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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
FIZIKA, I. kategória 

Harmadik forduló 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006. április 22. 

 
Hőtani jellemzők meghatározása fűtési és hűlési kinetikákból 

 
 
Először olvassa végig ezt a feladatlapot, s csak azután kezdjen munkához! 
 
Kiadott eszközök: 
 
- 1 db műanyaglábakon álló alumíniumtömb (ez a mérés objektuma, a „test”; sorszá-
mának (piros banánhüvelyénél található) meg kell egyeznie a versenyző sorszámával) 
- 1 db „TES 2012” típusú univerzális elektromos mérőműszer (használatát ld. a mel-
lékletben!) 
- 4 db banándugós kábel (2 rövid és 2 hosszú (utóbbiak a 24 V egyenáramot szolgál-
tató stabilizált tápegységhez csatlakoznak)) 
- 1 db mechanikus vagy digitális stopperóra (az utóbbi kezelését ld. a mellékletben!); 
minthogy feladatunkban az időmérés egyáltalán nem kritikus, közönséges másod-
percmutatós (kar)óra is használható! 
- 1 db főzőpohár vízzel 
- 1 db üvegpipetta 
- 1 db törlőruha 
- 1 db irattartó (a versenyző sorszámával; ebben adja majd be a jegyzőkönyvét!), 
tartalma: 
    - 5 db lepecsételt „kockás” papír a versenyző sorszámával (erre írja dolgozatát!) 
    - 5 db milliméterpapír 
    - 5 db A/4 méretű fehér papírlap (piszkozathoz) 
    - 1 db mentőfólia (20cm x 30cm), gumikarikák a rögzítéséhez 
    - 1 db hitelesítő R(T) táblázat a termoellenálláshoz (gyári, tipikus adatok, a 
         gyártási szóródás miatt az ezzel kapott hőmérséklet eltérése a valóságostól ± 5 
         °C is lehet!) 
- minden teremben van egy közös hőmérő a „szobahőmérséklet” meghatározásához 
 
A versennyel kapcsolatos tudnivalók: 
 
- Készítsen részletes jegyzőkönyvet (kérjük, mindegyik beadandó papírlapra írja rá 
annak sorszámát!), amely tartalmazza méréseinek, tapasztalatainak, következtetései-
nek, elméleti megfontolásainak, modellje érvényességi körének, számításainak, 
vagyis a feladat megoldása szempontjából lényeges minden tevékenységének leírását, 
amelynek alapján méréseit ill. elméleti gondolatmenetét pontosan reprodukálni, kö-
vetni lehet (minden cselekedetét, következtetését indokolja!)! Mérési eredményeit 
(lehetőség/szükség szerint) foglalja táblázatba, ábrázolja grafikonon! Méréseihez 
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lehetőleg adjon hibabecslést, sorolja fel a lehetséges hibaforrásokat és azt is, mit tett 
ill. mit lehetne még tenni kiküszöbölésük érdekében! Esetleges egyszerűsítő feltevé-
seit mindenütt tüntesse fel! 
- A méréshez szükséges kapcsolást először az áramforrás nélkül állítsa össze! A 
tápfeszültség vezetékét csak végül csatlakoztassa (kapcsolót nem építettünk be!), 
amikor a mérés (felfűtés) elkezdésére (pl. az időmérés elindítására) már készen áll.  
- A verseny ideje alatt a versenyzők csak a felügyelő tanár előzetes engedélyével 
hagyhatják el a termet! 
 
Bevezetés, elméleti alapok: 
 
 Tekintsünk egy testet, amely termikus (és csakis olyan) kölcsönhatásban áll (a 
sajátjánál jóval nagyobb hőkapacitású) környezetével, azaz hő formájában állandó 
energiatanszport zajlik le közöttük! Ha nincsenek termikus egyensúlyban (vagyis a 
test Tt hőmérséklete eltér környezetének Tk hőmérsékletétől), akkor a test melegszik 
(ha Tt < Tk, és emiatt a test nagyobb ∆Q/∆t  (hő)teljesítményt vesz fel környezetéből, 
mint amekkorát annak lead, tehát nettó hőfelvétele pozitív) vagy hűl (ha Tt > Tk, így a 
test környezetének leadott (hő)teljesítménye meghaladja az abból felvettet, vagyis 
nettó hőfelvétele negatív), mindaddig, míg a hőmérsékletek kiegyenlítődése meg nem 
teremti köztük a termodinamikai egyensúlyt. Minél nagyobb az adott időpillanatban a 
test (előjeles!) nettó hőleadásának teljesítménye, hűlése ill. melegedése annál gyor-
sabb. 
 A hőtranszport három jól ismert formájában (hővezetés, hőáramlás és hősugár-
zás) történő hőátadás teljesítményére jellemző, hogy a teljesítmény az első kettő ese-
tében széles hőmérséklet tartományban lineárisan függ a Tt - Tk hőmérsékletkülönb-
ségtől (és a test f felületétől) ∆Q/∆t = konst.·f ·(Tt - Tk), míg a sugárzás esetében a hő-
mérsékletfüggés sokkal erősebb: ∆Q/∆t = konst.·f ·(Tt

