








VD3: Áp suất tác dụng lên người thợ lặn là 432600Pa.

a) Hỏi người thợ lặn đang ở độ sâu nào so với mặt nước biển.

Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3

b) Biết diện tích cơ thể người này tiếp xúc với nước là 200dm2.

Tính áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn.

c) Hỏi càng xuống sâu áp suất do nước biển tác dụng lên người

thợ lặn có thay đổi không ? Vì sao ?





Bài 1: Một khối khí lý tưởng thực hiện chu

trình (1) – (2) – (3) – (1) được biểu diễn trên

hệ tọa độ (pOT) với số liệu như hình bên.

Cho thể tích của khối khí ở trạng thái (1) là

50 cm3.

a) Gọi tên các quá trình biến đổi trạng thái

b) Tìm thể tích của khối khí ở trạng thái (2)

và trạng thái (3).

c) Vẽ lại chu trình trong hệ tọa độ (pOV).



Bài 3: Cho khối khí có

trạng thái biến đổi theo chu

trình biến đổi như đồ thị.

Biết T1 = 300K.

a/ Kể tên các quá trình biến

đổi trạng thái?

b/ Tính T2, V3 của khối khí?



Bài 4. Cho đồ thị biến đổi trạng

thái của một khối khí lí tưởng.

a/ Cho biết tên các quá trình

biến đổi: từ (1)→(2); từ

(2)→(3); từ (3)→(1).

b/ Tính thể tích trạng thái (3).

Biết khi từ (1)→(2) áp suất

giảm 3 lần.



Bài 2: Cho một khối khí lý tưởng 

có p1 = 1at, V1 = 10ℓ, t1 = 270C 

biến đổi trạng thái theo đồ thị sau.

a) Xác định p, V, T ở các trạng 

thái (2), (3), (4) của khối khí. 

b) Biểu diễn quá trình biến đổi 

này trong hệ trục (p, V).


