
Termodinamika (gyakorlat) 8. gyakorlat

Entrópia (termodinamikai értelmezés)

1. feladat Egy mól egyatomos ideális gázzal az alábbi reverzibilis folyamatokat végezzük:

a) izochor melegítés, T1 → T2,

b) izobár melegítés, T1 → T2,

c) izoterm tágulás, V1 → V2.

Határozd meg, hogy a folyamat során bekövetkezett entrópiaváltozás hogyan függ a megadott pa-

raméterekt®l!

2. feladat Határozd meg az ideális gáz entrópiáját, mint a h®mérséklet és térfogat függvényét!

3. feladat Egy mól egyatomos ideális gázzal Gay-Lussac kísérletet végzünk: bezárjuk egy környe-

zetét®l h®szigetelt 2V1 térfogatú tartály egyik V1 térfogatú felébe, majd a középs® falat kihúzva hagyjuk

a gázt kitágulni. Számold ki a kísérlet kezdeti és végállapotának entrópiakülönbségét!

4. feladat Egy 10 literes tartályba lassan leveg®t pumpálva a nyomást a légköri nyomás 10-szeresére

növeljük. Mennyi munkát kell végeznünk eközben, ha a pumpa lökettérfogata 1 liter? (A tartály és a

pumpa fala egyaránt jó h®vezet®, emiatt a h®mérséklet mindvégig állandónak tekinthet®?)

5. feladat Egy h®szigetelt tartályt könnyen mozgó, szintén h®szigetelt dugattyú zárja el a környe-

zetét®l. A környezet nyomása p1-r®l p2-re csökken, ezért a tartályban lév® gáz kitágul és leh¶l. Mikor

csökken jobban a gáz h®mérséklete, ha a küls® nyomásváltozás lassan vagy ha hirtelen következik be?

Entrópia (statisztikus �zikai értelmezés)

6. feladat Egy 8 független atomból álló ideális gáz gondolatban kettéválasztott tartályban van.

Kezdetben az egyik rekeszben 4, a másikban is 4 atom van. Kis id® múlva azt tapasztaljuk, hogy az

egyik rekeszb®l a másikba átment egy részecske. Mennyivel változott az entrópia ebben az átmenetben?

Fundamentális egyenletek

7. feladat Valamely rendszer fundamentális egyenlete:
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Határozzuk meg a bels® energiát, a nyomást mint a térfogat, mólszám és h®mérséklet függvénye! Milyen

rendszert ír le a fundamentális egyenlet?

Maxwell-relációk

8. feladat Mutasd meg, hogy
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