4 - Tk
4). (Megjegyzés: noha e 

feladatlapon a hőmérsékletet T -vel jelöljük (hogy a t időtől megkülönböztessük), az 
utolsó formula kivételével nem szükséges abszolút hőmérsékletet használnia, a hő-
mérsékletet megadhatja °C egységben (a hőérzékelők gyári adatlapjain is leggyak-
rabban így szerepel).) Ha (Tt - Tk)/T elég kicsi, akkor még a sugárzásos hőátadás is 
közelíthető a Tt - Tk lineáris függvényével, így ilyen körülmények között közelítőleg 
a teljes hőtranszport teljesítménye is a Tt - Tk lineáris függvénye,  ∆Q/∆t = Λ· f ·(Tt - 
Tk) alakú (itt a konstanst Λ -val jelöltük, ez a háromfajta hőcserére vonatkozó egyesí-
tett hővezetőképesség). 

Ha a testet (külső forrásból származó energiával, pl. elektromos fűtőtest segít-
ségével) még fűtjük is, akkor a hűlés/melegedés sebességét meghatározó energiamér-
legbe természetesen a fűtés (pillanatnyi) teljesítményét is bele kell számítani.  
 A gyakorlat szempontjából is fontos kérdés, hogy az időnek milyen függvénye 
írja le a test hőmérsékletének (a hő(energia) transzportja miatt a fentiek szerint bekö-
vetkező) változásait, azaz a melegedés/hűlés kinetikáját (hogyan hűl le/melegszik fel 
a kakaó, a gázturbina rotorja, vagy akár az emberi test). Minthogy a kinetikát a rend-
szer (hőtani) jellemzői határozzák meg, a kinetika analíziséből e jellemzőkre követ-
keztetni lehet. A verseny feladata egy ilyen vizsgálat elvégzése lesz.    
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 Méréseinkhez egy műanyag lábakon álló alumíniumtömböt  készítettünk (a to-
vábbiakban: a „test”). A test az alulról rácsavarozott teljesítményellenálláson (ellen-
állása 15Ω, amelynek hőmérsékletfüggése a vizsgált hőmérséklettartományban elha-
nyagolható) átvezetett árammal fűthető („FUTES” feliratú banánhüvelyek, a polaritás 
tetszőleges); hőmérsékletét a bele fúrt lyukban elhelyezett termoellenállással mérhet-
jük. Az alkalmazott termoellenállás hőmérsékleti együtthatója pozitív (ún. PTK ter-
moellenállás), vagyis ellenállása hőmérsékletének emelkedésekor nő: ∆R/∆T > 0; 
polaritásérzékeny, csatlakozói a „TERM+” ill. „TERM-” feliratú (piros ill. fekete) 
banánhüvelyek. A viszonylag rossz hővezetőképességű műanyag lábak megakadá-
lyozzák, hogy a hővezetés túlsúlyba kerüljön a hőcsere többi fajtájához képest. 
 Készülékünk a fűtés/hűlés kinetikájának tanulmányozására készült, ennek való-
ságos körülményeit jól modellezi. Éppen emiatt azonban nem várható el tőle, hogy a 
kinetikát befolyásoló paraméterek (pl. hőkapacitás, párolgáshő) értékeit olyan ponto-
san meg tudja határozni, mint az ezek mérésére kifejlesztett speciális kalorimetriás 
módszerek. 

Megjegyzések: A termoellenállás 175 °C felett tönkremegy, ezért a biztonság 
kedvéért soha ne melegítse fel annyira, hogy R(T) ellenállása jelentősen meghaladja 
a 2 kΩ értéket! A felmelegített testet mindig a lábainál fogjuk meg, különben égési 
sérülést okozhat! A test elektromos alkatrészei (pl. a termoellenállás) nem vízálló szi-
getelésűek, ezért azokra nem kerülhet víz, a testet (pl. hűtés céljából) ne tegye vízbe! 
A felmelegített test viszonylag lassan hűl le, ami sok idejét elrabolhatja, ezért a fűtés 
bekapcsolása előtt jól gondolja meg, nem maradt-e még valami szobahőmérsékleten 
elvégzendő teendője! 
 
Feladatok: 
 
Megjegyzés: A kísérletek elvégzése és eredményük kiértékelése nem különösképpen 
nehéz, ezért javasoljuk, hogy ezeket a lehető leggyorsabban tegye meg, hogy marad-
jon elég ideje az igazi feladatra: kísérleti eredményeinek értelmezésére és arra, hogy 
kigondolja, miképpen lehet belőlük kiszámolni a meghatározandó fizikai mennyisé-
geket. 
 
