
Mérnöki fizika tárgy 2. zárthelyi 

Gépész MSc szak, 2011/12 tanév 

1. feladat: Egy jó hővezető rézkockát, aminek oldaléle 4 cm, forrásban levő vízzel 100°C 

hőmérsékletre melegítünk, majd 20°C-os környezetbe tesszük egy hőszigetelő lapra (alul nincs 

hőveszteség). A kocka 20 perc alatt 30°C hőmérsékletre hűlt. Mekkora a felületi hátadási 

tényező? ( a réz sűrűsége 8,9 kg/dm
3
, fajhője 385 J/kg°C) 

10 pont 

2. feladat: Egy 1 dm
2
 alapterületű dugattyúházban az elhanyagolható tömegű 

mozgórész 30 cm magas 27°C hőmérsékletű levegőoszlopot zár el a külső 

környezettől, a dugattyúház tömege 4 kg. A mozgórészt egy 500 N/m 

rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan, de egyenes rugóval a mennyezethez erősítjük. 

Mennyivel kellene lehűtenünk a gázt, hogy a dugattyúház ne nyomja a talajt? 

Mennyi hőt kell ehhez elvonnunk a gáztól?  

10 pont 

3. feladat: Egy ismeretlen kapacitású kondenzátort egy tekerccsel sorba kötve 5 V effektív értékű, 

de változtatható frekvenciájú függvénygenerátorra kötünk, és különböző frekvenciák esetén 

mérjük az áramerősséget. Azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb áramerősség 1000 Hz esetén 

mérhető, ennek értéke 200 mA. 2000 Hz frekvencia esetén az áramerősség csak 100 mA. Mennyi 

a kondenzátor kapacitása? 

10 pont 

bónusz feladat (bármelyiket kiváltja): Egy 20 F kapacitású, 10 V feszültségre feltöltött 

kondenzátort egy 200 -os ellenálláson keresztül egy 30 F kapacitású, feltöltetlen 

kondenzátorra kapcsolunk. Mekkora lesz a kialakuló közös feszültségük? Mennyi idő alatt 

csökkent a 20 F kapacitású kondenzátor feszültsége 6 Voltra? 

 

 

Mérnöki fizika tárgy 2. zárthelyi 

Gépész MSc szak, 2011/12 tanév 

1. feladat: Egy jó hővezető rézkockát, aminek oldaléle 4 cm, forrásban levő vízzel 100°C 

hőmérsékletre melegítünk, majd 20°C-os környezetbe tesszük egy hőszigetelő lapra (alul nincs 

hőveszteség). A kocka 20 perc alatt 30°C hőmérsékletre hűlt. Mekkora a felületi hátadási 

tényező? ( a réz sűrűsége 8,9 kg/dm
3
, fajhője 385 J/kg°C) 

10 pont 

2. feladat: Egy 1 dm
2
 alapterületű dugattyúházban az elhanyagolható tömegű 

mozgórész 30 cm magas 27°C hőmérsékletű levegőoszlopot zár el a külső 

környezettől, a dugattyúház tömege 4 kg. A mozgórészt egy 500 N/m 

rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan, de egyenes rugóval a mennyezethez erősítjük. 

Mennyivel kellene lehűtenünk a gázt, hogy a dugattyúház ne nyomja a talajt? 

Mennyi hőt kell ehhez elvonnunk a gáztól?  

10 pont 

3. feladat: Egy ismeretlen kapacitású kondenzátort egy tekerccsel sorba kötve 5 V effektív értékű, 

de változtatható frekvenciájú függvénygenerátorra kötünk, és különböző frekvenciák esetén 

mérjük az áramerősséget. Azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb áramerősség 1000 Hz esetén 

mérhető, ennek értéke 200 mA. 2000 Hz frekvencia esetén az áramerősség csak 100 mA. Mennyi 

a kondenzátor kapacitása? 

10 pont 

bónusz feladat (bármelyiket kiváltja): Egy 20 F kapacitású, 10 V feszültségre feltöltött 

kondenzátort egy 200 -os ellenálláson keresztül egy 30 F kapacitású, feltöltetlen 

kondenzátorra kapcsolunk. Mekkora lesz a kialakuló közös feszültségük? Mennyi idő alatt 

csökkent a 20 F kapacitású kondenzátor feszültsége 6 Voltra? 



