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ЗАДАЦИ – фермионска категорија 

1.  При повећању температуре идеалног гаса за          средња квадратна брзина његових 

молекула порасла је са              на             . За колико степени треба загрејати исти 

тај гас да би се средња квадратна брзина његових молекула повећала са              на 

            ? (МФ106) 

 

2. Хомогени штап масе       постављен је на ивицу суда са водом тако да тачка ослонца дели 

дужину штапа   у односу  
 

 
     , где је      . О леви крај штапа обешено је тело од бакра, у 

облику коцке ивице       , којe је делимично потопљенo у воду, тако да је систем у 

равнотежи (слика 1). Густина бакра је             , a густина воде               . 

Славина је у почетку у затвореном положају. 

(a) Колика је висина   дела запремине коцке који вири изнад нивоа воде?  

(б) Претпоставимо да се отварањем славине вода јако брзо излије из суда, те да се систем изведе 

из равнотеже. Наћи  почетно убрзање коцке. Момент инерције штапа око ослонца износи 
        

  
. 

 

3. Две једнаке стаклене посуде које садрже гас на        спојене су цевчицом чији је пречник 

      , у чијој се средини налази кап живе. Укупна запремина једне посуде и одговарајућег 

празног дела цевчице износи        . Aко се у левом делу повећа температура за   , а у десном 

смањи за исти износ, капљица се помери за       . Колика је бројна вредност поменуте промене 

температуре   ? 

 

4. У суду се налази       идеалног једноатомског гаса. Гасни узорак се прво изобарски рашири, 

при чему му се запремина повећа два пута, затим се изохорски охлади, па се онда сабије, без 

размене топлоте са околином, тако да притисак и запремина имају почетне вредности. Током овог 

циклуса максимална температура је 4 пута већа од минималне.  

(а) Представити циклус у pV-дијаграму и наћи његов коефицијент корисног дејства.  

(б) Koлики је почетни притисак, ако је познато да је промена унутрашње енергије при 

адијабатском сабијању гаса        ? 

 

5. У топлотно изолованом суду се налази танак покретни клип који је топлотни изолатор и који је 

у равнотежном стању. Са једне стране клипа је   молова једноатомског гаса на температури   , а 

са друге стране клипа је   молова двоатомског гаса на температури   . Са обе стране клипа 

притисак износи   . 

(а) Ако се уклони клип из суда, наћи температуру   и притисак   новонастале мешавине гасова у 

суду, након успостављања новог равнотежног стања. 

(б) Да ли је процес уклањања клипа реверзибилан или иреверзибилан? 

 
Слика 1. 
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1.  При повећању температуре идеалног гаса за          средња квадратна брзина његових молекула 

порасла је са              на             . За колико степени треба загрејати исти тај гас да би се 

средња квадратна брзина његових молекула повећала са              на             ? (МФ106) 

 

2. Хомогени штап масе       постављен је на ивицу суда са водом тако да тачка ослонца дели дужину 

штапа   у односу  
 

 
     , где је      . О леви крај штапа обешено је тело од бакра, у облику коцке 

ивице       , којe је делимично потопљенo у воду, тако да је систем у равнотежи (слика 1). Густина 

бакра је             , a густина воде            
   . Славина је у почетку у затвореном положају. 

(a) Колика је висина   дела запремине коцке који вири изнад нивоа воде?  

(б) Претпоставимо да се отварањем славине вода јако брзо излије из суда, те да се систем изведе из 

равнотеже. Наћи  почетно убрзање коцке. Момент инерције штапа масе   и дужине   у односу на његов 

крај износи 
 

 
   . 

 

3. Toплотно изолован суд је покретном преградом подељен на два једнака дела дужине L (слика 2). У 

почетном тренутку у оба дела се налази по        идеалног једноатомског гаса на температури    и 

притиску   . Клип је са десним крајем суда спојен помоћу опруге коефицијента еластичности   која је у 

почетном положају недеформисана. У левом делу суда се налази грејач. Колику количину топлоте треба да 

прими гас од грејача да би однос запремина левог и десног дела суда био    , ако је познато да је однос 

почетне и крајње температуре у десном делу суда    ? Топлотни капацитети суда и клипа су занемарљиви, 

као и сила трења између клипа и суда. 

 

4. У суду се налази       идеалног једноатомског гаса. Гасни узорак се прво изобарски рашири, при чему 

му се запремина повећа два пута, затим се изохорски охлади, па се онда сабије, без размене топлоте са 

околином, тако да притисак и запремина имају почетне вредности. Током овог циклуса максимална 

температура је 4 пута већа од минималне.  

(а) Представити циклус на pV-дијаграму и наћи његов коефицијент корисног дејства.  

(б) Koлики је почетни притисак, ако је познато да је промена унутрашње енергије при адијабатском 

сабијању гаса        ? 

 

5. У топлотно изолованом суду се налази танак покретни клип који не проводи топлоту и који је у 

равнотежном стању. Са једне стране клипа је   молова једноатомског гаса на температури   , а са друге 

стране клипа је   молова двоатомског гаса на температури   . Са обе стране клипа притисак износи   . 

(а) Ако се уклони клип из суда, наћи температуру   и притисак   новонастале мешавине гасова у суду, 

након успостављања новог равнотежног стања. 

(б) Да ли је процес уклањања клипа реверзибилан или иреверзибилан? У зависности од одговора на ово 

питање одредити да ли је ентропија система порасла, опала или остала иста.  
 

        
Слика 1.                                                               Слика 2. 
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