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4. kategória 

4.2.1. Egy körfolyamatot hajtunk végre valamilyen ideális gázzal négy nyílt folyamat 

összefűzésével: 

1. T1=300 K hőmérsékletű, p1 =150 kPa nyomású gázt izotermikusan összenyomunk 

V1=10-3 m3 térfogatról V2=0,5∙10-3 m3 térfogatra 

2. ezután állandó térfogaton növeljük a nyomást p3=400 kPa-ra 

3. majd izotermikusan tágítjuk p4=200 kPa nyomásra 

4. végül állandó térfogaton tovább csökkentjük a nyomást az eredeti p1-re. 

a) Számold ki a négy fordulópontra a hiányzó állapotjellemzőket. 

b) Rajzold fel a körfolyamatot p–V-diagramját. 

c) Számold ki (becsüld meg, akár grafikusan is), hány joule munkát lehet nyerni a fenti 

körfolyamatból. 

(A fenti körfolyamatot közelítő, ténylegesen működő gépet Stirling-motornak nevezzük. Ez 

az egyre jobban terjedő erőgép igen sok előnnyel rendelkezik a hagyományosakhoz képest.) 

4.2.2. Egy másik Naprendszerben keringő egyik gömb alakú bolygó egyenlítőjén egy test súlya 

75 %-a ugyanezen test sarkokon mért súlyának. A bolygó átlagsűrűsége 4000 kg/m3. Milyen 

hosszú ideig tart ezen a bolygón egy nap? 

4.2.3. Egy gépkocsi motorja 30 kW teljesítményű, és 25 % hatásfokkal működik. Üzemanyagának 

sűrűsége: 950 kg/m3, fűtőértéke 42∙106 J/kg. 

a) Mekkora sebességgel áramlik az üzemanyag a motor és a tartály közötti 6 mm átmérőjű 

csőben? 

b) Hány km/h sebességgel halad az autó, ha a 100 km-re jutó üzemanyag-fogyasztása 

10 liter? 

4.2.4. Egyik végénél felfüggesztett fonál másik végére 0,5 kg tömegű testet rögzítünk, és a testre 

ható vízszintes irányú F erővel a fonalat feszesen tartva, a függőlegessel 60º-os szöget bezáró 

helyzetben a rendszert egyensúlyban tartjuk. 

a) Mekkora ekkor a kötélben ébredő erő nagysága? 

b) Mekkora a kötélben ébredő erő nagysága az F erő megszűnésének pillanatában?  

c) Mekkora a kötélben ébredő erő nagysága akkor, amikor a test sebessége vízszintes irányú?  

4.2.5. Vízszintes síkú, 2 kg tömegű, egyenletes tömegeloszlású, 0,5 m sugarú kerékabroncs 

függőleges tengely körül súrlódásmentesen foroghat. A kerékabroncs peremére csévélt fonál 

végét az abroncs síkjával párhuzamosan 10 N nagyságú, a sugárra merőleges irányú erővel 

2 s-ig húzzuk. 

a) Mennyi lesz ekkor az abroncs egy kiszemelt pontjának gyorsulása? 

b) Mekkora munkavégzés árán lehet ezt az állapotot elérni? 

c) Mennyi ez idő alatt az abroncs szögelfordulása? 
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4.2.6. Négy darab, egyformán 6 W-ra méretezett ellenállás értéke rendre 3 Ω, 6 Ω, 9 Ω és 12 Ω. 

Ezeket úgy kapcsoljuk össze, hogy az eredő ellenállás 3 Ω legyen. 

a) Rajzold le a kapcsolást! 

b) Maximálisan mekkora feszültség kapcsolható a rendszerre és mekkora ekkor az egyes 

ellenállások teljesítménye? 


