
1. Beadandó feladatsor

Fizika BSc szak, Termodinamika alap szint, 2018/19 tavaszi félév

Beadási határid® 2019. március 11., 12:10, 0.83-as terem

1. feladat Egy 50 m2 alapterület¶ 3 m belmagasságú lakásban a leveg® nyomása p0 = 100 kPa
és h®mérséklete 20 ◦C.

a) Számoljuk ki a lakásban lév® leveg® tömegét, ha a leveg® átlagos moláris tömege M =
29 g

mol
! (2 pont)

b) Stréber Tóni biztosra akart menni, ezért a lakásban található leveg®t nem ideális gáz-
ként, hanem reális gázként vette �gyelembe! Milyen értéket kapott Stréber Tóni az a) részbe-
li számolásra? Hány százalékos az eltérés? Stréber Tóni se akkora stréber, hogy a harmadfo-
kú egyenletet analitikusan megoldotta volna, hanem keresett valami alkalmas szoftvert. A le-
veg® van der Waals-állandóit pedig az alábbi magyar nyelv¶ wiki oldalról kereste ki https:
//hu.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals-egyenlet. (3 pont)

c) Mennyivel változik meg a lakásban lév® leveg® bels® energiája, ha állandó nyomáson a
h®mérsékletet 25 ◦C-ra emeljük? (1 pont)

d) Milyen értéket kapott Stréber Tóni a c) feladatrészre? (2 pont)

2. feladat Egy hipotetikus szilárd test állapotegyenletét illetve bels® energiáját az alábbi
képletek adják meg:

V = V0(1− ap+ bT )

U = V0cT,

ahol az anyagi állandók értéke a = 10−6 1
Pa
, b = 10−3 1

K
, c = 0.1 J

Kdm3 . Tekintsünk a szilárd

testb®l egy akkora darabot, melyre V0 = 10 dm3.

a) Ábrázoljuk a T0=300 K, T1=600 K, T2=900 K h®mérséklethez tartozó izotermákat p-V
diagramon! A nyomás értékeket 0 kPa és 300 kPa között tudjuk változtatni. (A tengelyeken
tüntesd fel a jellegzetes nyomás és térfogatok pontos értékét!) (3 pont)

b) Számoljuk ki a T0 = 300 K h®mérséklet és p0 = 100 kPa nyomás érték esetén a térfo-
gati h®tágulási együttható, izoterm kompresszibilitás és az állandó térfogaton vett h®kapacitás
értékét! (3 pont)

c) Mennyi h®t kell közölnünk, ha a szilárd test h®mérsékletét állandó p0 = 100 kPa nyomás
mellett T0 = 300 K értékr®l T1 = 600 K értékre emeljük? (3 pont)
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3. feladat 1 mol, kétatomos, ideális gázzal az alábbi körfolyamatot
végezzük.

a) Mekkora az A, B illetve C pontokban a gáz h®mérséklete?
(2 pont)

b) Mekkora a folyamat során a gáz maximális h®mérséklete?
(2 pont)

c) Határozd meg a munkavégzés értékét az A→B, B→C illetve
C→A folyamatokra! A gáz vagy a környezete végezte az egyes folya-
matokban a munkát? (2 pont)

d) Határozd meg az A→B illetve a B→C folyamatokra a mólh®t
(moláris h®kapacitást)! (2 pont)

Jó munkát kívánok: Széchenyi Gábor
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