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תרמודינאמיקה – תרגיל כיתה מספר 8
 .2עבור דחיסה איזותרמית של גז מונואטומי (אידיאלי) בטמפרטורה  Tמלחץ  P1ללחץ :P1
 .aחשבו את העבודה ,החום ,שינויי האנרגיה הפנימית ,האנטרופיה ,האנתלפיה ,האנרגיה החופשית
של הלמהולץ ושל גיבס.
 .bאיך ישתנו גדלים אלו עבור תהליך שאינו הפיך?

 .1חשבו את  A, S , H , U ,עבור דחיסה של גז אידיאלי מטמפרטורה  Thונפח  ,V1לטמפרטורה  Tcונפח
 . V2הניחו שהאנטרופיה ניתנת יחסית לאנטרופיה סטנדרטית בטמפרטורה  T0כלשהיא. ST0 ,
( .3שאלה ממבחן  1992 ,מועד ב') נוזל המכיל בועות של גז  Aונוזל המכיל בועות של גז  Bמתערבבים.
הכלי כולו מוחזק בטמפרטורה  T = 25 °Cולחץ  .P = 1 barהניחו ששני הגזים הם אידיאליים ,ושהם
כלואים בתוך הבועות ללא יכולת לפעפע החוצה .נתבונן בבועה של גז  Aברדיוס  1 mmובועה של גז B
ברדיוס .2 mm
א .כמה מולים של גז נמצאים בכל אחת מן הבועות?
עתה שתי הבועות נפגשות ומתלכדות לאחת.
ב .מהו רדיוס הבועה החדשה?
ג .מהו השינוי באנרגיה הפנימית הכוללת של הגז?
ד .מהו השינוי באנטרופיה של הגז מכל אחת מהבועות ?מהו השינוי באנטרופיה הכוללת של הגז?
ה .מהו השינוי באנרגיה החופשית של גיבס הכוללת של הגז ?האם התהליך ספונטאני?
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( .5מבחן  1995מועד ב') תלות האנטרופיה בטמפרטורה (בלחץ קבוע  )1barעבור חומר מסוים ניתנת
באמצעות הביטוי:

עבור תהליך של חימום (בלחץ קבוע) מול אחד של חומר מ 298K-עד ל 348K-חשבו את השינוי ב-
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