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Αέρια

Μετακίνηση εµβόλου.
∆ύο δοχεία Α και Β περιέχουν αέρα στην ίδια θερµοκρασία θ1=17°C. Τα
δοχεία συγκοινωνούν µε µακρύ σωλήνα διατοµής Α=10cm2, και διαχωρίζονται µε ένα µικρό έµβολο, το οποίο ηρεµεί στο µέσον του σωλήνα και το
οποίο µπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Ο όγκος που καταλαµβάνει κάθε
µία ποσότητα αέρα είναι V=3L. Τοποθετούµε ένα κεράκι, κάτω από το δοχείο Α, και παρατηρούµε ότι το
έµβολο µετακινείται αργά προς τα δεξιά.
i) Γιατί µετακινείται το έµβολο;
ii) Ποια είναι η θερµοκρασία του αέρα στο δοχείο Α, τη στιγµή που το έµβολο έχει µετακινηθεί προς τα
δεξιά κατά x=10cm;
∆ίνεται ότι η θερµοκρασία του αέρα στο Β δοχείο δεν µεταβάλλεται.
Απάντηση:
i) Το έµβολο δέχεται τις δυνάµεις FΑ και FΒ από τις δύο ποσότητες αέρα. Αρχικά
ισορροπεί πράγµα που σηµαίνει ότι FA=FB ή pΑ·Α=pΒ·Α ή pΑ=pΒ. ∆ηλαδή τα
δύο αέρια ασκούν την ίδια πίεση.
Μόλις αυξηθεί ελάχιστα η θερµοκρασία του αέρα στο Α δοχείο, θα προκληθεί και µια µικρή αύξηση
της πίεσης, η οποία µε τη σειρά της θα προκαλέσει αύξηση του µέτρου της δύναµης FΑ και συνεπώς
το έµβολο θα κινηθεί προς τα δεξιά.
Βέβαια η ελάχιστη µετατόπιση του εµβόλου, θα προκαλέσει µείωση του όγκου που καταλαµβάνει ο
αέρας στο δοχείο Β, που αυτό θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί το µέτρο της δύναµης FΒ η οποία εξουδετερώνει την δράση της FΑ. Ας σηµειωθεί εξάλλου ότι η µετατόπιση του εµβόλου έχει και µια
ακόµη συνέπεια. Αύξηση του όγκου του αέρα στο Α δοχείο και συνεπώς µείωση της πίεσης ή αν
προτιµάτε η πίεση δεν αυξάνεται πάρα πολύ, εξαιτίας της αύξησης του όγκου του αερίου στο Α. Έτσι κάθε στιγµή θεωρούµε ότι το έµβολο βρίσκεται σε ισορροπία αφού pΑ=pΒ.
ii) Ο όγκος του αέρα στο δοχείο Β, µειώνεται καθώς το έµβολο µετατοπίζεται προς τα δεξιά, ενώ η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή, συνεπώς υπόκειται σε µια ισόθερµη συµπίεση για την οποία ισχύει ο νόµος του Boyle:
p0·V=p·(V-Α·x) (1)
όπου p η τελική πίεσή του, ίση εξάλλου µε την πίεση του αέρα στο Α δοχείο, αφού κάθε στιγµή το
έµβολο θεωρούµε ότι ισορροπεί.
Εξάλλου από τον συνδυαστικό νόµο των ιδανικών αερίων, για την ποσότητα στο Α δοχείο έχουµε:

p0V p(V + Ax)
=
(2)
T0
T
Όπου Τ0 η αρχική θερµοκρασία Τ0=273+17=290 Κ και Τ η τελική.
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Με διαίρεση των (1) και (2) κατά µέλη παίρνουµε:

p0V
p(V − Ax)
(V − Ax)
=
→ T0 = T
→
p0V
p(V + Ax)
(V + Ax)
T
T0

T = T0

T = 290 K

(V + Ax)
→
(V − Ax)

3000cm 3 + 10cm 2 ⋅10cm
3100cm 3
=
= 310 K
290
K
3000cm 3 − 10cm 2 ⋅10cm
2900cm 3

Συνεπώς η τελική θερµοκρασία του αέρα στο Α δοχείο είναι 310Κ ή 310-273=37°C

Επιµέλεια:
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