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 150باشد. کار انجام شده برای وقتی که گاز از فشار ثابت است برقرار می Cو  nکه مقادیر   CnPV=برای گازی رابطه   (1

  بگیرید. 3/0را معادل  nرسد را محاسبه نمایید. مترمکعب می 2/3مترمکعب به حجم نهایی  02/0کیلوپاسکال و حجم 

درجه  180اتمسفر و  2شود. حالت آب در عبور از مارپیچ از آب در یک لوله مارپیچ افقی از بیرون بوسیله شعله گرم می (2

فوت بر ثانیه  600و  10یابد. سرعت ورودی و خروجی به ترتیب درجه فارنهایت تغییر می 250اتمسفر و  1فارنهایت به 

بی  1168و 148یافته به واحد جرم آب چقدر است؟ آنتالپی جریان ورودی و خروجی به ترتیب برابر است. گرمای انتقال 

  تی یو بر پوند جرمی است.

شود. این ماده از رابطه زیر که در آن فشار بار منبسط می 8بار تا فشار  20پذیر از فشار ای طی یک فرآیند برگشتماده (3

𝑃  پیروی می کند:به بار و حجم کل به متر مکعب است  =
0.018

𝑉𝑡
− 3  

  ژول باشد، مقدار کار، گرما و تغییر آنتالپی را حساب کنید.  -1100در صورتی که تغییر انرژی داخلی کل برابر 

شود تا حجمش ذیر گرم میپدرجه سلسیوس به طور برگشت 27بار و دمای  1یک کیلو گرم هوا در فشار ثابت از فشار  (4

آل در پنج برابر شود. محاسبه کنید کار، گرما، تغییر انرژی داخلی و تغییر آنتالپی برای فرآیند انجام شده. هوا را گاز ایده

  ژول بر مول کلوین است.  29نظر بگیرید که ظرفیت گرمایی آن در فشار ثابت 

ی ویریال، رابطهی کسلر، معادله-بوسیله روش تعمیم یافته لی bar11 و فشار  C° 55را در دمای  حجم متان و اتان (5

  محاسبه نمایید. رابینسون-پنگی و رابطه کوانگ ردلیش

دارد را بوسیله  bar 54/16که فشار بخاری برابر  C° 90در دمای   حجم مولی مایع اشباع و بخار اشباع را برای ایزوبوتان (6

 .یافته و با نتایج روشهای تعمیم یافته مقایسه کنید کوانگ-ردلیشمعادله 

در مخزن  کلرینباشد. جرم بخار می F° 140در  بخارشدر تعادل با  کلرینمایع  3ft 20 حاوی 3ft 100به حجم   مخزنی (7

  است. bar 21/18در دمای داده شده  کلرینرا تعیین کنید. فشار بخار 

ای که هوای فشرده در دمای اتمسفر است. این مخزن به یک لوله 1در فشار  C° 30شامل هوای  3m 2/0به حجم  مخزنی (8

C° 55  شود تا هوای مخزن با فشار خط لوله یکسان شود. با کند وصل است. شیر باز میبار را تأمین می 15و فشار ثابت

در همان دمای اولیه ثابت بماند، گیرد به طوری که دمای مخزن در طی فرآیند فرض اینکه این فرآیند به آرامی انجام می

  آل فرض کنید.گرمای منتقل شده از مخزن چقدر است؟ هوا را گاز ایده



آب  kg 5/2یک مخزن عایق بندی شده به وسیله یک جداکننده به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از مخزن حاوی (9

بوده و بخش دیگر خالی است. با برداشتن جدا کننده، دما و حجم نهایی را برای فشار  kPa600 و فشار   C° 60در دمای 

 حساب کنید. kPa10 نهایی 

        کند. در ابتدا نیمی از حجم زودپز بوسیله مایع و نیمی از آن کار می kPa175 لیتر در فشار  4یک زودپز به حجم  (10

زودپز بیش از یک ساعت بدون آب مایع نماند، باالترین نرخ انتقال حرارت  بوسیله بخار اشغال شده است. اگر بخواهیم

 .مجاز را تعیین کنید

 

 

 