1 A test fűtési és hűlési kinetikájának felvétele és magyarázata 
 
1.1 Vegye fel a test fűtési kinetikáját: mérje meg a termoellenállás R(T) ellenállását 
először szobahőmérsékleten, majd kapcsolja be a fűtést (kösse a fűtőellenálláshoz a 
24V -os tápegységre csatlakozó kábeleket) 15 percre, és közben percenként mérje 
meg R(T) értékét! 
 
1.2  Mérje ki a test hűlési kinetikáját: az 1.1 pontban felmelegített testet fűtés nélkül 
hagyja hűlni 20 percig, ezalatt percenként mérje meg R(T) értékét! 
 
1.3 A kapott hitelesítési táblázatból keresse ki az ellenállásértékekhez tartozó hőmér-
sékleteket és T(t) (idő-hőmérséklet) grafikonon ábrázolja a test fűtési kinetikáját! 
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1.4 Az 1.3 pontban leírtak szerint ábrázolja a hűlési kinetikát is! 
 
1.5 Az 1.3 fűtési kinetika pontjaihoz tartozó hőmérsékletértékek függvényében m(T) 
grafikonon ábrázolja a kinetikának az adott pontban mérhető m = ∆T/∆t meredekségét 
(m helyett célszerű a vele nyilván arányos T(t) - T(t+1 perc) hőmérsékletkülönbséget 
ábrázolni); ezzel megkapja, hogyan függ m a hőmérséklettől a fűtési görbe esetén. 
 
1.6 Az 1.5 pontban jelzett módon rajzolja fel az m(T) görbét hűlés esetére is! 
 
1.7 Milyen folyamatok határozzák meg az 1.3 és 1.4 görbék m(T) meredekségét adott 
hőmérsékleten (a görbék első néhány pontját hagyja figyelmen kívül, mert azok ano-
málisan viselkednek (mit gondol, miért?)) és miért változik az a hőmérséklet függvé-
nyében? E kérdésekre adott válasza alapján írjon fel a meredekség meghatározására 
alkalmas elméleti modellt, és annak segítségével értelmezze az 1.5 és 1.6 görbék lefu-
tását! 
 
1.8 Az 1.3 és 1.5 görbékről látszik (mit gondol, miből?), hogy ha a fűtést nem kap-
csoltuk volna ki, akkor a test hőmérséklete egy Tmax maximális értékhez közelített 
volna, de azt (az adott kísérleti körülmények, pl. a fűtőteljesítmény mellett) nem ha-
ladhatja meg (véleménye szerint miért?). Határozza meg eddigi kísérleti eredményei-
ből Tmax értékét (ne próbálja közvetlenül kimérni, mert túlhevíti a termoellenállást!)! 
 
1.9 Számítsa ki eddigi kísérleti eredményeinek felhasználásával a test ∆Q/∆T hőka-
pacitását! 
 
2 Az emberi test hőszabályozásának két lehetősége 
 

Az emberi test hőegyensúlyának fenntartásában a párologtatásnak (verítékezés) 
fontos szerepe van. Baleseti sérültek sugárzásos hőleadását gyakran a beteg mentőfó-
liába burkolásával csökkentik (pl. a hegyi mentők). A mentőfólia (alumíniumréteggel 
bevont műanyag hártya) az infravörös sugárzás nagy részét (kb. 80%) visszaveri, 
emellett az áramlásos hőveszteséget is mérsékli. Az emberi test hőszabályozásának e 
két lehetőségét vizsgáljuk most. 

 
2.1 Pipettázzon 3 cm3 vizet a test tetején lévő hengeres bemélyedésbe, és mérje ki így 
a fűtési kinetikát az 1) feladatban leírt módon (addig, amíg a test hőmérséklete kb. 
120 ºC nem lesz; ehhez kb. 15 perc elegendő)! 
 
2.2 A fűtés kikapcsolása után csomagolja be a testet (vigyázat, forró!) a kapott men-
tőfólia darabba (a fóliát rögzitse gumikarikákkal), majd vegye fel így a hűlési kineti-
kát (kb. 10 perc ideig)! 
 
2.3 Ábrázolja a 2.1 kinetikát az 1.3 fűtési kinetika grafikonján (hogy összehasonlít-
hassa a két görbét)! 
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2.4 Ábrázolja (összehasonlítás céljából) a 2.2 kinetikának megfelelő m(T) görbét a 
hűlési meredekséget a hőmérséklet függvényében mutató 1.6 görbe grafikonján! 
 
