BJ11 TECHNICKÁ TERMODYNAMIKA
Podmínkou zápočtu je 100% účast na cvičení, odevzdané všechny protokoly ze
cvičení a úspěšně napsaný zápočtový test.
Testové otázky:
1. Avogadrova konstanta, hodnota, jednotka?
2. Napište různé varianty stavové rovnice ideálního plynu, jaká je jednotka univerzální
plynové konstanty?
3. Co říká nultý zákon termodynamiky?
4. Délková teplotní roztažnost, výpočet, teploměry.
5. Jak měříte atmosférický tlak?
6. Co je to měrná tepelná kapacita a k čemu se používá, jednotka.
7. Stavová rovnice ideálního plynu, odvození jednotky plynové konstanty.
8. První zákon termodynamiky, co vyjadřuje.
9. Do p-V diagramu zakreslete čtyři základní děje ideálního plynu.
10. Do p-V diagramu zakreslete čtyři základní děje ideálního plynu, zakreslete objemovou
práci adiabatického a izochorického děje.
11. Do p-V diagramu zakreslete adiabatický děj, napište vztah pro výpočet práce a tepla.
12. Do p-V diagramu zakreslete izobarický děj, napište vztah pro výpočet práce a její
velikost zakreslete.
13. Do p-V diagramu zakreslete izochorický děj, napište vztah pro výpočet práce a její
velikost zakreslete.
14. Jaký je vztah mezi molární tepelnou kapacitou plynu při stálém objemu a při stálém
tlaku? Co vyjadřuje?
15. Napište příklady nevratných dějů, čím se vyznačují.
16. Matematicky dokažte, že je ohřev chladnějšího tělesa od tělesa teplejšího nevratným
dějem.
17. Dokažte, že izobarické mísení plynu je nevratným dějem.
18. Druhý zákon termodynamiky, co vyjadřuje, odvození jednotky entropie.
19. Zakreslete Carnotův cyklus do p-V diagramu, popište. Jak se vypočítá práce cyklu?
20. Zakreslete Carnotův cyklus do T-s diagramu, popište. Jak se vypočítá práce cyklu?
21. Zakreslete obrácený Carnotův cyklus (ledničku) do p-V diagramu ideálního plynu,
Jak se vypočítá množství tepla odebrané na chladiči?
22. Zakreslete obrácený Carnotův cyklus (ledničku) do T-s diagramu ideálního plynu,
Jak se vypočítá množství tepla odebrané na chladiči?
23. Zakreslete obrácený Carnotův cyklus (tepelné čerpadlo) do p-V diagramu ideálního
plynu, Jak se vypočítá množství tepla předaného na ohřívači?
24. Zakreslete obrácený Carnotův cyklus (tepelné čerpadlo) do T-s diagramu ideálního
plynu, Jak se vypočítá množství tepla předaného na ohřívači?
25. Jakých nevratných dějů se u Carnotova cyklu (motor)využívá?
26. Jak se vypočítá účinnost Carnotova motoru?
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27. Do p-V diagramu páry zakreslete stavy páry, popište horní, dolní mezní křivku,
kritický bod.
28. V p-V diagramu páry vyznačte sytou páru.
29. Do p-v diagramu vodní páry zakreslete izobarické chlazení přehřáté páry pod dolní
mezní křivku, popište chování páry.
30. To T-s diagramu páry zakreslete Carnotův cyklus a popište chování pracovní látky.
31. Jaký je rozdíl mezi sytou, mokrou, přehřátou párou a vlhkým vzduchem.
32. Co je to vlhký vzduch?
33. Co je to entalpie, jednotka, označení, zakreslit do i-x diagramu vlhkého vzduchu.
34. Co je to měrná vlhkost, jednotka, označení, zakreslit do i-x diagramu vlhkého
vzduchu.
35. Co je to rosný bod?
36. Do i-x diagramu zakreslete chlazení vzduchu pod teplotu rosného bodu, zakreslete
množství odebraného tepla.
37. Do i-x diagramu zakreslete ohřev vzduchu, zakreslete množství přijatého tepla.
38. Do i-x diagramu zakreslete vlhčení vzduchu, zakreslete množství přijaté vlhkosti.
39. Do i-x diagramu zakreslete sušení vzduchu, zakreslete změnu tepla.
40. Do i-x diagramu zakreslete adiabatické sušení vzduchu, zakreslete změnu tepla a
matematicky ji vyjádřete. Zakreslete změnu vlhkosti a matematicky ji vyjádřete.
41. Do i-x diagramu zakreslete mísení dvou vzdušných proudů, stav vzduchu po mísení.
42. Zakreslete různé varianty mísení vlhkých vzduchů.
43. Do i-x diagramu vlhkého vzduchu zakreslete teoretickou horkovzdušnou
dvoustupňovou sušárnu.
44. Do i-x diagramu vlhkého vzduchu zakreslete teoretickou horkovzdušnou
jednostupňovou sušárnu.
45. Do i-x diagramu vlhkého vzduchu zakreslete teoretickou horkovzdušnou
jednostupňovou sušárnu s recirkulací vzduchu.
46. Do i-x diagramu vlhkého vzduchu zakreslete teoretickou jednostupňovou spalinovou
sušárnu.
47. Do i-x diagramu vlhkého vzduchu zakreslete skutečnou horkovzdušnou
jednostupňovou sušárnu s teplotní ztrátou.
48. Součinitel tepelné vodivosti, jednotka, výpočet (tři složky).
49. Na čem závisí součinitel tepelné vodivosti. Jeho jednotka.
50. Sdílení tepla, druhy.
51. Závislost součinitele tepelné vodivosti lambda na teplotě.
52. Závislost součinitele tepelné vodivosti lambda na objemové hmotnosti.
53. Uveďte řádově hodnotu lambda u různých materiálů. (polystyren, cihla plná,
pórobeton, ŽB, voda, kov)
54. Jak se vypočítá tepelný odpor R stěny, jakou má jednotku?
55. Jak závisí součinitel tepelné vodivosti lambda na objemové hmotnosti? Jak se značí a
jakou má jednotku?
56. Příklad, jednoduchý výpočet, při kterém je možné používat kalkulačku i grafy
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