben
e(i) számú utas tartózkodik, s az épületben tartózkodók közül pontosan d(j) számúan
akarnak a j-edik emeletre utazni. Írjunk programot, amely a leheto legrövidebb ido alatt
mindenkit a kívánt helyre lifteztet.

Kovács Lehel

Megoldott feladatok

Kémia (Firka 2/2002-2003)
K.384. Az elégetett alkohol: CnH2n+1-OH
C2H2n+1-OH +3nO2 ?  nCO2 +(n+1)H2O
Legyen V az O2 felesleges térfogata. Akkor: 156,8=3.22,4n+V (1)
Mivel az O2 felesleg az égéstermékek össz. anyagmennyiségének 10%-a:
100 mol termékelegy ............... 10 mol O2
(2n+1+V/22,4) mol .................. V/22,4 mol O2

V= [22,4(2n+1)]/9 (2)

Behelyettesítve V értékét a (2)-es  összefüggésbol az (1)-be:
156,8 = 3.22,4 n + [22,4(2n+2)]/9 n=2
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Tehát az elégetett alkohol molekulaképlete C2H5–OH

(Firka 3/2002-2003)
K. 385. Az  eloadás elott 300m3 levegoben: 60m3 O2, 0,12m3CO2, 239,88 m3N2,

eloadás után 239,88 m3N2 van.
0,12m3+2.25.0,02m3=1,12m3CO2
60-2.25.0,02 m3O2
300 m3 lev .............. 1,12 m3 CO2
100 .......................... x=0,37
0,37/0,04 = 9,25 –szorosára nott a légtér CO2 tartalma

V osztályterem : 6.5.2,5 = 75 m3

VCO2 óra elott: 75. 0,04/100 m3 = 0,03m3

VCO2 óra után: (0,03+25.20.10-3) m3 = 0,53m3

75 m3 lev ................ 0,53 m3CO2
100 .......................... x = 0,7 m3

0,7/0,03 ˜ 20
Több mint 20 szorosára no a légtér CO2 tartalma.
A számítások alapján világossá válik, hogy miért szükséges a tantermek órák közti

szelloztetése!
K. 386. AFe=53.0,978 +57. 0,022=56,022
K. 387. MCO3 ?  MO + CO2

0,105g MCO3 .............. 28.10-3 l CO2
(MM +12+48)g ........... 22,4 l  ahonnan MM=24
K. 388. M +3H+? M3++3/2H2

MM gfém ......... 2/3 . 22,4 l H2
1,08g .............. 1,344
MM=27 Az M fém az alumínium
K. 389. 1000 ml NaOH old .......... 0,1 E bázis E = egyenértéknyi mennyiség

24 ml ................................. x = 2,4.10-3 E bázis
A H2SO4 mólonként 2E bázist, a HCl mólonként  1E bázist fogyaszt a semlegesítés-

kor: 2,4.10-3 / 3 = 8,10-4 E bázis , 8.10-4 mol HCl és 8.10-4 mol H2SO4 volt a próbában.

Fizika (Firka 2/2001-2002)
F. 253. Mivel a rendszerre vízszintes irányban nem hatnak külso erok, a tömegkö-

zéppont helyzete változatlan kell, hogy maradjon. Jelöljük x1-gyel a tömegközpont
távolságát a csónak A végétol, ahol az m1>m2 tömegu ember áll. A súlyerok eredo nyo-
matéka a tömegközéppontra vonatkoztatva zérus kell legyen. Így az

m2x1=M(l/2-x1)+m2(l-x1)
összefüggésbol

2
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A helycsere után legyen x2 a tömegközéppont távolsága a csónak A végétol. Ekkor az
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F. 254. Válaszuk koordináta rendszerünket az
1a. ábra  szerint. A lapszög élétol x távolságra talál-
ható dS = ldx keresztmetszetu és y magasságú
folyadékoszlopra ható erok egyensúlya értelmében:

2?dx=? gyldx

A 1b ábra szerint
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Ezt az egyensúly egyenletébe helyettesítve kap-
juk:

2
??

??
sing

xy

amely egy hiperbola egyenlete.
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F. 255. A gömbökre ható eroket levegoben a
2a. ábra, míg petróleumban a 2b. ábra szemlélteti.

Ezek alapján írhatjuk:
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hírado

Jön a 4 GB-os MicroDrive
Az IBM tavaly megállapodást kötött a Hitachi-val mágneses-háttértár üzletágának

fejlesztése és továbbvitele céljából. A megállapodás következtében az új MicroDrive-
okat már a Hitachi fogja gyártani, de a fejlesztést a két cég közösen végezte.

Az eddigi MicroDrive-ok 170 MB, 340 MB, 512 MB és 1 GB kapacitással voltak
megvásárolhatók. A CompactFlash Type-II tokozás miatt nem mindegyik CF-kártyát
használó digitális fényképezogéppel használható, csak azokkal, amelyek a vastagabb (5
mm-es) Type-II kártyák fogadására is alkalmasak.

Az új 4 GB kapacitású MicroDrive elodjéhez képest 40%-kal kisebb író-olvasó fejet
kapott, a nagyobb adatsuruség elérését a Hitachi Pixie Dust Media technológiája is
elosegíti. A Pixie Dust technológia segítségével szendvics-szeruen helyezhetok el eg y-
más felett a mágneses és nem mágneses rétegek. Az egyes mágneses rétegeket igen
vékony (mindössze 3 atom vastagságú) ruténium réteg választja el egymástól.

A nagyobb adatsuruség miatt az adatátviteli sebesség is javult, mintegy 50%-kal
gyorsabbá vált az átviteli sebesség az elozo modellekhez képest. Ezzel a 24? -es
CompactFlash kártyák sebességét is túllépi majd az új MicroDrive, így a sebesség szem-
pontjából nincs akadálya a professzionális alkalmazásának.

Mivel a 4 GB kezeléséhez már nem elegendo a FAT16 file-rendszer, így az új 4 GB-
os MicroDrive-ot csak azok az eszközök képesek teljesen kihasználni, amelyek FAT32
file-rendszer kezelésére is alkalmasak. A 4 GB-os MicroDrive elore láthatólag ez év
oszén kerül a boltokba.

Raynox 1,54? -es telekonverter
Sok gyártó kínál gépéhez kiegészítoként telekonverter lencsét, melyek általában

1,5? -2? -esére növelik a legnagyobb fókusztávolságot. Ezek a konverterek általában elég
borsos árúak, bár természetesen gyártója válogatja. 30 ezer és 90 ezer forint között
találhatjuk meg ezeket a termékeket.

A Raynox kiváló minoségu (340 vonal/mm felbontású) 1,54? -es telekonverterrel
rukkolt elo az év elején. A DCR-1540Pro 4 lencsébol áll, melyeket két csoportba ren-


