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Na záver zopár príkladov, ktoré sú naozaj dôležité na pochopenie termodynamiky, a preto sa oplatí investovat’ vol’ný čas
do ich riešenia.

Príklady

Úloha č.1 Opakovanie

Nakreslite si každý zo základných dejov v pV, VT a pT diagrame.

Úloha č.2 Carnotov stroj

Uvažujme cyklicky pracujúci stroj, ktorý pracuje medzi teplotami T1 a T2. Realizujeme ho tak, že zložíme dve izotermy a
dve adiabaty.

1. Nájdite účinnost’ takéhoto stroja.

2. Ukážte, že zložením dvoch Carnotových strojov “za seba” vznikne opät’ Carnotov stroj.

3. Ukážte, že neexistuje stroj, ktorý má väčšiu účinnost’ ako Carnotov stroj.

4. Ukážte, že každý cyklický pracujúci stroj, ktorý pracuje pri teplotách T1 a T2 (Čo to presne znamená?) má rovnakú
účinnost’ ako Carnotov stroj.

Úloha č.3 Carnotova chladnička

Spočítajte kol’ko elektrickej energie potrebujem na vyrobenie 1 kg l’adu teploty 0 ◦C z 20 ◦C vody, ak ju dám do chladničky
s vnútornou teplotou 0 ◦C. Nezabudnite, že teplota vody sa počas toho ako voda chladne, samozrejme :), mení!

Úloha č.4 Trojuholníkový dej

Spočítajte účinnost’ stroja, ktorého pracovná látka vykonáva cyklický dej v tvare trojuholníka v pV diagrame. L’ahké?
Spočítajte účinnost’ deja, ktorý vyzerá ako elipsa. (Pozn. to druhé je pre expertov :) )

Úloha č.5 Clausius-Clapeyron

Pozrite si o tom niečo na wiki alebo vo Feynmanovi. Snažte sa pochopit’ odvodenie. Aké aproximácie pri ňom využívame?

Úloha č.6 Mont Everest

Na základe toho čo sme sa naučili vypočítajte teplotu varu vody na Mont Evereste. Hint: Využite adiabatickú atmosféru a
Clausius-Clapeyrona.

Úloha č.7 Vlhkost’

Spočítajte si príklad z domáceho kola FO kat. A z roku 2012/2013.

Úloha č.8 Tepelné kapacity revisited

Spočítajte tepelnú kapacitu polytropického deja pVα = konšt. α je l’ubovol’né reálne číslo.

2. Aké musí byt’ α aby bola tepelná kapacita nulová?

3. Ukážte, že tepelné kapacity izotermického, izobarického a izochorického procesu sú limitné prípady vášho výsledku.

4. Aké musí byt’ α aby bola tepelná kapacita záporná? A môže byt’ vlastne tepelná kapacita záporná? A čo to potom
vlastne znamená? Odpoved’ nájdete na wiki, ak na to neprídete sami :).
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Úloha č.9 Van-der Waalsova rovnica

Prečítajte si o tejto rovnici na wiki alebo vo Feynamnovi.

p =
kBT

v − b
− a

v2

kde v = V/N je objem prislúchajúci na jednu časticu, je modelom, ktorý popisuje kvapalnú aj plynnú fázu teku-
tiny. Ukrýva v sebe aj kritický bod, t.j. koniec rozhrania medzi kvapanou a plynnou fázou. Nájdite kritické parametre
pc, vc, kBTc.
Ak nebudete vediet’, ako na to, pohl’adajte na internete.

Úloha č.10 Feynman

Ak budete mat’ čas aj chut’, prečítajte si termodynamické kapitoly z Feynmana I. (V angličinte vol’ne prístupné na internete.)
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