Principiul II al termodinamicii
Ecuația principiului I al termodinamicii este Q = ΔU + L
Într-o transformare ciclică ΔU = 0 deoarece starea finală coincide cu starea inițială.
În aceste condiții
Q = L adică lucrul mecanic total în transformarea ciclică este egal cu căldura totală schimbată de
sistemul termodinamic cu mediul exterior.
Egalitatea Q = L poate fi îndeplinită în 3 situații:
Q = L > 0 situația caracterizează funcționarea unui motor termic ce primește periodic energie sub formă de căldură și
o transformă în lucru mmecanic efectuat asupra mediului exterior.
Q = L < 0 situația corespunde unei mașini frigorifice care primește lucru mecanic pentru a ceda căldură mediului
exterior.
Q = L = 0 corespunde situației sistemului izolat pentru care variația energiei interne este nulă ΔU = 0. Situația este utilă
în CALORIMETRIE.
Să analiză deocamdată prima situație, cea corespunzătoare motorului termic.
Dacă citim numai semnul căldurii și lucrului mecanic am putea spune că toată căldura primită într-un ciclu de funcționare se
transformă în lucru mecanic efectuat de motorul termic.
Să studiem situația unui motor termic real și să vedem dacă situația corespunde aceste concluzii inițiale.
Un motor termic primește combustibil din mediul exterior, combustibil care prin ardere produce căldura primită de fluidul
de lucru (care poate fi chiar gazul de ardere) Qprimit>0 , efectuează lucru mecanic asupra mediului exterior L >0 iar gazul de
ardere este apoi evacuat cedând căldură mediului exterior Qcedat<0. Din bilanțul energetic al procesului
L = Qprimit + Qcedat= Qprimit - | Qcedat | < Qprimit
Cu alte cuvinte transformarea integrală a căldurii primite într-un ciclu în lucru mecanic efectuat este imposibilă.
Revenind la situația perpetuumului mobile de speța I – acesta nu poate exista deoarece trebuie să consume energie din
mediul exterior pentru a produce periodic lucru mecanic.
Dacă ar exista un motor termic capabil să transforme periodic toată căldura primită în lucru mecanic efecutat acesta ar fi
un perpetuum mobile de speța a II-a.
Din analiza anterioară rezultă imposibilitatea realizării unui perpetuum mobile de speța a II-a. (această observație ar putea
fi o formulare a principiului II al termodinamicii).
Pentru o mai bună înțelegere a lucrurilor prezentate aici să definim câteva noțiuni.
Termostatul (din punct de vedere al termodinamicii) este sistemul termodinamic care în contact termic cu un alt sistem
termodinamic schimbă căldură cu acest din urmă sistem dar el nu își modifică temperatura. În urma acestui schimb de
căldură cel de-al doilea sistem termodinamic ajunge la temperatura termostatului.
În funcție de căldura schimbată de sistem cu termostatul, termostatul poate fi:
- Sursă caldă sau izvor cald dacă termostatul cedează căldură sistemului cu care interacționează, deci sistemul
primește căldura Qprimit>0 de la termostat;
- Sursă rece sau izvor rece dacă termostatul primește căldură de la sistemul cu care interacționează, deci sistemul
cedează căldura Qcedat<0 termostatului;
Alte noțiuni importante ar fi:
Transformarea monotermă – este transformarea în care sistemul termodinamic schimbă căldură cu un singur termostat.
Transformarea bitermă – este transformarea în care sistemul termodinamic schimbă căldură cu două termostate unul cald și
unul rece.
Să reluăm situațiile discutate mai sus.
Q = L > 0 într-o transformare ciclică. Dacă toată căldura primită ar fi transformată integral în lucru mecanic atunci motorul
respectiv ar trebui să funcționeze doar cu un termostat, deci într-o transformare ciclică monotermă. Funcționarea reală a
unui motor termic interzice această situație lucru exprimat prin imposibilitatea realizării unui perpetuum mobile de speța a
II-a.
Formularea Thomson a principiului II al termodinamicii:
Thomson (Lord Kelvin) exprimă acest lucru astfel:
Într-o transformare ciclică monotermă, sistemul termodinamic nu poate ceda lucru mecanic asupra mediului exterior.
Dacă transformarea ciclică monotermă este și ireversibilă, autnci sistemul primește lucru mecanic din mediul exterior.
Formularea de mai sus însă sugerează necesitatea existenței a cel puțin două termostate cu care motorul să interacționeze
pentru ca să poată funcționa, lucru observat și din analiza de mai sus
L = Qprimit + Qcedat= Qprimit - | Qcedat | < Qprimit
Situația ne duce la concluzia că motorul termic trebuie să aibă un randament de transformare a energiei (căldurii primite) în
lucru mecanic util.

Randamentul motorului termic
Randamentul motorului termic este mărimea fizică (adimensională) definită prin raportul dintre lucrul mecanic efectuat
într-un ciclu și căldura primită de motor în acel ciclu:

Formula de calcul a randamentului motorului termic poate fi folosind L = Qprimit - | Qcedat | este
Dacă motorul ar transforma integral căldura primită în lucru mecanic efectuat asupra mediului exterior atunci am avea un
motor ideal cu randament de 100%.
O a doua formulare a principiului II al termodinamicii este aceea a lui Clausius:
Nu este posibilă o transformare care să aibă ca rezultat trecerea de la sine a căldurii de la un corp cu temperatură dată
la un corp cu temperatură mai ridicată.
Formularea lui Carnot a principiului II al termodinamicii:
Ceea ce vedem din formula randamentului unui motor termic nu ne precizează nimic de limitele în care putem mări practic
randamentul unui motor termic – o interpretare aproximativă ar fi că putem mări randamentul motorului termic oricât de
mult dar nu putem atinge valoarea de 100%. Oare ce poate însemna acasta? Nimic util din punct de vedere practic.
Carnot încercând să maximizeze randamentul unui motor termic a ajuns la un ciclu de funcționare cu două termostate pe
care îl numim Ciclul Carnot, format din două transformări izoterme și două transformări adiabate.
Formularea lui Carnot a principiului II al termodinamicii:
Randamentul unui motor real ce funcționează între două temperaturi extreme Tmin și Tmax este mai mic decât
randamentul motorului termic ideal (Carnot) între aceleași limite de temperatură.

