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Užduotys nam� darbui II kursui 
1. Uždarame inde disociavo ten buv� vandens garai, o temperat�ra ir 
t�ris sumaž�jo atitinkamai 10 ir 20%. Kuria dalimi pakito vidin� 
energija? 
 
2. Keliais b�dais pabandykite �vertinti oro molekuli� skai�i� Žem�s 
atmosferoje. Kuri� Žem�s mas�s dal� sudaro atmosferoje esantis azotas, 
jei laikytume, kad atmosferos sud�tis nepriklauso nuo aukš�io? 
 
3. Termoso inde dujos buvo praretintos iki 1 kPa, jo talpa lygi 2 l. 
Reikia �vertinti, per kiek laiko dujos atauš nuo 80 iki 40 °C, jei pro 
kamšt� netenkama 10% šilumos. 
 
4. Vieno „sta�iakampio“ ciklinio proceso metu sl�gis 
pakinta 2 kartus, o t�ris – 3 kartus, o kito proceso 
metu – sl�gis 3 kartus, o t�ris – 1,5 karto. Reikia 
rasti ši� proces� naudingumo koeficient� santyk�. 
 
5. Uždarame inde yra helio dujos, kuri� koncentracija 
n=2,4·1024 m-3. Pradžioje kiekvieno atomo grei�io 
modulis yra |V|=1311 m/s, o kryptis pasiskirs�iusi tolygiai visomis 
kryptimis. Kokia bus duj� temperat�ra nusistov�jus pusiausvyrai? 
Apskai�iuokite impuls�, kur� suteikia dujos 1 m2 ploto sienelei per 
vien� sekund�. Energijos nuostoli� nepaisykite. 
 
6. 20 °C temperat�ros patalpoje per valand� išgaravo 200 g vandenilio, 
buvusio Diuaro inde. Per kiek laiko išgaruot� tiek pat azoto? Vandenilio 
virimo temperat�ra lygi 20,4 K, o azoto – 77,3 K. Vandenilio savitoji 
garavimo šiluma LH = 455·10

3 J/kg, o azoto LN = 
201·103 J/kg. 
 
7. Reikia apskai�iuoti 0,1 mol duj� darb� bei 
didžiausi� temperat�r�. AC kreiv� yra apskritimo 
ketvirtis. 
 
8. Kiek deguonies molekuli� difunduos pro 10 cm2 
ploto ang� per 10 s, jei t� duj� tankio gradientas 
yra 1,4 kg/m4, temperat�ra 17 °C, o molekuli� 
vidutinis laisvas l�kis 1 µm. 
 
9. Kokiomis s�lygomis gal�t� vykti procesai, kuri� p(V) ir V(T) 
priklausomyb�s �sisotina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Vieno molio tobul�j� duj� per�jimas iš b�senos A 
� B pavaizduotas tiese. 1) Rasti duj� b�senos kitimo 
išraišk� p(v) – ? 2) Išvesti molin�s šilumin�s 
talpos formul� c(p) – ? 3) Ar procesas politropinis? 
 
11. Rasti atmosferos sl�g� 1 km aukštyje. Laikyti, 
kad temperat�ra visur vienoda ir lygi 273 K. 
 
12. Kokia turi b�ti mažiausia Saul�s paviršiaus 
temperat�ra, kad vandenilis iš jos išl�kt�? 
 
13. Horizontal� cilindrin� 1 l ind� su 1 g vandenilio dalija pusiau 5 g 
mas�s 6 mm storio aliuminio st�moklis. Pastumtas � šal� ir paleistas jis 
pradeda svyruoti. Reikia nubr�žti st�moklio svyravim� periodo 
temperat�rin� priklausomyb�. 
 
14. 3 l t�rio inde – 0,01 Pa vakuumas, o aplinkos normalaus sl�gio 
temperat�ra lygi 20 °C. Kokia gali b�ti ind� užpildžiusio oro 
temperat�ra? 
 
15. 100 g 20 °C temperat�ros vandens buvo: 1) paversta -10 °C 
temperat�ros ledu; 2) išgarinta užvirinus. Kiek d�l to pakito entropija? 
 
16. Kai santykin� oro dr�gm� lygi 60%, ant plokš�io paviršiaus palietas 
vanduo išgaravo per 15 min. Kiek turi pakisti dr�gm�, kad vanduo garuot� 
10 min ilgiau? 
 
17. Kiek mažiausiai energijos reikia suvartoti, kad 2 kg 10 °C 
temperat�ros vandens paversti -10 °C temperat�ros ledu, jei aplinkos 
temperat�ra lygi 20 °C? 
 
18. Pasi�lykite naujesn� „amžinojo variklio“ model�. 
 
19. Du oro burbuliukai (spinduliai po 3 mm) ties vandens telkinio 
paviršiumi susilieja � vien�. Reikia �vertinti, kaip pakinta naujo 
burbuliuko spindulys po susiliejimo, jei vandens šilumos laid� laikytume 
nežymiu, o šilumin� talp� – labai didele. 
 
20. Išanalizuokite, kod�l ne�manoma pasiekti 0 K. 
 
 1 – 10 atsi�sti iki 2008 11 15 
 o 11 – 20 iki 2008 12 15. 
 
D�mesio! Paveluotai atsi�sti sprendimai nevertinami 
 
Užduotys nam� darbui III kursui 
 
 5, 7, 9, 10 ir 15 atsi�sti iki 2008 12 15. 
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