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2. zh mintafeladatok 

Hőtan  

1, Mennyi idő alatt csökken egy 2 cm sugarú vasgolyó hőmérséklete 50°C kezdeti hőmérsékletről 30°C hőmérsékletre 
20°C hőmérsékletű környezetben? A vas sűrűsége 7800 kg/m3, fajhője 465 J/kgK, a felületi hőátadási tényező  

 = 60 W/m2K.  

2, Az ábrán látható elrendezésben egy 80 cm magas, 1 dm2 alapterületű dugattyúház könnyen mozgó 
mozgórésze kezdetben 30 cm magas, 25ºC hőmérsékletű levegőoszlopot zár el környezetétől. A 
mozgórész tetejére lassan annyi vizet öntünk, hogy a mozgórész feletti térrész tele legyen vízzel. Milyen 
magas lesz ekkor a folyadékoszlop? Mekkora hőmérsékletre kellene felmelegíteni a levegőt, hogy 80 cm 
magas legyen a gázoszlop? Mennyi hőt kell ehhez közölnünk a gázzal?  

3, Egy 60 cm magas, 2 cm2 alapterületű, egyik végén nyitott üvegcsövet nyitott szájával lefele vízbe nyomunk úgy, hogy 
a cső zárt vége 10 cm magasan áll ki a vízből. Mennyi hőt kellene közölni a bezárt levegővel, hogy teljesen kiszorítsa a 
vizet a csőből?  

4, Egy 1 dm2 felületű dugattyú mozgórészét, ami 4 dm hosszú, 25ºC fokos levegőoszlopot zár el a külső környezettől, 
egy kezdetben nyújtatlan, 1000 N/m rugóállandójú rugó köt össze a dugattyúház aljával. Mennyivel nyúlik meg a rugó, 
ha a gázt 50 fokkal felmelegítjük? Mennyi hőt kell ehhez a gázzal közölnünk?  

Elektromágnesesség  

5, Egy 100 F kapacitású kondenzátort egy 100 -os ellenállással sorba kötve 12 V-os akkumulátorra kapcsolunk. A 
kondenzátor feszültsége mennyi idő alatt éri el a 10V értéket?  

6, Azt tapasztaljuk, hogy ha egy ismeretlen kapacitású, feltöltött kondenzátort egy 1 k -os ellenálláson keresztül 
kisütünk, akkor a kezdeti 50 V feszültsége 3 másodperc alatt 8 Voltra csökken. Mekkora a kondenzátor kapacitása?  

7, Egy L= 0,1 H önindukciós együtthatójú tekercs ohmos ellenállása 10 . A tekercset sorba kötjük egy ismeretlen 
kapacitású kondenzátorral miközben állandó effektív értékű, de változó frekvenciájú váltakozó árammal tápláljuk a 
kört. Az áramerősséget folyamatosan mérve azt tapasztaljuk, hogy 500 Hz-es frekvenciánál az áramerősségnek 
maximuma van. Mekkora a kondenzátor kapacitása?  

8, Egy tekercset 6 V-os egyenfeszültségre kapcsolva 50 mA áramot mértünk. Ha ugyanezt a tekercset 6 V effektív 
feszültségű, 100 Hz frekvenciájú szinuszos váltakozó feszültségre kapcsoljuk, az áram effektív értéke 30 mA lesz. Ha a 
tekerccsel egy ismeretlen kapacitású kondenzátort is sorba kapcsolunk, akkor –változatlan feszültség mellett – 40 mA 
áramerősség mérhető. Mekkora a kondenzátor kapacitása? 

9, Egy hosszú egyenes vezetőtől d = 5 cm távolságban elhelyezünk egy a = 10 cm x b = 20 cm oldalélű, 
téglalap alakú keretet az ábrának megfelelően. Adjuk meg a keretben indukált feszültség-idő függvényt, 
ha a vezetéken I(t)=0,8·sin(200t) függvénnyel jellemezhető váltóáramot vezetünk át? 

 


