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1. Мотор пумпе за 10 min подиже 72 m

3
  воде на 3 m  висине , развијајући при томе снагу од 4,5 kW . 

Колики је степен корисног дејства мотора ?  

2. Одредити корисну снагу хидроелектране ако при висинској разлици од 15 m крoз њене турбине у 

сваком минуту прође 6000 m
3
  воде . Степен корисног дејства централе је 0,9 .            

3. Снага мотора дизалице је 3 kW . Колики је степен корисног дејства дизалице ако се терет масе 

1000kg  подигне константном брзином на висину од 5 m  за време од 20  s ? 

4. Дизалица равномерно подиже терет масе 2,5 t на висину од 12 m  за 2 min . Коефицијент корисног 

дејства дизалице је 75 %. Одреди уложену снагу мотора дизалице . 

5. Вода пада са висине 15 m  на лопатице турбине хидроелектране. Сваке секунде пада 3 m
3
 воде . 

Коефицијент корисног дејства турбине је 80 %. Одреди уложену и корисну снагу турбине. 

6. Топлотна машина производи 100 Ј топлоте , при чему извршава 30 Ј  рада и 70 Ј предаје хладном 

резервоару . Колики је коефицијент корисног дејства те топлотне машине ?  

7. Коефицијен корисног дејства фрижидера је 25 % . Да би се добро охладила флаша сока , потребно је 

око 36 кЈ . Колико ће енергије потрошити фрижидер да би се сок охладио ?  

8. Коефицијент корисног дејства аутомобила , чија је маса с путницима 1000 kg  , износи 0,15 . Колики 

је уложен рад ,ако је аутомобил из мировања убрзао до 54  ?  

9. Обична и штедљива сијалица имају исту корисну снагу али им се разликује уложена снага . 

Коефицијент корисног дејства обичне сијалице је 7 % , а штедљиве 21 % . Једна штедљива сијалица 

траје око 10000 сати . Колика количина енергије се уштеди током трајања штедљиве сијалице, ако 

се обична сијалица од 75 W ( то је њена уложена снага ) замени штедљивом ?  

10. На једну од турбина у хидроелектрани , у минути пада 43000 m
3
 воде са висине од 30 m . Снага коју 

даје генератор износи 190 MW . Колики је коефицијент корисног дејства овог дела електране ?  


