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Problema a II - a (10 puncte)
Overclocking şi gazul fotonic
A. Prin operaţiunea de „overclocking” se forţează microprocesorul calculatorului personal să
funcţioneze la o frecvenţă mai mare decât cea specificată de producător. Una dintre consecinţele
negative ale acestei operaţiuni este supraîncălzirea microprocesorului (urmată de funcţionarea
sa intermitentă, sau chiar de distrugerea sa).
Un elev mai „entuziast” apelează la operaţiunea de overclocking pentru a creşte performanţa
calculatorului său personal. Ca urmare, curentul total prin microprocesor se dublează.
Considerând microprocesorul un radiator ideal, care, în acord cu specificaţiile producătorului,
cauzează o încălzire a sa cu 13 °C atunci când funcţionează într-o încăpere în care temperatura
este t0 = 20 °C, să se determine la ce temperatură se va încălzi microprocesorul după
overclocking.
Se va presupune că raportul dintre rezistenţa electrică a microprocesorului şi aria totală a
suprafeţei sale exterioare este independent de temperatură.
B. Un gaz fotonic este conţinut într-o incintă al cărei volum poate fi modificat din exterior.
a. Dacă presiunea gazului este P atunci când volumul incintei este V, să se determine
energia internă U a acestuia;
b. Energia internă a unităţii de volum a gazului fotonic, u 

dU
, depinde doar de
dV

temperatură, după legea u  kT  , unde k este o constantă. Supunând gazul unui ciclu
Carnot elementar (între temperaturile T-dT şi T), să se determine exponentul α;
c. Dacă incinta în care se găseşte gazul fotonic este un cilindru închis etanş cu un piston
mobil, ale căror suprafeţe în contact cu gazul sunt perfect reflectătoare, să se determine
exponentul adiabatic al gazului fotonic.
Informaţii matematice:
 variaţia unui produs de funcţii este  ( f  g )  f  g  f  g ;


variaţia unei funcţii de tipul f ( x)  ax n este f  a  nx n1x ;



dacă este utilă, se poate folosi integrala



dx
 ln x  const.
x
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