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Lista de Exercícios VIII

(Tipler 20-5 -modificado) Uma certa máquina, com 20% de rendimento efetua 100J de trabalho em cada ciclo. (a) Que calor é absorvido por ciclo? (b) Que calor é rejeitado por ciclo?

(Tipler 20-6,7 - modificados) Uma certa máquina absorve 400J de calor e efetua 120J de trabalho em cada ciclo. (a) Qual é seu rendimento? (b) Que quantidade de calor é rejeitada por ciclo? (c) Supondo que esta mesma máquina absorvesse 100J de calor e rejeitasse 60J em cada ciclo, qual seria seu novo rendimento e qual seria sua potência em watts se cada ciclo durar 0,5s?

 (Tipler 20-8) Um refrigerador absorve 5kJ de energia de uma fonte fria e rejeita 8kJ de calor para um reservatório quente. (a) Calcule seu COE. (b) Este refrigerador é reversível e pode operar ao revés, como máquina térmica. Qual o rendimento dessa máquina?

(Halliday 26-27) A figura abaixo mostra o ciclo de uma máquina que opera com 1mol de um gás monoatômico ideal. Calcule: (a) o trabalho por ciclo e total; (b) a entrada de calor na dilatação abc. (c) o rendimento da máquina.
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Considere:
P1=2P0
V1=2V0
P0=1,01x105Pa
V0=0,0225m3.





(Tipler 20-17) Uma certa máquina, com rendimento de 30%, recebe 200J de calor de uma fonte quente. Admitindo que o enunciado de Clausus da segunda lei da termodinâmica seja falso, mostre como essa máquina, combinada com um refrigerador perfeito, levaria à operação de uma montagem que violaria o enunciado de Kelvin-Planck da segunda lei.

(Tipler 20-52) Verifique as afirmações discutindo se são ou não corretas.
(a)	Nunca se pode converter completamente trabalho em calor.
(b)	Nunca se pode converter completamente calor em trabalho.
(c)	Todas as máquinas térmicas têm o mesmo rendimento.
(d)	É impossível transferir calor de um reservatório frio para outro quente.
(e)	O coeficiente de eficiência de um refrigerador não pode ser maior do que 1.

