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I. Hőmérsékleti sugárzás 
1. Sorolja fel annak jellemzőit és fizikai hátterét! 
2. Milyen alapvető összefüggésekkel modellezhető a jelenség?  
3. Hogyan hat kölcsön a hősugárzás a testekkel és milyen speciális testmodelleket ismer? 
4. Mit nevezünk kölcsönös emissziós tényezőnek és hogyan származtatható? Mutasson rá példát!  

II. Termodinamika főtételei 
1. Mi a termodinamika I. főtétele kontinuum modell esetén? Milyen forrástagokat ismer? 
2. Mi a termodinamika II. főtétele kontinuum modell esetén? Hogyan jelenik meg a hőátvitelt 

leíró modellben a II. főtétel hatása? 
3. Hogyan alkalmazzuk a II. főtételt a konstitutív egyenletek származtatására? Mutassa be 

Fourier-egyenlet példáján! 
III. Bordák hőtani modellezése 

1. Milyen egyszerűsítő feltevéseket teszünk a bordák modellezésére?  
2. Milyen peremfeltételeket alkalmazunk a bordák modellezésére? 
3. Mik a jellemző hőmérséklet-eloszlások? 
4. Mi a kapcsolat a borda hatásfoka és a borda hőellenállása között? 

IV. Állandósult állapotú hővezetés 
1. Milyen modellt használunk az állandósult állapotú hővezetés leírására?  
2. Hogyan oldjuk meg a hőforrásos és forrásmentes eseteket? Milyen peremfeltételeket ismer? 
3. Forrásmentes esetben mik a jellegzetes hőmérséklet-eloszlások síkfal, henger és gömbi 

esetekre?  
4. Hőmérsékletfüggő hővezetési tényező esetén hogyan módosítaná a hővezetési hőellenállást? 

Mutasson példát hőmérsékletfüggő hőellenállásra! 
V. Időfüggő hővezetés I. 

1. Milyen modellezési lehetőségeket ismer? 
2. Milyen kezdeti és peremfeltételeket ismer? 
3. Milyen megoldási lehetőségeket ismer véges kiterjedésű testek esetére? Vázlatosan mutassa be 

azok tartalmát! 
VI. Időfüggő hővezetés II. 

1. Mutassa be a végtelen és félvégtelen testek modellezési lehetőségeit? 
2. Ezekben az esetekben milyen kezdeti és peremfeltételeket ismer? 
3. Definiálja a hőbehatolási tényezőt, és mutassa meg hogyan használható különböző 

hőmérsékletű testek érintkezési hőmérsékletének meghatározására! 
VII. Hőcserélő berendezések 

1. Mutassa be a hőcserélő berendezések alapelvét! Milyen hőközlési jelenséget/jelenségeket 
ismerünk fel? 

2. Milyen egyszerűsítő feltevéseket teszünk a hőcserélő berendezések modellezésekor? 
3. Mik a jellemző hőmérséklet-eloszlások egyenáramú, ellenáramú, valamint keresztáramú 

hőcserélő berendezések esetén? 
4. Hogyan lehet egy hőcserélő berendezés hatásosságát modellezni? 
5. Mit nevezünk logaritmikus közepes hőmérsékletnek? 

VIII. Mérési módszerek 
1. Mutassa be a hővezetési tényező mérésének lehetőségeit és azok szempontjait! 
2. Hogyan tudunk kontakt hőellenállást mérni? Mik a kontakt hőellenállás jellemzésének 

lehetőségei? 
3. Mutasson példát hőfokvezetési tényező mérésére! Mik a kiértékelés főbb lépései? 



 

IX. Hőátadás halmazállapot-változás nélkül 
1. Mutassa be a hőátadás Newton-féle alapegyenletét! 
2. Mitől függ a hőátadási tényező? Mik a hőátadási tényező meghatározásának főbb lépési? 
3. Mit nevezünk Nusselt-egyenletnek? Mutassa be ennek szerepét a hőátadás leírásában! 

X. Hőátadás halmazállapot-változással 
1. Mutassa be a forrásos és kondenzációs hőátadási jelenségeket! 
2. Milyen típusaik léteznek és mitől függ, hogy mikor melyik jön létre? 
3. Mutassa be a forrásgörbét, annak egyes szakaszait! Hogyan, milyen kísérletet ismer a 

forrásgörbe meghatározására? 
4. Függőleges áramlás esetén milyen kapcsolatban van a többfázisú áramlási kép a 

forráskrízissel? 
XI. Numerikus módszerek 

1. Miért alkalmazunk numerikus módszereket? 
2. Milyen tulajdonságai vannak egy numerikus megoldásnak?  
3. Mutassa be az explicit és implicit közelítések sémáit a Fourier-egyenlet esetére! Mi a fő 

különbség közöttük? 

 

 

 


