Θεξκνδπλακηθή – Νόκνη Αεξίωλ
Τκήκα ………………………………………………………………………..
Ολνκαηεπώλπκν………………………………………………………………
Σθνπόο ηεο άζθεζεο
 Δμνηθείωζε κε ηα κεγέζε πίεζε – όγθνο – ζεξκνθξαζία
 Καηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ηωλ κεηαβνιώλ ηωλ αεξίωλ (ηζόζεξκε – ηζόρωξε)
 Σρέζεηο κεγεζώλ p, V, T ζύκθωλα κε ηνπο λόκνπο ηωλ αεξίωλ.
 Απεηθόληζε ζε δηάγξακκα ηωλ κεηξνύκελωλ ηηκώλ. Έηζη γίλεηαη θαιύηεξε
θαηαλόεζε ζηελ ζεκαζία ηωλ δηαγξακκάηωλ θαη ζην πωο από απηά κπνξνύκε λα
«αηζζαλζνύκε» ηελ ζρέζε ηωλ κεγεζώλ p, V, T.
Θεωξία
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηζηξεπηήο κεηαβνιήο
κηαο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ, όηαλ ν όγθνο
παξακέλεη ζηαζεξόο (ισόχωπη μεταβολή), ε
πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαβάιινληαη
p
αλάινγα:
  .
T
 Όηαλ παξακέλεη ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζία ηνπ
αεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηζηξεπηήο
κεηαβνιήο ηνπ (ισόθεπμη μεταβολή) ε πίεζε θαη
ν όγθνο κεηαβάιινληαη αληηζηξόθωο αλάινγα:
p V   .
 Σε θάζε κεηαβνιή νξηζκέλεο πνζόηεηαο
ηδαληθνύ αεξίνπ, ηζρύεη όηη (καταστατική
εξίσωση):
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Γεληθά
Μέζα ζην δνρείν πνπ πεξηβάιεη ην αέξην, βξίζθεηαη κηα πνζόηεηα λεξνύ ζεξκνθξαζίαο ζ.
Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ αεξίνπ κε πεξίπνπ 300 ml αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ ζεωξνύκε όηη
έρεη πίεζε:
patm = 1Atm = 105 Pa.
Τν καλόκεηξν δείρλεη έλδεημε κεδέλ. Απμάλνπκε ηελ πίεζε κέζα ζην δνρείν θαηά Γp
κεηαθηλώληαο ην έκβνιν. Η έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεηαβνιή ηεο πίεζεο
Γp, άξα ε ζπλνιηθή πίεζε ηνπ αεξίνπ κέζα ζην δνρείν είλαη:
p = patm + Γp
Με ηελ βνήζεηα ηνπ ζεξκνκέηξνπ κεηξάκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ άξα θαη ηνπ αεξίνπ
ζην δνρείν. Τελ κεηαηξέπνπκε ζε απόιπηε ζεξκνθξαζία (θιίκαθα Kelvin)
Γηα λα κεηαβάινπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην δνρείν αδεηάδνπκε δεζηό λεξό κε ηελ
βνήζεηα ηεο παξνρήο εμόδνπ θαη πξνζζέηνπκε θξύν λεξό.

Φπζηθή Καηεύζπλζεο

Β’ Λπθείνπ

Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο
Ισόθεπμη μεταβολή.
Μεηξάκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ κέζα ζην δνρείν.
Αξρίδνπκε λα ζπκπηέδνπκε ζηαδηαθά ην αέξην κέρξη πεξίπνπ ηα 100ml θαηαγξάθνληαο ηηο
κεηξήζεηο ηνπ όγθνπ θαη ηεο πίεζεο (5-6 κεηξήζεηο) ζηνλ παξαθάηω πίλαθα..
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Α. Τι παπαηηπείηε για ηο γινόμενο p  V ;
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Β. Μποπούμε να σαπακηηπίζοςμε ηην μεηαβολή «ανηιζηπεπηή»; Εξηγείζηε.
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Γ. Με ηην βοήθεια ηων ηιμών πος μεηπήζαηε, θηιάξηε ηο διάγπαμμα p – V ζηο
παπακάηω ζύζηημα αξόνων.

Φπζηθή Καηεύζπλζεο
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Ισόχωπη μεταβολή.
Σπκπηέδνπκε ην αέξην κέρξη ε πίεζε λα κεηαβιεζεί θαηά Γp πεξίπνπ 5 Atm. Μεηξάκε ηελ
ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ.
Αιιάδνπκε ζηαδηαθά ην λεξό ηνπ δνρείνπ (δεζηό κε θξύν) έηζη ώζηε ε ζεξκνθξαζία λα
αξρίζεη λα ειαηηώλεηαη. Καηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηνλ παξαθάηω
πίλαθα κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα γίλεη πεξίπνπ ε κηζή ηεο αξρηθήο (ζπλνιηθά 5-6 κεηξήζεηο).
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Θεξκνθξαζία

Πειίθν p / T
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Α. Τι παπαηηπείηε για ηο πηλίκο
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………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Β. Πόζο είναι ηο έπγο καηά ηην διάπκεια ηηρ μεηαβολήρ;
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Γ. Με ηην βοήθεια ηων ηιμών πος μεηπήζαηε, θηιάξηε ηο διάγπαμμα p – T ζηο παπακάηω
ζύζηημα αξόνων.
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