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לנפח  TAבטמפרטורה  VAתחילה דוחסים את הגז בצורה אדיאבטית מנפח , במחזור של מנוע דיזל אידיאלי .1

VB כך ש- BA VV 24 . נותנים לגז להתפשט בשריפה בלחץ קבוע מנפחVB  לנפחVC=2VB .כך -אחר

מדובר נניח ש. TA  ורהולבסוף הוא מתקרר בנפח קבוע לטמפרט, VAהגז מתפשט באופן אדיאבטי עד לנפח 

Tcuמקיים הגז אידיאלי במול אחד של  V כאשר RcV
2

5
 ו- cP/cV=1.4. 

 .P-Vאת מחזור הפעולה של המנוע במישור  ושרטט .א

 הנפלט בכל שלב/עושה המנוע והחום הנקלטעבודה שהאת  וחשב  .ב

 .(R -ו TAכפונקציה של )

 .את נצילות המנוע וחשב .ג

ד פועל מנוע אוטו ושירטטנו את מחזור פעולתו במישור ראינו בכיתה כיצ .2

T-V . בשאלה זו נלמד את אותו מנוע במישורT-S . 

 -הנפח קבוע ושווה ל 4-1בתהליך , V1 -הנפח קבוע ושווה ל 2-3בתהליך 

V2 . קבוע גז אידיאלי עם מדובר במול אחד של כי כמו כן נתוןγ . 

 . 4-1ובקטע  2-3טע כתבו ביטוי כללי לטמפרטורה בכל נקודה בק .א

 .ובצעו הפרדת משתנים ואינטגרציה, כתבו את החוק הראשון של התרמודינמיקה במקרה זה: הדרכה

 .ודאו כי מתקבלת אותה תשובה שהתקבלה בכיתה .חשבו את נצילות המנוע .ב

אחר ל. בצורה אדיאבטית V2לנפח  V1ראשית דוחסים את הגז מנפח : פועל באופן הבא אול'ג-ברייטוןמנוע  .3

, ובשלב האחרון, V4הגז מתפשט באופן אדיאבטי לנפח , בשלב הבא.  V3הגז מתפשט בלחץ קבוע לנפח , מכן

 .וכן נתונה , u=cVTבו  גז אידיאלימול אחד של מדובר בהנח כי . V1הגז נדחס בלחץ קבוע בחזרה לנפח 

פונקציה של נפלט בכל שלב כ/את העבודה הנעשית על ידי המנוע ואת החום הנקלט וחשב. א

,V1,V2,V3,V4,P1,P2. 

/111המנוע היא ו כי נצילות חיוהוכ r=P1/P2 וריהגד. ב  r. 

 

 

 

  מנוע הבאהאת הנצילות של  וחשב. 4

 .T2 -ו T1כפונקציה של 
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Fun questions on refrigerators and heat pumps: 

5. A household refrigerator is maintained at a temperature of 4ºC. Every time the door 

is opened, warm material is placed inside, introducing an average of 50 kcal, but 

making only a small change in the temperature of the refrigerator. The door is 

opened 15 times a day, and the refrigerator operates at 15% of the ideal coefficient of 

performance (heat removed from the refrigerator / work expended). The ambient 

temperature is 25ºC, and it can be assumed that whenever the refrigerator’s door is 

closed, no further work is needed to maintain its low temperature. The cost of work 

is 15 cents / (kWatt*hour). What is the monthly bill for operating this refrigerator? 

(Final answer: $2) 

6. Assume that a particular body has the equation of state U=AT with A = 10 J/K and 

assume that this equation of state is valid throughout the temperature range from 

0.5K to room temperature. How much work must be expended to cool this body 

from room temperature (300 K) to 0.5 K, using the ambient atmosphere as the hot 

reservoir? 

(Final answer: 16.2kJ) 

7. One mole of a monatomic ideal gas is allowed to expand isothermically from an 

initial volume of 10 liters to a final volume of 15 liters, the temperature being 

maintained at 400 K. The gas expands against pressure equal to its own pressure. 

The work delivered is used to drive a thermodynamic refrigerator operating between 

reservoirs of temperatures 200 and 300 K. What is the maximum amount of heat 

withdrawn from the low-temperature reservoir? 

(Final answer: 2.69kJ) 

8. A house is heated during the winter using a heat pump such that it is maintained at 

25ºC at all times. When the ambient temperature outside drops to 10ºC below zero, 

the rate at which heat is lost from the house is estimated to be 25 kW. Assuming the 

cost of work is 15 cents / (kWatt*hour), what is the minimal monthly bill? Assume 

now that no heat pump is used, but instead we heat the house by converting work 

directly into heat. What will then be the electric bill? 

(Final answer: $317, $2,700) 

 

 


