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1. Adott 4 db egyforma, „A0” felületű fémlap, amelyek párhuzamosan, egymástól „d” 

távolságra, vízszintesen helyezkednek el. Legyen a számozásuk felülről lefelé haladva, 

rendre: 1,2,3,4.  

Az 1-es és a 3-as lapokat fém vezetővel összekötjük.  

a.) Mekkora a „C” kapacitás a 2-es és a 4-es fémlapok között?  

b.) Mekkora a „C”, ha a 2-es és a 4-es fémlapok közötti teret  r reatív dielektromos  

     állandójú anyag tölti ki?  

10 pont 

 

 

2. Adott az y-z síban egy „a” vastagságú (nagyon nagy) szigetelő lemez. A lemez anyagának a 

dielektromos állandója az x= (0,a) tartományban  xr  szerint változik. A lemezt egy „E0” 

nagyságú (+x) irányú, homogén elektromos mezőbe helyeztük.  

 a.) Határozza meg a lemezben indukálódott  xP  polarizációs töltés sűrűséget! 

 b.) Határozza meg a lemez x=0 és x=a lapjain a P  felületi, polarizációs 

      töltéssűrűséget!  

 c.) Mutassa meg, hogy a polarizációs össztöltés zérus! 

 d.) Határozza meg a szóban forgó  xP  és P  polarizációs mennyiségeket, ha  
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15 pont 

 

 

3. Adott egy gömbszimmetrikus töltés elrendezés, amely  r  elektromos potenciált hoz 

létre. Legyen    r
r
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, ahol „r” az origótól mért távolság.  

 a.) Határozza meg a töltéseloszlást a térben!  

 b.) Határozza meg a rendszer össztöltését! 

20 pont 

 

 

4. Adott az (y,z) síkban (a síklap végtelen nagynak tekinthető) egy lyukas felület. A kör alakú 

lyuk középpontja az origóban van és a sugara „a”. A felületen „  ” felületi töltéssűrűség 

helyezkedik el.  

a.)Határozza meg az E(x) elektromos térerősséget az „x” tengely mentén és rajzolja le  

     a kapott E(x) függvényt! 

b.) Az E(x) ismeretében határozza meg a  x  elektromos potenciált az „x” mentén.  

Osszuk fel a töltött sík felületet (a szokásos módon) origó centrumú, ar   sugarú,  „dr” 

széles gyűrűkre. Egy gyűrű az „x” tengely pontjaiban „  xD ” potenciált hoz létre.  

 c.) A  xD -ek ismeretében határozza meg  x  elektromos potenciált az „x”  

      tengely mentén! 

d.) Hasonlítsa össze a kapott  x  és  x  függvényeket és rajzolja le!  

12 pont 



 

5. Adott egy hosszú, „N” menetszámú, „A0” kör-keresztmetszetű, „z” tengelyű szolenoid.  A 

szolenoidot átdugtuk egy „b” vastagságú, ugyancsak „z” tengelyű, hengeres fém gyűrűn. A 

gyűrű belső sugara „a1”, a külső sugara „a2” . A szolenoidra egy U2(t) feszültség generátort 

kötöttünk.  

a.) Határozza meg a fémgyűrűben disszipálódó  teljesítményt (Joule hő)! 

  b.) Határozza meg a feszültség generátoron áthaladó I2(t) áramot! 

 c.) Határozza meg a generátor által leadott összenergiát, ha az U2(t) a következő:  

 

  U2(t) = 0  ha ( 0t ) és ( Tt  ) 

U2(t) lineárisan növekszik „0” értéktől „U0” értékig, ha (
2

0
T

t  ) 

U2(t) lineárisan csökken  „U0” értéktől „0” értékig, ha ( Tt
T
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15 pont 

 

 

6. Mi a feltétele annak, hogy egy R sugarú n törésmutatójú üveggömböt gyűjtőlencseként 

lehessen használni? Ha teljesül a feltétel, akkor adja meg az üveggömb f fókusztávolságát! 

10 pont 

 

 

7. Egy szobában kell meghatározni egy gyűjtőlencse fókusztávolságát a lehető legnagyobb 

pontossággal. Ehhez a lencsén kívül adottak a következők: egy ceruza, egy mérőszalag és egy 

mozgatható, pozícionálható (tartóval ellátott) lámpa. 

8 pont 

 

 

8. Egy R = 40 cm görbületi sugarú homorú, vízszintesen elhelyezett tükörbe egy kis vizet 

(törésmutatója: n = 1,33) öntünk. A tükör felett 50 cm-re van egy kisméretű tárgy. Hol jelenik 

meg a tárgy képe?  

10 pont 


