107] Ideal-gas engine with two-step cycle II

sider the two-step cycle for a classical ideal gas
.
= NkB T, CV = αNkB , γ = Cp/CV = (α + 1)/α] as
iously discussed in [tex106]. For the following we
Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική
ume that the compression ratio is V2/V1 = 2 and
the gas is monatomic (α = 32 ). 07.09.2011
(1) Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που χρειάζεται γιά να θερμανθεί ένα δοχείο
όγκου V που περιέχει ιδανικό μονοατομικό αέριο από θερμοκρασία T1 σε T2 στις
περιπτώσεις:

Show that the net work output along the adiabate
along the straight
lineείναιsegment
are ∆W
A /p1 V1 !
1. τα τοιχεία
σταθερά και απολύτως
μονωτικά,
5506 and ∆WB /p
1 Vτοιχεία
1 ! −0.65749.
2. τα
είναι μονωτικά αλλά ένα τοιχείο είναι κινητό και η θέρμανση
γίνεται υπό σταθερή πίεση P,

Show that the 3.total
heat
absorbed
during
theαλλάcycle
τα τοιχεία
είναι σταθερά
και απολύτως
μονωτικά,
υπάρχει μία μικρή
τρύπα στον τοιχείο απ΄όπου ο αέρας βγαίνει αργά καί η πίεση μένει σταθερή
∆Qin/p1V1 ! 0.39564.
P.
Επίσης υπολογίστε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ∆U στις 3 περι-

Determine theπτώσεις.
efficiency η2 of the two-step cycle and
pare it with the
efficiency
Carnot
engine
C of 2 the
(2) Θεωρούμε
μία ιδανικήημηχανή
- σταδίων
που δουλεύει
με ένα μονοατομικό
αέριο.
Ο λόγος
των όγκων
V /V = 2 και η διαδικασία Α είναι αδιαβατική.
rating between
the
same
twoείναι
temperatures.
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1. Δείξτε ότι το έργο WA /P1 V1 ' 0.55506 και Wb /P1 V1 ' −0.65749.

2. Δείξτε ότι η διαφορά εσωτερικής ενέργειας είναι
3
V1
∆U = U1 − U2 = [1 − ( )γ−1 ]
2
V2
3.

∗

4.

∗

(1)

Υπολογίστε το συνολικό ποσό θερμότητας που απορροφάται Qin /P1 V1

Υπολογίστε την απόδοση η2 της μηχανής και συγκρίνεται την με αυτήν
της μηχανής Carnot που δουλεύει μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών.

(3) Ενα κλασσικό αέριο βρίσκεται μέσα σε μία φυγοκεντρική μηχανή ακτίνας
R καί ύψους L που περιστρέφεται με ακτινική ταχύτητα Ω. Η ενέργεια κάθε
σωματιδίου δίνεται από την σχέση:
p2
− Ω(xpy − ypx )
(2)
2m
Γράψτε και εν συνεχεία υπολογίστε∗ : (1) την σχέση επιμερισμού Z, (2) την
μέση ενέργεια, (3) την ακτινική πίεση (υπολογίστε πρώτα τα ολοκληρώματα ως
προς τις ορμές p).
E=

(4) Η ενέργεια της n κατάστασης του υδρογόνου είναι:
13.6eV
(3)
n2
και ο εκφυλισμός n2 . Σε ποιά θερμοκρασία η κατάληψη της 1ης διεγερμένης
κατάστασης (n = 2) είναι:
En = −

1. μισή της θεμελιώδους
2. ίση με την θεμελιώδη
3. διπλή της θεμελιώδους
Ποιά είναι η ποιό ’θερμή’ θερμοκρασία (πως την ορίζεται) ;

