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Procese simple ale gazului ideal

Ecuaţia termică de stare a gazului ideal,ce descrie relaţia dintre paramtrii de stare ai unui
gaz ideal, în oricare stare de echilibru a acestuia, are expresia:
pV =  RT
p : presiunea gazului (N/m2)
V : volumul gazului (m3)
T : temperatura absolută (K)
 cantitatea de substanţă din sistem
(kmol)
R : constanta universală a gazelor (8310
J kmol-1 k-1)
Transformarea generală reprezintă tranformarea în care cantitatea de gaz se menţine
constantă, ( = const), parametrii de stare modificându-şi valoarea după legea:
pV/T = const.
Transformare politropă este acea transformare pentru care căldura molară a unui gaz de
masă dată se menţine constantă ( = const , C = const ), legea procesului fiind:
pV n = const.
n : exponent politropic ( constantă caracteristică fiecărui proces politrop)
C : căldura molară (coeficient caloric având valoarea egală cu cădura schimbată de
1kmol de substanţă pentru a varia temperatura sistemului cu un grad
[C]SI = J/mol Kde sistem )
Definiţie

Tipul procesului
Izoterm
( politropa cu n = 1)

Izobar
( politropa cu n = 0)

Izocor
( politropa cu n -> ∞)

adiabatic
( politropa cu n = γ)



Legea procesului

= const
T = const

pV = constant

 = const

V
= const , V = V0 (1+ αt)
T
V0 : volumul gazului la temperatura t0 = 00C
α : coeficient de dilatare izobară (1/273,15 grad-1)
t : temperatura măsurată în grade Celsius
p
= const , p = p0 (1+βt)
T
p0 : presiunea gazului la pemperatura t0 = 00C
β : coeficientul termic al presiunii (1/273,15 grad-1)

p = const



= const
V = const

pVγ = const, TV -1) = const, p(1- γ)T γ = const
γ : exponent adiabatic
proces în care (γ = Cp/Cv, Cp, Cv : coeficienţi calorici ( căldura
sistemul
nu molară izobară/ izocoră)
schimbă
Qp
Qv
Cp
=
,
Cv
=
căldură
cu
 t
 t
exteriorul
Qp, QV :cădura schimbată de cantitatea de gaz ( )
Q=0
,izobar/ izocor, pentru a produce o variaţie a
temperaturii cu ∆T.
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Principiile termodinamicii
Principiul zero al termodinamicii:

Pentru orice sistem termodinamic se poate defini un parametru de stare intensiv, numit
temperatură empirică, a cărei valoare este aceeaşi în toate stările de echilibru termodinamic
aflate în relaţie de echilibru termic.
Parametru de stare : mărime fizică ce descrie starea sistemului termodinamic.
Parametru de stare intensiv : parametru ce poate avea valori distincte în puncte diferite din sistem.
Echilibru termodinamic: parametrii de stare ai sistemului se menţin constanţi în timp atunci când
sistemul este izolat (sistem ce nu face nici schimb de substanţă şi nici de energie cu mediul mediul
exterior ).
Relaţie de echilitru termic : dacă în urma contactului termic a două sisteme, contact realizat astfel
încât să nu se producă schimb de substnţă şi de lucru mecanic, acestea nu îşi schimbă starea iniţială,
atunci sistemele sunt într-o relaţie de echilibru termic.
Principiul I al termodinamicii:

