Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Θερµοδυναµική

Ποιότητα θερµότητας
Πρόκειται να επεξεργαστούµε, µε χρήση µιας θερµικής µηχανής, ένα ποσό θερµότητας Q=1000J για να
παράγουµε µηχανικό έργο. Σαν δεξαµενή χαµηλής θερµοκρασίας θα χρησιµοποιήσουµε την ατµόσφαιρα
όπου η θερµοκρασία είναι θ=27°C. Να υπολογίσετε το µέγιστο έργο που µπορούµε να πάρουµε, αν η
θερµότητα αυτή µεταφέρεται στη µηχανή υπό θερµοκρασία:
α) 17°C, β) 127°C, γ) 227°C και δ) 327°C.
Να σχολιάσετε τα αποτελέσµατα.
Απάντηση:
Η µέγιστη δυνατή απόδοση είναι αυτή του κύκλου Carnot:
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Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει µια θερµική µηχανή έχοντας ψηλότερη θερµοκρασία στην ψυχρή δεξαµενή παρά στην δεξαµενή ψηλής θερµοκρασίας!!! Συνεπώς το έργο είναι
µηδενικό W=0.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις βέβαια η µηχανή µπορεί να λειτουργήσει και για την απόδοσή της θα έχουµε:
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Συνεπώς µε αντικατάσταση παίρνουµε:
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Σχόλιο:
Παρατηρούµε ότι όσο πιο µεγάλη είναι η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται ένα ποσό θερµότητας, τόσο
πιο πολύ έργο µπορούµε να πάρουµε.
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∆ιαφορετικά. Η θερµότητα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας ενέργεια. Είναι µια ενέργεια υποβαθµισµένη.
Αλλά αν βρίσκεται και σε µικρή θερµοκρασία, τόσο περισσότερο υποβαθµισµένη είναι. Ή για να το πούµε διαφορετικά, όσο σε µεγαλύτερη θερµοκρασία είναι ένα ποσό θερµότητας, τόσο καλύτερης ποιότητας
είναι, αφού µπορούµε να πάρουµε περισσότερο έργο, µε κάποια θερµική µηχανή.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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