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1. feladat: Egy 20x40x10 cm-es oldalélű réztömböt forró vízzel 90ºC hőmérsékletre melegítünk, 

majd a vízből kivéve egy szigetelő lapra tesszük úgy, hogy a legnagyobb felületű oldala van alul. 

Azt tapasztaljuk, hogy a fémtömb hőmérséklete 15 perc alatt 40ºC értékre csökken. Mekkora a 

felületi hőátadási tényező? (A réz sűrűsége 8960 kg/m
3
, fajhője 385 J/kgºC)  

10 pont 

2. feladat: Egy 200 F kapacitású, 12 V feszültségre feltöltött kondenzátort egy 100 -os 

ellenálláson keresztül egy 400 F kapacitású, feltöltetlen kondenzátorra kapcsolunk. Mennyi idő 

alatt csökkent a kondenzátor feszültsége 5 Voltra? 
10 pont 

3. feladat: Egy kondenzátor kapacitását egy tekercs és váltakozó áram segítségével mérjük meg. 

Mivel csak váltakozó feszültségű feszültségforrásunk van, megmérjük a tekercsen átfolyó áramot 

két különböző frekvencián, de mindkét esetben 12 V effektív feszültségen: 100 Hz frekvencia 

esetén 100 mA, 200 Hz frekvencia esetén 60 mA áramot mértünk. Ezen a frekvencián a 

kondenzátort is bekötve a körbe az áramerősség 80 mA-ra nő. Mekkora a tekercs ohmos 

ellenállása illetve a kondenzátor kapacitása? 
10 pont 

bónusz feladat (bármelyiket kiváltja): Az ábrán látható elrendezésben egy 800 N/m 

rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan rugó egy 5 kg-os, 0,2 dm
2
 keresztmetszetű 

dugattyúház 1 kg-os mozgórészéhez kapcsolódik. Mennyivel kellene lehűteni a 

benne levő, kezdetben 10 cm magas levegőoszlopot, hogy a dugattyúház ne nyomja a 

talajt? Mennyi hőt kell ehhez elvonni a levegőtől? 
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