În orice transformare variaţia energiei interne a unui sistem termodinamic
, depinde
numai de starea iniţială şi cea finală între care evoluează sistemul, nedepinzînd de stările
intermediare.
 U (energia internă a sistemului ) este o funcţie de stare a sistemului.
 Valoarea energiei internă a sistemului termodinamic este dată de suma dintre energia cinetică
internă (datorată mişcării moleculelor) şi energia potenţială internă (datorată interacţiunii
dintre molecule).
 Ecuaţia principiului I al termodinamicii :
∆U = Qprimit –Lefectuat
∆U : variaţia energiei interne a sistemului termodinamic
Qprimit : căldura primită de sistem ( prin convenţie Qprimit >0)
Lefectuat : lucrul mecanic efectuat de sistem asupra unui sistem exterior ( prin convenţie Lefectuat
>0)
Q, L : forme ale schimbului de energie, fiind mărimi fizice de proces
[∆U]SI=J, [Q}SI = J, [L]SI = J
 Primul principiu al termodinamicii conţine legea conservării energiei sistemelor izolate.
Pentru un sistem izolat, Q = 0, L = 0, rezultînd din ecuaţia principiului I :
∆U = 0, Ui = Uf >> U = const
 Nu este posibilă construirea unui perpetuum mobile de speţa I .
Perpetuum mobile de speţa I : maşină care ar produce lucru mecanic fără să consume energie
din exterior

Principiul al II lea al termodinamicii:

1. Randamentul ciclului Carnot reversibil depinde numai de temperaturile termostatelor (
surselor cu care sistemul schimbă căldură) fiind independent de natura substanţei de lucru.
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2. Randamentul oricărui proces ciclic este mai mic decât randamentul ciclului Carnot
reversibil care funcţionează între aceleaşi temperaturi extreme . (Formularea Carnot)
 Proces ciclic : procesul în care starea iniţială coincide cu cea finală.
 Ciclul Carnot : proces ciclic format din două izoterme (T1 fiind temperatura sursei calde cu
care sistemul schimbă căldură, iar T2, temperatura sursei reci) şi două adiabate.
 Randamentul oricărui motor termic se defineşte astfel :
Qprimit  IQ cedatI
IQ cedatI
L
ŋ=
=
= 1,
mărime adimensională,
Qprimit
Qprimit
Qprimit
subunitară.
Un sistem termodinamic nu poate efectua lucru mecanic asupra mediului înconjurător printr-o
transformare ciclică monotemă Q ≤ 0, L ≤ 0). Dacă transformarea ciclică monotermă este şi
ireversibilă, mediul exterior efectuează lucru mecanic asupra sistemului (Q< 0, L < 0)
(Formularea Thomson)
 Transformare monotermă : transformarea în care sistemul schimbă căldură cu un singur
termostat.
 Transformare reversibilă: transformarea care se poate desfăşura identic în ambele sensuri,
sistemul evoluând prin aceleaşi stări intermediare (de echilibru).
 Transformarea care nu îndeplineşte aceste condiţii de reversibilitate se numeşte ireversibilă.
 Nu este posibilă construirea unui perpetuum mobile de speţa a II a .
Nu este posibilă nici o transformare care să aibă ca rezultat trecerea de la sine a căldurii de la
un corp cu temperatură dată la un corp cu temperatură mai mare. ( Formularea Clausius)

Există o funcţie de stare ( care nu este unică ) , numită entropie şi a cărei valoare rămâne
constantă în procesele izentrope (procese adiabatice reversibile)
 Pentru un proces reversibil se defineşte relaţia :
n
Qi
∆S = 
i 1 Ti
Qi :căldurile schimbate cu surse termostatate
Ti : temperaturile termostatelor
∆S : variaţia entropiei ([S]SI = J/K )
 În procese adiabatice reversibile entropia sistemului se
∆S = 0.
 În procese adiabatice ireversibile entropia sistemului creşte ∆S ≥ 0.
 În procese ciclice ireversibile, suma rapoartelor dintre căldurile schimbate de sistemul
termodinamic cu surse termostatate şi temperaturile acelor termostate este negativă:
n
Qi
<0

i 1 Ti
 În procese ciclice reversibile, suma rapoartelor dintre căldurile schimbate de sistemul
termodinamic cu surse termostatate şi temperaturile acelor termostate este negativă:
n
Qi
=0

i 1 Ti
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Coeficienţi calorici
Căldura necesară unui corp pentru a-şi modifica temperatura cu un grad se numeşte capacitate
calorică:
C

