Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Θερµοδυναµική

Εξασκούµενοι στις µεταβολές αερίων.
Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο όγκου 1L και σε πίεση 8atm (κατάσταση Α). Απορροφώντας το αέριο
θερµότητα 3600J, έρχεται ισόχωρα σε κατάσταση Β µε πίεση 32atm. Στη συνέχεια εκτονώνεται σε κατάσταση Γ,
όπου η πίεση είναι 1atm, χωρίς να ανταλλάξει θερµότητα µε το περιβάλλον του. Από την κατάσταση Γ, ισόθερµα
επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α. Όλες οι µεταβολές είναι αντιστρεπτές.
i) Να βρείτε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
ii) Να παραστήσετε τις µεταβολές σε άξονες p-V.
iii) Να υπολογίσετε την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την µεταβολή ΑΒ, καθώς και το
έργο κατά την µεταβολή ΒΓ.
iv) Να υπολογίσετε το έργο και την θερµότητα κατά την µεταβολή ΓΑ.
∆ίνεται 1atm=105Ν/m2 και ln2≈0,7.
Απάντηση:
i) Η µεταβολή ΓΑ είναι ισόθερµη, για την οποία ισχύει ο νόµος του Boyle:
pΑVΑ=pΓVΓ → VΓ =
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=
= 32 L
pΓ
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ii) Με βάση τις τιµές p-V, το ζητούµενο διάγραµµα είναι αυτό του σχήµατος.

iii) Κατά την ισόχωρη θέρµανση ΑΒ, Q=∆U=3.600J.
Εξάλλου οι καταστάσεις Α και Γ βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία, συνεπώς UΑ=UΓ ή ισοδύναµα:
∆UΑΒ+∆UΒΓ=0 → ∆UΒΓ=-∆UΑΒ=-3.600J.
Αλλά στην αδιαβατική εκτόνωση ΑΓ, Q=0 ή
∆UΒΓ+WΒΓ=0 ή
WΒΓ=-∆UΒΓ= + 3.600J.
iv) Κατά τη διάρκεια εξάλλου της ισόθερµης συµπίεσης ΓΑ έχουµε:

QΓΑ = WΓΑ = nRT ln
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(

)

QΓΑ = WΓΑ = 800 ln 1 − ln 2 5 J = −800 ⋅ 5 ⋅ ln 2 J = −2800 J
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Σχόλιο:
Το αέριο κατά την ισόχωρη θέρµανση απορροφά θερµότητα 3.600J, αυξάνοντας ισόποσα την εσωτερική του ενέργεια, αλλά τότε αποβάλει ενέργεια 3.600J, µέσω έργου, κατά την αδιαβατική εκτόνωση, επανερχόµενο στην αρχική του θερµοκρασία, συνεπώς και στην ίδια τιµή εσωτερικής ενέργειας.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

