
سوم سری های تمرین

١٣٨٧ اسفند ٢٠ تحویل مهلت

١٣٨٧ اسفند ١٣

. شود م متوقف دررو بی طور به مانع با برخورد در کند م حرکت w سرعت با که هوا جریان .١

دمای افزایش که دهید ،نشان است شده متوقف m جرم به هوا از مقداری باال شرایط در کنید فرض (الف)

باشد. م هوا مول جرم M آن در که ∆T =
w٢M

۵R
از است عبارت هوا مقدار این

کنید. محاسبه w = ۶٠٠miles /h وقت را ∆T (ب)
کند م برخورد ساکن جو به ٢٠miles/s سرعت با که سنگ شهاب مورد در را اول قسمت محاسبه (ج)

افتد؟ م اتفاق چه . برید کار به

با مخزن دهانه ل ش به دقیقا پیستون با را ٠٫ ٧۶m از بیش طول با عمودی مخزن ی باالیی انتهای .٢
حدود اتمسفر ی دقیقا فشار در مخزن داخل هوای . ایم بسته اک اصط بدن و نظر صرف قابل جرم
دمای اینکه فرض با . کنیم م فشرده پیستون روی جیوه ریختن با آرام به را گاز . دارد قرار ١٠١٣٢۵Pa

؟ راست چقد کند نشت مخزن باالی از جیوه وقت را مخزن در هوا ارتفاع ماند م ثابت تقریبا گاز

ایستای شبه آیند فر ی ط ثابت گرمایی ظرفیت با کامل گاز مقداری توسط شده انجام کار که کنید اثبات .٣
: کرد محاسبه زیر های صورت به توان م را دررو بی

W = −CV (Ti − Tf ). (الف)

W =
PfVf − PiVi
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از محفظه این . است P٠ باالی فشار در هلیوم گاز مول ni محتوی ضخیم دیواره با عایق محفظه ی .۴
باشد م P٠ جو فشار به نزدی فشاری در هلیوم محتوی خال تقریباً ری دی مخزن به سوپاپ ی طریق
محفظه دو گاز فشار تا کند م نشت دوم مخزن به اول مخزن از هلیوم و شود م باز آرام به سوپاپ این .

: دهید نشان ، کنیم فرض ثابت گرمایی ظرفیت با کامل گاز را هلیوم گاز اگر . شود برابر

است عبارت ها محفظه داخله گاز فشار یتا نها (الف)

Tf = Ti(
Pi

Pf
)
(γ−١)/γ

١



:١ ل ش

است عبارت اول محفظه در باقیمانده مول تعداد (ب)

nf = ni(
Pi

Pf
)
١/γ

از است عبارت گاز نهایی دمای (ج)

Tf =
Ti

γ

١− Pf/Pi

١− (Pf/Pi)
١/γ

CP و باشند م وار ایستا شبه ها فرآیند همه . دهد م نشان را کامل گاز ی شده ساده چرخه ل(١) ش .۵
از است عبارت چرخه این گرمایی بازده که کنید اثبات . باشد م ثابت

η = ١− (
P١

P٢
)
(γ−١)/γ

P١ = ١Pa نهایی حالت . V٠ = ٨m٣ و P٠ = ٣٢Pa از است عبارت کامل گاز ٠٫ ١mol اولیه حالت .۶
با نقطه دو این واصل مستقیم خط راستای در گاز تحول فرآیند کنید فرض . باشد م V١ = ۶۴m٣ و
و کنید رسم را فرآیند این . b = ٢۵۵/٧ aو = −٣١/۵۶ آن در که باشد Pم = aV + b معادله

: کنید کنید حساب را زیر مقادیر

حجم. از تابع بعنوان دمارا (الف)
. است بیشینه دما آن در که حجم (ب)

.T١ نهایی دمای و Tmax دما بیشینه T٠ اولیه حالت دمای (ج)

. شده ذکر مسیر روی ر دی V حجم هر تا V٠ ازحجم Q یافته انتقال گرمای مقدار (د)
باشد؟ م بیشینه Q از مقادیر کدام ازای به V و P مقدار (ه�)

؟ است مقدار چه بیشینه یافته انتقال گرمای (و)

٢


