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1. (K-P 339) Négy egyforma, C kapacitású kondenzátor-
ból álló egység egyszer az egyik, egyszer a másik ábra
szerint van kapcsolva. Mikor nagyobb az eredő kapaci-
tás?

2. (K-P 358) Síkkondenzátor lemezei közötti teret kétféle homogén dielektrikum tölti ki, amelyek dielektromos
állandója ε1 és ε2. A kondenzátor fegyverzetein Q ill. −Q töltések vannak. Számítsuk ki az E és D vektorok
nagyságát, a lemezek közti U potenciálkülönbséget és a kondenzátor eredő kapacitását ha

a) a két dielektrikum határfelülete párhuzamos a lemezekkel és a rétegek vastagsága d1 ill. d2;

b) a két dielektrikum határfelülete merőleges a lemezekre és azok felülete A1 ill. A2. Ez utóbbi esetben
mekkora a fegyverzeteken a felületi töltéssűrűség?

3. (K-P 360) Egy R1 sugarú töltött vezető gömböt körülveszünk ε dielektromos állandójú koncentrikus szigetelő
gömbburkolattal, amelynek belső sugara R1, külső sugara R2. Ábrázoljuk a térerősséget és a potenciált a
középponttól mért távolság függvényében, ha a vezetőnQ töltés van. Mekkora ennek a rendszernek a kapacitása?

4. (K-P 370) Határozzuk meg az ábrán látható áramkör-
ben az A és B pontok közötti UAB, valamint a D és
C pontok közötti UDC feszültséget. Mekkora lesz UDC

akkor, ha az F és a B pontok közé beiktatunk az áram-
körbe egy 17 V-os, 1 Ω belső ellenállású telepet úgy,
hogy a telep + sarka a B pont felé esik?
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Házi feladatok

1. (K-P 340) Az ábrán látható kondenzátorrendszer min-
den eleme 1 µF kapacitású. Mekkora az eredő kapaci-
tás?

2. (K-P 359) Egy síkkondenzátor A felületű lemezei közötti térrészt olyan dielektrikum tölti ki, amelynek dielekt-
romos állandója az egyik lemeznél felvett ε1 értékről a másik lemezig ε2 < ε1 értékig csökken lineárisan. A
lemezek távolsága d. Mekkora a kondenzátor kapacitása?

3. (K-P 361) Egy gömbkondenzátor εr = 7 relatív dielekt-
romos állandójú anyaggal van félig kitöltve. A belső
gömb sugara R1 = 5 cm, a külsőé pedig R2 = 6 cm.
Határozzuk meg a kondenzátor kapacitását az ábra sze-
rinti két elrendezésben.
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Bemutatható házi feladat

1. Mekkorára válasszuk C5 értékét ahhoz, hogy az eredő
kapacitás a kis körökkel jelzett végpontok között ép-
pen 1, 9µF legyen? A kondenzátorok kapacitása: C1 =
1µF, C2 = 4µF, C3 = 2µF, C4 = 2µF, C5 = 1µF.

Bemutatás időpontja: 2015. április 13.

A feladat pontértéke: 5 pont
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