Instituto de Física – USP

Física Licenciatura
FMT159 - Termodinâmica I
2º semestre – 2005
Diurno


Lista de Exercícios X


(Tipler 21-5) (a) Defina o coeficiente de expansão superficial. (b) Calcule esse coeficiente para um quadrado e para um círculo e mostre que é o dobro do coeficiente de expansão linear.

 (Tipler 21-9) Um vaso está cheio até a boca com 1,4 L de mercúrio a 20 ºC. Quando as temperaturas do vaso e do mercúrio se elevam até 60 ºC, há o transbordamento de 7,5 mL de mercúrio. Determinar o coeficiente de expansão linear do vaso.

 (Tipler 21-10) Abre-se um orifício numa chapa de alumínio com uma broca de aço cujo diâmetro, a 20 ºC, é 6,245 cm. No broqueamento, as temperaturas da broca e da chapa se elevam até 168 ºC. Qual o diâmetro do orifício aberto na chapa na temperatura ambiente?

(Tipler 21-12) Uma equipe ferroviária, com pouca experiência, assenta os trilhos num trecho de 1 km. A temperatura ambiente e a dos trilhos é de 20 ºC. Uma ou duas horas depois de feito o serviço a temperatura ambiente  subiu para 25 ºC e um dos operários, mais antigo, comentou com os novatos, “espero que não tenham esquecido as folgas de dilatação”. A turma correu para a ferrovia e verificou, consternada, que os trilhos estavam empenados, formando aproximadamente um triângulo isósceles. Qual a altura desse triângulo?

(Tipler 21-25) As constantes de van der Waals para o hélio são a = 0,03412 L2.atm/mol2 e b = 0,0237 L/mol. Com esses dados, estime o volume, em centímetros cúbicos, ocupado por um átomo de hélio e o respectivo raio atômico.

Como se explica que esquimós, que constroem suas casas com gelo (iglus), conseguem se proteger do intenso frio das regiões polares com temperaturas por volta de -50 ºC?

Justifique porque os metais parecem mais frios, ao tato, do que a madeira, quando ambos encontram-se à mesma temperatura.

Calcule (a) a taxa de calor perdido através de uma janela de vidro de 1,4 m2 de área e 3,0 mm de espessura se a temperatura externa for de -29 ºC e a interna for de 22 ºC. (b) Se essa janela tivesse duas folhas de vidro com as mesmas dimensões e entre elas uma lacuna de ar de 7,5 cm, qual seria a taxa correspondente de perda de calor, presumindo-se que a condução seja o único mecanismo importante de perda de calor? Dadas as condutividades térmicas do vidro 1,0 W/m.K e do ar 0,026 W/m.K.

Como a cor de uma fonte quente está relacionada com sua temperatura? De que forma essa relação pode vir a ter aplicações tecnológicas?
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Por que a luz de uma lâmpada fluorescente esquenta menos do que a de uma lâmpada incandescente?

(a) Estime a temperatura do Sol, sabendo que o espectro de radiação solar na Terra tem um máximo para λ = 485 nm. (b) Caso o Sol viesse a esfriar, nos próximos milênios, quais as conseqüências sobre a potência e a natureza da radiação por ele emitida? (c) Caso o Sol viesse a assumir temperaturas mais elevadas, nos próximos anos, quais as conseqüências sobre a potência e a natureza da radiação por ele emitida? (d) Em quais das situações hipotéticas descritas acima a Terra “esquentaria” mais?

