
Fizika II 

1. Pót-ZH  

2007/2008 

 

 

1.  Egy 200 cm
2
 felülető, 2 mm lemeztávolságú, 100 V-ra feltöltött kondenzátor belsejét teljesen 

szilárd dielektrikum tölti ki. (εr = 20) Mekkora munkát végzünk, ha a lemezek távolságát 5 mm-

re növeljük? Mennyivel változik meg eközben a kondenzátor feszültsége? (ε0=8,85 10
-12

 As/Vm) 

(3 pont) 

 

2. Két egyenes, hosszú, párhuzamos vezetıben egyirányban I1=50 A, illetve I2=100 A áram folyik. 

Mekkora a mágneses indukcióvektor értéke az elsı vezetıtıl 80 cm, a másodiktól 60 cm 

távolságban levı pontban? A két vezeték távolsága 110 cm (µ0=4π 10
-7

 Vs/Am). 

(3 pont) 

 

3. Egy 12 V elektromotoros erejő, 2 Ω nagyságú belsı ellenállású telepbıl mekkora a kivehetı 

maximális teljesítmény? Mekkora terhelı ellenállást használjunk, ha 1 W teljesítményre van 

szükségünk? 

(2 pont) 

 

 

4. Mekkora erıvel hat a hosszú egyenes vezetı a keretre?       

Adatok: I1= 10 A, I2= 20 A, a = 20 cm,  

b= 30 cm, d = 5 cm. (2 pont) 
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