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II. zákon termodynamiky, entropie, děje vratné a
nevratné, Carnotův cyklus I

Vypracoval:

Skupina:

Datum:
1. Míč s 2 moly helia ponoříme do rybníka do hloubky „h“. Za stálého, konstantního
tlaku zahřejeme vodu (i hélium) o ∆t=20°C
Kolik tepla přijme helium?
Jakou práci helium vykonalo?
Jaká je změna vnitřní energie helia?
2. Carnotův motor pracuje mezi teplotami 900K a 350K. Při každém cyklu koná
práci 1400J, cyklus trvá 0,25s.
Jaká je účinnost motoru a výkon?
Kolik tepla odebere motor z ohřívače a kolik tepla předá v chladiči?
Jak se mění entropie?
3. Vynálezce tvrdí, že postavil motor pracující mezi bodem varu vody a tuhnutí vody
a má účinnost 70%. Je tvrzení pravdivé?
4. Účinnost Carnotova motoru je 30%, pracuje s rozdílem teplot ohřívače a chladiče
110°C, jaká je teplota chladiče a jaká je teplota ohřívače?
5. Motor ledničky má výkon 160 W, teplota uvnitř je 7°C, v místnosti je 25°C. Jaké
je max. teplo odebrané za 15 min z chladícího prostoru? Jaké množství vody
mohu v chladničce za 15 min zchladit z teploty Th na teplotu Tc?
6. Rychlovarná konvice má příkon 2200 W. Kolik času budeme potřebovat na ohřátí
1litru vody z 10 na 100°C? Ztráty tepla při ohřevu činí 20%.
7. Tepelným čerpadlem odebíráme teplo z venku, kde je teplota -5°C a předáváme
ho do místnosti, kde je 17°C. Kolik tepla je převedeno do místnosti na každý
Joule el. energie potřebné k provozu čerpadla?
8. Vzorek 2,5mol ideálního plynu se izotermicky vratně rozepne při teplotě 80°C.
Jeho objem se zdvojnásobí. O jakou hodnotu vzroste entropie?
Určete změnu entropie měděného bloku, jehož teplota se zvýší z 25°C na 100°C.
Hmotnost bloku je 2kg měrná tepelná kapacita mědi je 386 Jkg -1K-1, molární
hmotnost 63,5g.mol-1.
9. Jedním kilogramem vzduchu se provede Carnotův cyklus mezi teplotami 900K a
300K. Maximální tlak je 58.8.105 Pa, minimální tlak je 0,98.105Pa.
Mvzduch=28,9g/mol. Určete:
a. Práci cyklu
b. Účinnost cyklu
c. Tlaky a objemy v typických bodech cyklu
d. Přivedené a odvedené teplo
e. Řešený Carnotův cyklus zakreslete v měřítku.na mm papír.
Při řešení příkladů využijte matematicko-fyzikální tabulky, periodickou tabulku prvků a
kalkulačku
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