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A fenti szakkörökön való akt́ıv részvétel mellett elsősorban önálló munkával,
a KöMaL elméleti és mérési feladatainak rendszeres megoldásával lehet készülni
a jövő évi Fizikai Diákolimpiára.

Eredményes felkészülést ḱıvánunk!

Sarkadi Tamás, Tasnádi Tamás és Vankó Péter

Tehetséggondozás
Mérési szakkör a BME Fizikai Intézetében

A fizika iránt érdeklődő, tehetséges középiskolás diákok számára a BME Fizikai Inté-
zet gyakorlati foglalkozásokat tart. A foglalkozásokon lehetőséget biztośıtunk arra, hogy
a tanulók mérőpárokban fizikai ḱısérleteket és méréseket végezhessenek. A foglalkozásokra
októbertől kezdődően kéthetente, kedden 15.00-tól 18.00-ig kerül sor, összesen nyolc alka-
lommal. Információ: http://mono.eik.bme.hu/~vanko/labor/Tehetseggondozas.pdf.

Az érdeklődők e-mail-ben jelentkezhetnek 2018. szeptember 30-ig az alábbi ćımen:
vanko@eik.bme.hu.

Elsősorban a gimnáziumok utolsó két évfolyamára járók jelentkezését várjuk. A je-
lentkezők ı́rjanak pár sort magukról, ismertessék a fizika és a matematikai tanulmányaik
során elért eredményeiket (versenyeredmények, KöMaL szereplés, stb.), és továbbtanulási
elképzeléseiket.

A foglalkozások ingyenesek! Minden jelentkezőt e-mail-ben érteśıtünk (aki nem kap
választ, küldje el még egyszer a jelentkezését).

Vankó Péter

A 2. Nemzetközi Európai Fizikai Diákolimpia
(EuPhO) elméleti feladatai

(Dolgoprudnij, Oroszország,
2018. május 28.–június 1.)

1. feladat. Három golyó. Három (A, B és C jelű) kicsi, egyforma,m tömegű
golyó két elhanyagolható tömegű, ` hosszúságú rúddal van összekötve úgy, hogy
az egyik rúd az A és B golyót, a másik rúd a B és C golyót kapcsolja össze. A B
golyónál a kapcsolódás csuklós, ı́gy a rudak közötti szög akadálytalanul változhat.
A rendszer a súlytalanság állapotában nyugalomban van, és a három golyó egy
egyenes mentén helyezkedik el.

Az A golyónak pillanatszerűen a rudakra merőleges sebességet adunk. Mekkora
lesz a rendszer ezt követő mozgása során az A és C golyók közötti minimális
d távolság? (A súrlódás mindenhol elhanyagolható.)
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2. feladat. Szolenoid. Egy ` = 20 cm hosszúságú szolenoid
egy üvegből készült, v́ızzel töltött, függőleges kémcső köré van te-
kercselve. A szolenoid termikusan el van szigetelve a v́ıztől. A v́ız-
szint körülbelül ` = 20 cm magasan van a szolenoid felső vége fölött,
a kémcső átmérője 1 cm, a tekercs menetszáma N = 6000. A légkö-
ri nyomás p0 = 101 kPa, a v́ız hőmérséklete 293 K. A v́ız mágneses
szuszceptibilitása χ ≡ µr − 1 = −9,04 · 10−6, µ0 = 4π · 10−7 H/m.

A szolenoidon átfolyó áramot lassan növeljük amı́g a tekercs-
ben lévő v́ız forrni kezd. Mekkora áramerősségnél következik ez be?
Ha szükséges, észszerű közeĺıtések használata megengedett. Vegyük észre, hogy ez
az áramerősség a mai technológia számára kissé nagy.

3. feladat. Lépcső.A testek egyensúlyi alakját gravitációmentes esetben a fe-
lületi energia minimuma határozza meg. Így például a v́ızcsepp egyensúlyi alakja
gömb lesz, mert az azonos térfogatú testek közül a gömbnek a legkisebb a felsźıne.

Alacsony hőmérsékleten a kristályok egyensúlyi alakja śıklapokból állhat.
A kristály felületének az a része, amely egy kicsiny ϕ szöget zár be egy ilyen śıklap-
pal, a valóságban egy, a śıklapon ritkásan elhelyezkedő fokokból álló lépcső. A fokok
magassága megegyezik a kristályrács h periódusával.

Az ábra egy bizonyos kristály y(x) egyensúlyi felületprofilját és a hozzá tarto-
zó mikroszkopikus lépcsőt ábrázolja vázlatosan, ahol n jelenti a lépcső sorszámát

az x = 0 helytől számolva. A profil alakja x > 0 esetén az y(x) = −(x/λ)
3/2

h függ-
vénnyel közeĺıthető, ahol λ = 45 µm és h = 0,3 nm.

a) Fejezzük ki a szomszédos lépcsők közötti dn távolságot n függvényében
n � 1 esetében!

b) Két lépcső E kölcsönhatási energiája függ a lépcsők közötti d távolságtól:

(1) E(d) = µdν ,

ahol µ egy állandó. Tegyük fel, hogy csak a szomszédos lépcsők között van kölcsön-
hatás. Határozzuk meg a ν együttható numerikus értékét!
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