
щскр =0 , 1 МПа, а щскнасычанай вадзяной пары пры гэтай тэм-
пературыр2=5,94 кПа. 

Шчыльнасць вшьготнага паветра р роуна суме шчыльнасцей 
вадзяной пары р, i сухога паветра р2, г. зн. р = р, + р2. Вадзяная 
пара з'яуляецца ненасычанай, таму яе, як i сухое паветра, можна 
ашсацьурауненнем Клапейрона—Мендзялеева. 

Р У ^ Я Т , адкуль р, =±.RT, дзе Af, = 1 8 - 1 0 - . (1) 

or „„.„,„. „ _ Р2 
КГ 

p2V = —-RT, адкуль p2=-^RT, дзе М,= 29-10"3 . (2) И2 М2 М2
 2 моль 

Паводле закону Дальтана щек вшьготнага паветрар = p t + р г 

Па азначэнню адноснай вшьготнасщ ф = — , адкуль рх = ф рн . 3 

улжам гэтагар2 = р—фрм . 
Кал1 падставщь значэнш щекау у формулы (1) i (2), атрыма-

Ф р„М ( р - ф р „ ) М , . 
ем о, = —- , р„ = - . Такш чынам, шчыльнасць па-Pi ЯГ 
ветра 

Ф р М , + ( р - ф р н ) М 2 кг 

ЯГ 1 , 1 2 м3 

3.2. Тэставае задание па тэме 
«Асновы малекулярна-кшетычнай тэорьи» 

1. Маса алюмшевай дэтал1 т = 5,4 кг. 
1.1. Вызначце колькасць рэчыва, якое змяшчаецца у гэтай 

дэталь 
1.2. Вызначце лж атамау алюмшш у деталь 
1.3. Вызначце масу аднаго атама алюмшш. 
2. У напоуненай даверху мензурцы знаходзщца 200 г вады. 
2.1. Чаму роуны аб'ём мензурю? 
2.2. Вызначце лж малекул вады у мензурцы. 
2.3. Кольгау еярэдшм малекул вады вылятала з паверхш вады 

за 1 с, кал1 яна выпарылася праз 20 сут? 
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3. Сярэдняя квадратычная скорасць малекул юслароду пры 
м 

щеку 0,2 МПа роуна 700 — . 

3.1. У колью разоу зменщца щек газу пры памяншэнш яго 
аб'ёму у 3 разы, кал1 яго тэмпература застаецца нязменнай? 

3.2. Вызначце шчыльнасць юслародуу пачатковым стане. 
3.3. Вызначце канцэнтрацыю малекул юслароду пасля 

сщскання. 
4. Малекулы аднаатамнага газу знаходзяцца пры тэмпературы 

290 К i щеку 0,8 МПа. 
4.1. Вызначце сярэднюю кшетычную энерпю малекул газу. 
4.2. Вызначце канцэнтрацыю малекул газу. 
4.3. На колью працэнтау павял1чыцца сярэдняя кшетычная 

энерпя малекул газу пры павел1чэнш яго тэмпературы да 45 °С? 
5. Малекулы вадароду знаходзяцца пры тэмпературы 27 "С. 
5.1. Вызначце сярэднюю квадратычную скорасць малекул ва-

дароду. 
5.2. У колью разоу сярэдняя квадратычная скорасць малекул 

юслароду меншая за сярэднюю квадратычную скорасць малекул 
вадароду, кал1 тэмпературы газау аднолькавыя? 

5.3. Пры якой тэмпературы сярэдняя квадратычная скорасць 
малекул вадароду роуна першай касм!чнай скорасщ? 

6. Сщснутае паветра масай 2 кг знаходзщца у пасудзше аб'-
ёмам 20 л пры тэмпературы 12 °С. 

6.1. Колью малекул паветра знаходзщца у пасудз1не? 
6.2. Вызначце щек паветра у пасудз1не. 
6.3. Вызначце, кольк1 малекул паюнула пасудз!ну, кал1 пры 

нязменнай тэмпературы щек паветра у ёй зн!з1уся на 5 кПа. 
7. У шкляной трубцы даужынёй 1 м, запаянай з абодвух кан-

цоу, знаходз1цца слупок ртущ даужынёй 20 см. Пры гарызанталь-
ным станов1шчы трубк1 слупок ртущ размешчаны пасярэдз1не. 
Кал1 трубку паставщь вертыкальна, то слупок ртущ апускаецца 
ушз на 10 см. 

7.1. Як зменщца станов1шча слупка ртущ, кал1 н1жнюю частку 
трубга нагрэць на 10 °С ? 

А — не зменщца. В — апусщццаушз. С — падымецца уверх. 
D — падымецца да верхняга краю трубю. Е — правшьнага адказу 
няма. 