2.5 Miért tér el a 2.3 görbe az 1.3 grafikontól? Határozza meg eddigi kísérleti ered-
ményei felhasználásával a víz párolgáshőjét (ez egzaktul nem lehetséges, viszont 
(reális) egyszerűsítő feltevésekkel kielégítően közelíthető)! 
 
2.6 Mi a 2.4 és 1.6 görbék eltérésének oka? Honnan láthatjuk, hogy hatásos-e a men-
tőfólia? Eddigi kísérleti eredményei alapján adja meg kvantitatívan, hányadára csök-
kenti a mentőfólia a veszteségi hőteljesítményt! 

 
 
A feladatok megoldásához 240 perc idő áll rendelkezésére. 
 
 

Eredményes munkát kívánunk! 
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Melléklet 
 
A „TES 2012” típusú elektromos univerzális mérőműszer használata 
 

A termoellenállás ellenállásának méréséhez a műszer forgókapcsolóját állítsa 
az „Ω” szektor 2 kΩ -os méréshatárára („2K”), a „COM” banánhüvelyhez a termoel-
lenállás negatív-, az „Ω” jelű banánhüvelyhez pedig a pozitív pólusát kösse (ugyanis 
a multiméter az „Ω” jelű banánhüvelyén a „COM” -hoz képest pozitív feszültséget ad 
ki). 
 
 
A kiadott digitális stopperóra használata 
 
- az „M” jelű gomb nyomogatásával stopper üzemmódba állítjuk az órát 
- az „S” gomb nyomogatásával a stopper ciklikusan elindul, megáll, újraindul 
- ha az óra áll, akkor az „R” gombbal lehet nullázni 
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1.7 
- hőfelvétel: Pfűtés = állandó   teljesítménnyel 
- hőleadás: Phűlés = állandó · (Ttest - Tkörnyezet)   teljesítménnyel 
 

t
TC

t
QPP hulesfutes ∆

∆
⋅=

∆
∆

=−   (itt C a test hőkapacitása) 

 
1.8 
T = Tmax     ahol az 1.5 grafikonon ábrázolt ∆T/∆t  meredekség =0 
(ahol a pontsorra illesztett egyenes metszi a hőmérséklet tengelyt) 
 
1.9 
C kiszámítható az 1.7 pontban megadott egyenlet felhasználásával, az 
1.3 fűtési görbe kezdeti ∆T/∆t  meredekségéből (ui. a fűtés kezdetén 
Phűlés = 0;  Pfűtés  ismert) 
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2.4 
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2.5 
- a plató kezdete rosszul definiált (a víz forráspontja alatt is párolog), 
ezért: 
- feltesszük, hogy a vízzel és a víz nélkül melegített test környezeté-
nek való hőleadása adott hőmérsékleten ugyanakkora 
- eltekintünk attól a kis különbségtől, ami a vízzel ill. víz nélkül a víz 
forráspontjának eléréséig melegített test környezetének leadott hő-
mennyisége között a fűtési kinetikák kis eltérése miatt még fenti felte-
vésünk teljesülése esetén is fennáll (ezzel voltaképp feltételezzük, 
hogy a két melegítési kinetika a forráspont eléréséig ugyanolyan, és 
ettől kezdve a plató vízszintes a víz elpárolgásáig) 
- ekkor a 2.3 grafikonról leolvassuk, hogy a vízzel fűtött test mekkora 
tk késéssel ér el egy -kevéssel a forráspont felett megválasztott- hő-
mérsékletet 
- feltevésünk szerint ezen tk idő alatt a test a víz forráspontjának hő-
mérsékletén van, környezetének  Phűlés, 100 ºC  teljesítménnyel hőt ad le, 
és a fűtőteljesítményéből megmaradó Pfűtés - Phűlés, 100 ºC  teljesít-
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ménnyel elpárologtatja a vizet, tehát a víz  L párolgáshőjét (szobahő-
mérsékletről!) a következő összefüggésből kapjuk: 
 

L·mvíz = (Pfűtés - Phűlés, 100 ºC) · tk , 
 
ahol  Pfűtés - Phűlés, 100 ºC  értékét -az eddigiek szerint- a víz nélkül, a víz 
forráspontjánál ill. szobahőmérsékleten mérhető m100 ºC  ill. mszobahőm. 
fűtési meredekségek felhasználásával számíthatjuk ki: 
 

Pfűtés - Phűlés, 100 ºC =  (m100 ºC / mszobahőm.)· Pfűtés 
 
2.6 
Az eddigiek szerint a mentőfólia mfólia / mfólia nélk. -szeresére változtatja 
(csökkenti) a veszteségi hőteljesítményt, ahol mfólia ill. mfólia nélk a 2.4 
hűlési grafikon megfelelő görbéjéről tetszőleges hőmérsékleten leol-
vasható meredekség-értékek (az ordináták, nem a görbék meredeksé-
ge!). 


