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3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

4. kategória 

4.3.1. Egy belül üreges, 10 cm élhosszúságú fémkocka úgy merül be félig egy elég nagy méretű 

medencében levő vízbe, hogy egyik oldallapjának közepéhez kötött kötél másik végét a 

medence aljához rögzítjük. Ekkor a kötélben ébredő erő 2,5 N. 

a) Mekkora a fémkocka átlagsűrűsége? 

b) A kötél elvágása után mekkora lesz a bemerülés mértéke? 

c) Mekkora munkavégzés szükséges, hogy ebből a helyzetből teljesen víz alá kerüljön? 

4.3.2. Egy mindkét végén zárt, L = 152 cm hosszúságú, függőleges üvegcsőben lévő, h = 38 cm 

hosszúságú higanyoszlop úgy osztja két részre a csőben levő gázt, hogy az alsó gázoszlop 

kétszer olyan hosszúságú, mint a felső. Amennyiben a csövet függőlegesen felfelé g 

gyorsulással mozgatjuk, és a gázok hőmérséklete nem változik, akkor a higanyoszlop éppen 

középre áll be a csőben. A higany sűrűsége ρ = 13 600 kg/m3, g = 10 m/s2. 

a) Mekkora a különbség az alsó és felső gázoszlop nyomásai között a gyorsítás előtt? 

b) Határozzuk meg az egyes gázoszlopok nyomását a gyorsítás előtt és a gyorsítás alatt! 

4.3.3. Két egyforma, 10 cm hosszúságú rugónk van. Ha az egyikre ráakasztunk egy 1 dm3 térfogatú 

0,8 kg/dm3 sűrűségű fakockát, a rugó 5 cm-t nyúlik meg. Ezután a fakockát a két rugó közé 

kapcsoljuk és az egyik szabad rugó véget egy 40 cm mély edény aljához, a másik rugó véget 

az edény tetejéhez rögzítjük. 

a) Mennyi ekkor az egyik, illetve a másik rugó megnyúlása? 

b) Ha az edénybe annyi vizet öntünk, hogy az a testet teljesen ellepje, mennyi az egyik, illetve 

másik rugó megnyúlása? 

4.3.4. Egy 200 m széles, átlagosan 2 m mély folyó vize 1,5 m/s sebességgel áramlik. A folyón egy 

olyan vízerőmű működik, amelynél a vízszintkülönbség 30 m. (Feltételezhetjük, hogy az 

erőműtől elfolyó víz sebessége is 1,5 m/s. A víz sűrűsége 1000 kg/m3.) 

a) Hány köbméter térfogatú víz érkezik másodpercenként az erőműhöz? 

b) Mekkora az erőmű elektromos teljesítménye, ha az energiaátalakítás hatásfoka 70 %? 

4.3.5. Bizonyos mennyiségű CO2 gázzal körfolyamatot hajtunk végre. Az induló állapotban a gáz 

nyomása 1 atm, térfogata 0,5 m3, hőmérséklete 300 K volt. Először a gáz nyomását állandó 

térfogaton megdupláztuk, majd állandó nyomáson a térfogatát dupláztuk meg, végül ebből az 

állapotból a p–V-síkon egyenes mentén a kezdeti állapotba vittük. 

a) Rajzolja fel a p–V-síkon a körfolyamat diagramját. 

b) Számítsa ki az egyes részfolyamatokra a gázon végzett munkákat és melegítéseket. 

c) Milyen típusú „hőgép” működhetne a fenti körfolyamat alapján? 
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4.3.6. Két kondenzátort feltöltünk külön-külön, egy 100 μF-ost 200 V-ra, egy 300 μF-ost 100 V-ra. 

Ezután a két kondenzátor fegyverzeteit összekötjük. 

a) Hány volt lesz a kialakuló közös feszültség? 

b) Mennyit változott az egyes kondenzátorok feszültsége külön-külön? 

c) Mennyit változott a rendszer energiája az összekötés után? 