Mérnöki fizika tárgy 2. zárthelyi 

Gépész MSc szak, 2011/12 tanév 

1. feladat: Egy jó hővezető rézkockát, aminek oldaléle 4 cm, forrásban levő vízzel 100°C 

hőmérsékletre melegítünk, majd 20°C-os környezetbe tesszük egy hőszigetelő lapra (alul nincs 

hőveszteség). A kocka 20 perc alatt 30°C hőmérsékletre hűlt. Mekkora a felületi hátadási 

tényező? ( a réz sűrűsége 8,9 kg/dm
3
, fajhője 385 J/kg°C) 

10 pont 

2. feladat: Egy 1 dm
2
 alapterületű dugattyúházban az elhanyagolható tömegű 

mozgórész 30 cm magas 27°C hőmérsékletű levegőoszlopot zár el a külső 

környezettől, a dugattyúház tömege 4 kg. A mozgórészt egy 500 N/m 

rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan, de egyenes rugóval a mennyezethez erősítjük. 

Mennyivel kellene lehűtenünk a gázt, hogy a dugattyúház ne nyomja a talajt? 

Mennyi hőt kell ehhez elvonnunk a gáztól?  

10 pont 

3. feladat: Egy ismeretlen kapacitású kondenzátort egy tekerccsel sorba kötve 5 V effektív értékű, 

de változtatható frekvenciájú függvénygenerátorra kötünk, és különböző frekvenciák esetén 

mérjük az áramerősséget. Azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb áramerősség 1000 Hz esetén 

mérhető, ennek értéke 200 mA. 2000 Hz frekvencia esetén az áramerősség csak 100 mA. Mennyi 

a kondenzátor kapacitása? 

10 pont 

bónusz feladat (bármelyiket kiváltja): Egy 20 F kapacitású, 10 V feszültségre feltöltött 

kondenzátort egy 200 -os ellenálláson keresztül egy 30 F kapacitású, feltöltetlen 

kondenzátorra kapcsolunk. Mekkora lesz a kialakuló közös feszültségük? Mennyi idő alatt 

csökkent a 20 F kapacitású kondenzátor feszültsége 6 Voltra? 

 

 

Mérnöki fizika tárgy 2. zárthelyi 

Gépész MSc szak, 2011/12 tanév 

1. feladat: Egy jó hővezető rézkockát, aminek oldaléle 4 cm, forrásban levő vízzel 100°C 

hőmérsékletre melegítünk, majd 20°C-os környezetbe tesszük egy hőszigetelő lapra (alul nincs 

hőveszteség). A kocka 20 perc alatt 30°C hőmérsékletre hűlt. Mekkora a felületi hátadási 

tényező? ( a réz sűrűsége 8,9 kg/dm
3
, fajhője 385 J/kg°C) 

10 pont 

2. feladat: Egy 1 dm
2
 alapterületű dugattyúházban az elhanyagolható tömegű 

mozgórész 30 cm magas 27°C hőmérsékletű levegőoszlopot zár el a külső 

környezettől, a dugattyúház tömege 4 kg. A mozgórészt egy 500 N/m 

rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan, de egyenes rugóval a mennyezethez erősítjük. 

Mennyivel kellene lehűtenünk a gázt, hogy a dugattyúház ne nyomja a talajt? 

Mennyi hőt kell ehhez elvonnunk a gáztól?  

10 pont 

3. feladat: Egy ismeretlen kapacitású kondenzátort egy tekerccsel sorba kötve 5 V effektív értékű, 

de változtatható frekvenciájú függvénygenerátorra kötünk, és különböző frekvenciák esetén 

mérjük az áramerősséget. Azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb áramerősség 1000 Hz esetén 

mérhető, ennek értéke 200 mA. 2000 Hz frekvencia esetén az áramerősség csak 100 mA. Mennyi 

a kondenzátor kapacitása? 

10 pont 

bónusz feladat (bármelyiket kiváltja): Egy 20 F kapacitású, 10 V feszültségre feltöltött 

kondenzátort egy 200 -os ellenálláson keresztül egy 30 F kapacitású, feltöltetlen 

kondenzátorra kapcsolunk. Mekkora lesz a kialakuló közös feszültségük? Mennyi idő alatt 

csökkent a 20 F kapacitású kondenzátor feszültsége 6 Voltra? 


