تمرینات فیزیک حرارت
فصل دوم – نظریهی جنبشی گازها

)فصل  ،۱۵مبانی فیزیک ،ویرایش هشتم(
خرداد ۱۳۹۵
phys.ir

#

 ۱طل دارای جرم مولی  197 g/ molاست) .الف( چند مول طل در  2.50 gطلی خالص وجود دارد؟ )ب( در این
نمونه چند اتم وجود دارد؟
 ۲برحسب کیلوگرم ،جرم  7.50×10 24اتم ارسنیک را به دست آورید که دارای جرم مولی  74.9 g/ molاست.
) ۳الف( تعداد مولها و )ب( تعداد مولکولهای موجود در  1.00 cm3از گازی کامل در فشار  100 Paو دمای
 220 Kچقدر است؟
 ۴گاز اکسیژن به حجم  ، 1000 cm3در دمای  40.0 ̊ Cو فشار  1.01×105 Paآنقدر انبساط مییابد تا حجم آن به
 1500 cm3و فشار آن به  1.06×10 5 Paبرسد) .الف( تعداد مولهای موجود در نمونه و )ب( دمای نهایی آن
چقدر است؟ )جواب) :الف(  0.0388 molو )ب( ( 220 ̊ C
 ۵فرض کنید  1.8 molگاز کامل در تراکمی تکدما در  ، 30 ̊ Cتغییر حجمی از  3.00 m 3به  1.5 m 3میدهد) .الف(
چقدر انرژی به صورت گرما در این تراکم منتقل شده است؟ و )ب( آیا این انتقال انرژی ،به گاز صورت گرفته یا از
گاز؟
 ۶تندی  rmsاتمهای هلیوم ) (Heرا در  1000 Kمحاسبه کنید .جرم مولی اتمهای هلیوم  4.00 g /molمیباشد.
 ۷پایینترین دمای ممکن در اعماق فضاء  2.7 Kاست .تندی  rmsمولکولهای هیدروژن ) (H2در این دما چقدر
است؟ جرم مولی اتم هیدروژن  1.00 g/ molاست) .جواب( 1.8×10 2 m /s :
) ۸الف( مقدار متوسط انرژی جنبشی انتقالی مولکولهای یک گاز کامل را در دمای  100 ̊ Cتعیین کنید) .ب( انرژی
جنبشی انتقالی بر مول گاز کامل در  100 ̊ Cچقدر است؟
 ۹انرژی جنبشی انتقالی متوسط مولکولهای نیتروژن ) (N2در  1600 Kچقدر است؟
 ۱0انرژی داخلی  1.00 molگاز کامل تک اتمی در دمای  273 Kچقدر است؟
 ۱۱فرض کنید  1.00لیتر گاز با  ، γ=1.30که در ابتدا در دمای  273 Kو فشار  1.01×105 Paاست .ناگهان به طور
بیدررو تا نصف حجم اولیه خود متراکم میشود) .الف( فشار و )ب( دمای نهایی آن را پیدا کنید.
 ۱۲گاز معینی در فشار  1.2 atmو دمای  310 Kحجمی برابر با  4.3 Lرا اشغال میکند .این گاز به طور بیدررو تا
حجم  0.76 Lمتراکم میشود) .الف( فشار نهایی و )ب( دمای نهایی گاز با فرض آنکه گازی کامل با γ=1.4
باشد ،تعیین کنید.
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