3. A Bohr-modell szerint a hidrogenatomban, alapallapotban pozitiv e toltesii
proton koriil R = 0,053 nm sugarii korpalyan kering az m = 9,MO"31 kg
tomegii, -e = - 1,6-10"19 C toltesii elektron. A kormozgashoz sziikseges
centripetalis erot a reszecskek kozott fellepo
elektrosztatikus vonzoero biztositja
a) Mekkora a korpalyan mozgo elektron v k keriileti
sebessege ?
TOLNA MEGYEI SZILARD LEO FIZIKAVERSENY
Szekszard, 2012. marcius 13. 9-12 6ra.
11. osztaly

1. Egy L ~ 1 m hosszusagu, allithato hajlasszogli lejto feliilete es a
rahelyezett hasab kozotti surlodasi egyutthato a lejto menten lefele
egyenletesen novekszik 0-tol /u - 0,8 ertekig.

b) A keringo elektron egy koraramnak felel meg.
Mekkora a koraram aramerossege?
c) Mekkora a koraram magneses mezqjenek B
indukciqja a kor kozeppontjaban?
4. A februari kemeny teli hidegekben az orszag napi foldgazfogyasztasa 70
millio kobmeter volt.

a) Mekkora legyen a lejto minimalis a hajlasszoge, hogy a lejto tetejere
helyezett hasab allo helyzetbol
indulva eppen a lejto aljara erjen le?

a) A gazfogyasztassal naponta felhasznalt termikus
energia hany szazalekat tudja megtermelni a Paksi
Atomeromii villamos energiakent egy nap alatt?

b) A hasab lecsuszasa soran mekkora a
maxirnalis sebessege?A lejto melyik
reszeri eri ezt el a test?

b) Naponta mekkora tomegii tiszta U-235
hasadoanyag felhasznalasaval termeli meg az
Atomeromu ezt a villamos energia mennyiseget,
ha a villamosenergia - termeles hatasfoka 34 %?

c) Mennyi ido alatt er a hasab a lejto
aljara?
2. n - 0,151 mol anyagmennyisegii egyatomos idealis gaz az abran lathato
korfolyamatot vegzi. A gaz homerseklete az A
allapotban 7\ 180 K, a C allapotban Tc = 720 K.
a) Hatarozzuk meg a korfolyamat egy ciklusa soran
nyert hasznos munkat!
b) Mekkora a gaz homerseklete a B es D
allapotokban?
c) Mennyi lenne a gaz homerseklete a C allapotban
akkor, ha x erteket ugy valasztjuk meg, hogy a

c) Hova lesz a maghasadas soran felszabadult
energia 66%-a ?
Adatok: A Paksi Atomeromu maximalis villamos
teljesitmenyet vegytik 2000 MW-nak, afoldgazfutoerteket
pedig 34 MJ/ m — nek! Az U-235 atommag hasaddsakor
felszabadulo energia 200 MeV.

korfolyamat'hatasfoka rj = - legyen?
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