
2. zárthelyi dolgozat 

FIZIKA 1,  BSC 1.évf. 2013-2014 tanév 1. félév 

 

Kérdések (1pont / feladat) 

1. Hogyan függ a légköri nyomás a magasságtól? (rajzolja is le!) 

2. Mi a másodfajú örökmozgó? 

3. Írja le Torricelli törvényét a kifolyásra! 

4. Írja fel a szedimentáció differenciálegyenletét és rajzolja le a sebesség időfüggvényét! 

5. 20 
0
C- os levegőben 100 

0
C-os gőzgépnek maximum mekkora a termikus hatásfoka? 

6. Hogyan működik a Höppler viszkoziméter? 

7. Írja le az adiabatikus folyamatokra érvényes Poisson egyenleteket! 

8. A gyakorlatban hogyan valósítható meg adiabatikus állapotváltozás 

9. Hogyan definiáljuk a Reynolds számot és mennyi a kritikus értéke csőnél? 

10. Mi a lényegi különbség a hővezetés és hőáramlás között? 

11. Írja le a Hagen-Poiseuille törvényt! 

12. Írja le a Bernoulli egyenletet és írjon rá egy gyakorlati példát! 

13. Milyen szakaszokból áll egy Carnot körfolyamat? 

14. Miért használnak kukta fazekat (hogyan működik)? 

 

Számítási feladatok (7 pont/ feladat) 

1. Mekkora tömegű mínusz 10 
o
C-os jeget kell tenni az mv=0,5 kg 20 

o
C –os vízbe, hogy lehűtse 5 

o
C-ig? (5pont) 

b, Mennyi az entrópia változás (a veszteségektől tekintsünk el)? (2 pont) 

cv=4200 J/kgK, cj=2100 J/kgK, Lolv=335  kJ/kg 

2. Egy 4 m x 3 m –es fal vastagsága 25 cm , hővezetési együtthatója λ1=0.4 W/mK. A falra kívülről 5 cm vastag 

szigetelőréteget teszünk (λ2=0.035 W/mK).  

a. Mennyi hő megy át a falon, 24 óra alatt, ha belül 20 ºC, kívül mínusz 10 ºC ?(5 pont) 

b. Mennyi a fal és szigetelő határán a hőmérséklet? (2 pont) 

3. Egy szimmetrikus trapéz alakú zsilip felső éle 2 m, alsó éle 5 m, magassága 4 m. A zsilip egyik oldalán a zsilip 

magasságának feléig víz van. Mekkora a zsilipre ható erő? (3 pont). Mekkora az alsó élre vett forgatónyomatéka a víznek? 

(4pont) 
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