
Mérnöki fizika 2. zárthelyi, 2013/14 
mindegyik feladat jó megoldása 10 pontot ér 

1. feladat: Egy kondenzátor kapacitását egy tekercs segítségével mérjük meg. Mivel csak váltakozó 
feszültségű feszültségforrásunk van, megmérjük a tekercsen átfolyó áramot két különböző 
frekvencián, de mindkét esetben 6 V effektív feszültségen: 100 Hz frekvencia esetén 100 mA, 200 Hz 
frekvencia esetén 80 mA áramot mértünk. Ezen a frekvencián a kondenzátort is bekötve a körbe az 
áramerősség 60 mA-ra csökkent. Mekkora a tekercs ohmos ellenállása illetve a kondenzátor 
kapacitása? 

2. feladat: Egy 2 cm átmérőjű rézgolyót (ρ=8900 kg/m3, c = 385 J/kg°C) forrásban levő vízből egy 
asztalra tesszük (a szobahőmérséklet 20 fok). Mekkora a felületi hőátadási tényező a réz és a levegő 
között, ha golyó 15 perc alatt hűl le 50 fokra?  

3. feladat: Mekkora hő áramlik át egy 10 m2 felületű, 30 cm vastag falon, ha a fal hővezetési 
tényezője 0,9 W/mK, a levegő felületi hőátadási tényezője pedig 40 W/m2K? Mekkora lesz a külső és 
a belső falfelület hőmérséklete? A levegő bent 20°C, kint -10°C hőmérsékletű. 

bónusz feladat: Az ábrán látható elrendezésben egy deszkadarabra 
erősített dugattyúház, amelynek tömege (a deszkával és a 
mozgórésszel együtt) 10 kg, vízszintes asztalon fekszik, a deszka és 
az asztal között a tapadási súrlódási együttható 0,5. A mozgórész egy kezdetben erőmentes rugóval 
(D=k=100 N/m) a falhoz támaszkodik, a bezárt levegőoszlop hőmérséklete 20°C, hossza 2 dm, a 
mozgórész felülete 1 dm2. Legfeljebb mekkora hőmérsékletre melegíthető fel a levegő, hogy ne 
csússzon meg a deszka az asztalon? Legfeljebb mennyi hő közölhető ehhez a gázzal? 
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