Q
T

C SI

(1)



J
K

Căldura necesară unităţii de masă dintr-un corp pentru a-şi modifica temperatura cu un grad se
numeşte căldură specifică:
c

Q
mT

c SI

(2)



J
kgK

Din relaţiile (1) şi (2) se calculează cantitatea de căldură:
Q  CT  mcT

(3)

Echivalentul în apă al calorimetrului M este masa calorimetrului care înmulţită cu căldura specifică
a apei ca dă capacitatea calorică a calorimetrului CC
CC  Mca

(4)

Într-un calorimetru se introduce o masă de apă M1 la temperatura T1, iar ulterior
o masă de apă M2 la temperatura T2 < T1. La echilibru avem:

M1c a  CC T1    M 2 c a   T2 

(5)

Din relaţiile (4) şi (5) se obţine echivalentul în apă al calorimetrului:
M

M 2   T 2   M 1 T1   
T1  

(6)

Metoda amestecurilor constă în încălzirea corpului considerat la o temperatură cunoscută şi
introducerea lui în interiorul vasului calorimetric cu apă, măsurând creşterea temperaturii acesteia.
Cantitatea de căldură cedată de corp este egală cu cantitatea de căldură primită de apă şi vasul
calorimetric.
Qced = mc(t – θ )

(3)

Qabs = ( m1c1 + m2c2 )( θ – t )

(4)

Din relaţiile (3) şi (4) rezultă:
mc(t – θ ) = ( m1c1 + m2c2 )( θ – t ) , de unde
c

m1c1  m2 c 2   t1 
mt   

(5)

unde m, m1,m2 sunt masele corpului, apei şi calorimetrului, c, c1, c2 căldurile specifice, t-temperatura
iniţială a corpului, t1- temperatura iniţială a apei şi a calorimetrului, θ- temperatura finală.
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Definim fenomenul de topire ca fiind trecerea unui corp din stare solidă în stare lichidă. Căldura
necesară unităţii de masă dintr-un solid pentru a se topi se numeşte căldură latentă specifică de
topire.


Q
m

 SI

(1)



J
kg

Această căldură este luată de corp de la o sursă de căldură sau de la un corp mai cald.
Într-un calorimetru cu apă se introduce o bucată de gheaţă. Apa şi calorimetru cedează cantitatea de
căldură pe care gheaţa o absoarbe pentru a se topi, iar apa rezultată din topire se va încălzi până la
temperatura finală θ.
Ecuaţia calorimetrică este:
Qced = Qabs

(2)

( m1c1 + m2c2 )( t1 – θ ) = mλ + mc2 (θ – t0 )
de unde



m1c1  m2 c 2 t1     mc 2   t 0 

(3)

m

în care m1 şi m2 sunt masa calorimetrului şi a apei, c1 şi c2 căldurile lor specifice, t1 – temperatura
iniţială a apei şi calorimetrului, t0 – temperatura de topire a gheţii, θ- temperatura finală, iar m masa
gheţii.
Definim fenomenul de vaporizare ca fiind trecerea unui corp din starea lichidă în stare de vapori.
Căldura absorbită pentru trecerea în stare de vapori de către unitatea de masă de lichid se numeşte
căldură latentă specifică de vaporizare.


 SI

Q
m



J
kg

Procesul de vaporizare decurge la temperatură constantă
Ecuaţia calorimetrică se scrie:
Qced = Qabs
mλ + mc2 ( tf – θ ) = ( m1c1 + m2c2 ) ( θ – t1 )
de unde



m1c1  m2 c 2   t 1   mc 2 t f

 

m

în care m1, m2 sunt masa calorimetrului şi a apei din calorimetru, c1 şi c2 sunt căldurile lor specifice,
t1 este temperatura iniţială din calorimetru şi θ temperatura finală, m masa vaporilor, tf temperatura
vaporilor.
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