
Таюм чынам, 
^ цт,и0 cosa 

2(sina + |i.cosa) 

Адкуль каэфщыент трэння (J. = — — = 0,06. 
m,w0 -21.171 

3.4. Тэставае задание па тэме 
«Асновы тэрмадынамМ» 

1. Аб'ём аэрастата, яга заполнены гел1ем пры цюку 100 кПа, 
роуны 60 м3. 

1.1. Як зменщца унутраная энерпя гелто пры 1захорным 
ахаладжэнш? 

А — павял1чыцца. 
В — паменшыцца. 
С — не зменщца. 
D — спачатку паменшыцца, а потым павял1чыцца. 

1.2. Вызначце унутраную энерпю гелш. 
1.3. На колью зменщца унутраная энерг1я г е л ш пры 

павел1чэнш тэмпературы на 30 °С? 
2. Аднаатамны газ, колькасць рэчыва якога 10 моль, 1забарна 

награваецца на 70 К-
2.1. На колью змяшлася унутраная энерпя газу? 
2.2. Вызначце вел1чыню работы, якую выканау газ. 
2.3. Вызначце колькасць цеплаты, нададзенай газу. 
3. Кдсларод масай 32 г знаходзщца у закрытай пасудз1не пры 

щеку 0,1 МПа i тэмпературы 290 К. У вышку награвання щек у 
пасудзше павял1чыуся у 4 разы. 

3.1. Вызначце аб'ём пасудзшы. 
3.2. Вызначце тэмпературу, да якой нагрэл1 газ. 
3.3. Якая колькасць цеплаты была нададзена газу? 
4. У вышку 1затэрм1чнага ещекання азоту пры тэмпературы 

300 К яго щек павял1чыуся ад 100 да 500 кПа. Маса азоту 14 г. 
4.1. Вызначце змяненне унутранай энерги азоту. 
4.2. Вызначце вел1чыню работы ещекання. 
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P a 4.3. Якая колькасць цеплаты вы-

1 2 
лучаецца пры сщсканш? 

5. 3 щэальным газам некаторай 
масы быу праведзены замкнуты пра-
цэс, паказаны на рысунку 58. 

5.1. Чаму роуна работа, выкана 

О 1Л 

Рыс. 58 

5.2. Як адносяцца пам1ж сабой работы на участках 1 — 2 i 

Пабудуйце граф1к працэсуу каардынатахр, Т. 
6. У каларыметр, яга змяшчае 2 кг вады пры тэмпературы 

5 °С, апусцш 5 кг лёду пры тэмпературы —40 °С. Цеплаём1стасць 
каларыметра i цеплаабмен з навакольным асяроддзем не ул1чваць. 

6.1. Як змяняецца унутраная энерпя вады у каларыметры? 

А — застаецца пастаяннай. 
В — памяншаецца. 
С — павял1чваецца. 
D — можа як памяншацца, так i павял1чвацца. 

6.2. Вызначце колькасць цеплаты, якая вылучыцца пры 
ахалоджванш 5 кг лёду ад тэмпературы плаулення да —40 °С. 

6.3. Якая тэмпература установ1цца у каларыметры пасля да-
сягнення цеплавой раунавап? 

7. На электрычнай пл1це магутнасцю 1 кВт расплав1л1 1 кг 
лёду i ваду нагрэл1 да 50 °С. ККДз пл1ты 50 %. 

7.1. Як змяняецца тэмпература пры плауленш лёду? 

А — павял1чваецца. 
В — памяншаецца. 
С — застаецца пастаяннай. 
D — роуна пакаёвай тэмпературы. 

7.2. Начарцще схематычны графж змянення тэмпературы. 
7.3. Кольк1 часу працягвауся працэс, яга a n i c a H b i у задачы? 
8. У пасудзшу, дзе знаходзщца сумесь 1 кг вады i 1 кг лёду пры 

тэмпературы 0 °С, упускаюць 0,1 кг вадзяной пары пры тэмпера-
туры 100°С. 
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8.1. Ягая працэсы у астэме адбудуцца адначасова? 

А — кандэнсацыя пары i награванне лёду. 
В — награванне лёду i награванне вады. 
С — награванне вады i плауленне лёду. 
D — кандэнсацыя пары i плауленне лёду. 

8.2. На яга з працэсау будзе трацщца большая колькасць цеп-
латы: на плауленне 1 кг лёду щ на награванне 1 кг вады адтэмпе-
ратуры плаулення лёду да тэмпературы гапення? 

