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Bevezet® termodinamika feladatok

1. feladat. Mekkora er® hat egy 1 m×2 m méret¶ asztallap tetejére a lég-
nyomás következtében?

2. feladat. Egy autó kerekét 1, 6 atm túlnyomásúra fújták fel 27 ◦C-on.
Vezetés után nyomása 0, 4 atmoszférával n®tt. Mekkora a h®mérséklet a
kerék belsejében, ha a leveg®t ideális gáznak tekinthetjük?

3. feladat. Az ideális gáz állapotegyenletét pV/T = c alakban írva, mekkora a
c állandó egy mól ideális gázra? Normál állapotban p = 1 atm, T = 273 K,
V = 22, 4 l.

4. Acél mér®szalag 20 ◦C-on van hitelesítve. Mekkora hibát követünk el, ha
−10 ◦C-on jelölünk ki vele 20 m távolságot? Az acél lineáris h®tágulási
együtthatója α = 1, 2 · 10−5 1/◦C.

5. feladat. Mekkora hézaggal kell fektetni az l0 = 25 m hosszú síndarabokat
10 ◦C-on, ha azt akarjuk, hogy 50 ◦C-on ne érjenek össze? Mekkora er® hat
a sínek között ezen a h®mérsékleten, ha nem hagyunk hézagot? Útmuta-
tás: a Hooke-törvény szerint σ = F/A = ∆l/l0E. Az E Young-modulusz
200 GPa, a sín keresztmetszete 50 cm2, lineáris h®tágulási együtthatója
α = 1, 2 · 10−5 1/C.

6. feladat. Egy alumíniumból készült gy¶r¶t zsugorítással rögzítünk egy sár-
garéz korongon. Az eredetileg 27 ◦C-os testeket 100 ◦C-ra melegítjük.
Mivel az Al gy¶r¶ jobban tágul, mint a sárgaréz korong (lineáris h®tá-
gulási együtthatójuk 2, 4 · 10−5 1/◦C, ill. 1, 9 · 10−5 1/◦C), a gy¶r¶t a
korongra húzhatjuk. Leh¶lés után a gy¶r¶ a korongra szorul. Ha a gy¶r¶
átmér®je 27 ◦C-on 8 cm, mekkora legyen a korong átmér®je, hogy 100 ◦C-
on a gy¶r¶ átmér®je 10−3 cm-rel haladhassa meg a korongét.

7. feladat. A tengerszint magassága az utóbbi évtizedben 3, 3 mm-rel n®
évente (korábban csak 1, 5 mm volt) átlagosan. A mostani emelkedés
hányad része következik a h®tágulásból, ha a h®mérséklet kb. 0, 02 ◦C-kal
n® évente. A víz h®tágulási együtthatója α = 2 · 10−4 1/◦C, és feltehet®,
hogy a tenger fels® 300 métere melegszik csak. Útmutatás: tekintsük az
óceáni medencéket derékszög¶ tartályoknak, melyek fala nem tágul.

8. feladat. Hogyan függ egy vékony rúdból álló �zikai inga (ingaóra) kis ki-
térés¶ lengésideje a h®mérséklett®l? Hány százalékos változást okoz az
1 ◦C-os melegedés �invar� ötvözetb®l készült rúd esetén (melynek h®tágu-
lási együtthatója igen kicsi: α = 2 · 10−6 1/◦C)?

9. feladat. Egy A átmér®j¶ hengeres üvegcsövet L mélységig ρ s¶r¶ség¶
folyadékba merítünk függ®leges állásban. A L0 hosszú cs®b®l H = L0−L
hosszúságú szakasz lóg ekkor bele a p0 nyomású légtérbe. A cs® fels® végét
befogjuk. Kiemelés után a folyadék hányad része marad a cs®ben?
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