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Tema 5 . Termodinàmica

En aquest tema s’analitzen conceptes  fonamentals  d’aquesta branca de la física, com 
són els  sistemes  termodinàmics, variables  i funcions d’estat, tipus de transformacions, 
etc., i es formulen el primer i segon principi de la termodinàmica. 

A més de calor, hi pot haver una transferència d’energia entre un sistema i el seu 
entorn mitjançant el treball, que no és una altra cosa que l’energia transferida entre 
un sistema i el seu entorn per mètodes  que no depenen de la diferència de 
temperatura. Encara que l’energia es  pot transferir en forma de treball mitjançant 
diferents  tipus  de forces  (elèctriques, magnètiques, etc.), en aquest tema es  tractarà el 
treball mecànic efectuat per les  forces  que exerceix un sistema sobre el seu entorn i 
viceversa, i es considerarà el cas  particular del treball fet per la força de pressió d’un 
fluid que desplaça un èmbol. 

Després d’esmentar les funcions i equacions  d’estat, s’introdueix el primer principi 
de la termodinàmica que assenyala que en tot procés  en què se cedeix calor al 
sistema i aquest fa un treball, l’energia total transferida a aquest sistema és  igual al 
canvi en la seua energia interna. Així doncs, l’energia interna s’introdueix a partir 
del primer principi, i es  relaciona amb els  conceptes  de calor i treball. El primer 
principi no és  sinó una manera més d’enunciar el principi de conservació de 
l’energia i reflecteix els  resultats de molts  experiments  que relacionen el treball fet 
per un sistema o sobre un sistema, la calor que s’ha afegit o es  lleva, i l’energia interna 
del sistema. Un aspecte important que cal remarcar és el càlcul del treball i els 
diagrames  pV per a un gas, en què es  calcularà el treball per a processos  quasiestàtics 
isocors, isòbars i isoterms en el cas d’un gas ideal. 

A continuació s’estudien les capacitats  calorífiques  i les  calors  específiques  dels  gasos, 
tant a volum constant com a pressió constant, i la relació de Mayer entre les  dues, 
així com el procés adiabàtic d’un gas ideal. 

Seguidament s’estudien les màquines tèrmiques  i l’enunciat del segon principi de la 
termodinàmica, així com el rendiment de les  màquines  tèrmiques i frigorífiques, per 
a passar seguidament a l’estudi del cicle de Carnot. Tant des  d’una perspectiva 
pràctica com teòrica, el cicle de Carnot té una gran importància, ja que una 
màquina tèrmica que opere amb aquest cicle ideal reversible estableix un límit 
superior per als rendiments de totes les màquines. 

Finalment s’introdueix el concepte de temperatura termodinàmica, així com el 
d’entropia i es  calculen variacions d’entropia en diferents  processos  termodinàmics. 
El tema conclou amb l’estudi de la relació entre entropia, irreversibilitat i segon 
principi de la termodinàmica, i s’indica que l’entropia de l’Univers  augmenta en tots 
els processos reals.
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