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A termodinamikai rendszer értelmezése, tulajdonságai; a termodinamikai
rendszer és környezet közötti
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Fizikai és technikai munka. Az ideális gázok állapotváltozásai.
Megfordítható és irreverzibilis folyamat
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Körfolyamatok, termikus hatásfok. Carnot-körfolyamat és hatásfoka.
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