160 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



7.2. Вызначце у паскалях щек, яю р А 
адпавядае 20 см ртутнага слупка. 

7.3. У колью разоу змешцца щек у 
шжняй частцы труби, кал1 яе нагрэць 
на10°С? 

8. Стан газу, маса якога застаецца 
пастаяннай, змяняецца у адпаведна-
сц1 з графшам, што паказаны на ры- 0 
сунку 51. 

8.1. Яю працэс адпавядае перахо-
лу 1->2? 

А — 1затэрм1чны. В — 1захорны. 

D — адыябатны. Е — правшьнага адказу няма. 

8.2. Вызначце работу на пераходзе 1->2. 
8.3. Пабудуйце гэты графжу каардынатахр, Т. 
9. У гумавым шары знаходзщца 2 л паветра пры тэмпературы 

20 °С i атмасферным щеку 0,1 МПа. Шар апускаюць у ваду на 
глыбшю 10 м. Тэмпература вады 4 °С. 

9.1. Вызначце щек паветра у шары на дадзенай глыбЫ. 
9.2. Вызначце канцэнтрацыю малекул паветра у шары на 

глыб™ 10 м. 
9.3. Яю аб'ём зойме паветра у шары на глыбш1 10 м? 
10. 3 шелародам, маса якога пастаянная, быу праведзены за-

мкнуты працэс, паказаны на рысунку 52. Вядома, што макамальны 
аб'ём, яю займау газ у гэтым працэсе, роуны 16,4 дм3. 

10.1. Пабудуйце графж гэтага працэсу у каардынатахр, V. 
10.2. Вызначце масу кюлароду. 
10.3. Яю аб'ём займау юслароду 

пачатковым стане? 
11. Азот масай 7 г знаходзщца 

пры щеку 0,1 МПа i тэмпературы 
290 К- У вышку 1забарнага награван-
ня азот заняу аб'ём 10 л. 

11.1. Вызначце аб'ём газу перад 
расшырэннем. 

11.2. Вызначце тэмпературу газу 
пасля расшырэння. 

Рыс. 51 

С — 1забарны. 
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PA 2 11.3. Вызначце шчыльнасщ. 
газу пасля расшырэння. 

1 
3 

12. Слупок pryui даужынёй 
150 мм знаходзщца у цэнтры гары-
зантальна размешчанай шкляной 
трубю, запаянай з абодвух канцоу. 
Ц1ск газу у трубцы 0,8 МПа. Даужы-
ня трубш 1,15 м. Тэмпература па-
ветра у лабараторьй 20 °С. 

4 
0 

V 
Рыс. 53 

12.1. Як зменщца становшча 
слупка ртущ у гарызантальнай трубцы, кал1 яе змясщць у ваду, 
тэмпература якой 0 °С? 

12.2. Вызначце щек газуу трубцы пры тэмпературы 100 °С. 
12.3. Начарцще графж змянення щеку газу у трубцы пры яе 

ахалоджванш ад тэмпературы 20 °С да тэмпературы плаулення лёду. 
13. У закрытай пасудзше аб'ёмам 20 л знаходзщца 6 гвадаро-

ду i 12 г гелш пры тэмпературы 300 К. 
13.1. Вызначце аб'ём гелто. 
13.2. Вызначце ц1ск cyMeci газау. 
13.3. Даследуйце залежнасць шчыльнасщ cyMeci ад тэмпера-

туры. 
14. 3 щэальным газам некаторай масы быу праведзены замк-

нуты працэс, паказаны на рысунку 53. Участк1 2 — 3 i 4—1 адпа-
вядаюць 1затэрмам, а падаужэншучасткау 1 —2 i 3 — 4 праходзяць 
праз пачатак каардынат. 

14.1. Пабудуйце граф1к гэтага працэсу у каардынатах Т, V. 
14.2. Вызначце аб'ём газу V,, кал1 аб'ёмы V2, V3 i V4 вядомыя. 
14.3. Дакажыце, што кал1 V= V4, то р= р3. 

3.3. Методыка рашэння задач па тэме 
«Асновы тэрмадынам!к1» 

Тэрмадынам1ка даследуе цеплавыя уласщвасщ рэчыва. Таму 
ф1з1чная с1стэма у тэрмадынам1цы (яе звычайна называюць 
тэрмадынам1чнай) уяуляе сабой сукупнасць макраскап1чных цел, 
яюя абменьваюцца энерпяй (у форме работы або цеплаты) пам1ж 
162 

А —• змесщцца управа. 
С :— незменщца. 

В — змесщцца улева. 
D — правшьнага адказу няма. 
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