8.3. Вызначце тэмпературу, якая установщца у пасудзше. 
9. Тэмпература награвальнжа щэальнага цеплавога рухавжа 

117 °С, а тэмпература яго халадзшьнжа 27 °С. Колькасць цеплаты, 
якую атрымл1вае рухавж ад награвальнжа за 1 с, роуна 60 кД>к. 

9.1. Вызначце ККДз цеплавога рухавжа. 
9.2. Якая колькасць цеплаты адцаецца халадзшьшку за 1 с? 
9.3. Вызначце магутнасцьцеплавога рухавжа. 
10. У стальную пасудзшу масай 10 кг налЫ 20 кг вады пры 

тэмпературы 100 °С. Тэмпература у naKoi 20 °С. 
10.1. Яга працэс будзе адбывацца у астэме? 

А — пасудзша нагрэецца да 100 °С. 
В — вада ахалодзщца да тэмпературы шжэй за пакаёвую. 
С — тэмпература вады у пасудзше установщца пам1ж 20 °С i 

100 °С i застанецца пастаяннай. 
D — тэмпература вады у пасудзше установшца пам1ж 20 °С i 

100 °С i пасля пашзщца да 20 °С. 
Е — правшьнага адказу няма. 

10.2. LJi з аднолькавай скорасцю будзе змяняцца тэмпература 
вады у пасудзше, кал\: 1) пасудз1на адкрытая; 2) пасудз1на шчыль-
на закрытая. 

10.3. Вызначце макамальную тэмпературу, якую можа мець 
стальная пасудзша удадзеным выпадку. 

11 .3 халадз1льн1ка, тэмпература якога 0 °С, дастал1 дзве ад-
нолькавыя пасудз1ны з алюмЫю. У адной з ix знаходзщца 0,1 кг 
лёду, у другой 0,1 кг свшцу. Пасудз1ны адначасова паставш на 
пл.1тку з тэмпературай 350 °С. 

11.1. Як1я суаднос1ны пам1ж аб'ёмам1 лёду i св1нцу 
у пасудз1нах? 

А — аб'ёмыаднолькавыя. 
В — аб'ём свшцу меншы у 11,3 раза. 
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С — аб'ём свшцу меншы у 12,5 раза. 
D — аб'ём лёду у 11,3 раза большы. 

11.2. Начарщце схематычна графш змянення тэмпературы 
пасудзшы са свшцом. 

11.3. Вызначце тэмпературу свшцу у момант часу, кал1 
расплавщца увесь лёд. 

12. Вада падае з вышыш h. 
12.1. Якзмешцца тэмпература вады, якая упала на Зямлю? 

А — незменщца. 
В — паменшыцца. 
С — павял1чыцца. 
D — у залежнасщ ад вышыш h можа як паменшыцца, так i 

павял1чыцца. 

12.2. Якзмяняецца мехашчная энерпя вады пры яе падзенш? 
12.3. На колью градусау змяшлася тэмпература вады у вышку 

яе падзення на Зямлю, кал1 вышыня падзення 15 м i вада 
атрымл1вае 30 % мехашчнай энергИ, якая вылучылася пры 
сутыкненш з паверхняй Зямл1? 

13. 1дэальны газ выконвае цыкл Карно, як\ складаецца з 
дзвюх 1затэрмау i дзвюх адыябат. Газ атрымау ад награвальнжа 
колькасць цеплын1, роуную 5,5 кДж, i выканау работу 1,1 ьДж. 

13.1. Начарщце дадзены цыкл Карно у каардынатах р, V. 
13.2. Вызначце ККДз цыкла. 
13.3. Знайдз1це аднос1ну тэмпёратур награвальн1ка i хала-

дз1льн1ка. 
14. Для атрымання прэснай вады у спецыяльнай устаноуцы 1 т 

снегу ператвараюцьу ваду. Тэмпература паветра —8 °С, вада выця-
кае з устаноуи пры тэмпературы + 3 °С. ККДз устаноую 30 %. 

14.1. Як змяняецца тэмпература снегу пры яго плауленш? 

А — павял1чваецца. 
В — застаецца пастаяннай. 
С — памяншаецца. 
D — роуна тэмпературы навакольнага асяродцзя. 

14.2. На што неабходна затрацщь большую колькасць цеплаты: 
на награванне снегу щ на награванне вады (па умове задачы)? 

14.3. Кольк1 дроу неабходна спал1ць ва устаноуцы, каб 
адбьшся дадзеныя працэсы? 
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